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ÖN SÖZ

Toplumun sürekli gelişmesi; çocuklarımızı tüm gelişim alanlarında destekleyerek onların kendilerine hayatın her 
alanında yetebilen, bağımsız, üretken ve mutlu bireyler olabilmeleriyle mümkündür. Yürüttüğümüz çalışmalardaki 
temel amacımız öğrencilerimizin öğrenme yaşantıları yoluyla kendini tanıyabilen, kendinin ve başkalarının duygularını 
anlayabilen, kendi duygularını ifade edebilen, çevresine ve topluma uyum sağlayabilen, problem çözme ve karar verme 
becerilerine sahip bireyler olabilmeleri yolunda üzerimize düşen vazifeyi yerine getirebilmektir.  Bu kapsamda 2020 
yılında güncel ihtiyaçlar ve bilimsel gelişmeler ışığında Sınıf Rehberlik Programını hazırladık. Türk Millî Eğitiminin genel 
amaçları ile öğrencilerin ihtiyaçlarının birleşimi doğrultusunda yapılandırılan bu program; öğrencilerin her bir gelişim 
alanına ilişkin bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla örgün eğitim sürecinden akademik başarılarının 
yanında iyi oluşları yüksek bireyler olmalarına destek sunmaktadır. 

Sınıf Rehberlik Programındaki kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişimlerine 
katkı sağlamak için hazırladığımız okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademlerine yönelik olmak üzere dört kitaptan 
oluşan Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Setinin 1. cildini 2021-2022 öğretim yılında uygulayıcılarımızın kullanımına sunduk. 
Saha personeli ile yapılan toplantılar, izleme ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sınıf rehberlik etkinliklerinin okul 
rehberlik hizmetleri için çok önemli bir ihtiyacı karşıladığına şahit olduk.  Buradan hareketle sınıf rehberlik programının 
uygulanması sürecinde öğretmenlerimize materyal çeşitliliğini artırabilmek için etkinlik örneklerimizi çeşitlendirdik ve 
etkinlik kitaplarımızın ikinci ciltlerini hazırladık. Elinizde bulunan sınıf rehberlik etkinlikleri örneklerinden oluşan bu set ile 
programın uygulanması sürecinde öğretmenlerimize uygulama kolaylığı sağlanacak ve sınıf rehberlik hizmetleri zengin 
etkinliklerle öğrenci ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirilecektir.

2.cildini hazırladığımız sınıf rehberlik etkinliklerini tüm öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle ve velilerimizle paylaşmaktan 
dolayı mutluluk duyuyorum. Etkinlikleri hazırlama sürecinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 

Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü
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ÖN SÖZ

Bilim ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, küreselleşme tüm toplumların sosyal ve ekonomik hayatlarında hızlı 
değişimlere sebep olmaktadır. Bireyler ve ülkeler için ekonomik güvenlik her zamankinden daha fazla yenilikçi, yaratıcı 
ve tasarıma bağımlı hale geldi. İş birliğiyaparak çalışabilme, problemleri hızlı ve yaratıcı bir şekilde çözebilme, esnek 
olma, belirsizliğe dayanabilme başarının ve günlük yaşamın anahtarı olma yolundadır.

İnsan yaşamının tüm alanlarındaki bu değişimler eğitimcilere yeni sorumluluklar vermektedir.  Bireylere eğitim yoluyla 
kazandırılması gereken çağın gerektirdiği beceriler, genel olarak 21. yüzyıl becerileri şeklinde ifade edilmektedir. 
Bunlar; (1) Temel alanlar: Dil, güzel sanatlar, matematik, fen, küresel farkındalık ve mali okuryazarlık vb. (2) Öğrenme ve 
keşfetme becerileri: Yaratıcılık, kritik düşünme, problem çözme becerileri, vb. (3) Bilgi, medya ve teknoloji becerileri: Bilgi 
okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı vb. (4) Yaşam ve kariyer becerileri: Sorumluluk, esneklik, 
uyum, girişkenlik, öz-yönetim, sosyal ve kültürlerarası beceriler,liderlik ve benzerleridir.

