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Önsöz
‘‘Çocukların günümüz dünyasında gıdaya erişimde karşılaşılan zorlukların farkında olmalarını sağlamak için
onları, inşa etmek istediğimiz geleceğe dâhil etmeliyiz”. (José Graziano da Silva, FAO Genel Direktörü)
Bugün dünyada her yıl, insanların tüketimine sunulan yaklaşık 1,3 milyar ton gıda ya kaybediliyor ya
da israf ediliyor. Bunun küresel ekonomiye maliyeti 940 milyar dolardan fazladır. Dünya genelinde
yaklaşık 815 milyon insan kronik kötü beslenme ve 2 milyardan fazla insan ise mikro besin eksikliğiyle
karşı karşıyadır.
Gençleri gıda israfını azaltmaları için gıdaya gereken değeri vermeleri konusunda eğitmek ve bu konuda
farkındalık yaratmak, günümüzde ve gelecekte gıda israfını önlemede beklenen davranış değişikliğinin
kazanılması için gerekli olan uzun bir süreçtir.
“İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!” temalı eğitim seti bu amaçla tasarlandı. Eğitim seti hem kamu hem de
özel sektör paydaşlarının katkısıyla çağdaş, bilimsel ve kapsayıcı bir süreç içinde hazırlandı. Bu eğitim
materyali; gıda israfının nedenleri, israfın azaltılması ve önlenmesiyle ilgili çözüm yolları hakkında
kamuoyunun giderek artan sayıdaki taleplerini karşılamayı, gıda israfını azaltmaya yönelik küresel
amaca çocukları da dâhil etmeyi ve gıda israfının yol açtığı ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri
hafifletmeyi amaçlıyor.
Bu eğitim seti, çocukların konuya daha duyarlı olmasını teşvik edecek şekilde, onlara uygun iletişim
metotu ve araçlarını kullanarak bütüncül bir gıda sistemleri anlayışını ortaya koyuyor. Öğretmenlerin
ve eğitimcilerin, en uygun olduğunu düşündükleri bileşenleri seçip uygulamaları için tasarlanan sette,
çocukların nasıl birer aktif ‘gıda koruyucusu’ olabilecekleri, öğrendiklerini ailelerine ve arkadaşlarına
nasıl aktarabilecekleri hakkında örnekler ve ipuçları veriliyor.
Setin içeriği, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki farklı hedef kitlelerine kolaylıkla uyarlanabilecek
bir formatta oluşturuldu.
Eğitim seti, gıda kayıpları ve israfının azaltılması temel amacını dikkate alarak ortaya konuldu, bu yönüyle
de küresel amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Sürdürülebilir Kalkınma
Amacı (SKA) Hedef 12.3-2030’a kadar perakende ve tüketici düzeylerinde kişi başına düşen küresel gıda
kayıplarının yarıya indirilmesi ve hasat sonrası kayıplar da dâhil üretimdeki ve tedarik zincirlerindeki gıda
israfının azaltılmasını hedefliyor. Ayrıca gıda sistemlerini doğrudan ve dolaylı etkileyen kötü beslenme,
iklim değişikliği ve doğal kaynakların korunması gibi hedeflere de değiniliyor.
Bu eğitim setinin gıda israfını azaltmak için çocuklar ve aileleri arasındaki anlayışı ve ortak eylemi teşvik
edeceğini ve geliştireceğini umuyoruz.
Anna Lartey

Direktör
Beslenme ve Gıda Sistemleri Bölümü

vi
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Arkaplan
Gıda kaybı ve israfı, küresel olarak büyük bir sorundur. Dünyada her yıl üretilen gıdanın üçte biri ya
kaybediliyor ya da israf ediliyor. Diğer bir deyişle, her yıl 1,3 milyar tonluk yenilebilir ve iyi durumdaki gıda
tüketiciye ulaşmıyor. Bu da kişi başına 100 kg gıdanın israfı anlamına geliyor. Gıda kaybı ve israfı, 1 trilyon
dolar civarında bir ekonomik maliyet yaratmanın yanı sıra büyük çevresel ve sosyal maliyetlere ve maddi
olarak ölçülemeyen sorunlara da yol açıyor.
Gıda kaybını ve israfını azaltmak, israf edilen gıdanın tüketici davranışlarındaki değişikliklerle önemli
derecede azaltıldığı sanayileşmiş ülkeler de dahil olmak üzere hepimizin bir şekilde içinde yer aldığı
küresel bir amaç olmalıdır. Gıda israfıyla mücadelenin merkezine çocukları ve gençleri koymak önemlidir
ve onları sürece dahil etmek gerekir: Onlar, gezegenimizin geleceğidir. Aynı zamanda, sahip oldukları bilgi
ve gerçekleştirecekleri eylemler, gelecekte dünyamızdaki yaşamı ve biyosistemi şekillendirecektir.
Pedagojik açıdan bakıldığında, öğrencilerle gıda kaybı ve israfının nedenlerini ve sonuçlarını tartışmak,
eğitim konularına değinmeyi ve bunları pekiştirmeyi beraberinde getirir. Bu durum çocukları ve gençleri,
çevreleriyle ilişkileri ve bu çevre içerisindeki sosyal, politik ve ekolojik önemleri hakkında düşünmeye teşvik
eder. Öğrenciler, küresel vatandaş ve değişimin temsilcileri olarak kendi rollerini anlama ve değerlendirme
fırsatına sahiptir. Öğrenciler, gıda israfının azaltılmasıyla ilgili sahip oldukları bilgiyi aileleri, arkadaşları,
okulları ve bulundukları çevreyle paylaşarak toplumu yönlendirme potansiyeline sahiptir. Öğrenciler bu
sayede kendilerine duydukları güven ve özsaygıyı da arttırabilir.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Gıda İsrafı Koalisyonu (IFWC) ile yakın iş
birliği içinde çalışarak “İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!” sloganı altında, ilk ve ortaokullar için gıda israfının
azaltılmasına yönelik bu eğitim setini geliştirdi.
Bu kaynak; okul çağındaki çocukların, öğretmenlerin, okul çalışanlarının, çocukların ailelerinin ve
çevrelerinin gıda kayıpları ve israfı hakkındaki bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını artırmak, uzun vadede iyi
uygulamalarla gıda israfının azaltılması ve önlenmesini sağlamak amacıyla hazırlandı. Bu eğitim materyali,
birçok Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na (SKA’lar) ve özellikle küresel olarak 2030 yılına kadar gıda kaybı
ve israfının yarı yarıya azaltılmasına yönelik 12.3 hedefine başarıyla ulaşılmasını amaçlamaktadır.
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Eğitim materyalinin nasıl kullanılacağı hakkında genel bilgi
Gıda israfının azaltılması konusunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik tasarlanan bu eğitim
materyali, farklı yaş gruplarının sahip olduğu ilgi, beceri ve yetenekleri göz önüne alarak dört ayrı yaş
grubu için hazırlanmıştır: Beş ile yedi (yaş grubu 1), sekiz ile dokuz (yaş grubu 2), on ile on üç (yaş grubu
3) ve on dört yaş ve üzeri (yaş grubu 4).

5-7
yaş

8-9
yaş

10-13
yaş

14

yaş
ve üzeri

Her yaş grubu için iki temel ders ve uygulanacak faaliyetler bulunmaktadır. Bu materyali tasarlarken
temel yaklaşım, setin mümkün olduğunca esnek olması yönündedir. Burada tüm derslerle ilgili yeterli
materyal bulacaksınız. Şayet sınırlı bir ders süreniz varsa, bir veya birkaç aktiviteyi seçip yapabilirsiniz.
Temel dersler, bir dizi ilüstrasyon slaydı (bunlar ek kısmında görülebilir) ve seslendirme metinlerinden
(bunlar metnin içinde bulunur) oluşmaktadır. Temel dersler, öğrencilere uygulanacak faaliyetlere
geçmeden önceki temel bilgileri vermektedir. Eğitim materyalinin temel başlangıç noktası, gıda israfına
yol açan etkenler, sonuçları ve pratik çözüm yollarını konu edinen temel ders 1’de ele alınan “İYİLİK YAP:
GIDAYI KORU!” sloganına dayanmaktadır. Uygulamaya dayalı temel ders 2, “Doğru beslen, gıdaları çöpe
atma!: Gıda israfını azaltmak için 9 kolay ipucu” gibi bilgilerin yanında, gıda israfını azaltmak için pratik
ve somut eylemler sunmaktadır. Öğretmenler ayırabilecekleri zamana, mevcut olanaklara ve sınıftaki
teknik araç ve gereçlere bağlı olarak ve öğrencilerin yaş ve kabiliyetlerini de göz önünde bulundurarak
tanıtıcı slaytları yansıda paylaşabilir ya da çıktısını alabilir. Ardından seslendirme kısmını bir hikaye
şeklinde öğrencilere okuyabilir (ki bu daha küçük yaştaki öğrenciler için daha uygun olabilir), öğrencilerin
bunları okumasını isteyebilir, bir drama/canlandırma oyunu haline getirebilir veya evde okunmak üzere
ödev olarak verebilir (yaş grubu 4 kapsamına giren yaşı büyük öğrenciler için daha uygun).

2 TEMEL DERS
Başlangıç noktası: Bilgi odaklı
temel ders 1
“İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!”

2. adım: Uygulamaya dayalı
temel ders 2
“Doğru beslen, gıdaları çöpe atma:
Gıda israfını azaltmak için dokuz kolay ipucu’’

GİRİŞ

Her sunumda, iletilen mesajı güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi uygulamalı aktivite yer almaktadır.
Bunlar; öğrenci ve grupların ilgi alanları, yetenekleri, yaratıcılıkları, analitik düşünebilme becerileri ve
içerikle ilgili deneyimlerine göre alıştırmalardan tartışmalara, oyunlardan drama/yazma alıştırmalarına,
başarılı uygulama için gerekli olan zaman ve kaynakları ayrıntılarıyla veren öğrenme hedefleri ve faydalı
talimatlara kadar çeşitli başlıkları içerir.
UYGULANACAK FAALİYETLER
Alıştırmalar

Konuyu temel özelliklerini ele alacak biçimde
inceleyin ve elde ettiğiniz bilgileri derleyerek
yazıya dökün.

Tartışmalar

Konuyla ilgili yaratıcı ve entelektüel kapasiteyi
artıran, içeriğe uygun grup etkinlikleri.

Oyunlar

Öğrencilerin konuyu derinlemesine anlaması
için temel bilgileri eğlenceli şekilde tekrar edin.

Yazma alıştırmaları

Konuyla ilgili yaratıcı ve bilişsel katılımı artırın.

Projeler

Kurs süresince birkaç gün boyunca çocuklarda
davranış değişikliğini teşvik edecek uygulamalı
fiziksel faaliyetler yapın.

Esneklik, planlama sürecinin başlangıcında önemli bir etkendir. Materyaller; öğretmenlerin
faaliyetlerine, öğrencilerin ihtiyaçlarına, yeteneklerine, ilgilerine, aynı zamanda kısıtlı kaynak ve zamana
göre seçim yapabilmelerine izin verecek şekilde yapılandırıldı. Temel dersler ve gerçekleştirilecek
faaliyetler tüm yaş grupları için düzenlendi. Bununla birlikte, tartışılacak konuların seviyesi yaş
grupları için farklılık gösterebilir. Öğretmen alıştırmaların zorluğu ya da kolaylığı konusunda öğrencinin
durumuna göre karar verip etkinliği farklı bir yaş grubundan seçebilme insiyatifine sahiptir. Faaliyetlerin
çoğu 45 dakika içinde tamamlanabilir. Bu özel amaçlı dersler, birkaç gün içinde yapılabilir. Poster, el ilanı
ve broşür gibi materyaller FAO’nun internet sitesinde bulunabilir.
Bu materyalleri kullanırken kazandığınız deneyimleri duymayı çok isteriz. Geri bildiriminiz, ürünü
geliştirmemizi ve güncellememizi sağlayacaktır. Lütfen bize bu e-posta adresi üzerinden ulaşın:
Save-Food@fao.org
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Temel dersler ve uygulanacak faaliyetlere genel bir bakış
Faaliyet

Öğrencilerden
isteyin

Öğrenme
hedefi

Gerekli
süre

TEMEL DERS 1: İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!
İYİLİK YAP:
GIDAYI KORU!

Öğrencilerden evde ve okulda gıda
israfını önlemek için gıda israfının
sebeplerini, yol açtığı sorunları ve
çözüm yollarını anlatan bir sunumu
okumalarını veya dinlemelerini isteyin.

Öğrenciler gıdayı korumaya
dair temel bilgi ve teknikleri
hatırlayabilir.

45 dk

Gözden geçirme:
İYİLİK YAP: GIDAYI
KORU!

Öğrencilerden gıdayı korumak için
sunumda söz edilen temel bilgi
ve tekniklerin üzerinden geçip
alıştırmadaki soruları cevaplamalarını
isteyin.

Öğrenciler gıdayı korumaya
dair temel bilgi ve teknikleri
hatırlayabilir.

20 dk

TEMEL DERS 1 İÇİN UYGULANACAK FAALİYETLER: İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!
ALIȘTIRMALAR
Çapraz bulmaca

Gıdayı korumayla ilgili önemli bilgi ve
ipuçları içeren çapraz bulmacayı çözün.

Öğrenciler gıdayı korumaya
dair temel bilgi ve teknikleri
hatırlayabilir.

15 dk

Bizler gıda
koruyucularıyız

Öğrencilerden Gıda Koruyucuları’nın
kişisel özelliklerini tartışmalarını
ve tartışma sonunda kendi süper
kahramanlarını yaratmalarını isteyin.

Öğrenciler neden gıdamızı
korumamız gerektiğini
gerekçeleriyle beraber açıklayabilir.

60 dk

Gıda israfı konulu
mini sınav

Sunumda anlatılanlara göre gıda
israfıyla ilgili soruları cevaplayın.

Öğrenciler gıda israfı ve gıdayı
koruma teknikleri konularında
önemli bilgileri açıklayabilir.

15 dk

Gıda israfı mı
gıda kaybı mı?

Öğrencilerden verilen örnekleri kullanarak
bu örneklerden hangilerinin gıda israfına
ya da gıda kaybına sebep olduğunu
belirlemelerini isteyin.

Öğrenciler gıda kaybı ve gıda israfı
arasındaki farkı anlayabilir.

20 dk

Özetle, israfı azalt!

Öğrencilerden gıda israfıyla ilgili
matematik alıştırmalarını yapmalarını
isteyin.

Öğrenciler gıda kaybı ve israfıyla
ilgili öğrendiklerini uygulayabilirler
ve bunu matematiksel olarak ifade
edebilirler.

25 dk

Öğrencilerden gıdanın yaptığı
yolculuğu örneklerle açıklamalarını
isteyin.

Öğrenciler gıda kaybı ve israfı
konusunda anladıklarını günlük
hayatlarında uygulayabilir.

90 dk

Hafıza oyunu

Öğrencilerden gıda israfı temalı bir Öğrenciler gıdayı korumakla
oyun oynamalarını isteyin.
ilgili temel bilgileri ve teknikleri
hatırlayabilir.

45 dk

İsraf etmeyin! Bingo

Öğrencilerden gıda israfı temalı Bingo
oyununu oynamalarını isteyin.

20 dk

TARTIȘMALAR
Tarladan sofraya
giden uzun yol

OYUNLAR

Öğrenciler gıdayı korumakla
ilgili temel bilgileri ve teknikleri
hatırlayabilir.

GİRİŞ

Faaliyet

Öğrencilerden
isteyin

Öğrenme
hedefi

Gerekli
süre

İYİLİK YAP:
GIDAYI KORU!

Öğrencilerden gıdayı nasıl
koruyabilecekleri konusunda bir hikâye
yazmalarını isteyin.

Öğrenciler gıdayı koruma
tekniklerini belirleyebilir ve yaratıcı
bir şekilde uygulamaya koyabilir.

30–40 dk

Ben bir gıda
koruyucusuyum!

Öğrencilerden kendilerini Gıda
Koruyucusu olarak nitelendirdikleri
hayali bir hikâye yazmalarını isteyin.

Öğrenciler olası davranış
değişiklikleri üzerine düşünüp
bunları sözlü olarak anlatabilir.

30 –40 dk

Gıdanın yolculuğu
hakkında röportaj

Öğrencilerden gıdaların bize
ulaşmasında görev alanlardan birini
seçmelerini ve bu kişiyle hayali bir
röportaj yapmalarını isteyin.

Öğrenciler gıdanın yolculuğu
boyunca, gıda kaybına ve israfına
yol açan etkenleri belirleyebilir ve
alınacak önlemleri ortaya koyabilir.

30 –40 dk

30 dk

YAZMA ALIȘTIRMALARI

TEMEL DERS 2: Doğru beslen, gıdaları çöpe atma!
Doğru beslen,
gıdaları çöpe atma!

Öğrencilerden evde gıda israfını
önlemek için dokuz kolay ipucunu
anlatan sunumu okumalarını ya da
dinlemelerini isteyin.

Öğrenciler gıdayı korumayı
sağlayan temel ipuçlarını
hatırlayabilir.

Gözden geçirme:
Doğru beslen, gıdaları
çöpe atma!

Sunumda ifade edilen önemli gıdayı
koruma tekniklerini iyice anlayıp
alıştırmadaki soruları cevaplayın.

Öğrenciler gıdayı korumayla ilgili 20 dk
önemli teknikler üzerinde düşünüp
yenilerini ortaya koyabilir.

TEMEL DERS 2 İÇİN UYGULANACAK FAALİYETLER: Doğru beslen, gıdaları çöpe atma!
ALIȘTIRMALAR
Daha iyisini
yapabilirsin!

Öğrencilerden Selin ve Ali’nin
öyküsünde gıda israfına yol açan
eylemleri belirlemelerini ve gıdayı
korumak için neler yapmaları
gerektiğini düşünmelerini isteyin.

Öğrenciler gıda israfına yol açan
davranışları belirleyebilir ve gıdayı
korumak için yapılması gerekenleri
hatırlayabilir, tartışabilirler.

25 dk

Gıda israfıyla
mücadele edelim!

Öğrencilerden gıda israfıyla mücadele
etmek için alınacak temel önlemleri
tekrar etmelerini isteyin.

Öğrenciler gıdayı korumak için
gerekli ipuçlarını araştırır, kendi
bulgularını ortaya koyar.

20 dk

Gıda israfına dur de!

Öğrencilerden evde gıdaya nasıl
davrandıklarını değerlendirmelerini,
ailelerinde gıda israfını azaltacak
adımları belirlemelerini isteyin.

Öğrenciler evde kendi gıdalarını
korumak için gerekli uygulamaları
tanımlayabilir ve keşfedebilir.

25 dk

İYİLİK YAP:
GIDAYI KORU!

Öğrencilerden gıda israfı hakkında
öğrendiklerini ve sahip oldukları
bilgileri uygulamaya nasıl geçirdiklerini
özetlemelerini isteyin.

Öğrenciler gıdayı koruma
teknikleriyle ilgili temel bilgileri
hatırlayabilir ve özel yaşamlarıyla
ilişkilendirebilir.

25 dk

Öğrencilerden “gıda israfını nasıl
azaltırız” ve “artan gıdaları nasıl
değerlendiririz” konularında poster
hazırlamalarını isteyin.

Öğrenciler gıda israfına yol
açan etkenleri hatırlayabilir ve
evde yaptıkları uygulamaları
araştırabilir.

90 dk

TARTIȘMALAR
Gıda israfıyla
mücadele et!

5
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Faaliyet

Öğrencilerden
isteyin

Öğrenme
hedefi

Gerekli
süre

Poster

Öğrencilerden gıdayı korumak için
gerekli her bir ipucu için bir poster
hazırlamalarını, evde ve okulda pratik
olarak bunları nasıl uygulayabilecekleri
hakkında tartışmalarını isteyin.

Öğrenciler gıda israfını azaltmanın
temel kavramlarını tanımlayabilir
ve üzerine tartışabilir.

100 dk

Saklama bilgisi

Öğrenciler gıdaların güvenilir
Öğrencilerden bazı gıdaların hangi
koşullarda bozulduğunu belirlemelerini şekilde saklanması hakkında
bilgileri toplayabilir ve tartışabilir.
ve bunların en iyi nerede ve nasıl
saklanacağı üzerine düşünmelerini
isteyin.

Çılgın buzdolabı
oyunu

Öğrencilerden grup tartışması sonrası
boyayıp kestikleri farklı gıdaların
resimlerini bir buzdolabı resmi üzerine
yapıştırmalarını isteyin.

Öğrenciler gıdaların güvenilir şekilde 25 dk
saklanması konusunda bilgileri
hatırlayabilir ve üzerine tartışabilir.

Hızla yerleştir

Bu hız ve bilgi oyununda öğrencilerden
oda içinde önceden belirlenmiş
alanlara ve kaplara, gıdaları hızlı ve
doğru şekilde yerleştirmelerini isteyin.

40 dk
Öğrenciler gıdayı güvenilir şekilde
nasıl saklayabilecekleriyle ilgili
bilgi sahibi olur ve artık kolay
bozulabilen gıdaları belirleyebilirler.

İsraf etmeyin!
Kutu oyunu

Gıda israfından nasıl kaçınılacağına
dair temel yolları içeren bir kutu oyunu
oynayın.

Öğrenciler gıda israfını azaltmanın
ipuçlarını hatırlar.

30 dk

Daha iyisini
yapabilirsin!

Öğrencilerden, Selin ve Ali’nin
olduğu bir öyküde gıda israfına yol
açan eylemleri bulmalarını ve ayrıca
gıdalarını korumaya dair alternatif
eylemlerin olduğu bir öykü yazmalarını
isteyin.

Öğrenciler gıda israfına yol açan
davranışları belirleyebilir ve
gıdayı korumak için uyguladığımız
pratikleri tartışabilir.

45 dk

Gıda israfı hakkında
yazı

Öğrenciler gıdalarını korumak
Öğrencilerden gıda israfını bir gazete,
dergi, blog için yazarak ve/veya resimli için temel konuları ve ipuçlarını
hatırlayabilir ve günlük hayatlarına
örneklerle açıklamalarını isteyin.
uygulayabilirler.

40 dk

OYUNLAR

YAZMA ALIȘTIRMALARI

30 –40 dk

PROJELER
Gıdayı koru günlüğü

Öğrencilerden evdeki gıda israfını
azaltmak için attıkları adımlarını
izlemelerini ve değerlendirmelerini
isteyin.

Öğrenciler gıdayı korumaya
yönelik adımları pratikte uygular,
değerlendirir ve bunları ailelerine
anlatır.

3 gün süre

Yemek pişirin!

Öğrencilerden israfa yol açan ve
yaygın kullanılan yemek tariflerini
hazırlamalarını ve bunları evde
denemelerini isteyin.

Öğrenciler israf edilecek gıdaları
yeniden değerlendirmek için etkili
yöntemler belirler ve uygular.

45 dk

Duymayan kalmasın!

Öğrencilerden gıda israfının çözümü
konusunda önemli ipuçları ve
tavsiyeler içeren broşürleri tasarlayıp
dağıtmalarını isteyin. Broşürlerini
paylaştıkları kişilerle görüşme
yapmaları için onlara rehberlik edin.

90 dk
Öğrenciler gıdayı koruma
uygulamalarını hatırlar, sınıflandırır
ve değerlendirir.

n TEMEL DERS 1

İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!
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TEMEL DERS 1: İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!

