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Çocuklar sünger gibidir. Çevrelerindeki tüm 
bilgileri, kaygıları ve davranışları emerler. 
Televizyonda gördükleri, okulda öğrendikleri ve 
yetişkinlerin konuşmalarında işittikleri her şeyin 
beyinlerine kazındığından emin olabilirsiniz. Buna 
iklim değişikliği de dahildir. İklim değişikliği, 
çocuklar için göz korkutucu ve kafa karıştırıcı bir 
konu olabilir. Soru sormak, iklim değişikliğine 
karşı bir şeyler yapmak isteyebilirler veya 
gelecekleri için kaygı duyabilirler. Ebeveyni 
olarak, çocuğunuzun iklim değişikliğini 
anlamasına ve bu olgu karşısında kendisini 
güçsüz hissetmemesine yardımcı olabilirsiniz. 
Peki nereden başlamalısınız? İklim değişikliğini, 
miniklere kolayca açıklayabileceğiniz üç adıma 
ayırdık.

ÖNEMLİ İPUCU!
Çocukların bu kavramları hayal edebilmesi için 
çizimlerden yararlanabilirsiniz. Çocuklardan, 
gezegenimizi ve Güneş’i çizmelerini isteyin 
ve ardından açıklamanızı bu resim üzerinde 
yapın. Atmosferi anlatmak için Dünya’nın 
etrafına bir daire çizip gazlar ve ısının 
atmosferde nasıl hapsolduğunu oklarla 
gösterin.

fabrikalarımız ve evlerimizin 
enerji ihtiyacını “fosil yakıtlar” 
yakarak karşılıyoruz. Bina ve 
yol inşa etmek ya da arazileri 
tarıma uygun hâle getirmek 
için doğal alanları yok ediyoruz. 
Sera gazı artışına katkıda bulunan 
milyonlarca çiftlik hayvanını, etinden ve 
sütünden yararlanmak için yetiştiriyoruz. 
Bunlar, atmosfere daha çok gaz salınmasına 
neden oluyor. Atmosferde daha fazla ısı 
hapsoluyor ve gezegenimiz ısınıyor. Bu sürece 
“küresel ısınma” diyoruz. 

Sonuçları açıklayın
Bunun bir sonucu olarak Dünya’nın iklimini, 
yani belirli dönemlerde gerçekleşmesini 
beklediğimiz hava olaylarını tahmin etmek 
günden güne zorlaşıyor. Kışlar hiç olmadığı 
kadar sıcak geçiyor. Yazlar daha da sıcak 
oldu. Yağmurlu mevsimler ise eskisinden 
daha yağışlı veya kurak geçmeye başladı. 
Gezegenimizin en soğuk bölgelerindeki 
buzlar eriyor ve deniz seviyesi yükseliyor. 
Orman yangınlarının veya kuraklık gibi şiddetli 
hava olaylarının sayısı arttı. Çocuklarınıza, 
yaşadığınız yerde veya haberlerde bunları fark 
edip etmediklerini sorun.

İlk olarak, konunun bilimsel temellerini 
çocuklarınıza anlatın. Merak etmeyin; bunu 
yapmak için fen bilimleri okumuş olmanız 
gerekmiyor. İklim değişikliği, çocukların (ve 
yetişkinlerin) anlayabileceği terimlerle kolayca 
açıklanabilecek bir konudur. 

Dünya’nın atmosferini açıklayarak başlayın 
Sera gazlarından oluşan bir katman, Dünya’yı 
görünmez bir battaniye gibi sarar. Bu, 
gezegenimizin atmosferidir. Bu “battaniye”, 
Güneş’ten gelen ısıyı hapsederek sıcaklığı canlılar 
için en uygun seviyede tutar. Bunu, Dünya’yı 
çepeçevre saran devasa bir doğal sera gibi 
düşünebilirsiniz. 

Sorunu açıklayın 
Atmosferimizdeki sera gazı miktarı son 150 
yılda artış gösterdi. Arabalarımız, uçaklarımız, 

Problemi fark ederek başlayın.

Ebeveynler için İpuçları
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dünyanın dört bir yanında sera gazlarını 
azaltmak, daha az atık üretmek ve yeniden 
kullanımı artırmak gibi 
hedefleri olan muhteşem 
planlar uygulanıyor. Bu 
planları uygulayanların 
arasında Mattel de 
var. Sürdürülebilirlik 
taahhütlerimiz hakkında 
daha fazla bilgi edinmek 
için corporate.mattel.
com/en-us/citizenship 
adresini ziyaret edin. 
 
Yeniden yabanlaştırma
Dünyamızdaki doğal alanların çoğu, iklim 
değişikliğiyle mücadele etmek için doğal 
yöntemlere sahiptir. Ormanlar, sulak alanlar 
ve denizlerin karbondioksiti (başlıca sera 
gazlarından biri) emip hapsettiğini ve bu 
gazın atmosferimize ulaşmasını engellediğini 
açıklayın. Yardım kuruluşları, bilim insanları 
ve çevreciler, hayvanlar için de önemli yaşam 
alanları olan bu gibi doğal habitatları korumak 
ve eski hâline getirmek için çalışmalar 
yürütüyor.
 

Buluşlar
Dünyanın en zeki beyinleri iklim 
değişikliğiyle mücadele etmek için 
dinlenmeden çalışıyor ve gidişatı 

düzeltecek muhteşem fikirler üretiyor. 
Çocuklarınıza iklim değişikliğiyle mücadele 
etmek için geliştirilen olağanüstü buluşlardan 
bahsedin. Havadaki karbondioksiti emen 
devasa makineler ve yalnızca yakınında birileri 
olduğu zaman çalışan enerji tasarruflu sokak 
lambaları, bu buluşlardan bazılarıdır.

