Bır Arada

Uzakta ama bir arada...
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DÖNÜŞÜM

Sevgili İnnovalılar,
İçinden geçtiğimiz bu süreç, farklı yönlerden bakış açımızı değiştirdiği gibi
doğaya da olan bakış açımızı olumlu yönde etkiliyor. Gelecek kuşaklara
daha sağlıklı bir dünya bırakmak için alabileceğimiz en temel önlemlerden
biri ise geri dönüştürülebilir atıkları çöpe atmak yerine yeniden kullanmanın
yollarını bulmak.

İşte evimizdeki malzemeleri geri dönüştürerek
oluşturabileceğimiz 15 yaratıcı eşya:
Yumurta kutusu, kâğıt rulo ve diğer
karton atıklardan oyuncak
Yumurta kutularını, tuvalet kâğıdı rulolarını
ve artık işimize yaramayan diğer kartonları
kesip boyayarak, tıpkı bu timsah gibi
çocuklarımızın keyiﬂe oynayacakları
oyuncaklar yapabiliriz. Üstelik oyuncaktan
sıkılmaları durumunda çöpe değil kâğıt
geri dönüşüm kutularına atıp yeniden
kullanılmalarını da sağlamış oluruz.

Link

Karton ve kaplama kağıtlarından
fotoğraf çerçevesi
Kullanmadığımız kolileri ve çocuklarımızın
defterlerini kapladıktan sonra arda kalan
kağıtları kullanarak, sevdiğimiz fotoğraﬂar
için rengarenk çerçeveler yapabiliriz.

Link
#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Plastik şişeden kumbara
1,5 litrelik plastik şişelerin boylarını
kısaltarak ya da daha küçük hacimli plastik
şişeleri direkt kullanarak, ortalarından
açacağımız minik bir yatay delikle bir
kumbara yapabiliriz. Kumbaramızı
boyayarak ve üzerlerine gözlerle ağızlar
çizerek daha albenili bir hale getirebilir,
böylece çocuklarımıza para biriktirme
alışkanlığı kazandırabiliriz.

Link

Diş fırçalarından el havlusu askısı
Uzmanlara göre diş fırçalarımızı, fırça
kıllarının yıpranmasını kontrol ederek en
fazla 3 ayda bir değiştirmemiz gerekiyor.
Eskiyen fırçalarımızı atmak yerine kıllarını
tamamen kestikten sonra rengarenk
iplerle sarabilir, daha sonra birden fazla
fırçayı kenarlarından yine iplerle
bağlayarak şöyle tatlı bir el havlusu askısı
yaratabiliriz.

Link

Şampuan kutusundan kalemlik
Şampuan kutularımızı çöpe atmak yerine
değişik şekillerde keserek kalemliklere
dönüştürebiliriz. Üstelik çocuklarımızı da
bu sürece ortak ederek hem el becerilerini
geliştirmiş hem de onların geniş hayal
gücüyle ortaya ilginç kalemlikler çıkarmış
oluruz.

Link
#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Şampuan kutusundan cep telefonu
şarj haznesi
Cep telefonlarımızı şarj ederken yere
koymak yerine onlara şampuan
kutularından rengarenk hazneler
yapabiliriz. Kutunun üst bölümünü şu
şekilde kestikten sonra şarj aletimizin
adaptörü hazne için doğal bir askı haline
gelir ve böylece kabloların yarattığı
görüntü kirliliğinden de kurtulmuş oluruz.

Link

Yumuşatıcı ve sıvı deterjan
şişelerinden oyuncak ev
Boyut olarak şampuan kutularından daha
büyük olan sıvı deterjan ve yumuşatıcı
şişelerini güzelce yıkadıktan sonra
kenarlarına pencereler açıp bir taraftaki
duvarı tamamen keserek oyuncak evler
yapabiliriz. Ayrıca çocuklarımızdan
şişelerin üst kısımlarına gökyüzü, güneş,
kuşlar ve kelebekler çizmesini de
isteyebiliriz.

Link

Eski kazaklardan minder kılıfı
Çok sevdiğimiz ancak artık giyilemeyecek
kadar eskiyen kazaklarımıza ya
tişörtlerimizi “elveda” dememize gerek
yok. Onları minder kılıﬂarına
dönüştürebilir ve uzun yıllar keyiﬂe
kullanmaya devam edebiliriz.

Link
#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Eski kotlardan çanta
Eskiyen, rengi solan ya da bir dizi delinen
kotlarımızı çöpe atmak yerine sağlam olan
bacağını kullanarak tıpkı bunun gibi minik
ve kullanışlı çantalar yapabiliriz.

Link

5 litrelik pet şişeden oyuncak sepeti
Doğada en zor çözünen maddelerden
olduğu için plastik atıklarımızı geri
dönüştürmeye ekstra özen göstermeliyiz.
Örneğin 5 litrelik su şişelerinin tamamını
çöpe atmak yerine üst bölümlerini
kesebilir, kestiğimiz yerleri ellerimize zarar
vermemesi için renkli bantlarla kaplayabilir
ve böylece çocuklarımızın minik
oyuncaklarını koyabilecekleri ufak bir
sepet yaratabiliriz.

Link

Plastik şişeler ve örgü şişinden
takı askısı
Plastik şişelerin birer çiçeği andıran
tabanlarını kesip ortalarını delebilir, farklı
yükseklikte olacak şekilde bir örgü şişine
ya da başka bir çubuğa asabiliriz. Böylece
küpe ve yüzüklerimizi koyabileceğimiz
farklı bir takı askısı yaratabiliriz.

Link
#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Pipetlerden saç tokası
En yaratıcı fikirlerden biri de yıllardır
dolapta kalan ve kullanmadığımız
rengarenk pipetleri saç tokasına çevirmek.
Bunun için pipetlerin ucunu mum ateşinde
eriterek halka şeklinde kesebilir, kestiğimiz
rengarenk halkaları bir lastiğe ya da elastik
bir ipe dizebilir ve rengarenk bir saç
tokasına sahip olabiliriz.

Link

Kâğıt rulo ve alüminyum folyodan
makyaj masası düzenleyicisi
Farklı boylardaki tuvalet kâğıdı ve kâğıt
peçete rulolarını alüminyum folyo ile
kaplayarak makyaj masamız için bir
düzenleyici yaratabiliriz. Makyaj
malzemelerimizi, tarak ve fırçalarımızı,
hatta kremlerimizi farklı ruloların içine
koyarak düzenli bir makyaj masasına sahip
olabiliriz.

Link

Tuvalet kâğıdı rulolarından kemer ve
kravat askısı
Tuvalet kâğıdı rulolarımızı halka şeklinde
kestikten sonra boyayabilir ve bir elbise
askısının alt kenarına yan yana yapıştırabiliriz.
Hatta aşağıya doğru ikinci ve üçüncü sıraları
da dizebiliriz. Böylece tek bir elbise askısına
onlarca kravat ve kemer asabiliriz. Üstelik her
halkaya sadece bir eşya koyacağımız için, o
gün kullanmaya karar verdiğimiz kravat ya da
kemeri alırken diğerlerini de çıkarmak
zorunda kalmamış oluruz.
#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Link

Patates filesinden bulaşık teli
Patates aldıktan sonra fileyi atmak yerine
bulaşık teli olarak kullanabiliriz. Bu file
metal olmadığı için tencere ve tavalarımıza
zarar vermeyecek ama aynı zamanda zor
lekeleri çıkarmamızı sağlayacaktır.

Link

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