TEMEL DERS 1: “İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!” İlk temel derste öğrenciler gıda israfıyla ilgili problemleri,
yol açtığı sorunları, aynı zamanda evde ve okulda gıda israfını önlemek için neler yapmaları gerektiğini
öğrenirler. Temel ders 1’i öğretirken temel araç Sunum 1’dir: “İYİLİK YAP: GIDAYI KORU! Mevcut zamana
ve (teknik) imkânlara bağlı olarak slaytları (bu dokümanın ekinde bulabilirsiniz) yansıtabilir veya çıktısını
alabilirsiniz.
Sunum, bir seslendirme metniyle birlikte (takip eden sayfalarda bulabilirsiniz) tasarlanmıştır.
Seslendirme metnini okuyabilir veya bundan bir öykü yaratabilirsiniz. Yaşı daha büyük öğrencilerin bu
öyküyü kendilerinin okumaları, bunu bir drama/rol canlandırma olarak düzenlemeleri veya bir ev ödevi
kapsamında okumaları daha uygun olacaktır. Öğrencilerin, sunumdaki önemli sorunları belirlemelerine
yardımcı olmak için sunumla birlikte verilen gözden geçirme (GG) sayfasına bakmayı unutmayın!
Seslendirme metni içinde öğrencilerin ilgi ve dikkatini çekecek tartışma sorularını bulabilirsiniz. Bunlar
sadece öneridir, bu nedenle onları istediğiniz şekilde değiştirebilir, tamamlayabilir veya kısaltabilirsiniz.
Not: 4 numaralı seslendirme slaydı iklim değişikliği sonucu ortaya çıkacak bir çatışma ve savaş ihtimalinden
söz eder. Bu konunun öğrencileri rahatsız edeceğini düşünürseniz, konuyu işlemeyebilirsiniz.

45 dk
İhtiyaç listesi:
• Bir adet projektör ve PDF dosyalarını açabilen bir bilgisayar
• Sunumun dijital kopyası
Alternatif olarak, slaytları şeffaf asetat kâğıtlara yazdırabilir ve tepegöz projektör kullanabilirsiniz
veya A4 kâğıdına yazdırabilir ve bir öğrenci bunları tutarken siz yüksek sesle sınıfa okuyabilirsiniz.
• Kullanmak isterseniz seslendirme metninin ve GG 1’in çıktılarını alın (her öğrenci için 1 adet).

Talimatlar:
1. Sunumu gösterin ve beraberindeki seslendirme metnini okuyun/anlatın veya öğrencilerin
bu metni ders sırasında veya ev ödevi olarak okumasını sağlayın.
2. İçeriği öğrenciler ile tartışın. Tartışmanın başlangıç noktası olarak seslendirme metninde
verilen soruları kullanabilirsiniz.
3. Öğrencilere GG1’i dağıtın ve doldurmalarını isteyin.
4. Sonuçları karşılaştırın ve üzerine tartışın: Öğrenciler temel dersten neler öğrendi? Bu
bilgilerin kendi yaşamlarıyla ilgisi nedir? Gıda israfını azaltmak için kendi davranışlarını nasıl
değiştirebilirler? Davranışlarımızı değiştirmemiz neden hepimiz için önemlidir?

9

n TEMEL DERS 1: SESLİ OKUMA
İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!

1

Alışverişte taşıyabileceğinden fazlasını alıyor veya tabağına
yiyebileceğinden fazla yemek koyuyorsan, dikkat et! Yiyeceklerini israf
ediyor olabilirsin! Haydi gıda koruyucuları Kerem, Emel ve Can’ın gıda israfını
önlemek için neler yaptığına bir göz atalım. Bize gıda israfından neden ve
nasıl kaçınmamız gerektiğini gösterebilirler.

2

Dünyada her yıl tahminen1,3 milyar ton gıdanın çöpe giderek israf
edildiğini biliyor musun? Yani dünyada üretilen tüm gıdaların yaklaşık
üçte biri çöp oluyor! Başka bir deyişle, kişi başına 100 kg gıda çöpe gidiyor
ve israf ediliyor. Bu da yenilen her iki elmadan birinin çöpe atıldığı ya da
israf edildiği anlamına geliyor. Örneğin, üç tane yoğurt aldığında bunların
sadece ikisini yerken diğeri buzdolabında ekşidiği ve bozulduğu için çöpe
gidiyor. Ya da şöyle düşünün; yetiştirilen her üç havuçtan biri, şekilleri
bozuk, biçimsiz ya da depolanırken kemirgenler tarafından zarar gördüğü
için tüketilmeden çöpe atılıyor.

3

Gıdaları üretmek için elektrik ve ısı gibi enerji türleri kullanılıyor.
Bu da sera gazı dediğimiz zararlı gazların açığa çıkmasına yol
açıyor. Her yıl, israf ettiğimiz gıdaların üretilmesi, yiyebileceğimiz hale
getirilmesi, depolanması ve bizlere ulaştırılması için 3,6 milyar ton sera
gazı atmosfere karışıyor. Peki dünyadaki tüm ülkeler arasında en çok
Çin ve Amerika’nın sera gazı üretimine yol açtığını biliyor muydun?
Sera gazlarının ne olduğunu ve nelere yol açtığını biliyor musun?

10
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4

Dünyamızın etrafını saran ve atmosfer adını verdiğimiz bir örtü vardır.
Atmosfer çeşitli gazlardan oluşur ve sera gazları da atmosferi kaplayan
bu gazlar arasındadır. Atmosfer, dünyanın uzayda donmasını önler: Yani
güneş ışınlarının geçmesine izin verir ve bir miktar ısının da dünyada
kalmasını sağlar. Sera gazları doğal yollarla oluşur ve bunlar olmazsa
dünyada hayat olmaz. Ama insanlar gittikçe daha çok sera gazı üretiyor.
Nasıl mı? Örneğin bir oyuncak üretirken, sebze meyve yetiştirirken,
attığımız çöpleri geri dönüştürürken, arabalarda benzin kullanırken
ve bizim için elektrik üreten fabrikalarda kömür, doğal gaz, petrol gibi
yakıtlar kullanırken sera gazlarının artmasına neden oluyoruz. Ürettiğimiz
bu fazladan sera gazları atmosferin doğal dengesini bozuyor ve hava
sıcaklıklarının değişmesine yol açıyor. Buna bilim insanları iklim değişikliği
diyor. Bu zararlı gazların büyük bir kısmı ise atmosferde tutuluyor. Peki
sera gazları dünyamıza ne yapıyor? Dünyamızın güneş sayesinde belirli bir
sıcaklığı var ama bunun hepsini içinde tutamıyor ve bir kısmı uzaya gidiyor.
Bu sayede dünyamız belirli bir sıcaklıkta kalıyor. Ama sera gazı dediğimiz
gazlar nedeniyle uzaya karışması gereken ısının bir kısmı dünyada kalıyor.
İşte bu da hava sıcaklıklarının artmasına neden olarak dünyamızı olması
gerekenden daha sıcak yapıyor. Buna bilim adamları küresel ısınma adını
veriyor. Bu kadar yüksek miktarda sera gazı üretmeye devam edersek
kutuplardaki dev buz kütlelerinin çoğu eriyecek, bu da deniz seviyesinin
yükselmesine neden olacak. Denizlerin kapladığı alan arttıkça biz
insanların ve hayvanların üzerinde yaşadığı kara parçaları azalacak. İklim
değişikliği hava sıcaklıklarını değiştirecek. Bazı hayvanlar ve bitkiler bu
yeni sıcaklıklarda yaşayamayacak ve gıda üretmemiz, hatta yaşam alanı
bulmamız dahi zorlaşacak. Bunların sonucunda toprağımız, suyumuz ve
gıdamız azalacak. Azalan bu kaynaklar için birbirimizle savaşmak zorunda
bile kalabiliriz.

5

Gıdamızı israf ettikçe neden olduğumuz iklim değişikliği, dünyanın
birçok yerinde su kıtlığına, çölleşmeye ve kuraklığa yol açıyor. Öte
yandan gıdalar üretilirken çok fazla su harcanıyor. Örneğin, meyve-sebze
yetiştirmek için kullandığımız suyun dörtte biri, sonradan israf ettiğimiz ya
da çöpe attığımız gıdaları üretmek için kullanılıyor. Bu, gezegenimizdeki
tüm insanların yıl boyunca içmek, banyo yapmak, çamaşır yıkamak gibi
eylemler için kullandığı su miktarıyla hemen hemen aynıdır.

6

Meyve-sebze yetiştirmek için ormanları yok ediyor, ormanların
içinde yaşayan birçok hayvan ve bitkiye de zarar veriyoruz.

S: Neden dünyamızda çok sayıda hayvan ve bitki var biliyor musunuz?
C: Dünyamızda birçok bakteri, mikrop, hayvan ve bitki var. Bunlar bir arada
yaşıyor ve biyoçeşitliliği oluşturuyor. Tüm bu canlılar, bulundukları çevrelere
bir fayda sağlıyor. Bu nedenle birlikte uyum içinde yaşayan bu canlıları
rahatsız etmememiz çok önemli.

TEMEL DERS 1

SESLİ OKUMA

11

Ormanlardaki bitkilerin yok olması karbondioksit emisyonlarının ve sera
gazı salınımıyla ilgili diğer sorunların da artması anlamına geliyor.
S: Ormanların yok edilmesi neden hava sıcaklıklarının değişmesine yol açar?
C: Biz nasıl yaşamak için enerjiye ihtiyaç duyuyorsak, bitkiler de enerjiye
ihtiyaç duyuyor. Enerji üretmek için güneş ışığı ve havadaki karbondioksiti
kullanıyor. Bitkiler kendileri için enerji üretirken havaya nefes almamızı
sağlayan oksijeni verip havadaki karbondioksiti alıyor, böylece havayı da
temizlemiş oluyorlar.
Ormanların yok edilmesi, aynı zamanda birçok hayvanın yaşam alanını
kaybetmesi ve neslinin tükenme tehlikesi altına girmesi demek.

S: Ormanların yok edilmesi nedeniyle nesli tehlikeye giren hayvanlara örnek
verebilir misin?
C: Tilki, kurt, orangutan, panda, goril.

7

İsraf ettiğimiz meyve-sebze gibi gıdaları 1,4 milyar hektarlık bir alanda
yetiştiriyoruz. Ne kadar büyük bir alandan söz ettiğimizi anlaman için
sana bir ipucu verelim. Bu alan dünyanın en geniş ikinci ülkesi Çin veya
üçüncü ülkesi Kanada’dan bile daha büyük. Biz böylesine büyük bir alanı
yeni ürünler yetiştirmek ve hayvanlar, bitkiler ya da insanlar için yeni
yaşam alanları açmak yerine, daha sonra israf edeceğimiz gıdaları üretmek
için kullanıyoruz.

8

Sonrasında çöpe attığımız ya da israf ettiğimiz gıdaları üretmek için
çok fazla su ve toprak kullanılması, gelecekte daha büyük sorunlara
yol açabilir: Dünyadaki insan sayısı giderek artıyor ve herkese yetecek
kadar gıda üretmek için çok fazla su ve toprak yok. Öte yandan dünyada
yeterli gıda bulamadığı için açlık çeken birçok insan var. İşte bizler gıdaları
israfı etmez veya çöpe atmazsak, aç insan sayısını azaltabiliriz. Herkesin
yeterli ve besleyici gıdayla beslenmesini sağlamak için gıda israfını
önlemeliyiz; çünkü beslenmek hepimizin temel hakkı.

9

Meyve-sebze alışverişi yapmak ve bunlardan yemek hazırlamak hem
çok zaman alıyor, hem de fiziksel çaba gerektiyor. Gıdalar evimize
girmeden önce, bunları yiyebileceğimiz hale getirmek için çok fazla
kaynak harcanıyor. Gıdaları çöpe attığımızda gıdaların üretilmesi, hazır
hale getirilmesi ve bizlere ulaştırılması için harcanan tüm emekler de boşa
gitmiş oluyor. Dahası, çöpe attığımız gıdalar çevreye zarar verebilir ve bunu
önlemek için ayrıca çaba sarf etmemiz gerekebilir.

12
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Gıdaların tarladan soframıza olan yolculuğunda yaşanan kayıp ve
israfların bir kısmı hasat, taşıma ve depolama sırasında ortaya
çıkıyor. Aslında gıdanın yolculuğu çiftçiyle başlıyor. Meyve-sebze ve tahıllar
tarlada ya da serada; hayvanlar ise çiftliklerde ya da balıkçılık tesislerinde
yetiştiriliyor. Meyve-sebzeler yetiştirildikleri tarladan toplandıktan sonra
onları satın aldığımız pazarlara/marketlere veya ambalajlandıkları ve bazen
de hazır gıda haline getirildikleri özel tesislere götürülüyor. Hayvanlardan
üretilen etler ise kontrol edildikten sonra yine özel tesislere gönderiliyor.
Bu işlemlerden sonra hazır olan gıdalar marketlere, dükkanlara ve onları
satacak diğer satıcılara ulaştırılıyor. En son restorana, kantine ya da evlere
gidiyor. Genellikle, gıdanın yolculuğu burada sona eriyor ama sizlerin
de bildiği gibi üretilen gıdaların çoğu aslında yenmiyor/tüketilmiyor ve
gıda israfı olarak çevreye zarar vermemesi için yok edilmek üzere bazı
işlemlerden geçiyor.

S: Çöpe attığınız gıdalara ne olduğunu biliyor musunuz?
C: Her ülkede, hatta yaşadığınız mahallede bile çöpe atılan gıdalar farklı
şekillerde değerlendirilebilir. Çöpe attığımız ve artık kullanamayacağımız
için atığa dönüşen gıdaları, hayvanları beslemek için kullanabilir ya da bu
atıklarla evdeki bitkilerimizin büyümesini sağlayacak gübre yapabiliriz.
Gıda atıklarını elektrik ve ısı üretiminde de kullanabiliriz ama ne yazık ki
bunu yapmıyoruz. Bunun yerine gıda atıklarını şehir dışındaki kocaman
alanlara bırakıyoruz. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Haydi bir önceki
dersimizi hatırlayalım. Gıda atıkları buralarda çürüyerek sera gazının
oluşmasına neden oluyor.

11

Gıdalarımız, bize gelene kadar yaptığı yolculukta yeterli uygun
depolama ya da soğutucu olmaması gibi eksiklikler sebebiyle
düzgün saklanamayabilir. Düzgün saklanamayan gıdalar da isteğimiz
dışında bozulabilir. Biz buna gıda kaybı diyoruz. Örneğin; depolarda
sakladığımız mısırları kemirgenler yerse, balıklar marketlere taşınırken
sıcaktan bozulursa veya marketten aldığınız yumurtaları eve getirirken
düşürüp kırarsanız bunların hepsi gıda kaybı olur. Peki gıda israfının ne
olduğunu biliyor musunuz? Bazen yiyebileceğimizden daha fazla gıda
alırız ve hepsini tüketemeyiz. Sonunda bu gıdalar bozulur. İşte buna da
gıda israfı deriz. Buzdolabına koyduğunuz ama vaktinde yemediğiniz bir
gıda bozulduysa bu gıda israfı olarak kabul edilir. Tabağınıza çok fazla
koyduğunuz için bitiremediğiniz ve çöpe attığınız gıdalar da gıda israfıdır.
Gıda kaybını tek başımıza azaltmamız zor olabilir; ancak hepimiz satın
aldıktan sonra yemeyip çöpe attığımız, dolayısıyla israf ettiğimiz gıda
miktarını azaltmak için bir şeyler yapabiliriz.

12

Gıda israfına yol açıyoruz çünkü tabağımıza yiyebileceğimizden
daha fazla yemek koyuyoruz. Çok fazla gıda satın alıyoruz ve
bunları vaktinde yemediğimiz için bozuluyorlar. Hatta bir restorana veya
kafeye gittiğimizde, tabaklarımıza çok fazla yemek konduğunu fark ettiniz
mi?

TEMEL DERS 1

SESLİ OKUMA

13
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Neler yapmamız gerektiğini kısaca tekrar edelim: Önce tabağınıza
yiyebileceğiniz kadar yemek alın. Yemeğinizi tamamen bitirdikten
sonra hâlâ açsanız tekrar yemek alabilirsiniz. Kalan yemekleri kapalı
bir kaba koyun ve kısa süre sonra yemek için buzdolabında saklayın.
Bozulabilecek gıdaları nasıl değerlendirebileceğinizi düşünün. Aklınıza
bir fikir geliyor mu? Örneğin bu tür gıdaları buzdolabının dondurucu
bölümüne koyabilirsiniz. Ayrıca ailenizden, çabuk bozulabilecek sebzeleri
kullanarak yemek yapmalarını isteyebilirsiniz. Çabuk bozulabilecek
meyvelerden de içecek, meyve salatası, turşu veya reçel yapılabileceğinizi
unutmayın.

14

Ailenizle beraber alışveriş yaparken neye ihtiyacınız olduğunu
dikkatlice düşünün. Bir alışveriş listesi hazırlayın ve ona bağlı
kalın. Alışveriş yaparken farklı şekilli meyve ve sebzeleri de satın alın.
Hatta birçok süpermarket onları daha düşük fiyatlara satabilir. Daha
ucuza satmasalar da siz yine de farklı şekilli meyve sebzeleri seçin.
Böylece market sahibine önemli olanın gıdanın şekli değil; tadı ve besin
değerinin olduğu mesajını vermiş olursunuz. Son olarak aldığınız gıdaları
eve götürdüğünüzde bunları buzdolabına veya saklama kabına koyun.
Bunu yaparken de en taze yiyeceklerin en arkada kalmasına dikkat edin.

15

Tabağınıza çok fazla yemek koyan bir restoran ya da
kafeteryadaysanız, küçük bir porsiyonla başlamak istediğinizi
söyleyin. Tabağınızdaki yemeği bitiremeyecekseniz, paket yapılmasını
isteyip evinize götürün. Ertesi gün yiyebilirsiniz. Okul kantininizde gıda
israfını azaltmak amacıyla bir sistem kurmak için arkadaşlarınızla bir
proje geliştirebilirsiniz.

16

Gıda israfı demek, aynı zamanda enerji, toprak ve su israfı da
demek. Gıda israfını önlersek, daha az insan aç kalacak, daha az
hayvan yaşadığı yeri kaybedecek ve hava sıcaklıklarında bu kadar ani
değişiklikler olmayacaktır. Tabaklarımıza daha az yemek koyarak, artan
gıdaları saklayıp yeniden kullanarak ve daha az alışveriş yaparak her
birimiz bir fark yaratabiliriz. Birlikte, gıda israfıyla mücadele edebiliriz.
Bu nedenle İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!
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GÖZDEN GEÇİRME: TEMEL DERS 1
1.

Tahmini olarak her yıl ne kadar gıda israf ediliyor?

   Kişi başına? ___________________________________________________________
 Dünyada? _____________________________________________________________
 Yüzde olarak (mevcut tüm gıdaları düşünün)? ______________________________________
2.

Çöpe attığımız gıdaya ne oluyor? ➜→______________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
3.

Gıda atıklarının yok edilmesiyle ilgili sorunlar nelerdir? ➜→______________________ __________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Gıdanın yolculuğu nedir? ➜→____________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________
5.

Gıdanın tarladan soframıza gelene kadar geçirdiği çeşitli aşamaları kısaca özetleyin.➜→______________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
6.

Gıda üretimi, dağıtımı, tüketime hazırlanması yakıt ve enerji tüketimine yol açar ve karbondioksit, metan ve
azot oksit gibi sera gazları üretir. Her yıl, gıda atıklarını ortadan kaldırmak için yapılan işlemler nedeniyle kaç
ton sera gazı atmosfere karışır? Bu durum gezegenimiz için neden zararlıdır? ➜→__________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
7.

Gıda israfının üretilen sera gazı miktarı açısından çevreye verdiği zararın birim karbondioksit cinsinden
ölçüsüne karbon ayak izi diyoruz. Diğer hangi iki ayak izi gıda israfıyla ilişkilidir? Verdikleri zarar ne kadar?➜_
_____________________________________________________________________

______________________________________________________________
8.

Gıda israfı ve hayvan-bitki çeşitliliği (biyoçeşitlilik) arasındaki ilişki nasıldır? ➜→___________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
9.

Gıda israfı ve gıda kaybı arasındaki fark nedir?➜→______________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Gıda israfını önlemek için biz tüketiciler ne yapabiliriz? ➜→________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
GG 1

TEMEL DERS 1 GÖZDEN GEÇİRME

n Gözden geçirme: Temel Ders 1 (Çözümler)
1.

Tahmini olarak her yıl ne kadar gıda israf ediliyor?

 Kişi başına? 100 kg
 Dünyada? 1,3 milyar tondan fazla
   Yüzde olarak (mevcut tüm gıdaları düşünün)? %33,3 (1/3)
2.

Çöpe attığımız gıdaya ne oluyor?
Çöpe atılan gıdalar özel tesislerde değerlendirilebilir ve enerji üretiminde kullanılabilir. Bir kısmı da hayvan yemi
veya gübreye dönüştürülebilir. Bununla birlikte atıkların büyük bir kısmı kocaman alanlara bırakılıyor ve zaman
içinde çürüyor.

3.

Gıda atıklarının yok edilmesiyle ilgili sorunlar nelerdir?
Ulaşım: Çöpe attığımız için atığa dönüşen gıdaların ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için bu atıklar özel
alanlara taşınır. Atıklar, buralarda çürüyerek yok olurken atmosfere fazladan karbondioksit karışır.
Çevre kirliliği: Gıda israfının yol açtığı atıklar, daha faydalı amaçlar için kullanabileceğimiz alanları da maalesef
işgal eder. Gıda atıkları çevreyi kirletmiş olur ve metan gazı üretir.

4.

Gıdanın yolculuğu nedir?
Gıdanın yolculuğu, gıdanın bir çiftlikten veya üretim alanından tabağımıza gelene kadar geçtiği birçok farklı
süreci anlatır.

5.

Bir gıdanın tarladan soframıza gelene kadar geçtiği aşamaları kısaca özetleyin.
1. Çiftlik: Meyveler, sebzeler, tahıllar tarlada ya da serada, hayvanlar ise çiftliklerde veya balıkçılık tesislerinde
yetiştirilir.
2. Pazarlar/gıdanın işlendiği özel tesisler: Meyve ve sebzeler pazarlara/marketlere gönderilmeden veya
paketlenip bizlere ulaştırılmadan önce hazır hale getirilmek için özel tesislere götürülür. Hayvanlardan
üretilen etler işleme tesislerine götürülür.
3. Gıdaların işlendiği özel tesisler: Çoğu meyve, sebze, tahıl ve et bizim tüketebileceğimiz hale getirilmek/
işlenmek için özel bir üretim tesisine götürülür. Burada bir kısmı tüketime hazır hale getirilmek üzere
ambalajlanır, diğer bir kısmı da hazır bir yemeğe ya da başka gıdalara dönüştürülmek için üretim tesisine
alınır, paketlenir ve dağıtılmak üzere ilgili satıcılara ulaştırılır.
4. Satıcılar gıda ürünlerini kişilere veya şirketlere satar.
5. Tüketim: Gıda, dağıtım kanalları aracılığıyla restoranlara, kafelere ya da evimize gelir. Gıdanın yolculuğu da
genellikle burada son bulur.
6. Atıkların yok edilmesi: Yenilmeyen gıdalar özel tesislerde gübre yapılarak, hayvanlara yem olarak verilerek
veya katı atık depolama sahalarına götürülerek yok edilir.

6.