Bu bilgiler çocuklar için korkutucu olabilir. Bu 
yüzden, onlara umut aşılamalı ve geleceğin 
güzel olacağının güvencesini vermeliyiz. 
Onlara, iklim değişikliğiyle mücadele 
edenlerin kaydettiği olağanüstü ilerlemeden 
bahsedin.
 
Temiz enerji
Çocuklarınıza, modern dünyamızı enerjiye 
borçlu olduğumuzu açıklayın ve yaptıkları 
aktivitelerden hangilerinin enerji kullandığını 
düşünmelerini isteyin. Enerjimizin büyük 
çoğunluğunu fosil yakıtları yakarak 
ürettiğimizi ama bu durumun değişmekte 
olduğunu söyleyin. Güneş, rüzgar, dalga 
enerjisi gibi daha temiz, çevre dostu, 
yenilenebilir enerji seçenekleri ve elektrikli 
araçlar yaygınlaşıyor.
 
Sürdürülebilirlik
Devletlerin, kuruluşların ve insanların 
sürdürülebilir bir şekilde hareket etme 
taahhüdünde bulunduğunu, yani gezegene 
zarar vermeyecek davranışlar 
sergilemeyi vadettiklerini 
açıklayın. Daha şimdiden 

Çözümleri vurgulayın

ÖNEMLİ İPUCU!
Çocuklara esin kaynağı 
olacak rol modeller 
göstererek onlara daha fazla 
ilham verin. Dünyada bir fark 
yaratmak için çalışan Greta Thunberg 
ve David Attenborough gibi harika insanlar 
hakkında bilgi edinmek için Gezegenimizin 
Kahramanlarıyla ilgili kaynaklarımıza göz atın.
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ÖNEMLİ İPUCU!
Çocuklarınıza soru sorma fırsatı tanıyarak iki 

yönlü bir diyalog kurun. Yanıtını bilmediğiniz 
sorular sorarlarsa endişelenmeyin; böyle bir 
durumda sorularını bir kağıda yazmalarını 
isteyin ve yanıt vermeden önce 
araştırma yapın.

ve kaynak kullanımı (toprak, su, enerji) 
daha azdır. İstemiyorsanız eti hayatınızdan 

tamamen çıkarmak zorunda değilsiniz. Bunun 
yerine, haftada bir öğün sadece bitkisel gıda 

tüketmeyi deneyin. 
 
Daha az alışveriş yapın ve daha az 
atık üretin

Çocuklarınıza yeni ürünleri üretirken enerji 
ve kaynak harcandığını, bunun da gezegeni 
etkilediğini anlatın. Onlardan, alışveriş yapmadan 
önce iki kez düşünmelerini ve sahip oldukları 
eşyalara iyi bakmalarını isteyin. İkinci el eşya 
almak, daha da iyi bir fikirdir. Böylece bu eşyalara 
yeniden hayat vermiş olurlar. 
 
Seslerini duyurmalarına 
yardımcı olun
Değişim taleplerini dile 
getirebileceklerini çocuklarınıza 
anlatın. Örneğin, birlikte imza 
kampanyası başlatabilirsiniz, 
protestolara katılabilirsiniz veya yerel 
devlet görevlilerine iklim değişikliği konulu 
dilekçeler yazabilirsiniz. Bunu yaparken ne 
isteyeceklerine karar vermelerine ve değişimin 
neden gerekli olduğunu doğru biçimde 
gerekçelendirmelerine yardımcı olun.

Çocuklarınızın 
bilgilerini olumlu 
eylemlere dökerek 
fark yarattıklarını 
hissetmelerine 
yardımcı olun. Bu 
aktiviteleri aile takviminize 
ekleyin. 
 
Cihazları kapatın
Çocuklarınızdan enerji tüketen bütün 
eşyaları bulmalarını isteyin. Daha sonra, 
hangilerinde tasarruf yapabileceğinizi birlikte 
tespit edin. Işıkları ve elektronik aletleri 
kapatmayı asla unutmamaya çalışın. Ayrıca 
daha çevre dostu bir tedarikçiye geçebilir ve 
bu hareketin dünyaya nasıl yardımcı olduğunu 
açıklayabilirsiniz.
 
Yakıt tasarrufu yapın
Sera gazı emisyonlarında en büyük paya 
sahip faaliyetlerden biri de taşımacılıktır. 
Bazen, arabaya binmek yerine ailecek 
yürümeyi, bisiklete binmeyi veya toplu 
taşımayı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Belki 
aile dostlarınızla birlikte araç paylaşımı da 
yapabilirsiniz. 

Daha fazla sebze tüketin
Çocuklarınızın daha fazla sebze yemesini 
ister misiniz? O zaman şunu deneyin… 
Genellikle bitkisel gıda üretiminin emisyonu 

Kendilerini güçlü 
hissetmelerine 
yardımcı olun

ÖNEMLİ İPUCU!
Bu konu çocuklar için korkutucu 
olabilir. İklim değişikliğini güçlü 
ifadeler kullanmadan anlatırken 
konunun önemini vurgulamaya 
çalışın. Çocuklarınızın yaşlarını 

göz önünde bulundurarak onlara 
karşı dürüst olmak, konu hakkında 
yeterince bilgilendirildiklerini ve 
saygı gördüklerini hissetmelerine 

ve öz güven kazanmalarına 
yardımcı olur.


