
NE kADAr ÇOK 

ÇÖP!
BİR GÜNDE NE kADAr PLaSTİk YİyECEk AMbALAjI KuLLAnIYOrUZ? 
MUTfAK mASAsIN I HATtA OdANIn ZEmİN İn KApLAYaCAK KADaR MI?
PEKİ ÇÖPE aTTIĞ IMIz PLaSTİk MİkTaRIN I  NAsIL aZALtABİl İR İz? 

BUNu BUlMaNIN BİR TeK YoLU vAR. . .

H A D İ  BAŞLAYaLIM !

MATeMATİK   SaYISAL BECeRİ

Size gerekenler:
Bir günde kullandığınız ambalaj kağıtlarının 
tamamı 
(toplam kaç kağıt olacağını tahmin etmeye çalışabilirsiniz)

Cetvel ya da şerit metre
Kurşun kalem

Hesap makinesi

ne öğreneceğiz:

Çeşitli yiyecek ambalajlarının boyutlarını ölçeceğiz, 
alanalarını hesaplayacağız ve topladığımız ambalajların 

kapladığı alanı tahmin edeceğiz.

ipucu
Bir dörtgenin alanını hesaplamanın en kolay yolu en ve 
boy uzunluğunu ölçüp birbirleriyle çarpmaktır. 
Bulduğunuz sonuç alanın kaç cm2  olduğunu gösterir.
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ÖlçmE ZaMAN ı

Bir gün boyunca çikolata paketlerini, cips paketlerini, 
meşrubat etiketleri gibi şeyleri biriktirsiyseniz başlamaya 
hazırsınız. Önce bütün ambalaj kağıtlarını aralarında boşluk 
bırakmadan zemine yayın. Sonra da bütün ambalajların 
kapladığı alanı hesaplamaya çalışın. Bunu hesapladıktan 
sonra bulduğunuz sayıyı 365 ile çarparak bir yıl boyunca 
kullandığınız plastik ambalajların kapladığı alanı bulun. 
bulduğunuz sonucu 10 000’e bölerek ölçü birimini cm2‘den 
m2’ye çvirebilirsiniz. Bulduğunuz sonuç 7140 m2’den 
büyük mü? Bu, bir futbol sahasının toplam alanı demek!

Bunu biliyor muydunuz?
Türkiye’deki evlerin ortalama oda büyüklüğü 9 m2’dir. Dolmabahçe sarayının 
en büyük odası ise 2000 m2’lik muazzam bir alana sahiptir. O kadar alanı 
kaplamak için kim bilir ne kadar çok paket kağıdı gerekirdi. (Müze müdürü 
de bundan memnun kalmazdı herhalde.)

Ambalajların kapladığı alanın boyutu hakkında aranızda konuşun. Sizce, evdeki hangi eşyaları kaplayabilirler? Tahminnlerinizi ölçmek için üzerlerini kaplayarak kontrol edin! Cetvelinizi veya şerit metrenizi kullanarak kapladığınız nesnelerin alanlarını hesaplayıp onları çalışma kağıdınıza kaydedebilirsiniz.

zihin jimnastiği
Sadece bir günlik ambalajların kapladığı alan hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Beklediğinizden fazla mıydı yoksa az mı? Bir 
haftalık ya da bir aylık ambalajların toplam alanı ne olur?  Plastik 
ambalajların kötü yanı nedir? Peki, nasıl daha az ambalaj atığı 
üretmek için ne yapabilirsiniz?



AMBaLA J  Y I LD I z L aR I
Bu çalışma kağıdına ölçümlerinizin sonuçlarını ve ailenizin plastik 

atıklarını nasıl azaltabileceği ile ilgili fikirlerinizi yazın.
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KAP lAR I n A  
BÖLÜŞTÜREB İ L İ R İZ .