Gıda üretimi, dağıtımı, tüketime hazırlanması yakıt ve enerji tüketimine yol açar ve karbondioksit,
metan ve azot oksit gibi sera gazları üretir. Her yıl, gıda atıklarını ortadan kaldırmak için yapılan işlemler
nedeniyle kaç ton sera gazı atmosfere karışır? Bu durum gezegenimiz için neden zararlıdır?
Her yıl 3,6 milyar ton sera gazı atmosfere karışıyor. Bu çok zararlı, çünkü sera gazlarındaki artış, atmosferin
dengesini bozuyor ve bu da ilk dersimizde söz ettiğimiz iklim değişikliğine yol açıyor. İklim değişikliği,
gezegenimizi olması gerekenden daha sıcak yapıyor. Gelecekte, iklim değişikliği nedeniyle gezegenimizdeki
dev buz kütlelerinin çoğu eriyebilir ve bu da deniz seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Deniz seviyesi
yükseldiğinde biz insanların ve hayvanların şu anda üzerinde yaşadığı kara parçaları daha da azalabilir. Hava
şartları ağırlaşabilir. Bazı hayvanlar ve bitkiler bu yeni sıcaklıklarda yaşayamayabilir ve bu durum birçok insan
için yeterli gıdayı üretmemizi ve yaşam alanı bulmamızı zorlaştırabilir.

GG 1 (Çözümler)
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7.

Gıda israfının üretilen sera gazı miktarı açısından çevreye verdiği zararın birim karbondioksit cinsinden
ölçüsüne karbon ayak izi diyoruz. Diğer hangi iki ayak izi gıda israfıyla ilişkilidir? Verdikleri zarar ne kadar?
1. Su ayak izi: Meyve-sebze üretmek için kullandığımız tüm suyun dörtte biri, israf ettiğimiz gıdaları
yetiştirmek için kullanılıyor. Gıda israfının yol açtığı su kaybı, dünyadaki bütün ailelerin bir yılda kullandığı
su miktarı kadardır. Bu, Avrupa’nın en uzun nehri olan Volga nehrinin bir yıl boyunca taşıdığı su miktarına
eşittir.
2. İsraf ettiğimiz gıdaların yetiştirilmesi için kullanılan alanlar: İsraf ettiğimiz gıdalar yaklaşık 1,4 milyar hektar
alanda yetiştiriliyor. Bu alan Çin ya da Kanada’dan daha büyük bir toprak parçası.

8.

Gıda israfı ile hayvan-bitki çeşitliliği (biyoçeşitlilik) arasındaki ilişki nasıldır?
Gıdayı oluşturan ürünleri üretmek, bunları depolamak için ormanları yok ediyoruz. Bu yüzden birçok hayvan
yaşam alanlarını kaybediyor ve nesilleri giderek tükeniyor. Ayrıca ormanlardaki bitkiler de azalıyor ve bu
durum karbondioksit ve diğer sera gazlarıyla ilgili sorunları daha da artırıyor.

9.

Gıda israfı ve gıda kaybı arasındaki fark nedir?
Yemek için aldığımız ama davranışlarımız veya ihmal nedeniyle (örneğin, kötü planlama, ihtiyaç fazlası
alışveriş) tüketilemeyen tüm gıdalar gıda israfıdır. Gıdaların bizlere ulaştırılmasında yaşanan yetersizlikler
(örneğin, uygun depo alanı veya soğutucunun olmaması) nedeniyle gıdanın özelliklerini kaybetmesi gıda
kaybıdır.

10. Gıda israfını önlemek için biz tüketiciler ne yapabiliriz?
Gıda israfı; tabaklarımıza fazla yiyecek koyduğumuz, restoran ya da kafeteryalarda fazla porsiyon istediğimiz
veya satın aldıktan sonra gıdanın bozulmasına izin verdiğimiz için meydana geliyor. Gıda israfını önlemek için
yemeği küçük porsiyonlar halinde alabilir veya sipariş verebiliriz. Doymadıysak tekrar alabiliriz. Kalan yemeği
ertesi gün veya başka bir gün tüketmek için buzdolabına koyabiliriz. Bozulabilecek bir gıdayı buzluğa atabilir
ya da farklı şekilde değerlendirebiliriz: Örneğin, sebze çorbası, meyve suyu, turşu veya reçel yapabiliriz.
Gıdaların bozulmasını önlemenin bir başka kolay yolu daha var. Bunun için planlı alışveriş yapabilir ve yalnızca
ihtiyacımız kadarını satın alıp aldıklarımızı da vakitlice tüketebiliriz. Marketlerin gıdaları çöpe atmalarını
önlemek için farklı şekilli meyve ve sebzeleri de satın alabiliriz. Birçok süpermarket, bunları “düzgün”
görünümlü ürünlere göre daha ucuz fiyata satıyor. Daha ucuza satılmıyorsa bile farklı görünümlü olanları
seçerek market sahibine, satın aldığımız gıdaları görünüşlerine göre değil, lezzetine ve besin değerine bakıp
aldığımızı gösterebiliriz.

GG 1 (Çözümler)

Temel Ders 1 için

UYGULANACAK FAALİYETLER

İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!
UYGULANACAK FAALİYETLER, öğrencilerin temel ders 1’de söz edilen önemli başlıklarla
daha fazla ilgilenmeleri ve bunları derinlemesine anlamalarını pekiştirmek amacıyla
tasarlanmıştır.
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TEMEL DERS 1: ALIŞTIRMALAR

Çapraz bulmaca
Çapraz bulmacada verilen ve sunumda bulunan bazı temel terimlerin tekrar edilmesi, gıda israfının
azaltılmasına dair temel fikirlerin güçlendirilmesine yardımcı olacaktır.

25 dk
İhtiyaç listesi:
• Alıştırma A 1’in çıktıları (her iki öğrenciye bir adet)
• Kendiniz için çözüm kağıdının bir kopyası

Talimatlar:
1. Öğrencileri iki gruba ayırın.
2. Çapraz bulmacaları öğrencilere dağıtın ve bunları birlikte çözmelerini isteyin.
3. Sonuçları karşılaştırın.

TEMEL DERS 1
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ALIŞTIRMALAR

ÇAPRAZ
BULMACA
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SOLDAN
SAĞA

YUKARIDAN
AŞAĞI
2. ..... MEYVE VE SEBZELERİ ALARAK GIDA İSRAFININ AZALMASINA KATKI SAĞLAYIN..
3. GIDAMIZIN TARLADAN SOFRAYA GEÇİRDİGİ TÜM YOL.
4. İSRAF ETMEMEK İÇİN YEMEĞİNİZİ ... .... HALİNDE İSTEYİN.
5. ...I BAŞKA BİR GÜN TÜKETMEK ÜZERE BUZDOLABINDA SAKLAYIN.
6. ATMOSFER ... ... ‘NDAN OLUŞUR.
8. MUTFAK ATIKLARININ TOPRAĞA KARIŞMASIYLA OLUŞAN ...

1. RESTORANDA, ARTAKALAN YİYECEKLERİ EVE GÖTÜRMEK İÇİN .... YAPTIRIN.
7. KONTROLÜMÜZ DIŞINDAKİ NEDENLERLE ÇÖPE ATILAN HERHANGİ GIDA..
9. ALIŞVERIŞ LİSTESİ YAPARAK ... ÖNLENEBİLİR.
10. İYİLİK YAP: ... KORU!
11. GIDA İSRAFI DÜNYADA ... YOL AÇAR.
12. İSRAFI ÖNLENEBİLECEK GIDA
13. GEZEGENİMİZİ OLMASI GEREKENDEN DAHA SICAK YAPAR.
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7 8 9
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A1 (Çözümler)

K O R U !
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6

TEMEL DERS 1

ALIŞTIRMALAR

Bizler gıda koruyucularıyız!
Öğrenciler gıda koruyucularının kişisel özelliklerini tartışıp kendi süper kahramanlarını yaratarak gıda
israfıyla mücadelede kendi rollerinin farkına varırlar ve kendilerini değişimin ana temsilcisi olarak hayal
ederler.
Alıştırma bu yaş grubundaki daha genç öğrenciler için idealdir.

60 dk

(Bölüm 1 için 45 dk., Bölüm 2 için 15 dk)

İhtiyaç listesi:
• Alıştırma çıktıları A 2a (Gıda Koruyucuları) ve A 2b’nin (Gıda israfıyla mücadele edebilirsin!)
çıktıları (her öğrenciye bir adet) .

Talimatlar:
Bölüm 1:
1. A 2a’nın çıktısını dağıtın ve gıda koruyucularının açıklamalarını birlikte okuyun. Tartışma:
Hangi gıda koruyucusu sizin favoriniz? Onun hangi özelliklerini sevdiniz?
2. A 2b’nin çıktısın dağıtın ve öğrencileri, yaptıkları gıda israfıyla mücadele etmeye teşvik edin.
Bölüm 2:
3. Öğrencileri dört kişilik gruplara ayırın kahramanların tanımlarını birbirlerine okumalarına
izin verin. (Sınıfınızın büyüklüğüne ve sahip olduğunuz süreye bağlı olarak küçük gruplar
oluşturmak yerine, öğrencileri, yaptıkları tanımları tüm gruplara okumaya davet edebilirsiniz.)

21

22

İYİLİK YAP: GIDAYI KORU! | Yaş grubu 3

I
R
A
L
U
C
U
Y
U
R
O
K
A
GID

ME .
TIN

EDA

Eda, Gıda Koruyucuları’nın en genç ve en akıllı olanı. Zor
soruların cevaplarını daima bilir ve eğer onu Metin’in
yaptığı gibi gecenin bir yarısında uyandırırsanız gıda
israfını önlemekle ilgili planınızın bir sonraki adımlarını
hemen söyleyebilir. Eda “hayır” cevabını kabul etmez ve
söylediklerini yapana kadar da sizi ikna etmeye çalışır.

Koşabiliyorsan neden yürüyorsun? Bağırabiliyorsan neden fısıltıyla
konuşuyorsun? Metin, Gıda Koruyucuları arasında en gürültülü,
en enerjik olanı ve en çok sorun çıkaranı. Diğerleri Metin küçük
olmasına rağmen onun etrafında toplanırlar, olayın merkezinde hep
o olur. Metin küçükken hastanede çok zaman geçirmek zorunda
kaldı. Bu nedenle seçmeden yemek yemeyi ve büyük porsiyonlar
şeklinde servis edilen gıdalar hakkında çok şey biliyor. Metin hızlı
ve esprilidir, onun küçük hilelerinden ve tatlı şakalarından korkulur.
Neyse ki Metin acil müdahale helikopterini nasıl kullanacağını henüz
bilmiyor ve diğerleri bundan çok memnun.

HOŞLANDIĞI ŞEY: YATAK ODASINDAKİ TIRMANMA TAHTASINA ÇIKIP
ÇARPIM TABLOSUNDA İŞLEM YAPMAK
HOŞLANMADIĞI ŞEY: METİN’İN ONUN AYAKKABI BAĞCIKLARINI
BİRBİRİNE BAĞLAMASI YA DA SON KURABİYESİNİ
ÇALMASI
TAKMA ADI: DAHİ
EN SEVDİĞİ YİYECEK: TAVUK DÜRÜM
SÜPER GÜCÜ: HERHANGİ BİRİNİN GIDA İSRAFINI SANİYELER İÇİNDE
HESAPLAR

HOŞLANDIĞI ŞEY: EMEL’İN KAYKAYINI ÇALMAK VE TEPEDEN
AŞAĞI SÜRMEK
HOŞLANMADIĞI ŞEY: AKŞAM 10’DAN ÖNCE YATMAK
EN SEVDİĞİ YİYECEK: PİZZA
TAKMA ADI: FLAŞ
SÜPER GÜCÜ: SONSUZ ENERJİ

A 2a

TEMEL DERS 1

ALIŞTIRMALAR

GIDA KORUYUCULARI

CAN
KEREM

EMEL

A 2a
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Metin ve Eda daima onlara destek verecek arkadaş arayışındalar. Eğer
bir gıda israfı savaşçısı olmak istiyorsan, onlarla mutlaka tanışmalısın!

Gıda israfı savaşçısı olarak ismim:

Hoşlandığım şey:

Hoşlanmadığım şey:

En sevdiğim yiyecek:
Süper gücüm:

A 2b

TEMEL DERS 1

ALIŞTIRMALAR

Gıda israfı konulu mini sınav
Dokuz sorulu mini sınavda, öğrenciler gıda israfıyla ilgili bilgilerini test etme ve hatırlama imkânı bulacaklardır.

15 dk
İhtiyaç listesi:
• Alıştırma A 3’ün çıktıları (her öğrenciye bir adet)
• Kendiniz için çözüm kağıdı çıktısı

Talimatlar:
1. Alıştırma A 3’ü dağıtın.
2. Öğrencileri iki gruba ayırın ve onlardan soruları birlikte yanıtlamalarını isteyin.
3. Sonuçları karşılaştırın.
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.
GI��
. . I���fI KONULU
M��� SI��v
Doğru cevabın olduğu kutuyu işaretleyin. Bazılarında birden fazla doğru cevap olabilir.
1. Her birimiz yılda ne kadar gıda israf ediyoruz?

 Yaklaşık 50 kg.
 Yaklaşık 100 kg.
 Yaklaşık 200 kg.
2. Dünyada üretilen gıdanın ne kadarı yenilmeden atılıyor veya israf ediliyor?

 Beşte biri.
 Dörtte biri.
 Üçte biri.
3. Çöpe atılan ya da israf edilen gıdaların üretilmesi için harcanan su miktarı ne kadardır?

 Meyve-sebze yetiştirmek için kullanılan tüm suyun dörtte biri.
 Kanada ve Çin’in bir yılda harcadığı kadar.
 Dünyadaki ailelerin bir yılda harcadığı su miktarı kadar.
4. Su kıtlığı hangisine/hangilerine yol açar?

 Ormanların ve bitkilerin kurumasına, yani kuraklığa.
 Ormanların çöle dönmesine.
 Dünyanın ısınmasına, yani küresel ısınmaya.
5. Kayıp ve israf edilen gıdaları birlikte düşündüğümüzde, bu gıdaları üretmek için gerekli olan
arazinin büyüklüğü ne kadardır?

 Atlantik Okyanusu büyüklüğünde bir alan.
 Çin veya Kanada’dan daha büyük bir alan.
 1,4 milyar hektar.

A3

TEMEL DERS 1

ALIŞTIRMALAR
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6. Tarladan soframıza gelinceye kadar yaşanan gıda kaybı ve israfı sonucu ne kadar sera gazı
açığa çıkar?

 Çin ve ABD hariç diğer herhangi bir ülkenin yol açtığı sera gazından çok daha fazla.
 1,3 milyar ton.
 3,6 milyar ton.
7. Sera gazları:

 Dünyanın ısınmasına, yani küresel ısınmaya yol açar.
 Kömür, doğal gaz, petrol gibi yakıtların yanmasıyla açığa çıkar. Örneğin, arabalarda veya
kömürle çalışan güç istasyonlarında.

 Örneğin, bir oyuncak üretirken, meyve-sebze yetiştirirken, attığımız çöpleri geri
dönüştürürken açığa çıkar.

8. Gıda israfı ve gıda kaybı arasındaki fark nedir?

 Gıda kaybı, atılan sebzeleri ifade ederken gıda israfı, gıdanın soframıza gelene kadar
geçen yolculukta israf edilen tüm et ürünlerini ifade eder.

 Yemek için aldığımız ama davranışlarımız veya ihmal nedeniyle (örneğin, ihtiyaç fazlası
alışveriş yaptığımız için) tüketilemeyen tüm gıdalar gıda israfını tanımlar. Gıdaların bizlere
ulaştırılmasında yaşanan yetersizlikler (örneğin, uygun depo alanı veya soğutucunun
olmaması) nedeniyle gıdanın israf edilmesi de gıda kaybıdır.

 Gıda kaybı, markete ulaşamadan atılan tüm gıdaları kapsar. Gıda israfı ise bize yani
tüketiciye ulaşan ama israf edilen tüm gıdaları kapsar.

9. Gıda israfıyla mücadele edebilmek için:

 Tabaklarımıza sadece yiyebileceğimiz kadar yemek alabiliriz.
 Okul kantininde ve restoranlarda daha küçük porsiyonlar isteyebiliriz.
 Daha dikkatli alışveriş yapabiliriz.

A3
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n Gıda israfı konulu mini sınav (Çözümler)
Doğru cevabın olduğu kutuyu işaretleyin. Bazılarında birden fazla doğru cevap olabilir.
1. Her birimiz yılda ne kadar gıdayı israf ediyoruz?
 Tahmini 50 kg.
 Tahmini 100 kg.
 Tahmini 200 kg.
2. Dünyada üretilen gıdanın ne kadarı yenilmeden atılıyor ya da israf ediliyor?
 Beşte biri.
 Dörtte biri.
 Üçte biri.
3. Çöpe atılan ya da israf edilen gıdaların üretilmesi için harcanan su miktarı ne kadardır?
 Meyve-sebze yetiştirmek için kullanılan tüm suyun dörtte biri.
 Kanada ve Çin’in bir yılda harcadığı kadar.
 Dünyadaki ailelerin bir yılda harcadığı su miktarı kadar.
4. Su kıtlığı hangisine/hangilerine yol açar?
 Ormanların ve bitkilerin kurumasına, yani kuraklığa.
 Ormanların çöle dönmesine.
 Dünyanın ısınmasına, yani küresel ısınmaya
5. Kayıp ve israf edilen gıdaları birlikte düşündüğümüzde, bu gıdaları üretmek için gerekli olan arazinin
büyüklüğü ne kadardır?
 Atlantik Okyanusu büyüklüğünde bir alan.
 Çin veya Kanada’dan daha büyük bir alan.
 1,4 milyar hektar.
6. Tarladan soframıza gelinceye kadar yaşanan gıda kaybı ve israfı sonucu ne kadar sera gazı açığa çıkar?
 Çin ve ABD hariç diğer herhangi bir ülkenin yol açtığı sera gazından çok daha fazla.
 1,3 milyar ton.
 3,6 milyar ton.
7. Sera gazları:
 Dünyanın ısınmasına, yani küresel ısınmaya yol açar.
 Kömür, doğal gaz, petrol gibi yakıtların yanmasıyla açığa çıkar. Örneğin, arabalarda veya kömürle
çalışan güç istasyonlarında.
 Örneğin, bir oyuncak üretirken, sebze meyve yetiştirirken, attığımız çöpleri geri dönüştürürken açığa
çıkar
8. Gıda israfı ve gıda kaybı arasındaki fark nedir?
 Gıda kaybı, atılan sebzeleri ifade ederken, gıda israfı, gıdanın soframıza gelene kadar geçtiği aşamalarda
israf edilen tüm et ürünlerini ifade eder.
 Yemek için aldığımız ama davranışlarımız veya ihmal nedeniyle (örneğin, ihtiyaç fazlası alışveriş
yaptığımız için) tüketilemeyen tüm gıdalara gıda israfı denir. Gıdaların bizlere ulaştırılmasında
yaşanan yetersizlikler (örneğin, uygun depo alanı veya buzdolabının olmaması) nedeniyle bir gıdanın
israf edilmesi gıda kaybıdır.
 Gıda kaybı tüketiciye ulaşamadan atılan tüm gıdayı kapsar. Gıda israfı ise tüketiciye ulaştıktan sonra israf
edilen tüm gıdayı kapsar.
9. Gıda israfıyla mücadele edebilmek için:
 Tabaklarımıza sadece yiyebileceğimiz kadar yemek alabiliriz.
 Okul kantininde ve restoranlarda daha küçük porsiyonlar isteyebiliriz.
 Daha dikkatli alışveriş yapabiliriz.

A 3 (Çözümler)

TEMEL DERS 1

ALIŞTIRMALAR

n Gıda israfı mı, gıda kaybı mı?
Bu alıştırma öğrencilerin gıda kaybı ve gıda israfı arasındaki farkı derinlemesine anlamasını sağlar.

20 dk
İhtiyaç listesi:
• Alıştırma A 4’ün çıktıları (her öğrenciye bir adet)
• Kendiniz için çözüm kağıdı çıktısı
• Bilgisayar, projektör ve “İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!” temalı sunum 1’in dijital kopyası,
Alternatif olarak sunum 1’den “İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!” başlıklı slayt 11’in çıktısını alın.

Talimatlar:
1. Öğrencilere gıda kaybı ve gıda israfı arasındaki farkı hatırlayıp hatırlamadıklarını sorun.
(Yemek için aldığımız ama davranışlarımız veya ihmal nedeniyle [örneğin, ihtiyacımızdan
fazla alışveriş yaptığımız için] tüketilemeyen tüm gıdalar gıda israfına neden olur. Gıdaların
bizlere ulaştırılmasında yaşanan yetersizlikler [örneğin, uygun depo alanı veya soğutucu
olmaması] nedeniyle gıdanın israf edilmesine de gıda kaybı denir.) Hafızalarını tazelemek
için slayt 11’i gösterin.
2. Alıştırmayı dağıtın.
3. Öğrencileri iki gruba ayırın veya onlardan alıştırma üzerinde bireysel olarak çalışmalarını
isteyin.
4. Sonuçları karşılaştırın ve farklı örneklerin neden gıda kaybı veya gıda israfı olarak
nitelendirildiğini tartışın.
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G��� i���f� m�, G��� K���i m�?
Yemek için aldığımız ama davranışlarımız veya ihmal nedeniyle (örneğin, kötü planlama veya ihtiyaç fazlası
alışveriş yaptığımız için) tüketilemeyen tüm gıdalar gıda israfına neden olur. Gıdaların bizlere ulaştırılmasında
yaşanan yetersizlikler (örneğin, uygun depo alanı veya soğutucunun olmaması) nedeniyle gıdanın israf edilmesi
ise gıda kaybıdır. Gıda kaybı ile gıda israfı arasındaki farkı ayırt etmek genelde kolay olsa da bazen karmaşık olabilir.
Aşağıdaki örneklerden hangisinin gıda kaybı, hangisinin gıda israfı olduğunu belirlemeye çalışın.
1. Sebze ve meyveler ağırlıkları, boyutları, şekilleri ve görünümleri ile ilgili kontrollerden geçirilir ve bazen bir
kısmı marketler tarafından reddedilir. Bu bir __________________________________örneğidir.
2. Sebze ve meyveler depolama sırasında hayvanların dışkısıyla kirlenir.➜ _______________________
3. Müşteriler farklı şekle ve büyüklüğe sahip sebzeleri satın almaz. ➜ __________________________
4. Bazen gıdalar üretilirken hata yapılabilir. Örneğin, gıdanın ambalajı yırtılabilir, şekli bozuk olabilir veya
ağırlığı normalden fazla olabilir. Ama bu hatalar gıdanın tadını, güvenilirliğini veya besin değerini etkilemez.
➜_________________________________________________________________
5. Gıdaları bize ulaştıran kişilerin soğutucuları bozulursa veya yeterli depolama alanları yoksa, sıcak havalarda
taze gıdalar marketlere ulaşamadan bozulabilir. ➜_____________________________________
6. Meyve-sebzeleri bizim için üreten çiftçiler bunları satıp para kazanır. Bunun için de ürünleri onlardan alıp
bize ulaştıran satıcılarla anlaşma yaparlar. Ancak çiftçiler bazen gereğinden fazla meyve-sebze yetiştirir, o
zaman bunları ya satar ya da hayvan yemi olarak değerlendirirler.➜ →_________________________
______________________________________________________________________
7. Aldığımız gıdaların üzerinde onu en son hangi tarihe kadar tüketebileceğimizi gösteren bir bölüm vardır.
Buna ‘‘Son Tüketim Tarihi (STT)” denir. Bazen biz tüketiciler, STT’si yaklaşan gıdaları satın almayız ve bu
nedenle gıdalar satın alınmadan da bozulabilir. ➜_____________________________________
______________________________________________________________________
8. Ailecek yediğimiz akşam yemeğinden artakalanlar evcil hayvanlara verilir. →➜____________________
______________________________________________________________________
9. Yediğimiz meyve-sebzelerin böceklenmemesi için ilaçlanması gerekir. Ama bu ilaçlar aynı zamanda insan
sağlığına zararlı olduğu için gıdaların üzerinde uzun süre kaldıklarında o gıdaları tüketemeyiz. ➜ _______
______________________________________________________________________
10. Artakalan yemekler restoran mutfağına geri gönderilir. ➜________________________________

A4

TEMEL DERS1

ALIŞTIRMALAR

n Gıda israfı ya da gıda kaybı? (Çözümler)
1.

