
 

 

DÜNYAYI KURTARACAK KAHRAMANLAR ARANIYOR? 

 

 Öğretmen öğrencilere hikâyeyi okuyarak etkinliği başlatır. 

“Dünya o gün öksürerek uyandı, gerildi ve güneşe selam verdi. “Günaydın güneş 

kardeş.”  Öksürdü, “Nasılsın bu gün yine sıcacıksın.” Öksürdü. Güneş gülümsedi 

ama dünya iyi görünmüyordu ve sürekli öksürüyordu. Güneş “Teşekkür ederim 

dünyacığım. Ne oldu? Kış geldiği için üşüttün mü yoksa seni ısıtamadım mı?” dedi. 

Dünya öksürmeye devam etti ve ”Ah ah güneşçiğim, nefes alamıyorum. Temiz hava 

dünyada çok az kaldı ve bu durum beni hasta ediyor. Niçin insanlar ağaçları 

kesiyor ki! Ağaçlar temiz havanın oluşması için çok önemli” dedi. Güneş çok üzüldü. 

“Üzülme dünyacığım, ben seni ısıtırım ama temiz hava alman için insanlar sana 

yardım etmeli.” Dünya öksürmeye devam etti. “Belki benim bu durumumdan 

haberdar olan çocuklar benim için bir şey yapabilirler.” Güneş heyecanlandı. “Hadi 

söyle dünya. Seni kurtarmak için ne yapılması gerekiyorsa söyle eminim senin için 

bunu yaparlar.” Dünya derin nefes aldı. “İnsanlar ihtiyaçları için ağaçları 

kesiyorlar ve kâğıt yapıyorlar. Bunu anlıyorum. Ama kâğıtları biriktirip yeniden 

kullanabilirler. Böylece daha az ağaç kesilir ve ben daha çok temiz hava 

alabilirim.” Güneş şaşırdı. “Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? “ Dünya; “Evet 

sadece yapmaları gereken kâğıtları toplamak ve bunları geri dönüşüme vermek bu 

kadar basit.” Güneş  “Haklısın dünyacığım, umarım seni duyan çocuklar olur. Senin 

için dua edeceğim” dedi ve dünyanın ısınması için dönmeye başladı. 

 Öğretmen isterse hikâyeyi sınıfta canlandırma yaptırabilir. Daha sonra 

sınıfa masalla ilgili sorular yöneltir.  

 Dünya niçin öksürüyor? 

 Güneş dünyanın haline üzülüyor mu? 

 Dünyanın iyileşmesi için neler yapılabilir? 

 Siz dünyanın iyileşmesini istiyor musunuz? 

 Öğretmen sınıfta masalı tartıştıktan sonra onlara bir proje yapacaklarını 

ve katılmak isteyenlerin isimlerini yazdırmaları gerektiğini söyler. 

 Öğretmen proje hakkında öğrencilere bilgi verir. Dünyamızı kurtarmak 

isteyenler evde kullanmadıkları kâğıtları gazeteleri okula getirmelidir. 



 

  

 Getirdikleri her gün için öğrenciler bir ağaç resmi kazanırlar. Kazanılan 

ağaç resimleri duvarda asılı olan öğrenci resimlerinin altına yapıştırılır.  

 Bunun dışında etkinlik sırasında öğrenciler kâğıt artıklarını da kâğıt 

topladıkları kutulara koyarlarsa ağaç kalmayı hak ederler. 

 Bir ay sonunda öğrencilere kahraman rozetleri dağıtılır. 

 Proje sonunda öğrenciler topladıkları kâğıtları geri dönüşüm için belediye, 

muhtarlık ya da ilgili kurumlara gönderirler. 

 Proje sonlandırılır. 