Meyve ve sebzeler ağırlıkları, boyutları, şekilleri ve görünümleri ile ilgili kontrollerden geçirilir
ve bazen bir kısmı marketler tarafından reddedilir.
Bu gıda israfına bir örnektir. Meyve ve sebzeleri satın alırken görünüşlerine ve şekillerine göre karar
veririz. Alışveriş yaparken farklı şekilli meyve ve sebzeleri bilinçli bir şekilde seçip market sahiplerinin
bu konudaki önyargılarını ortadan kaldırmaya çalışabiliriz. Genellikle bu gıdaları mahallemizde
kurulan pazarlardan indirimli bir fiyata satın alabiliriz.

2.

Meyve ve sebzeler depolama sırasında hayvan dışkılarıyla kirlenir.
Bu bir gıda kaybıdır. Meyve ve sebzeleri, kirlendikleri ve sağlığa zararlı oldukları zaman tüketemeyiz.
Bu tür gıda kayıpları için biz tüketiciler doğrudan bir şey yapamayız. Bunun için çiftçilerin, gıdaları
bizlere ulaştıranların ve market sahiplerinin bazı önlemler alması gerekir. Örneğin, gıdaları bize
ulaşana kadar uygun koşullarda saklayabilmek için daha gelişmiş depolama alanı kullanabilirler.

3.

Müşteriler farklı şekilli ve boyutlu sebzeleri satın almaz.
Bu davranışımız gıda israfına yol açar; çünkü birçoğumuz farklı şekilde veya büyüklükte meyve
ve sebzeleri genellikle satın almayız, market sahipleri de çiftçilerden gelen bu gıdaları kabul
etmezler. Bu yüzden aslında iyi durumda ve sağlıklı olabilecek meyve ve sebzeler marketlerimize
ulaşamadan ya hayvan yemi olarak kullanılır ya da atılır. Örnek 1’de olduğu gibi farklı şekilde ve
boyutta gıdaları satın alarak diğerlerinin de davranışlarını değiştirmesini sağlayabiliriz.

4.

Bazen gıdalar üretilirken hata yapılabilir. Örneğin, gıdanın ambalajı yırtılabilir, şekli bozuk
olabilir veya ağırlığı normalden fazla olabilir. Ama bu hatalar gıdanın tadını, güvenilirliğini veya
besin değerini etkilemez.
Bu durum çoğu zaman gıda israfına yol açar; çünkü marketlerin çoğu gözümüze güzel
görünmeyen bu tür gıdaları satmak istemez. Hatta etiketi kopmuş ya da ambalaj rengi solmuş
gıdaları marketlerde satışa bile sunmayabilirler.

5.

Gıdaları bize ulaştıran kişilerin soğutucuları bozulursa veya yeterli depolama alanları yoksa,
sıcak havalarda taze gıdalar marketlere ulaşamadan bozulabilir.
Bu, gıda kaybına bir örnektir. Gıdalar uygun ortamda saklanmazsa bozulabilir. Bozulan gıdaları
artık tüketemeyiz, çünkü bunlar sağlığımıza zararlıdır. Örnek 2’de olduğu gibi bu tür gıda kayıplarını
durdurmak için tek başımıza yapabileceğimiz çok az şey vardır. Gıda kayıplarının azaltılması için
özellikle gelişmekte olan ülkelerde gerekli önlemler alınmalıdır.

6.

Meyve-sebzeleri bizim için üreten çiftçiler bunları satıp para kazanır. Bunun için de ürünleri
onlardan alıp bize ulaştıran satıcılarla anlaşma yaparlar. Ancak çiftçiler bazen gereğinden fazla
meyve-sebze yetiştirir, o zaman bunları ya satar ya da hayvan yemi olarak değerlendirirler.
Bu gıda israfına bir örnektir. Gıdaları marketlere getiren kişiler, çiftçilere ne miktarda ürün
istediklerini söyler ve bir anlaşma yaparlar. Eğer çiftçiler söz verdikleri gibi yeterli ürün getiremezse
para cezası ödeyebilir ve ürünlerini sattığı kişiyle olan anlaşması bozulabilir. İşte çiftçiler böyle
bir durumla karşılaşmamak için bazen ihtiyacımızdan fazlasını üretir. Bu ihtiyaç fazlasını ise daha
sonra hayvanlara yem olarak verir veya satarlar ya da gübre olarak kullanırlar. Bazı durumlarda
ise atarlar.

A 4 (Çözümler)
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7.

Aldığımız gıdaların üzerinde o ürünü en son hangi tarihe kadar tüketebileceğimizi gösteren bir
bölüm vardır. Buna “Son Tüketim Tarihi (STT)” denir. Bazen biz tüketiciler, STT’si yaklaşan gıdaları
satın almayız ve bu nedenle de gıdalar satın alınmadan bozulur.
Bu da gıda israfına yol açar. STT’si yaklaşsa bile çoğu gıdayı yine de tüketebiliriz. Ama bunları
genelde almamayı tercih ederiz. Hatta marketler aslında yenilebilecek durumda olan bu gıdaları
çöpe atar. Alışverişimizi dikkatlice planlarsak, STT’si yaklaşmış gıdaları değerlendirerek israf
olmalarını engelleyebiliriz.

8.

Ailecek yediğimiz akşam yemeğinden artakalanlar, evcil hayvanlara verilir.
Bu bir gıda israfıdır. Evcil hayvanları evdeki yemek artıklarıyla beslemek elbette çok güzeldir.
Böylece artakalan yemeklerin tamamı çöpe gitmemiş olur. Ama bu yine de tüketebileceğimiz gıdayı
israf ettiğimiz anlamına gelir. Artakalan yemekleri buzdolabına kaldırarak, ertesi gün yiyebiliriz ve
böylece gıda israfını önlemiş oluruz. Yediğimiz yiyeceklerin artmasını istemiyorsak, yiyeceğimiz
kadar gıdayı pişirebilir ve tabağımıza doyacağımız kadar porsiyon alabiliriz.

9.

Yediğimiz meyve-sebzelerin böceklenmemesi için ilaçlanması gerekir. Ama bu ilaçlar insan
sağlığına zararlıdır. Zehirli ilaçlar gıdaların üzerinde kalırsa, insanlar tarafından tüketilemez.
Bu durum gıda kaybına örnektir. Başlangıçta yiyebileceğimiz bu gıdalar, artık insanlar için sağlıklı
değildir. Bu gibi gıda kayıplarını durdurmak için tek başımıza yapabileceğimiz çok az şey vardır.
Ama yine de elimizden geleni yapmalıyız. Örneğin, alışverişimizi organik gıdalardan yapabiliriz.
Yani meyve-sebzelerini ilaçlamadan yetiştiren veya hayvanlarına antibiyotik gibi ilaçlar vermeyen
çiftçilerin ürünlerini tercih edebiliriz. Bu sayede diğer gıdaları üretenlere de önemli bir mesaj
vermiş oluruz.

10. Artakalan yemekler restoran mutfağına geri gönderilir.
Bu bir tür gıda israfıdır. Bir restoranda tabağınızda çok fazla yemek varsa paket yaptırılmasını
isteyin ve daha sonra yemek için paketi evinize götürün. Eğer sürekli tabağınızda yemek
bırakıyorsanız, yemek için küçük porsiyonlar isteyin.

A 4 (çözümler)

TEMEL DERS 1

ALIŞTIRMALAR

n Özetle, israfı azalt!
Bu faaliyet, öğrencilerin sunumun içeriğini matematiksel düzeyde anlamalarını sağlar.
Alıştırma A 5a, bu yaş grubundaki daha genç öğrencilere yöneliktir ve öğrencilerin matematiksel
hesap yapabiliyor olmaları gerekir. A 5b alıştırmasını çalışacak öğrencilerin ise yüzde ve ondalık
hesaplamaları ve bunları uygulayacaklarını bilmesinde fayda vardır.

25 dk
İhtiyaç listesi:
• A 5a ve/veya A 5b alıştırmalarının çıktıları ( her öğrenciye bir adet)
• Kendiniz için çözümlerin çıktısı

Talimatlar:
1. Öğrencileriniz için hangi alıştırmanın uygun olduğunu belirleyin ve onu dağıtın.
2. Öğrencilerinizden alıştırmaları gruplar halinde ya da bireysel olarak çözmelerini
isteyin.
3. Sonuçları karşılaştırın.
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Ö���l�,
.
i���f� a���t!
1. Dünya çapında üretilen gıdanın 1/3’ü israf ediliyor, yani 3 elmanın 2’si yenilirken 1’i atılıyor.
6 havuçtan 4’ü yenir ve 2’si atılır.
9 salatalıktan kaç tanesi yenir?

salatalık yenir.
salatalık atılır.

12 dilimli bir pizzanın kaç dilimi yenir?

pizza dilimi yenir.
pizza dilimi atılır.

2. Her birimiz yılda 100 kg gıda israf ediyoruz.
a) Yılda 10 kişi toplam

kg gıdayı çöpe atıyor.

b) Yılda 15 kişi toplam

kg gıdayı çöpe atıyor.

c) Şu anda israf ettiğimiz gıdaların sadece yarısını israf edersek ne kadar gıdayı korumuş oluruz?
Yılda kişi başına

kg gıdayı korumuş oluruz.

Yılda kişi başına

kg gıdayı çöpe atıyoruz.

d) Şu ankinden dörte bir daha az israf etmeyi başarırsak, yıllık ne kadar gıdayı korumuş oluruz?
Yılda kişi başına

kg gıdayı korumuş oluruz.

Yılda kişi başına

kg gıdayı çöpe atmış oluruz.

e) 10 kişi, şimdi olduğundan dörte bir daha az gıdayı çöpe atarsa yılda ne kadar gıda korunmuş olur?
Yılda ........ kg gıda korunmuş olur.

A 5a

TEMEL DERS 1

ALIŞTIRMALAR

Özetle, israfı azalt! (Çözümler)
1. Dünya çapında üretilen gıdanın 1/3’ü israf ediliyor, yani 3 elmadan, 2’si yenilirken 1’i atılıyor.
6 havuçtan 4’ü yenir, 2’si atılır.

6
3

9 salatalıktan kaçı yenir?
12 dilimli bir pizzanın kaç dilimi yenir?

salatalık yenir.
salatalık atılır.

8

pizza dilimi yenir.

4

pizza dilimi atılır.

2. Her birimiz yılda 100 kg gıdayı çöpe atıyoruz.
a) Yılda 10 kişi toplam

1000

kg gıdayı çöpe atıyor.

b) Yılda 15 kişi toplam

1500

kg gıdayı çöpe atıyor.

c) Şu anda israf ettiğimiz gıdaların sadece yarısını israf edersek ne kadar gıdayı korumuş oluruz?
Yılda kişi başına
Yılda kişi başına

50
50

kg gıdayı korumuş oluruz.
kg gıdayı çöpe atıyoruz.

d) Şu ankinden dörte bir daha az israf etmeyi başarırsak, yıllık ne kadar gıdayı korumuş oluruz?
Yılda kişi başına
Yılda kişi başına

75
25

kg gıdayı korumuş oluruz.
kg gıdayı çöpe atmış oluruz.

e) 10 kişi, şimdi olduğundan dörte bir daha az gıdayı çöpe atarsa yılda ne kadar gıda korunmuş olur?
Yılda 750 kg gıda korunmuş olur.

A 5a (Çözümler)
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ÖZETLE, İSRAFI AZALT!
(İLERİ VERSİYON)
1. Selin ve Ali; 1 elma, 1 paket ceviz, 1 üzüm salkımı, 3 armut ve 2 muz satın alır.
Elmanın 3/4’ünü, paket cevizin 1/3’ünü, üzüm salkımının 2/3’ünü, armudun 2 tam 1/2’sini
ve muzun 1 tam 3/4’nü kullanırlar. Lütfen, kullanmış oldukları gıdaların oranını ve yüzdesini
hesaplayın.
Toplamda, gıdaların

’ünü veya %

‘ini kullanmışlardır.

2. Geçen yıl Selin ve Ali’nin ailesi 310 kg gıda israfı yapmış.
Sibel’in ailesi 505 kg ve Rahmi’nin ailesi 265 kg gıda israfı yapmış. Lütfen aile başına ortalama israf
miktarını hesaplayın.
Ortalama olarak, her aile

kg gıda israfı yapmıştır.

Selin ve Ali babalarıyla birlikte yaşamaktadır. Sibel, ailesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşamaktadır.
Rahmi ailesiyle yaşamaktadır ve kardeşi yoktur. Ortalama olarak, her birey ne kadar gıda israfı
yapmıştır?
Kişi başına düşen ortalama gıda israfı miktarı

kg’dır.

3. İsraf ettiğimiz ve çöpe attığımız gıdaların toplanması ve kaldırılması gerekir.
Eğer 10 işçi bir kentin gıda atıklarını 3 günde toplayıp kaldırırsa, 4 işçiyle bu iş kaç günde yapılır?
Aynı miktarda atığın toplanıp kaldırılması 4 işçi ile

günde yapılır.

Gıdaların sadece 1/3’ü israf edilirse, bu atıklar 5 işçi ile kaç günde toplanıp kaldırılır?
İsraf edilen gıdanın 1/3’ünün toplanıp kaldırılması 5 işçi ile

A 5b

günde yapılır.

TEMEL DERS 1

ALIŞTIRMALARI

n Özetle, israfı azalt! (İleri versiyon - Çözümler)

1. Selin ve Ali; 1 elma, 1 paket ceviz, 1 üzüm salkımı, 3 armut ve 2 muz satın alır.
Elmanın 3/4’ünü, paket cevizin 1/3’ünü, üzüm salkımının 2/3’ünü, armudun 2 tam 1/2’sini
ve muzun 1 tam 3/4’nü kullanırlar. Lütfen, kullanmış oldukları gıdaların oranını ve yüzdesini
hesaplayın.
Toplamda, gıdaların

3/
4 ’ünü ya da %

75

‘ini kullanmışlardır.

2. Geçen yıl Selin ve Ali’nin ailesi 310 kg gıda israfı yapmış.
Sibel’in ailesi 505 kg, Rahmi’nin ailesi ise 265 kg gıda israfı yapmış. Aile başına ortalama israf
miktarını hesaplayın.
Ortalama olarak, her aile

360

kg gıda israfı yapmıştır.

Selin ve Ali babalarıyla birlikte yaşamaktadır. Sibel, ailesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşamaktadır.
Rahmi ailesiyle yaşamaktadır ve kardeşi yoktur. Ortalama olarak, her birey ne kadar gıda israfı
yapmıştır?
Kişi başına düşen ortalama gıda israfı miktarı

108

kg’dır.

3. İsraf ettiğimiz ve çöpe attığımız gıdanın toplanması ve kaldırılması gerekir.
Eğer 10 işçi bir kentin gıda atıklarını 3 günde toplayıp kaldırırsa, 4 işçi ile bu iş kaç günde yapılır?
Aynı miktarda atığın toplanıp kaldırılması 4 işçi ile

7,5

günde yapılır.

Gıdaların sadece 1/3’ü israf edilirse, bu atıklar 5 işçi ile kaç günde toplanıp kaldırılır?
İsraf edilen gıdanın 1/3’ünün toplanıp kaldırılması 5 işçi ile

A 5b (Çözümler)

2

günde yapılır.
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TEMEL DERS 1: TARTIŞMALAR

MUT�A� DOLABI

n Tarladan sofraya giden uzun yol
Öğrencilerden tabaklarındaki yemeklerden birini seçmeleri ve seçtikleri gıdanın yolculuğunun her
aşamasında ortaya çıkan gıda kaybı ve israfının sebeplerini ve çözümlerini anlatmaları istenir. Bu tartışma,
gıdaların tabaklarımıza gelinceye kadar geçirdikleri yolculuğu, etkilendikleri faktörleri ve kaynakları
derinlemesine anlamaları konusunda öğrencilere yardımcı olmayı amaçlar.

90 dk

(1. Bölüm için 45 dk., 2. Bölüm için 45 dk.)

İhtiyaç listesi:
• Destek kâğıdı T 1a ve alıştırma T 1b’nin çıktıları (her öğrenciye bir adet)
• Bilgisayar, projektör ve “İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!” temalı sunum 1’in dijital kopyası,
(Alternatif olarak sunum 1’den “İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!” başlıklı 10. slaydın çıktısı)
• A2 veya A3 boyutlu kâğıt (her dört öğrenci için bir adet)
• Renkli kalemler, sulu boya veya boya kalemleri
• Yapışkan bant
Alternatif olarak her dört öğrenci için bir tepegöz asetatı, tepegöz için asetat kalemleri ve tepegöz
projeksiyon cihazı

Talimatlar:
Bölüm 1:
1. Sunum 1’in 10. slaydındaki (“Gıdanın yolculuğu: Tarladan sofranıza”) şemayı kullanarak
gıdanın geçtiği çeşitli aşamaları tanıtın.
2. Öğrencileri üç kişilik gruplara ayırın. Şemaya göre gıdaların geçtiği çeşitli aşamaların bir
listesini yapmalarını isteyin (destek kâğıdı T 1a’ya bakın). Her adımda gruplar, gıdanın geçtiği
ilgili aşamada ne olduğu hakkında düşündüklerini belirtmeye çalışmalıdır. Gruplar daha sonra
fikirlerini sınıfla paylaşırken öğretmen ortaya konulan tüm fikirleri toparlar.
Bölüm 2:
3. Öğrencilere, seçtikleri bir yemeğin yolculuğunu inceleyeceklerini söyleyin. Yemeklerin çeşitli
bileşenlerden oluştuğunu ve tabaklarına ulaşmadan önce geçirdiği işlemleri anlatın. Her
gruptan, seçtikleri yemeği oluşturan bileşenlerden birine bakması istenecektir.

TEMEL DERS1

TARTIŞMALAR

4 Destek kağıdı T 1a ve “Tarladan Sofranıza Giden Uzun Yol: Gıdanın Yolculuğu” başlıklı T 1b’nin
çıktılarını alın. Her grup T 1a üzerinde, kendi seçtiği gıda bileşenini işaretlemelidir. Daha sonra
gıda bileşeninin, tarladan başlayarak her aşamada, nasıl bir işlemden geçtiğini belirlemeleri
gerekecektir. Grupları destek kağıdı T 1a’yı bir kılavuz olarak kullanmaları için teşvik edin.
Öğrencilere, gıdanın yolculuğu hakkında her detayı mutlaka bilmelerinin mümkün olmadığını
özellikle vurgulayın. Bu alıştırma değer zinciri kavramını tanıtırken aynı zamanda gıdanın
değerini anlama duygusunu da aşılamaya çalışmaktadır.
5. Gruplara, gıdanın yolculuğunun her aşamasında gıda kaybına veya israfına neden olabilecek
faktörleri belirlemeye çalışmalarını söyleyin. Bunu takiben öğrencileri, kayıp veya israfa
neden olan ve hâlihazırda belirlenen faktörleri de ele alan olası çözüm yöntemleri önermeleri
konusunda teşvik edin.
6. Her gruptan, bulgularını sınıfa sunmalarını isteyin. Son olarak öğrencilere, gıdanın değerini
bilme duygusunu pekiştirmek için gıdaların nereden geldiği ve hangi aşamalardan geçtiğiyle
ilgili neler öğrendiklerini sorun.
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n Tarladan sofranıza giden uzun yol: Destek kağıdı
Gıdanın yolculuğu

Tanımlama

Potansiyel problemler

Çiftlik/üretim

Bu aşamada meyveler ve sebzeler
yetiştirilir ve depolanır. Hayvanlar
büyütülür.

• Hastalık.
• Kötü hava koşulları.
• Araç-gereç ve bilgi eksikliği.

Gıdaların işlenmesi

Gıdaların işlenmesi, yani yenmeye hazır
hale getirilmeleri. Meyve ve sebzeler,
pazarlara veya ambalajlandıkları, kontrol
edilerek nakliye için hazırlandıkları özel
tesislere götürülür. Hayvanlardan elde
edilen etler de yine kontrol edilmek üzere
özel bir tesise götürülür.

•
•
•
•

Nakliye

Gıdalar toptancılara ve satıcılara ulaşır.

• Gıdaların marketlere gönderilmesi esnasında
soğuk depolama imkânı olmaması.
• Ulaşımda yaşanan gecikmeler.
• Zayıf organizasyon.

Perakende

Gıdaların satılması (buna perakende
denir).

• Marketler fazla sipariş verir.

Tüketim

Gıda evlere veya restoranlara pişirilmek
ve yenmek amacıyla götürülür.

• İnsanlar/restoranlar ihtiyaçlarından daha
fazlasını satın alır ve pişirir.
• İnsanlar gıdayı satın alır, sonra yemeği unutur.

İmha süreci

Yenilemeyecek durumda olan gıda atılır.

• Atık alanlarına bırakılan gıda, sera gazı
salınımına sebep olur.

T 1a

Soğuk hava deposu eksikliği.
Özensiz muamele.
Yetersiz ve verimsiz işleme.
Zayıf hijyenik şartlar.

TEMEL DERS 1

TARTIŞMALAR

TARLADAN SOFRAYA GİDEN UZUN YOL:
GIDANIN YOLCULUĞU
Tarladan sofraya gelen gıdalar çeşitli aşamalardan geçer. Tabağınızdaki gıdalardan birini seçin ve onun tabağınıza
gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğini belirlemeye çalışın. Gıdanın bu yolculuğunda ortaya çıkabilecek ve gıda
kaybı veya israfına yol açabilecek sorunları düşünün. Ayrıca bu sorunlar için olası çözümler üretmeye çalışın.

Seçtiğim gıda bileşeni: __________________________________________________________

Çiftlikte neler olur?: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Gıda kaybına ve israfına yol açabilecek sorunlar:__________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Olası çözümler: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
İşleme tesisinde neler olur? _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Gıda kaybına ve israfına yol açabilecek sorunlar: __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Olası çözümler: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

T 1b
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Gıdalar bizlere ulaştırılırken neler olur?_________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Gıda kaybına ve israfına yol açabilecek sorunlar:___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Olası çözümler: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Markette neler olur? _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Gıda kaybına ve israfına yol açabilecek sorunlar:____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Olası çözümler: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Evde/restoranda neler olur?________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Gıda kaybına ve israfına yol açabilecek sorunlar: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Olası çözümler: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

T 1b

TEMEL DERS 1

TARTIŞMALAR

n Domates salçası (Çözümler)

Gıdanın
yolculuğu

Tanımı

Gıda kaybına veya israfına yol açan
önemli faktörler

Çiftlik/üretim

• Tarla meyve-sebze ekmek için
hazırlanır.
• Tohumlar ekilir.
• Domates bitkileri büyür ve bakımı
yapılır.
• Gübre ve böcek ilaçları kullanılabilir.
• Sulama yapılabilir.
• Domatesler toplanır.
• Domatesler depoda saklanır.

• Kötü hava koşulları (çok fazla/yetersiz yağmur
veya güneş ışığı).
• Meyveler de hastalık kapabilir.
• Zararlı böcekler (örneğin, yaprak bitleri) domates
bitkisine zarar verebilir.
• Ürünler toplanırken ve depolanırken özensiz
davranılabilir.
• Üretimin temel aşamalarında yetersiz veya oldukça
yüksek maliyetli işçilik (örneğin, hasat sırasında).
• Gübre ve böcek ilacı gibi pahalı ürünlerin yetersizliği
veya uygunsuz kullanımı.
• Yetersiz/yanlış depolama.

Gıdaların
işlenmesi

• Domatesler önce yıkanır.
• Sonra posası çıkarılır.
• Posanın içinde istenmeyen maddeler
olabilir, bunları ayırmak için posa bir
filtreden geçirilir.
• Ürün pastörize edilir. (Pastörizasyon,
ürünü, insan sağlığına uygun hale
getiren teknolojilerden biridir)
• Bazı ürünlerin içindeki su çıkarılabilir.
Bunlara konsantre ürün denir.
• Şeker, tuz ve diğer koruyucu maddeler
gibi bileşenler eklenebilir.
• Salça daha sonra genellikle cam,
plastik veya metal kavanoz veya
teneke kutulara konur. Herhangi bir
mikrop veya bakteri içermemesi için
özel bir teknolojiyle ambalajlanır.

• İşleme merkezinde özensiz davranma.
• Hijyenik olmayan araç-gereç kullanımı.
• Yanlışlıkla kırılma/çatlama/delinme/elektrik
kesintisi.
• Güvenliği sağlamak için gereken adımların tam
olarak atılmaması.
• Çalışanların güvenlik konusundaki eğitim eksikliği.
• Gıdayla ilgili kanunlarda eksiklikler veya bunların
herkes tarafından uygulanmaması.

Nakliye

• Üretilen salça, işleme merkezinden
uzun süreli depolara ve/veya geçici
depolara alınır.
• Salça, süpermarketlere/satış
noktalarına, genellikle kamyonla
taşınır. Salçanın yapısına bağlı olarak,
nakliye esnasında soğutma yapılması
gerekebilir.

• Kavanozun yanlışlıkla kırılması, çatlaması, ambalajın
delinmesi vs.
• Nakliye sırasında yetersiz soğuk depolama.
• Hijyenik koşulların uygun olmaması.
• Yanlış depolama uygulaması.

Perakende

• Salça sipariş edilir.
• Kavanozlar müşterilerin satın alması
için raflara yerleştirilir.

• Kazayla kırılma/çatlama/delinme.
• Çok fazla sipariş verip stok yapmak.
• Ürüne yanlış müdahele ya da ürünü uygun şekilde
saklayamama.

Tüketim

• Salça bir marketten satın alınarak eve / • Tüketici salçayı satın alır, zamanında kullanmadığı için
Son Tüketim Tarihi (STT)’yi geçirir.
restorana getirilir.
• Tüketici çok fazla yemek pişirir, hepsini yiyemez ve
• Salça uygun şekilde saklanır.
artakalanı çöpe atar.
• Salça yemek hazırlanırken yemeğin bir
• Tüketici salçanın bir kısmını kullanır, ancak geri
bileşeni olarak kullanılır.
kalanını kullanmadığı için salça bozulur.

T 1b (Çözümler)
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TEMEL DERS 1: OYUNLAR

Hafıza oyunu
Popüler “Hafıza” oyununun bu versiyonunda öğrenciler sunumun bazı temel fikirlerini ve kavramlarını
hatırlar.
Bazı öğrenciler bu oyunu çok basit bulabilir, ancak diğer gruplar için ders arasında bir eğlence kaynağı olabilir.
Bu konuda en doğru kararı siz verebilirsiniz!

30 dk
İhtiyaç listesi:
• Hafıza oyunu O 1a’nın çıktıları (her üç veya dört öğrenciye bir adet)
• Bir adet öğretmen kartları O 1b’nin çıktısı
• Makas
Kurallar:
• Kartları karıştırın ve yüzleri aşağı bakacak şekilde sıraya koyun. İlk oyuncu bu kartlardan
herhangi üçünü açar. Eşleşirlerse, oyuncu onları açık tutar ve tekrar oynamasına izin verilir;
eşleşme olmazsa sıradaki oyuncu oynar.
• Tüm kartlar eşleştirildiğinde oyun biter. En çok eşleştirme yapan oyuncu kazanır.
Not: Normal “Hafıza” oyunundan farklı olarak burada eşleşen kartlar aynı resmi göstermez. Aksine,
resimler birbirleriyle ilişkilidir. Hangi kartların uyumlu ve ilişkili olduğunu görmek için flaş kartları kontrol
edin.

Talimatlar:
1. Öğretmen kartlarını veya sunumu kullanarak, öğrencilerin hangi kartların birbiriyle uyumlu
olduğunu anlamalarını sağlamak için her bir resim setine göz atın. Her sette resimle neyin
betimlendiğini tartışın.
2. Öğrencileri üç veya dört kişilik gruplara ayırın. Grup başına, Hafıza oyununun bir çıktısına ihtiyacınız
olacak.
3. Öğrencilerden oyuna ara vermelerini isteyin.
4. Kuralları açıklayın (yukarıya bakın).
5. Oynayın!
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HAFIZA OYUNU
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HAFIZA OYUNU

O 1a

TEMEL DERS 1

OYUNLAR
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Hafıza oyunu (Öğretmen kartları)

1

ARTAKALAN PİZZAYI ATMAK YERİNE BAŞKA BİR GÜN YEMEK İÇİN
BUZDOLABINDA SAKLAYIN.

2

ELMANIZDA KAHVERENGİ BİR LEKE Mİ VAR? ELMANIZI HEMEN ATMAYIN!
O KAHVERENGİ YERİ ÇIKARIN VE MEYVENİN KALAN KISMINI YİYİN.

3
üt
S urta
a
um
Y Elm

BİR ALIŞVERİŞ LİSTESİ HAZIRLAYIN YA DA İHTİYACINIZ KADAR ALIŞVERİŞ YAPIN.

O 1b
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4

GIDA İSRAFINI ÖNLEMEK İÇİN KÜÇÜK PORSİYONLAR İSTEYİN.

5

GIDA İSRAFIYLA MÜCADELEDE İSRAFI ÖNLEYEN FAALİYETLERE VE/VEYA GRUPLARA KATILIN!

6

GIDALARIN ÜRETİLMESİ VE NAKLİYESİ SIRASINDA AÇIĞA ÇIKAN
SERA GAZI SALINIMI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YOL AÇABİLİR.

O 1b
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TEMEL DERS 1

OYUNLAR

49

7

TARIMSAL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE GIDA ÜRETİMİ SU KITLIĞINA YOL AÇAR.

8

FAZLA OLGUNLAŞMIŞ MEYVEYİ ATMAK YERİNE MEYVE SUYU VEYA REÇEL
YAPIMINDA KULLANIN.

O 1b
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n İsraf etmeyin! Bingo
Bu faaliyet, sunumun bazı temel fikirlerini eğlenceli şekilde yeniden gözden geçirmenizi sağlar.
Hafıza oyunu O1’de olduğu gibi bazı öğrenciler bu oyunu çok basit bulabilir, ancak diğer gruplar için ders
arasında bir eğlence kaynağı olabilir. Bu konuda en doğru kararı siz verebilirsiniz!

15-20 dk

İhtiyaç listesi:

• O 2a Bingo kartlarının çıktıları (her öğrenciye bir adet)
• O 2b öğretmen kartlarının çıktısı
• Plastik, küçük taşlar veya diğer küçük eşyalar (örneğin, ataş)
,
Kurallar:
• Her oyuncuya bir Bingo kartı verilir. Öğretmen flaş kartlara bakarak farklı resimler çizer ve
onları adlandırır.
• Eğer bir resim, oyuncuların kartında bulunuyorsa, üzerini bir taşla kapatılabilir veya kalemle
çizebilir. (Öğelerin üzeri kalemle çizilmişse, bu kartların tekrar kullanılmayacağını unutmayın.)
• Bir oyuncuda yatay tam bir çizgi ya da dikey tam bir çizgi varsa bu oyuncu “Gıdayı Koru!” diye
bağırır ve oyunu kazanmış olur.

Talimatlar:
1. Bingo kartlarını dağıtın.
2. Bingo kurallarını açıklayın.
3. Kartları gösterin. Gösterilen kartı adlandırın ve tartışın.
4. Flaş kartları karıştırın.
5. Bir kart çekin ve ismini söyleyin.
6. Oynayın!

TEMEL DERS 1

.

BİNGO!

OYUNLAR
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.

.

O 2a
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OYUNLAR
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BİNGO!

ARTAN PİZZAYI ERTESİ GÜN İÇİN SAKLAYIN!

O 2b

TEMEL DERS 1

OYUNLAR

BİNGO!

SELİN YEMEĞİNİN TADINI ÇIKARIYOR.

0 2b
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BİNGO!

ARTAN GIDALARI BAŞKA BİR GÜN YEMEK İÇİN
BUZDOLABINDA SAKLAYIN.
O 2b

TEMEL DERS 1

OYUNLAR

BİNGO!

DOĞRU BESLEN, GIDALARI ÇÖPE ATMA!

0 2b
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BİNGO!

KAHVERENGİ LEKELİ BİR ELMA HÂLÂ YENİLEBİLİR.

O 2b

TEMEL DERS 1

OYUNLAR

BİNGO!

ELMANIN LEKELİ GÖRÜNEN KISMINI ÇIKARIP
GERİ KALANINI YİYİN.

O 2b

61

62

İYİLİK YAP: GIDAYI KORU! | Yaş grubu 3

BİNGO!

HÂLÂ YENİLEBİLECEK GIDAYI ATMAYIN!

O 2b

TEMEL DERS 1

OYUNLAR

BİNGO!

.
ALIŞVERIŞTEN ÖNCE NEYE GERÇEKTEN İHTİYACINIZ
VAR BİR DÜŞÜNÜN!

0 2b
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MARKETE GİDERKEN YANINIZDA BİR ALIŞVERIŞ
LİSTESİ OLSUN.
O 2b

TEMEL DERS 1

OYUNLAR

BİNGO!

DAHA AZ

SELİN DAHA KÜÇÜK BİR PORSİYON İSTİYOR.

O 2b
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BİNGO!

HİÇBİR GIDAYI ATMAYIN!

O 2b

TEMEL DERS 1

OYUNLAR

BİNGO!

İHTİYACINIZDAN FAZLASINI SATIN ALMAYIN!
O 2b
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BİNGO!

GIDA KORUYUCUSU EDA

O 2b

TEMEL DERS 1

BİNGO!

GIDA KORUYUCUSU METİN

O 2b

OYUNLAR
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BİNGO!

GIDA KORUYUCULARI ALİ VE SELİN
O 2b

TEMEL DERS 1

OYUNLAR

BİNGO!

GIDALARIMIZ UZUN BİR YOLDAN NAKLİYE
ARAÇLARIYLA TAŞINARAK GELİR.

O 2b

71

72

İYİLİK YAP: GIDAYI KORU! | Yaş grubu 3

BİNGO!

GIDANIN ÜRETİMİ VE NAKLİYESİ SERA GAZI SALINIMINA
YOL AÇAR.
O 2b

TEMEL DERS 1

OYUNLAR

BİNGO!

TARIMSAL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE
GIDA ÜRETİMİNDE SU KULLANILIR.
O 2b
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BİNGO!

GIDA ÜRETİMİ SU KITLIĞINA YOL AÇABİLİR.
O 2b

TEMEL DERS 1

OYUNLAR

BİNGO!

BİTKİLER SUSUZ BÜYÜYEMEZ.

O 2b
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BİNGO!

BİRAZCIK KARARMIŞ OLSA BİLE MUZUNU YE.

O 2b

TEMEL DRES 1

OYUNLAR

BİNGO!

FAZLA OLGUNLAŞMIŞ MEYVELERİ MEYVE SUYU,
VE REÇEL YAPIMINDA KULLAN.
O 2b
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BİNGO!

YENEBİLECEK HİÇBİR GIDAYI ATMAYIN!

O 2b
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n TEMEL DERS 1: YAZMA ALIŞTIRMALARI

Yazma alıştırmaları, konuyla ilgili yaratıcı ve bilişsel katılımı teşvik eder. Öğrencilerinizi bu alıştırmalara
bireysel olarak veya çiftler halinde katılmaları için davet edin ve onlardan yazılı çalışmalarını birbirleriyle paylaşmalarını isteyin.

YA1: İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!

Arkadaşlarınızdan biri, “Gıda israfı o kadar büyük bir sorun değil” diye iddialı konuşuyor.
Gıda israfının neden bu kadar önemli olduğunu ve gıda israfını durdurmak için ne
yapabileceğimizi göstermek için onları bir yolculuğa çıkarın.

YA2: Ben bir gıda koruyucusuyum!

Gıda koruyucularından biri olduğunuzu hayal edin ve gıda israfına karşı mücadele edebileceğiniz bir
macera yazısı yazın. Alternatif olarak, öğrenciler ayrıca karikatür de çizebilirler.

YA3: Gıdanın yolculuğu hakkında röportaj

Gıdanın geçtiği süreçleri yeniden düşünün ve o konuda çalışan deneyimli birini seçin (örneğin, bir çiftçi,
bir kamyon şoförü, bir şef, akşam yemeklerini pişiren ebeveyn ya da atıkların yok edildiği merkezde
çalışan biri). Bir gazete için onunla röportaj yaptığınızı düşünün. Ona ne sormak isterdiniz? Peki o nasıl
cevap verirdi?

n TEMEL DERS 2

DOĞRU BESLEN, GIDALARI
ÇÖPE ATMA: GIDA İSRAFINI
AZALTMAK İÇİN 9 KOLAY İPUCU

81

TEMEL DERS 2: DOĞRU BESLEN, GIDALARI ÇÖPE ATMA:
GIDA İSRAFINI AZALTMAK İÇİN 9 KOLAY İPUCU

TEMEL DERS 2, evde gıda israfını önlemek için uygulayabileceğiniz dokuz kolay ipucunu vurgular ve
öğrencilere, kendileri ve ailelerinin israf ettikleri gıda miktarını nasıl azaltabilecekleri konusunda bilgi
verir. Temel ders 2’nin içeriğinde öğretmenin ana aracı Sunum 2’dir: “Doğru beslen, gıdaları çöpe atma!
Gıda israfını azaltmak için dokuz kolay ipucu”. Mevcut zamana ve (teknik) imkanlara bağlı olarak slaytları
(bu dokümanın ekinde bulabilirsiniz) yansıtabilir veya çıktısını alabilirsiniz.
Sunum, bir seslendirme metniyle birlikte (takip eden sayfalarda bulabilirsiniz) tasarlanmıştır.
Seslendirme metnini okuyabilir veya bundan bir öykü yaratabilirsiniz. Yaşı daha büyük öğrenciler
öyküyü kendileri okuyabilir ya da ev ödevi olarak yapabilirler. Öğrencilerin, sunumdaki önemli sorunları
belirlemelerine yardımcı olmak için sunumla birlikte verilen gözden geçirme sayfasını kullanın.
Seslendirme metni içinde öğrencilerle etkileşimi artırmak ve tartışmak için sorular bulacaksınız. Bunlar
sadece öneriler; dolayısıyla onları değiştirmekten, tamamlamaktan veya kısaltmaktan çekinmeyin.

45 dk
İhtiyaç listesi:
• Bir video projeksiyon cihazı ve PDF dosyalarını açabilen bir bilgisayar
• Sunumun bir dijital kopyası
Alternatif olarak, slaytları saydam asetat kâğıtlara yazdırın ve bir tepegöz projeksiyon cihazı kullanın
ya da A4 kâğıda çıktı alın ve siz sınıfa sesli okurken, diğer bir öğrenci de onları sınıfa göstersin.
• Kullanmak isterseniz seslendirme metninin ve GG 2’nin çıktılarını alın (öğrenci başına bir adet).

Talimatlar:
1. Sunumu gösterin ve beraberindeki seslendirme metnini okuyun/anlatın veya öğrenciler bu
metni ders sırasında veya ev ödevi olarak okumasını sağlayın.
2. İçeriği öğrencilerle tartışın. Konuyu tartışmak için seslendirme metninde verilen soruları iyi
bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz.
3. Öğrencilere GG2’yi dağıtın ve doldurmalarını isteyin.
4. Sonuçları karşılaştırın ve tartışın: Öğrenciler temel dersten ne öğrendi? Bu bilgilerin kendi
yaşamlarıyla ilgisi nedir? Gıda israfını azaltmak için kendi davranışlarını nasıl değiştirebilirler?
Davranışlarımızı değiştirmemiz neden hepimiz için önemlidir?
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DOĞRU BESLEN, GIDALARI ÇÖPE ATMA! GIDA İSRAFINI AZALTMAK İÇİN
DOKUZ KOLAY İPUCU
Gıda israfı çevre için tehlikelidir. İklim değişikliğine ve su kıtlığına yol açar.
İsraf ettiğimiz tüm gıdaların yetiştirilmesi için toprağa ihtiyaç vardır.
Gıda israf ettikçe daha fazla toprağa ihtiyaç duyarız. Bu da yer açmak
için daha fazla ormanın yok edilmesi demektir. Ormanlar yok edilince
birçok hayvan yaşadığı doğal ortamı kaybeder. Gıda kaybı ve israfı,
dünyada açlığa ve eşitsizliğe yol açar. Gıda israfı aynı zamanda, paranın,
iş gücünün ve kaynakların boşa harcanması anlamına gelir.
İyi haber şu ki, israf ettiğimiz gıda miktarını azaltmak oldukça kolay.
Yapmamız gereken israfa dur demek.

1

Daha küçük porsiyonlar isteyin. Gıda israfını azaltmanın en kolay
yolu tabağınıza daha az yemek koymaktır. Tabağınıza daha az yemek
koyun, ancak bitirdikten sonra hâlâ doymamış hissediyorsanız her zaman
tekrar alabilirsiniz. Bu şekilde sadece ihtiyacınız kadar yemiş ve hiç
yemek israf etmemiş olursunuz. Aynı şeyi restoran veya kantinlerde de
yapabilirsiniz: Tabağınıza gelen porsiyonlar büyükse, daha küçük porsiyon
isteyerek israfı önleyebilirsiniz.

2

Kalan yemeklerinizi de sevin.

Aileniz ve siz, artakalan yemekleri ne yapıyorsunuz?
Artakalan yemeklerin keyifle tüketilmesi için alternatif yollar
düşünüyor musunuz?
Tabağınızda yiyecek bırakırsanız, bunları başka bir gün yemek üzere
saklayın. Kalanları yemek yapmak için kullanmak, satın aldığınız her şeyi
değerlendirmenin akıllı bir yoludur. Artan gıdaları çöp kutusuna atmak yerine
neden ertesi günün yemek malzemesi olarak değerlendirmiyorsunuz? Ya
da yemeğinizden artanları buzdolabına koyduktan sonra ertesi gün tekrar
ısıtıp lezzetli sebze yemeğinin yanında servis etmeyi düşünmez misiniz?
Makarnaya bir miktar ton balığı ekleyebilir ve fırında pişirebilirsiniz. Bir
çorba kaşığı dolusu pişmiş sebze ile çorba yapabilirsiniz. Artanları hemen
yemek zorunda değilsiniz! Bunları daha sonra yemek için dondurabilirsiniz.
Böylece hem evde gıda israfı yapmamış olursunuz, hem de ekonominize ve
dünyanıza yardım etmiş olursunuz! Artan yemekleri, hazırlandıkları andan
itibaren iki saat içerisinde mutlaka buzdolabına veya derin dondurucuya
yerleştirin. Özellikle sıcak yaz aylarında, bu süreyi bir saate kadar
düşürülebilirsiniz. Kalan yemekleri, küçük temiz kaplara bölüştürerek onları
daha hızlı soğutabilirsiniz. Artakalan yemekleri soğutucuda veya derin
dondurucuda saklayarak daha sonra güvenle tekrar yiyebilirsiniz.

TEMEL DERS 2
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SESLİ OKUMA
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3

Akıllı alışveriş yapın. Markette iştah açıcı görünen ananası satın
aldınız, ancak ailenizde bunun tadını seven tek kişi siz olduğunuz
için bitiremediniz, bir kısmı israf oldu. Buzdolabına tavuk koymuştunuz
fakat hâlâ pişirilmeyi bekleyen kıymanız olduğunu da fark ettiniz. Bu
yüzden bekleyip bozulan tavuğu çöpe atmak zorunda kaldınız. Çok
fazla bisküvi aldınız, fakat hepsini bitiremediğiniz için bozulup israf
oldular. Çoğu kez yiyebileceğimizden daha fazla gıda satın alırız. Oysa ki
ihtiyacımızdan fazla alışveriş yapmaktan kaçınmanın kolay yolları vardır.
S: İhtiyacımızdan fazla alışveriş yapmaktan nasıl kaçınabiliriz? Önerileriniz?
En önemlisi, satın almadan önce mutlaka düşünün. Yemek planını
ebeveynlerinize sorun, alışveriş listesi hazırlayın ve plansız alışverişten
uzak durun. Bu şekilde hareket ederseniz, ihtiyacınız olmayan ve
tüketmeyeceğiniz gıdaları daha az satın alırsınız. Unutmayın, alışverişe
tok giderseniz, ihtiyacınızdan fazlasını da almazsınız.
S: Neden aç karnına alışveriş yaptığımızda ihtiyacımızdan fazlasını alırız,
hiç düşündünüz mü? Bir fikriniz var mı?

4

Şekli bozuk meyve ve sebzeleri de satın alın. Bir elma yuvarlak ve
tombul olmalı, bir havuç uzun ve düz, patates ise mükemmel biçimde
pürüzsüz. Peki gerçekten de böyle mi olmalı? Aslında meyve ve sebzeler
farklı şekil ve büyüklüktedir. Her biri, bir diğeri kadar lezzetli ve yemeye
uygundur. Bir elma belirgin lekelere sahip olabilir, bir havuç biraz eğri ve bir
patates çarpık olabilir. Ancak hiçbiri, bu gıdaların tadını, besin değerlerini
veya diğer niteliklerini etkilemez. Meyve ve sebzelerin dış kısımları sağlam
olduğu sürece, iç kısımlarını yemek her zaman güvenlidir.
S: Şimdiye kadar gördüğünüz en komik görünümlü meyve veya sebze
hangisi?
Mükemmel şekilli meyve ve sebze fikrine o kadar alışkınız ki, bu yüzden
iyi durumda ve sağlıklı olan pek çok gıda, satın alalım diye raflara bile
konulmuyor. Market sahipleri, müşterilerin bu gıdaları satın almayacağını
düşündüğünden çoğu zaman bu gıdalar, marketlere varmadan atılıyor.
Yine de birçok market “şekilsiz” meyve ve sebzeleri yavaş yavaş satışa
sunmaya başladı. Farklı şekilli meyve ve sebzeler görürseniz normal
görünümlü olanların yerine bunları satın almaya çalışın veya ailenizden
onları da satın almalarını isteyin. Böylelikle gıda israfını önleme konusunu
önemsediğinizi ve üzerinize düşeni yaptığınızı herkese gösterebilirsiniz.
Pek çok market, şekli bozuk meyve ve sebzeleri daha ucuza satar.
Bunları satın alarak siz de tasarruf edebilirsiniz. Şunu unutmayın: Meyve
ve sebzelerin şekli ve büyüklüğü değişebilir, ancak bu durumun gıdanın
kalitesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Gıdalar konusunda bilinçli olun ve normalden
farklı şekle sahip meyve ve sebzeleri de satın almaya özen gösterin.
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BUZDOLABINIZI KONTROL EDİN

5

Buzdolabınızı kontrol edin.

S: Buzdolabımızı kontrol ederken nelere dikkat etmeliyiz?
Gıdalarımızın taze kalmasını istiyorsak buzdolabının sıcaklığını 1 ile
5 derece arasında ayarlamamız gerekir. Buzdolabı sıcaklığının doğru
dereceye ayarlandığından emin olun ve farklı gıdaların buzdolabının
neresinde en iyi şekilde saklanabileceğini öğrenin. Buzdolabını sakın ağzına
kadar doldurmayın! Aşırı doldurulmuş bir buzdolabı hem daha fazla enerji
harcar hem de içinde uzak köşeye konulan gıdalar gözünüzden kaçabilir.

6

İlk giren, ilk çıkar!

S: Sizce “ilk giren, ilk çıkar!” ne anlama geliyor olabilir?
İlk başta kulağa tuhaf gelebilir ama gıda israfını önlemenin en kolay
yollarından biridir. Siz veya ebeveynleriniz alışveriş torbalarınızı eve
getirdiğinizde, gıdaların en eski tarihli olanı en öne, yeni alınanı ise en
arkaya koyun. Bu şekilde, daha önce satın aldığınız gıdaları önce tüketecek,
yeni aldıklarınızı da tüketilene kadar iyi bir şekilde saklamış olacaksınız.

GIDALARIN ÜZERİNDEKİ TARİHLERİ
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7

Gıdaların üzerindeki tarihleri doğru anlayın.

S: Etiket üzerindeki tarihlere bakıyor musunuz?
Sizce “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” ve “Son Tüketim Tarihi” ifadeleri
ne anlama geliyor?

Paketlenmiş gıdaların çoğunun üzerinde tarihler bulunur. Etiketteki en
önemli tarih “Son Tüketim Tarihi (STT)”dir. Çiğ et gibi bazı gıdaların kesin
olarak uymamız gereken bir raf ömrü vardır. STT’den sonra bu gıdayı
yerseniz hasta olabilirsiniz. Etiket üzerindeki o tarihe kadar gıdanızı
bitiremeyecekseniz, dondurup daha sonra çözdürebilir ve yiyebilirsiniz.
STT’si geçmiş ve dondurulmamış gıdayı atmalısınız.
“Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT)” ise çok daha farklıdır. Bir gıdanın
etiketinde TETT yazılıysa, bunun anlamı şudur: O tarihe kadar gıdanın tadı,
kokusu ve görünüşü en iyi durumdadır. Ambalaj sağlamsa ve gıda doğru
şekilde saklanmışsa, TETT’de belirtilen tarih geçmiş bile olsa bu gıdayı
tüketmenizde bir sakınca yoktur. Gıdanızı dikkatlice inceleyerek veya
yetişkin birinden rica ederek gıdanın durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Gıdanız iyi görünüyorsa, tuhaf kokmuyorsa ve tadında bir değişiklik yoksa
TETT’den sonra da tüketebilirsiniz.

TEMEL DERS 2

SESLİ OKUMA
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8

Atıkları gübreye dönüştürün. Gıdalarınızın bir kısmını atmak
durumunda kalırsanız, bunları bahçenizdeki bitkilerin beslenmesinde
kullanarak geri kazanabilirsiniz.
S: Gübre yerine başka bir kelime aklınıza geliyor mu? (C: Bahçe besini
veya kompost) Neden gübreye “bahçe besini” diyoruz? (C: Çünkü nasıl
gıdalar bizim için besleyici ise gübrelenmiş toprak da bahçemiz için o
kadar besleyicidir.)
Çöpe attığımız veya yok edilmek üzere büyük alanlara götürülen gıda
atıkları sera gazlarının üretimine neden olur. Bunun yerine neden meyvesebze kabuklarını biriktirip bahçeniz veya bitkileriniz için bir kompost veya
gübre kabı hazırlamayalım? Birkaç ay içinde, bitkileriniz için zengin ve
besleyici bir gübreye sahip olabilirsınız.

.

.

9

Paylaşmak önemsemektir. Çoğu insan son birkaç yıl içinde gıda kaybı
ve israfıyla ilgili sorunların farkına varmaya başladı. Birçok yerde,
insanların gıdaları paylaşmalarına yardımcı olan girişimler başladı. Aşevleri
yoksul insanlara TETT’ye yakın gıdaları kullanarak yemek hazırlıyor. Okul
kantinleri ve gıda firmaları, fazla gıdaları, gıda bankalarına bağışlıyor ve
“Artan yemekleri değerlendir” temalı birçok restoran ve market STT’si
yaklaştığı için israf edilecek gıdalarla yemek pişiriyor. Gıda koruyucularının
sayısı giderek artıyor. Siz de bu gruplar hakkında bilgi edinin ve onlara
katılın.
S: Aklınıza yaşadığınız yerde gıdayı korumak ve artakalanları tekrar
kullanabilmek amacıyla bize yardım edecek gruplar veya girişimler
geliyor mu?

Gıdaların israf edilmesi para, iş gücü, enerji ve diğer kaynakların da israf edilmesi
anlamına geliyor. Gıdalarımızı akıllıca kullandığımız zaman hem tasarruf ediyor,
hem de iklim değişikliğiyle mücadele etmiş oluyoruz. Bu nedenle, alışverişlerinizi
özenle yapın, gıdalarınızı akıllıca saklayın, yeniden değerlendirin ve artanları
paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı ve ailelerinizi de bu konuda teşvik edin:
Birlikte İYİLİK YAPIP, GIDAMIZI KORUYABİLİRİZ!
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GÖZDEN GEÇİRME: TEMEL DERS 2
1.

Gıdayı israf etmek neden çevre için zararlı? ➜→_______________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

2.

Gıdayı korumak için gerekli dokuz kolay ipucu nelerdir?➜ ➜→________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

3.

Artakalanları saklarken hangi önlemleri almalıyız?➜→________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

4.

“İlk giren, ilk çıkar!” ne anlama geliyor?➜➜→___________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. ‘‘Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” ve “Son Tüketim Tarihi” ne anlama geliyor? ➜→_____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Buzdolabımızın sıcaklığını kaç dereceye ayarlamalıyız? Sera gazının atmosfere karışmasını azaltmak ve gıda
israfını önlemek için gıdalarımızı nasıl saklamalıyız? ➜______________________________________
________________________________________________________________________
7.

Farklı şekilli meyve ve sebzeleri satın almanın yararları nelerdir? ➜→__________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

8.

Nasıl akıllı alışveriş yaparız? ➜→________________________________________________

______________________________________________________________
__________________________________________________________
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SESLİ OKUMA
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Gözden geçirme: Temel ders 2 (Çözümler)

1.

Gıdayı israf etmek neden çevre için zararlı?
Gıda israfı sera gazı salınımlarını artırır, su kıtlığına yol açar, toprakları kirletir, toprağın besin değerini
düşürür ve biyolojik çeşitliliği tehdit eder. Gıda kaybı ve israfı dünyada açlığa ve eşitsizliğe yol açar.
Yiyecekleri israf etmek, parayı, iş gücünü ve kaynakları israf etmek, “geleceği yok etmek” demektir.

2.

Gıdayı korumak için gerekli dokuz kolay ipucu nelerdir?
1. Daha küçük porsiyonlar alın.
2. Kalan yemeklerinizi de sevin.
3. Akıllı alışveriş yapın.
4. Şekli bozuk meyve ve sebzeleri de satın alın.
5. Buzdolabınızı kontrol edin.
6. İlk giren, ilk çıkar!
7. Gıdaların üzerindeki tarihleri doğru anlayın.
8. Atıkları gübreye dönüştürün.
9. Paylaşmak önemsemektir.

3.

Artakalanları saklarken hangi önlemleri almalıyız?
Artakalanlar hazırlandıktan sonraki iki saat içerisinde buzdolabında ya da derin dondurucuda
saklanmalıdır (yaz aylarında bu işlem 1 saat içinde yapılmalıdır). Artakalan gıdalar birkaç temiz ve küçük
kaba bölünürse daha hızlı soğuyacaktır. Düşük sıcaklık ve soğuk ortamlar zararlı bakterilerin üremesini
yavaşlatır. Artakalanların değerlendirilmesi, onları buzdolabı ya da derin dondurucuda uygun şekilde
saklayıp yeniden güvenle kullanmak anlamına gelir.

4.

‘‘İlk giren, ilk çıkar!’’ ne anlama gelir?
Alışverişte aldığımız gıdaları eve getirdiğimizde, buzdolabına ve rafa koyarken, ilk alınanları en öne, yeni
alınanları en arkaya doğru koyarız. Böylece daha eski tarihli gıdalar kullanımda öncelikli hale gelir. Yeni
alınanlar da tüketilene kadar güvenle saklanmış olur.

5.

Etiketlerdeki “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” ve “Son Tüketim Tarihi” ne anlama geliyor?
“Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT)”, gıdayı üretenler tarafından gıdanın yüksek kalitesini koruyabileceği
tavsiye edilen tarihtir. Bu tarihler, gıdanın hangi tarihe kadar kokusunu, yapısını ve lezzetini en iyi şekilde
koruyacağını gösterir. Ama dikkat edin; çünkü bu bilgi gıdaların gerçekte ne zaman bozulacağı ve
güvenilir gıda özelliğini kaybedeceği hakkında çok az bilgi verir. Ambalajı sağlamsa ve gıda doğru şekilde
saklanmışsa, TETT’sinden sonra da gıdayı tüketmek genellikle güvenilirdir.
Çiğ et gibi bazı gıdaların, kesin olarak belirlenmiş bir “Son Tüketim Tarihi (STT)’’ vardır. STT geçmiş
gıdayı yemek sağlığımızı bozabilir. Bir gıdayı etiket üzerindeki TETT’sinden önce tüketemeyeceksek
dondurabilir ve istediğimizde buzunu çözerek pişirip yiyebiliriz. STT’si geçmişse ve gıda daha öncesinde
dondurulmamışsa mutlaka atılması gerekir.

GG 2 (Çözümler)
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6.

Buzdolabımızın sıcaklığını kaç dereceye ayarlamalıyız? Sera gazının atmosfere karışmasını azaltmak
ve gıda israfını önlemek için gıdalarımızı nasıl saklamalıyız?
Soğukta saklanacak gıdaların tazeliğini ve ömrünü en uzun süre koruması için bunları 1 ile 5 derece arasında
buzdolabında saklamamız gerekir. Enerjiden tasarruf etmek ve sera gazı salınımını azaltmak için buzdolabının
buzlarını düzenli olarak eritmeliyiz. Buzdolabının tıkabasa doldurmamalıyız; çünkü aşırı doldurulmuş bir
buzdolabı daha fazla enerji harcar ve arkada kalan gıdaları unutmamıza neden olabilir.

7.

Farklı şekilli meyve ve sebzeleri satın almanın yararları nelerdir?
Meyve ve sebzeler farklı şekil ve büyüklükte olabilir ve her biri, bir diğeri kadar lezzetli ve besleyicidir. Meyve
ve sebzelerin dış kısımları sağlamsa, iç kısımları da her zaman güvenle yenebilir. Gittikçe daha çok sayıda
market, “normalden farklı” görünümlü meyve ve sebzeleri satmaya başladı. Bunları satın alarak, gıda israfını
önlemede ne kadar hassas olduğumuzu göstermiş oluruz. Ayrıca pek çok market farklı görünümlü gıdaları
indirimli sattığı için tasarruf da ederiz.

8.

Nasıl akıllı alışveriş yapabiliriz?
Akıllı alışveriş yapmanın en kolay yolu; yemek planını önceden yapmak, alışveriş listesi hazırlamak
ve gelişigüzel alışveriş yapmaktan kaçınmakla olur. Bu şekilde, ihtiyacımız olmayan ve aslında
tüketmeyeceğimiz şeyleri satın almamış oluruz. Karnımız tokken alışverişe gittiğimizde ihtiyacımız
olmayan gıdaları satın almayız.

GG 2 (Çözümler)

Temel Ders 2 için

n UYGULANACAK FAALİYETLER

DOĞRU BESLEN, GIDALARI
ÇÖPE ATMA: GIDA İSRAFINI
AZALTMAK İÇİN DOKUZ
KOLAY İPUCU
FAALİYETLER daha çok uygulama ağırlıklı bir özelliğe sahiptir. Temel ders 2’de
anlatıldığı gibi gıda israfını azaltmak için somut eylemler sunmaktadır.
Öğrencileri gıda israfına karşı önlem almaya teşvik etmek ve bunun nasıl
yapılacağına dair pratik anlayış ve uygulama bilgilerini derinleştirmek amacıyla
tasarlanmıştır.

90

İYİLİK YAP: GIDAYI KORU! | Yaş grubu 3

n TEMEL DERS 2: ALIŞTIRMALAR

n Daha iyisini yapabilirsin!
Selin ve Ali’nin gıda israfıyla ilgili öyküsünden yola çıkarak öğrenciler, hangi hareketlerin gıda israfına
neden olduğunu ve gıda israfını önlediğini belirleyebilirler.
Yazma alıştırması (YA) 1, öğrencileri hiçbir gıdanın israf edilmediği alternatif bir öykü yazmaya davet eder.

25 dk
İhtiyaç listesi:
• Alıştırma A 6’nın (Daha iyisini yapabilirsin) çıktıları
• Kendiniz için çözüm kağıdının çıktısı

Talimatlar:
1. Alıştırma A 6’nın çıktılarını dağıtın.
2. Öğrencileri iki kişilik gruplara ayırın ve öyküyü okumalarını isteyin. Ali ve Selin’in gıda israfını
önlemeye uygun olmayan davranışlarını içeren cümleleri daire içine almalarını isteyin.
3. Sonuçları karşılaştırın ve tartışın: Selin ve Ali, gıdalarını korumak için neleri doğru
yapabilirlerdi?

TEMEL DERS 2

ALIŞTIRMALAR

DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRSİN: İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!
Ali ve Selin’in karınları aç. Öykülerini okuyun ve gıda israfını önlemek için gıda koruyucuları tarafından
öğretilen her şeyi hatırlayıp hatırlamadıklarına bir bakın. Her şeyi doğru yaptılar mı ya da israfı önlemek için
daha mantıklı davranabilirler miydi?
Selin ve Ali acıkır. Selin sızlanırken, Ali “Bir şeyler almaya gidelim.” der. Selin “Evde bir şey kalmadı
mı?” diye sorar. Mutfağa ve buzdolabına bakarlar. Dünden kalma birkaç elma ve portakal, bir miktar
makarna ve salçanın yanında biraz ekmek, peynir ve salam bulurlar. Elmaların arkasındaki çilekleri ve
yoğurdun altında, dünden kalan yemeği fark edemezler. Ali “Burada istediğim hiçbir şey yok.” der ve
Selin omuzlarını silker. “Tamam, o zaman. Sence bir alışveriş listesine ihtiyacımız var mı?” Ali “Hayır,
sadece atıştırmalık almak için gidiyoruz” der.
Çocuklar markete gelir gelmez alışveriş arabasını doldurmaya başlarlar. Selin taze bir çilek sepetini
işaret eder ve Ali onları biraz armutla birlikte alışveriş arabasına koyar. Selin “Hadi, biraz da muz
alalım.” der. “Muz, sağlıklı ve çok uzun süre dayanır.” diye ekler. Market sahibi onların konuşmalarını
duyar. “Eğri büğrü meyveler için özel bir teklifimiz olduğunu gördünüz mü? Tatları da diğerleriyle
aynı!”. Çocuklar market sahibi kadının gösterdiği tezgâha bakarlar ancak ikna olmazlar. Selin “Çok
daha ucuz; ama gerçek meyve ve sebze kadar dayanıklı olmadıkları kesin.” der. Ali başını sallar ve
“Babam daima sağlıklı beslenme üzerinde durur. Bunlar pek vitamin dolu görünmüyor.” şeklinde
konuşur. Yürümeye başlarlar. “Bu gece ekmeğe ihtiyacımız var mı?” diye sorar Ali ve Selin yüzünü
buruşturarak evde nelerin kaldığını hatırlamaya çalışır. Biraz düşündükten sonra Selin “Büyük
olasılıkla” der ve bir ekmek almaya gider. “Bak, yoğurtlarda iki alana bir bedava kampanyası var!”
Ali gülümser ve “En sevdiğim yoğurt!” der. Yoğurtları aldıktan sonra cipslerin olduğu koridora geçip
alışveriş arabasını cipsle doldururlar.
Kasada ödemeyi yaptıktan sonra evin yolunu tutarlar. Yol üzerinde bir muzu keyifle yerler. Selin, “En
sevdiğimiz çizgi film için tam zamanında döndük.” der ve sevdikleri program başlarken kendilerini
kanepeye bırakırlar.
Yarım saat sonra ev ödevlerini henüz bitirmemiş olduklarını hatırlar ve sızlanarak ev ödevlerine
başlarlar. Babaları eve geldiğinde mutfaktan bağırır: “Bütün bunlar nedir? Mutfak tezgâhının her
yeri alışveriş torbasıyla dolu!”. Ali ve Selin bıkkın bir şekilde alt kata inerler. Satın aldıkları ürünleri
buzdolabına ve raflara yerleştirirler. Çilekler, torbanın en altına konulduğu için biraz ezilmiştir. Bu
nedenle çilekleri, ebeveynlerinin oluşan ezikleri görmemeleri ve kızmamaları için buzdolabının en
arkasına koyarlar. Ali “Bravo, iyi iş çıkardık!” der ve birbirlerine göz kırparlar.
Ne düşünüyorsunuz? Bu gerçekten başarıyla yapılmış bir iş mi? Ali ve Selin’in gıda israfıyla ilgili dersleri
hatırlamaları ve farklı davranmaları gerektiğini düşündüğünüz tüm durumların altını çizin. Daha sonra
yanınızdaki arkadaşınızla tartışın: Bunun yerine ne yapmaları gerekiyordu? Kendinize ait başka bir hikâye
yazın.
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n Daha iyisini yapabilirsiniz: İYİLİK YAP: GIDAYI KORU! (Çözümler)

(Gıda israfına yol açan davranışlar altı çizili, gıdayı korumaya yönelik öneriler ise italik olarak
verilmiştir)

Selin ve Ali acıkır. Selin sızlanırken, Ali “Bir şeyler almaya gidelim” der. Selin “Evde bir şey kalmadı
mı?” diye sorar. Mutfağa ve buzdolabına bakarlar. Dünden kalma birkaç elma ve portakal, bir miktar
makarna ve salçanın yanında biraz ekmek, peynir ve salam bulurlar. Elmaların arkasındaki çilekleri
ve yoğurdun altında, dünden kalan yemeği fark edemezler. (Bir şeyin arkada saklı kalıp görülmeme
ihtimaline karşı daha dikkatli ve yakından bakmaları gerekirdi. Eğer şimdi çilek veya yoğurt almak için dışarı
çıkarlarsa buzdolabındaki ürünlerin hepsini tüketemeyecekleri için bir kısmı bozulacaktır.) Ali “Burada
istediğim hiçbir şey yok.” der ve Selin omuzlarını silker. “Tamam, o zaman. Sence bir alışveriş listesine
ihtiyacımız var mı?” Ali ‘‘Hayır, sadece atıştırmalık almak için gidiyoruz.’’ der. (Gereksiz şeyleri satın
almamak için alışverişe her zaman bir listeyle gitmelisiniz.)
Çocuklar markete gelir gelmez alışveriş arabasını doldurmaya başlarlar. Selin bir çilek sepetini
gösterir ve Ali bir miktar armutla, çilek sepetini alışveriş arabasına koyar. (Buzdolabında zaten çilek
vardır.) Selin “Hadi, biraz da muz alalım.” der. “Muz, sağlıklı ve çok uzun süre dayanır.” diye ekler.
(Ancak evde bir miktar elma vardır ve uzun süre dayanmayacaktır!) Market sahibi onların konuşmalarını
duyar. “Eğri büğrü meyveler için özel bir teklifimiz olduğunu gördünüz mü? Tatları da diğerleriyle
aynı!”. Çocuklar market sahibi kadının gösterdiği tezgâha bakarlar ancak ikna olmazlar. Selin “Çok
daha ucuz; ama gerçek meyve ve sebze kadar dayanıklı olmadıkları kesin.” der. (Dış kabuğu sağlam
olduğu sürece, farklı şekildeki meyve ve sebzeler normal biçimli olanlar kadar dayanır.) Ali başını sallar
ve “Babam daima sağlıklı beslenme üzerinde durur. Bunlar pek vitamin dolu görünmüyor.” şeklinde
konuşur. (Eğri büğrü meyve ve sebzeler, normal biçimli olanlar kadar sağlıklıdır.) Yürümeye başlarlar. “Bu
gece ekmeğe ihtiyacımız var mı?” diye sorar Ali ve Selin yüzünü buruşturarak evde nelerin kaldığını
hatırlamaya çalışır. Biraz düşündükten sonra Selin “Büyük olasılıkla” der ve bir ekmek almaya gider.
(Hâlbuki evde ekmek vardı!) “Bak, yoğurtlarda iki alana bir bedava kampanyası var!” Ali gülümser ve
“En sevdiğim yoğurt!” der. Yoğurdu arabalarına koyarlar. (Hâlihazırda evlerinde yoğurt var! ‘İki alana
bir bedava’ gibi teklifler sizi heyecanlandırmasın. Sadece ucuz olduğu için değil, gerçekten ihtiyacınız
varsa satın alın!). Yoğurtları aldıktan sonra cipslerin olduğu koridora geçip alışveriş arabasını cipsle
doldururlar.
Kasada ödemeyi yaptıktan sonra evin yolunu tutarlar. Yol üzerinde bir muzu keyifle yerler. Selin, “En
sevdiğimiz çizgi film için tam zamanında döndük.” der ve sevdikleri program başlarken kendilerini
kanepeye bırakırlar. (Gıdaları olabildiğince çabuk buzdolabına kaldırmak önemlidir. Özellikle, et ve yoğurt
gibi gıdalar, soğutulmadığında çok çabuk bozulur.)
Yarım saat sonra ev ödevlerini henüz bitirmemiş olduklarını hatırlar ve sızlanarak ev ödevlerine
başlarlar. Babaları eve geldiğinde mutfaktan bağırır: “Bütün bunlar nedir? Mutfak tezgâhının her
yeri alışveriş torbasıyla dolu!” Ali ve Selin bıkkın bir şekilde alt kata inerler. Satın aldıkları ürünleri
buzdolabına ve raflara yerleştirirler. (“İlk Giren, İlk Çıkar!” kuralını uygulamış olmaları gerekirdi. Maalesef
en taze gıdaları en arkaya ve en uzun süre dayananları da en öne yerleştirmişlerdi.) Çilekler, torbanın en
altına konulduğu için biraz ezilmiştir. Bu nedenle çilekleri, ebeveynlerinin ezikleri görmemeleri ve
kızmamaları için buzdolabının en arkasına koyarlar. (Eğer çilekler biraz ezilmişse, hemen doğru şekilde
kullanılmalıdır. Örneğin, meyve suyu, sütlü karışım veya meyve salatası yapılabilir. Bunları gözden uzak bir
yere koymak, zamanında tüketemeyeceğimiz için muhtemelen bozulmalarına yol açacaktır.) Ali “Bravo, iyi
iş çıkardık!, der ve birbirlerine göz kırparlar.

A 6 (Çözümler)

TEMEL DERS 2

ALIŞTIRMALAR

n Gıda israfıyla mücadele edelim!
Alıştırmada, öğrencilerden gıda israfını azaltmanın temel yollarını tekrar etmeleri istenir.
Bu alıştırma T 2 tartışmasıyla birleştirilebilir.

20 dk
İhtiyaç listesi:
• Alıştırma A 7’nin çıktıları (her öğrenciye bir adet)

Talimatlar:
1. Öğrencilerle beyin fırtınası yapın: Sunumda gıda israfının azaltılmasıyla ilgili hangi yöntemler
verilmiştir? Aklınıza başka ne gibi fikirler geliyor?
2. A 7’nin çıktılarını dağıtın.
3. Öğrencilerden alıştırmaları tamamlamalarını isteyin.
4. Öğrencileri üç ya da dört kişilik gruplara ayırın.
5. Onlardan, bulgularını kendi grupları içinde karşılaştırmalarını ve gıda israfının azaltılmasıyla
ilgili daha önce akıllarına gelmeyen fikirler varsa eklemelerini isteyin.
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GIDA İSRAFIYLA MÜCADELE EDELİM!

Gıda israfı çevre için zararlı, maliyetli ve dünyada açlığın artmasına yol açıyor. Ancak gıda israfını önlemek için siz de
bir şeyler yapabilirsiniz! En önemli adımları hatırlamaya çalışın:

Gıda israfını __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ ile önleyebilirim.
Artakalan gıdalar varsa _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________-bilirim.

Gıda israfından kaçınmalıyız; çünkü ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

A7

TEMEL DERS 2

ALIŞTIRMALAR

n Gıda israfına dur de!
Alıştırmada öğrencilerden evde gıdaları nasıl değerlendirdikleri ve aileleriyle birlikte gıda israfını
azaltmaya yönelik attıkları adımları düşünmeleri isteniyor.
Tartışma T 2’yi (Poster) bu alıştırmayla birlikte kullanarak gıda israfını azaltmayla ilgili yöntemleri daha
ayrıntılı bir şekilde ele alabilirsiniz.

25 dk
İhtiyaç listesi:
• Alıştırma A 8’in çıktıları (her öğrenciye bir adet)

Talimatlar:
1. Açıklayın: “Gıda israfını azaltmanın yöntemlerini dinledik, şimdi hepimiz evde bunu nasıl
yapabileceğimizi bir düşünelim.”
2. Öğrencilere, sunumda verilen tavsiyelerin bir kısmını evde uygulayıp uygulamadıklarını
sorun. Gelecekte gıda israfından nasıl kaçınabilirler ve bu konuda bir sonraki adımları
neler olabilir?
3. Alıştırma A 8’in çıktılarını dağıtın ve öğrencilerden doldurmalarını isteyin.
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GIDA iSRAFINA DUR DE!
de
Ailem ev

Daha fazla gıdayı korumak için ailem ...

gıdayı …

...-malıdır.

...şekilde

korur.

r…

ak için atacağım adımla

Daha fazla gıdayı korum

A8

TEMEL DERS 2

ALIŞTIRMALAR

İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!
Bu alıştırma öğrencilerin gıda israfı hakkında öğrendiklerini tekrar etmelerine ve bilgilerini gerçek
hayata nasıl uyguladıklarını görmelerine imkân verir.
Lütfen bu alıştırmayı “İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!” programının sonunda uygulayın.

25 dk
İhtiyaç listesi:
• “İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!” başlıklı alıştırma A 9’un çıktıları (her öğrenciye bir adet)

Talimatlar:
1. Sınıf tartışmasında öğrencilerden gıda israfıyla ilgili anlatılanları yeniden özetlemelerini
isteyin: Hangi faaliyetleri gerçekleştirdiniz, hangi oyunları oynadınız, hangi projeleri organize
ettiniz?
2. Tartışın: Bu program sürecinde ne öğrendiniz? Alışkanlıklarınız değişti mi? “Gıda Koruyucusu
Günlüğü”nü tamamladıysanız, ailenizin gıdayı ele alma şekli ve ve gıda israfı, yaptığınız günlük
takip sonucunda değişti mi? İsraf ettiğiniz gıda miktarını azaltmaya devam edebileceğinizi
düşünüyor musunuz? Bunu yapmanıza ne yardımcı olabilir?
3. “İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!” başlıklı alıştırma A 9’u öğrencilerinize doldurmaları için dağıtın
ve onlardan cevaplarını yanında oturan sıra arkadaşıyla tartışmalarını isteyin.
4. Tartışın: Öğrenciler gıda israfını azaltmak için uyguladıkları yöntemleri sürdürebileceklerini
düşünüyorlar mı? Hedeflerine bağlı kalmalarına ne yardımcı olabilir?
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iYiLiK YAP: GIDAYI KORU!
hakkın
Gıda israfı

Gıda israfını azaltmak için evde
yaptığım çalışmalar bana ….

da …

... gösterdi.
... öğrendim

Ailemin gösterdiği tepki şöyl

.

e oldu:

A9

TEMEL DERS 2

ALIŞTIRMALAR
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TEMEL DERS 2: TARTIŞMALAR
MUTFAK DOLABI

Gıda israfıyla mücadele et!
Bu faaliyet, öğrencilerin birlikte poster tasarlayarak gıda israfının azaltılmasındaki temel kavramları tekrar gözden
geçirmelerine ve derinlemesine anlamalarına yardımcı olur.

70 dk

(1. bölüm için 35 dk.; 2. bölüm için 35 dk.)

İhtiyaç listesi:
•
•
•
•
•
•

A 7’nin (Gıda israfıyla mücadele edelim) çıktısı (her öğrenciye bir adet)
A 2 veya A3’ün çıktıları (her dört öğrenciye bir adet)
Renkli kalemler, boyama kalemleri veya sulu boya
Gazete ve dergi kupürleri
Makas
Yapıştırıcı, yapışkan bant

Talimatlar:
Bölüm 1
1. Birlikte beyin fırtınası yapın: Gıda israfını nasıl önleyebiliriz? Artakalan gıdalarla ne yapabiliriz?
2. A 7’nin çıktılarını dağıtın ve öğrencilerden tek başlarına ya da gruplar halinde doldurmalarını isteyin.
3. Öğrencileri dörder kişilik gruplara ayırın.
4. Her gruptan şu konulardan birini seçmelerini isteyin: “Gıda israfından nasıl kaçınabiliriz?” ve “Artakalan
yiyeceklerle ne yapabiliriz?”.
5. Öğrencilerden konuyla ilgili bir öneri/fikir listesi oluşturmalarını isteyin.
Bölüm 2
6. Odanın etrafına öneri/fikir listesindeki başlıkların her birini yapışkan bantla sabitleyin.
7. Grup üyelerini sırayla görevlendirin: Her gruptaki öğrencilere bir ile dört arasında bir sayı verin, sonra
tüm 1’lerin, 2’lerin, 3’lerin ve 4’lerin kendi içinde grup oluşturmalarını isteyin. Şimdi dört yeni grubunuz
var ve bu grupların her birinde ilk başta oluşturduğunuz grupların en az bir üyesi olmalıdır.
8. Grupları odaya dağıtarak, her grubun bir poster önünde durmasını sağlayın. Söz konusu posteri
oluşturmaya katılan grup üyelerinden, yeni oluşturdukları gruplara açıklama yapmalarını isteyin. Diğer
öğrencilerden posterler hakkında yorum yapmalarını ve fark ettikleri bir yanlışlık varsa göstermelerini
isteyin.
9. Yaklaşık iki dakika sonra bir işaret verin (alkış, düdük vb.) ve gruplardan bir sonraki postere geçmelerini
isteyin.
10. Gruplar tüm posterleri tamamlayana kadar devam edin.
11. Öğrencilerden asıl gruplarına geri dönmelerini ve sınıf arkadaşlarından gelen geri bildirimleri
posterlerine eklemelerini isteyin.
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n Poster
Öğrenciler her ipucu için bir poster hazırlar ve sınıfa sunar.

100 dk

(1. bölüm için 45 dk.; 2. bölüm için 25 dk; 3 bölüm için 30 dk.)

İhtiyaç listesi:
•
•
•
•
•
•

Renkli fosforlu kalemler, kurşun kalemler veya sulu boya
Dokuz adet büyük boy kağıt veya poster kâğıdı
Yapışkan bant veya raptiye
1’den 9’a kadar numaralandırılmış küçük kağıtlar
Küçük bir zil veya düdük
T 2’nin bir çıktısı (sınıf sözleşmesi şablonu)

Talimatlar:
Bölüm 1:
1. Öğrencileri dokuz gruba ayırın ve her grubun bir sayı çekmesine izin verin. Her bir sayı,
sunumdaki temel ipuçlarına atıfta bulunur (örneğin, 1 sayısı “Akıllı alışveriş”e, 2 sayısı “Şekli
bozuk meyve ve sebzeleri de satın alın”a vb. işaret eder).
2. Her gruptan çektikleri sayının gösterdiği ipucunu açıklayan bir poster tasarlamasını isteyin.
Bölüm 2:
3. Posterleri, duvara raptiyeyle tutturun ve öğrencilerin yeni gruplar oluşturmasını sağlayın. Her
grup, ilk başta oluşturduğunuz gruplardan gelen bir üye içermelidir.
4. Gruplar tüm posterleri sırayla incelemeye başlasın. Gruplar posterlere bakarken, ilgili posteri
hazırlamaya yardımcı olan grup üyesi posteri onlara açıklasın. Her iki veya üç dakikada bir
elinizdeki zili çalarak veya düdüğe üfleyerek başka bir postere geçme vaktinin geldiğini onlara
hatırlatın.
Bölüm 3:
5. Poster sunumlarını tamamladıktan sonra yeniden toplanın ve tartışın: Bu tavsiyelerin
bir kısmını şimdiden evinizde uyguluyor musunuz? En kolay ipucunun hangisi olduğunu
düşünüyorsunuz? Sizi en çok zorlayan hangisi oldu? Neden?
6. Birlikte beyin fırtınası yapın: Okulda ve sınıfınızda gıda israfını nasıl azaltabilirsiniz? (Olası
fikirler: Diğer sınıfları dolaşmak ve onlarla gıda israfı hakkında konuşmak, broşür dağıtmak
veya okul kantininde gıda israfıyla ilgili denetim yapmak).
7. Okulda gıda israfı konusunda ne yapmak istediğinizi açıklayan bir sınıf sözleşmesi hazırlayın
ve bu sözleşmeyi asın. T 2, bir sınıf sözleşmesi örneğidir.

TEMEL DERS 2

TARTIŞMALAR

GIDAYI KORUMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ:
SINIF SÖZLEŞMESİ
Gıda israfı çevre için zararlıdır. Paramızın israf olmasına ve dünyada açlığın artmasına yol açar.
Biz, .............. sınıfı öğrencileri olarak gıdamızı korumak için aşağıda belirtilenleri yerine getirmeye söz
veriyoruz:

1. Yemek yerken acele etmeyeceğiz.
2. Öğle yemeğinde ya da beslenme çantalarımızı doldururken yiyebileceğimiz
kadar yemek almaya özen göstereceğiz.
3. Yiyemediğimiz fazla gıdaları ihtiyacı olanlarla paylaşacağız.
4. Birbirimize gıdaları israf etmemeyi hatırlatacağız.
5. Atmak zorunda kaldığımız ya da yenemeyecek gıdaları gübreye
dönüştüreceğiz veya geri dönüşümde kullanacağız.
İyilik yapalım: Gıdayı koruyalım!

Okulun adı
İl/İlçe
Tarih

İmzalar

T2
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Saklama bilgisi
Sınıf tartışmasında, öğrenciler hangi gıdaların bozulup bozulmayacağını anlamaya çalışır ve bu gıdaların
bozulmadan en iyi nerede saklanacağını düşünür.

..
40 dk (+ ev odevi)

İhtiyaç listesi:
• Flaş kartlar T 3a’ya ait bir adet çıktı seti
• Destek kağıdı T 3b ve alıştırma T 3c ile T 3d’nin çıktıları (her öğrenciye bir adet)
• Siyah/beyaz tahta, tebeşir veya tahta kalemleri
• Yapışkan bant
• Makas

Talimatlar:
1. Siyah veya beyaz tahta üzerine iki büyük daire çizin ve “En kısa sürede buzdolabına koyun”
ve “Kolay bozulmaz” kartlarını asın. “En kısa sürede buzdolabına koyun” işaretli dairenin
içine daha küçük bir daire çizin ve içine de “Özenli davranın!” kartını asın.
2. Açıklayın: “Gıdaları güvenilir şekilde saklayarak bozulmalarını önleyebilir ve böylece israf
etmemiş oluruz.” Öğrencilere, gıdaların nasıl doğru saklanacağına dair neler bildiklerini
sorun. Gıdamız güvenilir şekilde saklanmazsa ne olur?
3. Destek kağıdı T 3b’yi dağıtın ve birlikte okuyun. Öğrencilerinizin yardımıyla, siyah veya
beyaz tahtayı alıştırmada belirtilen gıdalarla ilgili görüşlerinizle doldurun. “Özenli davranın”
ifadesinin altında “çiğ et” ifadesini ekleyin; “En kısa sürede buzdolabına koy” ifadesinin
altına “pişmiş tavuk”, “pilav”, “pişmiş makarna”, “peynir” ve “artan pizza” yazın ve “Kolay
bozulmaz” ifadesinin altına, “ekmek” ve “marul ve çilek” yazın.
4. Öğrencilerinizle, başka hangi yiyecek ve içeceklerin akıllarına geldiği ve bu gıdaların nasıl
saklanması gerektiği konusunda beyin fırtınası yapın.
5. Alıştırma T 3c ve T 3d’nin çıktılarını dağıtın ve talimatları birlikte okuyun. Öğrencilerden ikinci
sayfadaki gıdaları kesip ilk sayfanın üzerine yerleştirmelerini isteyin (sınıf tartışmalarından
sonra yapıştırılacaktır).
6. Ödev olarak öğrencilerden, en sevdikleri gıdalardan birini seçerek nasıl muhafaza edileceği
hakkında araştırma yapmalarını ve alıştırmada boş bırakılan yerleri doldurmalarını isteyin.

TEMEL DERS 2

TARTIŞMALAR

SAKLAMA BİLGİSİ FLAŞ KARTLARI

EN KISA SÜREDE
BUZDOLABINA KOYUN

KOLAY BOZULMAZ

ÖZENLİ DAVRANIN!
T 3a

103

104

İYİLİK YAP: GIDAYI KORU! | Yaş grubu 3

n Saklama bilgisi: Destek kağıdı
Gıdalar bazen bozulduğu için de israf olabilir. Gıdalarımızı doğru şekilde saklarsak, daha azını israf etmiş oluruz.
Gıdaları taze ve güvenilir şekilde saklamak için bu ipuçlarına göz atın.

Özenli davranın
Çiğ et: Çiğ et kesinlikle buzdolabında tutulmalıdır, bu nedenle marketten aldıktan sonra hemen eve
götürün ve en kısa sürede buzdolabına koyun. “Son Tüketim Tarihi” geçtikten sonra çiğ et tüketmeyin.
Eti belirtilen tarihten önce dondurucuya koyduysanız, bu bozulmasını önleyecektir. “Son Tüketim
Tarihi”nden önce kullanamayacaksanız dondurun. Dondurulmuş et uzun süre yenilebilir durumda kalır.

Bu gıdaları en kısa sürede buzdolabına koyun:
Pişmiş tavuk: Pişmiş tavuk da en kısa sürede buzdolabına veya dondurucuya konulmalıdır. Kolay soğumasını
sağlamak için tabaklara veya kaplara yerleştirin. Tekrar ısıtmak istediğinizde bakterileri öldürmek için en az
iki dakika boyunca kaynatın.
Pilav: Kuru haldeyken pirinç çok uzun süre dayanır ancak bir kez pişirildiğinde, sadece iki ya da üç gün
saklanabilir. Pilavın mümkün olan en kısa sürede buzdolabına konması önemlidir. Hatta soğuması için düz
tabaklara koyun ve buzdolabına kaldırın. Vaktinde buzdolabına konulmayan pilav gıda zehirlenmesine sebep
olabilir.
Pişmiş makarna: Tıpkı kuru pirinç gibi kuru makarna da uzun süre saklanabilir; ancak, pişirildikten sonra iki
veya üç gün içinde tüketilmelidir. Artan pişmiş makarnaları yeterince soğuttuktan sonra buzdolabına koyun.
Soğumayı hızlandırmak için düz tabaklar tercih edebilirsiniz. Vaktinde buzdolabına konulmayan pişmiş
makarna gıda zehirlenmesine sebep olabilir.
Peynir: Peynir buzdolabında saklanmalıdır. Bir kez açıldığında, dilimlenmiş peyniri plastik folyoyla örterseniz
yumuşak ve nemli kalır; ama düzgün bir şekilde örtülmezse sertleşir. Peyniri hava geçirmeyen bir kaba da
yerleştirebilirsiniz.
Artan pizza: Artan pizza, uygun şekilde buzdolabında saklanırsa üç veya dört gün içinde tüketilebilir. Lütfen
soğuduktan hemen sonra buzdolabına koyun.

Bu gıdalar kolay bozulmaz:
Ekmek: Taze ekmek en iyi kese kâğıdı içinde saklanır. Kâğıt, ekmeğin nefes almasını sağlar, böylece
ekmek hemen küflenmez. Dilimlenmiş ekmek ise en iyi bez torbada saklanır. Ayrıca ekmeği hava
geçirmez bir kapta dondurabilirsiniz. Ekmeğin üzerindeki küflere karşı dikkatli olun. Ekmek küflendikten
sonra yenilmemeli. Küf sadece bir dilimde olsa bile ekmeğin geri kalanını da kullanmayın. Ekmeğiniz
bayatladıysa ancak küf belirtisi yoksa yemek tamamen güvenlidir. Bayatlamış ekmeği kızarmış ekmek
veya köfte gibi başka yemeklerde kullanarak değerlendirebilirsiniz.
Meyve ve sebze: Nektarin, şeftali, domates, kivi ve armut gibi bazı meyve ve sebzeler olgunlaşması için
mutfak tezgâhında bekletilebilir. Olgunlaştıktan sonra buzdolabına konulursa uzun süre saklanabilir.
Dilimlenmiş meyveler kapalı bir kaba alınmalı ve buzdolabına yerleştirilmelidir. Bu durum, meyvenin
renk atmasını azaltırken aynı zamanda kalitesini ve güvenilir gıda özelliğini de korur. Elma veya avokado
gibi dilimlenmiş meyve ve sebzelerin üzerine limon suyunun sıkılması, renklerinin kahverengileşmesini
bir süre önler. Elma kesildikten sonra hızlı bir şekilde kahverengiye döner, ancak çürümediği sürece
rahatlıkla tüketilebilir.

T 3b

TEMEL DERS 2

T 3c

TARTIŞMALAR
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SPAGE
TTİ
UN

T 3d

TEMEL DERS 2

TARTIŞMALAR

n Çılgın buzdolabı oyunu
Öğrenciler, bu etkinlikle belirli gıdaları buzdolabında nereye koymaları gerektiğini öğrenirler.
o

..
25 dk (+ ev odevi)

İhtiyaç listesi:

• Alıştırma T 4a’nın ve “Çılgın buzdolabı - Neyi, nereye koymalı?” broşürünün (T 4b) çıktıları (her
öğrenci için bir adet).

• Renkli kurşun kalemler
Talimatlar:

1. Açıklayın: Buzdolabı içindeki sıcaklık değişir ve bu nedenle gıdaları mümkün olduğunca uzun
süre taze tutmak için buzdolabındaki en uygun yerin neresi olduğunu bilmelisiniz.

2. T 4a’nın çıktılarını dağıtın ve öğrencileri ilk sayfaya (buzdolabının tasviri) bakmaya davet edin.
Öğrencilere sorun: Sizce buzdolabındaki en soğuk yer neresi? Orada ne saklanmalı? En az
soğuk bölümü neresi? Orada ne saklanmalı? Sebze ve meyvelerin nereye konulması gerektiğini
biliyor musunuz?

3. T 4b’nin çıktısını dağıtın ve açıklayın: “Çoğu buzdolabında meyve ve sebzelerin muhafaza edildiği,
onları nemli tutan çekmeceler vardır. Bu çekmecelerden birini sebzeler, diğerini ise meyveler
için kullanın.” Öğrencilere T 4a alıştırmasında, sebzelik çekmecelerini yeşile boyamalarını ve her
bir rengin neyi temsil ettiğini hatırlamaları için alıştırmaya renkleri ifade eden bir cevap anahtarı
eklemelerini isteyin.

4. Açıklayın: “En altta bulunan sebzeliğin hemen üstündeki raf, buzdolabının en serin yeridir.

Burası kolayca bozulan gıdaları saklamamız gereken yerdir: Çiğ balık ve et. Çiğ balık ve etleri
hava geçirmeyen kaplarda saklayın. Bu onların taze kalmasına yardım edecek ve sularının
diğer gıdaların üzerine damlamasını da engelleyecektir. Çiğ et ve balıktan sızan su bizi hasta
edebilecek bakteriler içerebilir. Bu suyun, pişirmeden yiyebileceğiniz herhangi bir gıdayla
temas etmediğinden emin olmalısınız.” Öğrencilere alıştırma kâğıdındaki alt rafı mavi renge
boyamalarını söyleyin.

5. Açıklayın: “Üst raflar buzdolabının en az soğuk ikinci kısmıdır. Burada artakalanlar, dilimlenmiş

pastırma, yoğurt ve peynir gibi pişirilmesi gerekmeyen gıdalar saklanabilir.” Öğrencilerden
üstteki iki rafı turuncu renge boyamalarını isteyin.

6. Açıklayın: “Kapılar buzdolabının en az soğuk kısmıdır; ketçap ve meyve suları gibi çabuk

bozulmayan gıdaları burada saklayın. Birçok buzdolabının kapısında yumurtalar için özel bir
bölme olmasına rağmen yumurtalar burada değil, buzdolabının üst raflarında tutulmalıdır. Aynı
şey süt için de geçerlidir.” Öğrencilerden buzdolabı kapılarını kırmızı renge boyamalarını isteyin.

7. Tek tek veya gruplar halinde, öğrencilerden alıştırmada yer alan buzdolabının raflarına ve
kapısına en az dört gıdanın adını yazmalarını isteyin.

8. Sonuçları karşılaştırın.
9. Ev ödevi olarak öğrenciler, gıdaların doğru şekilde saklanıp saklanmadığını kontrol etmek

için ebeveynleriyle birlikte evdeki buzdolabının içini incelemeli. Gıdalar uygun şekilde
saklanmamışsa, ebeveynlerinin yardımıyla bunları yeniden düzenlemelerini isteyin. Alıştırmada
oluşturdukları buzdolabı resmini evdeki buzdolaplarının kapısına yapıştırmalarını isteyin.

10. Ev ödevi bittiğinde tartışın. Okulda öğrendikleriyle kıyaslandığında öğrenciler, evlerindeki
buzdolabına gıdaları uygun şekilde yerleştirmişler mi? Herhangi bir şeyi yeniden düzenlediler mi ve
sonuç ne oldu?
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ÇILGI
N BUZ
DOLAB
I

BUZDOLABINIZI ÇOK FAZLA DOLDURMAYIN!
İHTİYACINIZ OLANLARI ALDIKTAN SONRA BUZDOLABININ KAPISINI
HEMEN KAPATIN.
BUZDOLABININ SICAKLIĞINI 1 İLE 5 DERECE ARASINDA TUTUN!

T 4a

SÜT

TAZE

T 4b
KETÇAP

BUZDO
LABI

TARTIŞMALAR

- 1-5 DERECE ARASINDA TUTUN!
BUZDOLABININ SICAKLIGINI

BUZDOLABINIZI ÇOK FAZLA DOLDURMAYIN!
. .
IHTIYACINIZ OLANLARI ALDIKTAN SONRA
BUZDOLABINIZIN KAPISINI HEMEN KAPATIN.

MEYVEUYU

ÇILGIN

TEMEL DERS 2
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TEMEL DERS 2: OYUNLAR
TAZE

SÜT
n Hızla Yerleştir

Bu hız ve bilgi oyununda oyuncular, farklı gıdaları uygun saklama yerlerine yerleştirmelidir.
Dikkat: Sağlık ve güvenlik tedbirleri kapsamında bu oyun yalnızca spor salonu gibi geniş ve ferah bir alanda
oynanmalıdır. Ulusal yönetmeliklere bağlı olarak oyun esnasında beden eğitimi öğretmeninin de hazır bulunması
gerekebilir. Lütfen ülkenizde geçerli olan yönetmelikleri öğrenip bunlara uygun hareket edin.

45 dk
İhtiyaç listesi:
• O 3a “Hızla Yerleştir” flaş kartlarının çıktıları (her dört öğrenciye bir adet)
Oyun sona erdiğinde hangi kartların hangi gruba ait olduğunu bilmeniz gerekecek. Bu sebeple her
gruba ait kartların arkasına farklı bir işaret çizin. Örneğin, bir gruba ait tüm kartlarda aynı rakam veya
sembol bulunsun.

• Içini göstermeyen torbalar (her dört öğrenciye bir adet)
• Gıda kapları (her dört öğrenciye bir adet)
• Üç büyük karton kutu (alternatif olarak zemini bir ip yardımıyla üçe bölün ya da masa üstlerini
kullanın)

• O 3b saklama yeri (buzdolabı, kiler, mutfak tezgâh, mutfak dolabı) işaretlerinin çıktısı
• Çözüm kağıdının bir çıktısı
• Destek sayfası O 3b’nin (Saklama bilgisi) çıktıları
Kurallar:
• Alışverişinizi daha yeni tamamladınız ve hızlıca gıdaları dolaba kaldırmak istiyorsunuz.
Gıdalarınızı güvenli şekilde yerleştirdiğinizden emin olmalısınız.

• Her takımın, resimli flaş kartlarla temsil edilen, içinde farklı gıdaların olduğu bir torbası vardır.
Bir seferde sadece bir tane almanıza izin verilir.

• Bir kartı çıkardığınızda, üzerindeki gıdanın nereye yerleştirilmesi gerektiğini tartışın. Takım

arkadaşlarınızdan biri kartı uygun yere yerleştirmek için acele etmeli. Arkadaşınız geri
döndüğünde, bir kart daha çıkarın ve o kart üzerine tartışın. Torbanızdaki tüm kartlar bitene
kadar buna devam edin.

• Gıdalardan birini kapalı bir kaba koyun. Doğru saklama yerine yerleştirmeden önce kabın
kapağını kapattığınızdan emin olun.

TEMEL DERS 2

OYUNLAR

• Hızlı olmak size puan kazandırır; ama doğru saklamak, hıza göre iki kat daha fazla puan

getirir. Bu sebeple hızlı olurken, aynı zamanda gıdayı doğru yere koyduğunuzdan da emin
olmalısınız!

Talimatlar:
1. Sınıfı, üç veya dört kişilik takımlara ayırın. Her takıma, içi göstermeyen torbada bir set “Hızla
yerleştir” flaş kartlarının çıktısını verin.

2. Karton kutuları veya masaları odanın farklı köşelerine yerleştirin (ya da ilgili alanları iple

işaretleyin). Buzdolabı, kiler, mutfak dolabı veya tezgâh gibi farklı depolama alanlarına, bu
alanlara ait işaretleri yerleştirirken öğrencilere sorun: “Bu yeri gıda saklama açısından özel
yapan nedir?” (Örneğin, buzdolabı soğuktur; kiler karanlık ve serindir; mutfak dolabı karanlık
ama havadardır; mutfak tezgâhı ise genellikle daha sıcak ve havadardır.)

3. Oyunun kurallarını açıklayın.
4. Oyuna başlayın!
5. Tüm grupların bitirme sırasını not edin. Yarışmayı en son tamamlayan gruba bir puan
verirken son gruptan önce tamamlayan her grupa sırasıyla bir puan fazla verin.

6. Oyun bittikten sonra öğrencileri sırayla tek tek saklama yerlerine götürün ve tartışın:
Buraya ne konulmalıydı? Neden? (Emin değilseniz, sayfa 104’deki “Saklama bilgisi” başlıklı
T 3b çözüm sayfasını kontrol edin). Hangi kartların orada olduğuna bakın ve takımların
puanlarını kaydedin. En kötü yerleştirmeyi yapan takım iki puan alırken onu takip eden her
grup artı 2 puan alır. Toplamda en yüksek puanı alan takım kazanır.

7. Öğrencilerden oturup tekrar tartışmalarını isteyin: Gıdaları doğru şekilde saklamak neden

önemlidir? (Cevap: Doğru yerlerde saklanan gıdalar, uzun süre taze kalır. Böylece bozulmuş
gıdalara bağlı hastalıkların da önüne geçilmiş olunur.) Gıdaların saklanması hakkında başka
bir kural biliyor musunuz?

8. “Saklama bilgisi” başlıklı destek kağıdı T 3b’yi dağıtın ve gıdaları saklamanın püf noktalarını

birlikte okuyun. Eklemek istediğiniz yeni püf noktaları varsa tartışmadan önce öğrencilerden
bunları alıştırmalarına yazmalarını isteyin.

9. Ev ödevi olarak öğrencilerin ebeveynlerine veya aile büyüklerine, gıdaları saklamanın diğer
püf noktalarını sormalarını isteyin. Aldıkları notları ertesi gün karşılaştırın.
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HIZLA YERLEŞTİR

TAZE
YOĞURT
SÜT

O 3a

BİR

TEMEL DERS 2

HIZLA YERLEŞTİR

O 3a

OYUNLAR
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HIZLA YERLEŞTİR

UZUN ÖMÜRLÜ
SÜT

ÜÇ

BAL

YULAF
SÜT MISIR

O 3a

TEMEL DERS 2

OYUNLAR

HIZLA YERLEŞTİR

BUZDOLABI
KİLER

.

MUTFAK TEZGÂHI
MUTFAK DOLABI
O 3b

115

116

İYİLİK YAP: GIDAYI KORU! | Yaş grubu 3

n İsraf etmeyin! Kutu oyunu
Gıda israfının önlenmesine ilişkin temel bilgileri içeren bu şans oyunu, 2 veya 6 kişiyle oynanabilir.
Öğrenciler oyun sırasında gıda israfının azaltılmasıyla ilgili temel ipuçlarını tekrar ederler.

20 dk

İhtiyaç listesi:

• Kutu oyunu O 4’ün çıktıları (her üç veya dört öğrenci için bir adet)
• Oyun taşları (alternatif olarak farklı renkte küçük taş vb., öğrenci başına bir adet)
• Zar (her üç veya dört öğrenci için bir adet)

Kurallar:
• Oyunun amacı son kareye ulaşan ilk oyuncu olmaktır.
• Son iki günde en az gıdayı israf etmiş olan kişi başlar. Kim olduğunu belirleyemezseniz, ilk “6”
atan başlar.
• Başlamak için zarı atın ve oyun taşınızı zarda gelen sayı kadar ileri götürün. Sizden sonra
solunuzdaki kişi devam eder (altı gelirse, ekstra bir tur yapmanıza izin verilir).
• Taşınız mesajın yazdığı alana denk gelirse, mesajı yüksek sesle okuyun ve oyun taşınızı buna
göre hareket ettirin.

Talimatlar:
1. Öğrencileri üç veya dört kişilik gruplara ayırın.
2. Oyunun çıktılarını dağıtın.
3. Kuralları açıklayın.
4. Oyuna başlayın!

TEMEL DERS 2

YAZI TAHTASI

İLERİ

BAŞLA

GERİ

EĞRİ BÜĞRÜ BİR
HAVUÇ ALDIN

TABAĞINDAKİLERİ BİTİREMEDİN;
ÇÜNKÜ YİYEBİLECEĞİNDEN
FAZLASINI İSTEDİN

TABAĞINA ÇOK FAZLA
KOYDUN AMA HEPSİNİ
YİYEMEDİN

RESTORANDA ARTAKALAN
YİYECEKLERİ PAKETLETİP
EVE GETİRDİN

BİR E
BİTİ LMAYI
R
ÇÜNK EMEDİN
Ü KA
RARM
IŞ

ALIŞVE
LİSTEYL RİŞE
GİTTİN E

“İLK GİREN, İLK ÇIKAR!”
KURALINI uyGULADIN:
EN YENİ GIDAYI ARKAYA,
ESKİSİNİ DE ÖNE ALDIN

DU
OZUL
B
R
NLA INA
KALA ZDOLAB N
A
T
R
A KÜ BU UTTU
ÇÜN AYI UN
KOYM

BUZDOLABINI 1 - 5 DERECE
ARASINA AYARLANDIĞINA
EMİNSİN
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L
N
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KAL R YAPM RINI
A
T
AR EYLE AŞLA İN
Ş
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BİR ARKA VET E
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BUZDOLABINA KOYMAK
YERİNE ARTAKALANLARI
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A
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n TEMEL DERS 2: YAZMA ALIŞTIRMALARI

n Daha iyisini yapabilirsin!

Yazma alıştırmaları konuyla ilgili yaratıcı ve bilişsel katılımı güçlendirir. Öğrencilerinizi bu alıştırmalara
bireysel olarak veya çiftler halinde katılmaya ve yazdıklarını birbirleriyle paylaşmaya davet edin.
Öğrenciler, Selin ve Ali’nin gıda israfına yol açan hikâyesinden yararlanarak israfa neden olan eylemleri daire
içine alır. Daha sonra Selin ve Ali’nin gıdayı korudukları yeni bir hikâye yazarlar.

45 dk
İhtiyaç listesi:
• Alıştırma A 6’nın (Daha iyisini yapabilirsin) çıktıları. (sayfa 91, her öğrenciye bir adet)
• Kendiniz için çözüm kağıdının çıktısı

Talimatlar:
1. Alıştırma A 6’nın çıktılarını dağıtın.
2. Öğrencileri ikili gruplara ayırın. Önce hikâyeyi okumalarını sonra Ali ve Selin’in nerede yanlış
yaptıklarını düşündükleri cümleleri daire içine almalarını isteyin.
3. Sonuçları karşılaştırın.
4. Öğrencilerden, hikâyeyi Ali ve Selin’in gıda israfını önleyecek davranışlarını kapsayacak şekilde
yeniden yazmalarını isteyin (bireysel olarak veya gruplar halinde).
5. Öğrencilerden hikâyelerini birbirleriyle paylaşmalarını isteyin.

TEMEL DERS 2

YAZMA ALIŞTIRMALARI

n Gıda israfı hakkında yazı
Öğrencilerinizden şunları isteyin:
“Bir gazeteci olduğunuzu ve eğlenceli yazılar yazmak için bir broşür, dergi veya gazete (örneğin, genç
kadınlara, spor meraklılarına ve çocuklara yönelik) seçtiğinizi hayal edin. Hedef kitlenize hangi mesajları
vermek istediğinizi ve hangi dilin kitlenize daha uygun olacağını düşünün. Makalenizi yazmak için bir
sayfanız var (isterseniz makalenizi resmederek de anlatabilirsiniz).”

GIDA
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n TEMEL DERS 2: PROJELER

KAHVALTI

Gıdayı koru günlüğü
Günlük, öğrencilerin gıda israfını azaltma çabalarını yakından izlemelerine ve konuyu aileleriyle
paylaşmalarına yardımcı olacaktır. Öğrencilerden üç gün boyunca günlük tutması istenir.

İhtiyaç listesi:
• Gıdayı koru günlüğü P1’in çıktıları (Bölüm 1, her gün için öğrenci başına bir çıktı)
• Kırmızı, sarı ve yeşil yapışkan küçük etiketler (öğrenci başına iki adet)
• Ebeveynlere mektup (öğrenci başına bir adet)
Talimatlar:
1. Çember şeklinde oturun ve çocuklardan sırayla kendilerini değerlendirmelerini isteyin: Çok
fazla gıda israf ettiğinizi düşünüyor musunuz? Neden?

2. Her öğrenciden kendisi için renkli bir yapışkan etiket seçmesini isteyin: Çok az veya hiç gıda

israf etmediklerini düşünüyorlarsa yeşil; orta miktarda gıda israf ettiklerini düşünüyorlarsa
sarı; yüksek miktarda gıda israf ettiklerini düşünüyorlarsa kırmızı.

3. Gıdayı koru günlüğü (P 1)’in çıktılarını dağıtın ve öğrencilerden seçtikleri renkli etiketleri
köşeye yapıştırmalarını isteyin.

4. Günlüğün nasıl tutulduğunu açıklayın: Her yemekten sonra (günün sonunda değil!), her

öğrenci hangi gıdayı, neden attığını miktarıyla birlikte not etmeli. Gün boyunca attıkları ilave
gıdaları da not etmeyi unutmamalılar.

5. Mektubu ebeveynlere ulaştırın. Öğrencilerden mektubu ebeveynleriyle paylaşıp üzerine
konuşmalarını isteyin.

6. Her gün, öğrencilere günlük çalışmalarının nasıl gittiğini sorun. İki gün sonra tartışın: İsraf
ettikleri gıda miktarını görünce şaşırdılar mı? İsraf ettiklerini fark edince etiketlerinin rengini
değiştirip değiştirmediklerini sorun.

7. Günlüğü tuttuğunuz haftadan sonra şunları tartışın: Bu hafta içinde ne öğrendiniz?

Alışkanlıklarınız değişti mi? (Eğer öyleyse, öğrencilerden farklı bir etiket seçmelerini
ve eskisinin üzerine yapıştırmalarını isteyin.) Gıda israfını yakından izlemeniz, ailenizin
gıda israfını ele alma şeklini etkiledi mi? İsraf ettiğiniz gıda miktarını azaltmaya devam
edebileceğinizi düşünüyor musunuz? Bu yolda size ne yardımcı olabilir?
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GIDAYI KORU GÜNLÜĞÜ
isİM:
TARİH:
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Yemek pişirin!
Öğrencilerden en çok israf ettikleri gıdalardan oluşan bir yemek tarifiyle gelmelerini isteyin. Öğrencileri,
evde yetişkin gözetiminde bu tarifleri denemeleri için cesaretlendirin.
Bu alıştırma, yetişkin gözetiminde P 1 “Gıdayı koru günlüğü” projesiyle birleştirilebilir.
Lütfen dikkat: Öğrencilerin yemek pişirmek için evlerinde buluşmaları gerektiğinden bu faaliyet, her sınıf için
uygun olmayabilir. Lütfen öğrencilere, eğer evde yemek pişiriyorlarsa bunu mutlaka yetişkin gözetiminde
yapmaları gerektiğini söyleyin.

45 dk (+ev ..
odevi)
İhtiyaç listesi:
• Bir adet bloknot

Talimatlar:
1. Açıklayın: “Artakalan gıdaların nasıl değerlendirileceğini bilmek bazen zordur. Sizin
veya ailenizin, artakalanları ne yapabileceğiniz hakkında bir fikri yoksa, yemek tarifleri
bulabileceğiniz internet siteleri var (örneğin, www.gidanikoru.com/galeri1, www.
lovefoodhatewaste.com/recipes, www.bigoven.com/recipes/left-over).
2. Ev ödevi olarak öğrencilerden, gelecek haftaya kadar evlerinde en çok israf edilme riski
olan ve artakalacak gıdaları belirlemelerini isteyin. Eğer akıllarına gelmezse, ebeveynlerine
evlerinde hangi gıdaların sıklıkla israf edildiğini sorsunlar. Bir veya birden çok gıdayı
listeledikten sonra bunların kullanıldığı yemek tariflerini bulmalarını isteyin. İlham almak
için yemek pişirme kitaplarına bakabilir veya yukarıda belirtildiği gibi internetten tarifleri
araştırabilirler. Tariflerin çıktılarını almalarını ve resimlendirerek bunları açıklamalarını
isteyin.
3. Ev ödevlerini toplayın ve tüm tarifleri bir araya getirin. Öğrencilerinizin tercihen tariflerinin
fotoğrafını çekmelerini ve detaylarını kapsayan bir dosya oluşturmalarını isteyin.
4. Öğrencilerden en fazla dört kişilik gruplar oluşturmalarını isteyin. Elde ettiğiniz yemek
tarifleri koleksiyonunuzdan, her grup için birini seçmelerini ve gelecek haftaya kadar
evde denemelerini isteyin. Öğrencilerinize, bu uygulamayı yetişkin gözetiminde yapmak
zorunda olduklarını hatırlatın. Ayrıca gösterdikleri çabayı ve çalışmayı anlatan bir doküman
hazırlamalarını isteyin. Örneğin, yemek pişirme anlarını gösteren fotoğraflardan oluşan bir
poster veya kısa bir video olabilir.
5. Öğrencileri hazırladıkları dokümanları sınıfta sunmaya ve tartışmaya davet edin. Pişirmekten
hoşlandınız mı? Peki ya yemekten? Yemeğinizi kendinizin hazırlaması ve arkadaşlarınızla
paylaşmanız yemek yeme deneyiminizi nasıl etkiledi? Yediğimiz gıdalarla ilgili bakış açınızda
bir değişiklik oldu mu?

TEMEL DERS 2

PROJELER

n Duymayan kalmasın!
Öğrencilerden, gıda israfını azaltmanın ipuçlarını içeren bir broşür tasarlamalarını ve bunları aileleri
ya da arkadaşlarıyla paylaşmaları için evlerine götürmeleri istenir. Ayrıca paylaşılan bilginin çevreleri
tarafından nasıl anlaşıldığını öğrenmek için o kişilerle röportaj yaparlar.

90 dk
İhtiyaç listesi:
•
•
•
•

(Renkli) kâğıt
(Boya) kalemleri
Makas
P 3 röportajının çıktısı (her öğrenciye bir adet)

Talimatlar:
1. Öğrencileri iki kişilik gruplara ayırın ve onlardan gıda israfının nasıl azaltılacağına ilişkin
ipuçlarını içeren broşürler tasarlamalarını isteyin.

2. Öğrencilere broşürlerini koyabilecekleri birkaç sunum masası hazırlayın ve etrafı dolaşıp

sınıf arkadaşlarının çalışmalarını incelemelerini söyleyin. Bir sonraki sınıf tartışmasında bu
çalışmalar hakkında ne düşündüklerini sorun.

3. Eğer okulunuzda fotokopi makinesi varsa eve götürüp ebeveynlerine, diğer aile üyelerine

ve arkadaşlarına vermek üzere öğrenci başına dört adet çıktı hazırlayın. Eğer fotokopi
çekme imkânınız yoksa öğrencilerden elleriyle bir veya iki kopya hazırlamalarını ve eve
götürmelerini isteyin.

4. Röportajla ilgili (P 3, Duymayan kalmasın) çıktılarını dağıtın ve hep birlikte okuyun.

Öğrencilerden, ev ödevleriyle ilgili olarak broşürlerini ailelerine ve arkadaşlarına dağıtmalarını
ve birkaç gün sonra bunları paylaştıkları kişilerden biriyle röportaj yaparak verdikleri bilginin
nasıl algılandığını öğrenmelerini isteyin.

5. Sonraki hafta öğrencilere ev ödevlerini hatırlatın ve edindikleri deneyimler hakkında
konuşmaları için zaman ayırın.

6. Hafta bittikten sonra öğrencileri üç veya dört kişilik gruplara ayırın ve bulgularını

özetlemelerini isteyin: Bilgileri nasıl elde ettiler? Bazı insanların gıda israfıyla ilgili bakış
açılarını değiştirebildiler mi? İnsanların gıda israfıyla mücadele etme yöntemlerinde
somut değişiklikler yapabildiler mi? Grupların bulgularını ve deneyimlerini sınıfta tartışın.
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DUYMAYAN KALMASIN!

Gıda israfıyla mücadele edilmesi gerektiğini herkese duyurdunuz! Tebrikler! Şimdi verdiğiniz talimatların yerine
getirilip getirilmediğini anlamak için bilgileri verdiğiniz kişiye aşağıdaki soruları sorun. Verilen cevapları not edin! Bu
soruları arkadaşınıza, ebeveynlerinize veya aile üyelerinize de sorabilirsiniz:

2. Yeni bir şey öğrendin mi ya da gıda
israfını önlemek için kullanabileceğin çeşitli
yöntemlerin zaten farkında mıydın?
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3. En yararlı bulduğun ipucu hangisi oldu? Ned

P3

TEMEL DERS 2
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sa, hangisi? Ve neden?

Eğer var
4. Uygulamakta zorlandığın bir ipucu var mı?

5. Öğrendiğin bilgiler gıdaya bakış açını değiştirdi mi?

P3
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n Ebeveynlere mektup ve bilgilendirme broşürü
Sevgili Anneler, Babalar ve Veliler,
Çocuğunuz önümüzdeki birkaç hafta boyunca sınıf/okul olarak üzerinde çalışacağımız gıda israfı
konusundan size söz etmiş olabilir.
Gıda kaybı ve israfı küresel bir problemdir. Dünya genelinde üretilen gıdaların üçte biri ya kaybediliyor
ya da atılıyor. Bu durum, her yıl kişi başına 100 kg gıdanın ve toplamda 1,3 milyar tonluk iyi ve yenilebilir
durumdaki gıdanın tüketiciye ulaşmadığı anlamına geliyor. Bu israf, sadece büyük ekonomik maliyetlere
yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda tüketiciler olarak bizlere, çevreye ve topluma da zarar veriyor.
Çocuğunuz bu eğitim süresince sınıfta, gıda israfının sonuçlarını ve gıda israfını önlemeye yönelik
yöntemleri öğrenecek. Gıda israfını önlemek için bizim yapabileceklerimiz ise aşağıdaki gibi
sıralanabilir:

•
•
•
•

Porsiyonlarımızı küçültebiliriz,
Akıllı alışveriş yapabiliriz,
Artakalanları değerlendirebiliriz,
Gıdalarımızı doğru şekilde saklayabiliriz.

Bu mektupla birlikte gönderilen broşürle, gıdalarımızı nasıl değerlendireceğimize ve bu değişiklikleri
nasıl uygulayacağımıza dair bazı ipuçları bulacaksınız.
Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, çocuğunuzdan ailenizdeki gıda israfını nasıl azaltabileceğini
düşünmesi istenecektir. Böylece aile bütçesine katkının yanı sıra çevrenin korunması ve küresel açlıkla
mücadeleye katkıda bulunulması amaçlanıyor. Lütfen, çocuğunuzun evdeki gıda israfını azaltmak için
yaptıklarını destekleyin ve gıdaya bakış açısını geliştirebilmesinde ona yardımcı olun.
Bu çalışma, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) eğitim uzmanları tarafından geliştirilen
destekleyici eğitim setine dayanıyor. Bu önemli konu hakkında ve konuyu sınıfta nasıl ele aldığımızla
ilgili başka sorularınız veya önerileriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

Çalışmalarımızda öğrencilere ve bize katılacağınızı umar, sloganımızı tekrar hatırlatırız.
“İYİLİK YAP: GIDAYI KORU!”
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