Dünyadaki söz konusu bu değişimlerden ve yeniliklerden Türkiye de etkilenmektedir. Özellikle değişen eğitim anlayışı 
ve ihtiyaçlar karşısında MEB, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sınıf Rehberlik Programlarının yeniden 
yazılması gereksinimini belirlemiştir. Bu gereksinimi karşılamak için 2019-2020 tarihleri arasında değişen eğitim anlayışı 
ve ihtiyaçlar doğrultusunda genel gelişim özellikleri, alanda ortaya çıkan güncel bilimsel bilgiler ve kültürel özelliklere 
odaklanılarak öğrencilerin güçlü yönlerine vurgu yapan ülkemize özgü telif bir sınıf rehberlik programı hazırlanmıştır. 
Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda Sınıf Rehberlik Programının Akademik, Kariyer ve Sosyal Duygusal gelişim 
alanları ve her bir gelişim alanında yeterlik alanları belirlenmiştir. Her üç gelişim alanı da her sınıf düzeyinde yer alacak 
şekilde okul öncesinden 12. sınıf düzeyi dâhil her öğretim kademesi için her iki eğitim-öğretim dönemini kapsayacak 
şekilde 36’şar kazanım belirlenmiştir

Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının temel alındığı etkinliklerdeki temel hedef, çocuk ve öğrencilerin akademik, 
kariyer ve sosyal duygusal gelişimlerini sağlamaktır. Etkinlikler kâğıt-kalem uygulamaları yerine mümkün olduğunca 
çocukların ve öğrencilerin etkinlik sürecine aktif katılımını gerektiren, yansıtıcı düşünmelerine ve hayal kurmalarına 
olanak tanıyacak şekilde hazırlanmıştır. 

Sınıf Rehberlik Programı kazanımları temel alınarak geliştirilen bu Kitapta sunulan etkinlikler uygulanabilecek örnek 
etkinliklerdir. Bununla birlikte Sınıf Rehberlik Programı kazanımları temel alınarak öğrenci, okul, okulun bulunduğu 
bağlam ve diğer değişkenlere göre yeni etkinlikler geliştirilebilir.  Her bir uygulayıcı, kazanımları kazandıracak şekilde 
etkinlik geliştirebilir ve uygulayabilir. Geliştirilen bu etkinlikler örnek olarak hazırlanmıştır Buradaki amaç, sınıf rehber 
öğretmeni ya da okul psikolojik danışmanın/rehber öğretmenin sınıfa hangi ayağı ile gireceğini tarif etmek değildir.

Sınıf Rehberlik Programlarının dayandırıldığı temel bilimsel görüşlere ve Akademik, Kariyer ve Sosyal Duygusal 
gelişim alanlarının özelliklerine uygun 455 kazanım için birer etkinlik geliştirilmiştir. Sınıf rehber öğretmeni ve okul 
psikolojik danışmanına öğrencilerinin, okulunun ve bölgesinin, ihtiyaçlarına göre uyarlayabileceği etkinlik için bir 
seçenek sunulmuştur. 

Etkinlik geliştirme aşaması pandemi (Covid-19) dönemine denk gelmesi nedeni ile çevrimiçi ortamda yapılan çalıştaylar 
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi çalıştaylarda sahada çalışan okul psikolojik danışmanlar ve öğretmenler ile bir 
araya gelerek öncelikle Sınıf Rehberlik Programı geliştirme süreci kapsamında geliştirilen kazanımlar ve sınıf rehberlik 
programının, vizyonu ve misyonu paylaşılmıştır. Katılımcılar etkinlik geliştirme süreci hakkında bilgilendirilmiş ve 
sonrasında öğretim elemanlarının danışmanlığında okul psikolojik danışmanları ve öğretmenler etkinlikler geliştirmişlerdir. 
Bu etkinliklerin uygulanabilir, güncel ve amaca uygun etkinlikler olmasına özellikle özen gösterilmiştir. Bunların yanı sıra 
her bir etkinlik için kazanım değerlendirmesi bölümü eklenerek kazanımın amaca hizmet edip etmediği belirlenmiştir. Bu 
bölüm ülkemiz psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarında hesap verilebilirlik için önemli bir gelişmedir.

Sınıf Rehberlik Programı etkinliklerinin hazırlanmasında emeği geçen öğretim elemanlarına Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeline ve çalışma sürecinde katkılarını esirgemeyen değerli psikolojik danışmanlara 
ve öğretmenlere teşekkür eder, etkinliklerin öğrenci, sınıf rehber öğretmeni ve okul psikolojik danışmanlarına/rehber 
öğretmenlerine yararlı olmasını dileriz. 

        Etkinlik Düzenleme Kurulu
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GİRİŞ

Okullarımızda verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bir bölümünü sınıf rehberlik programları ve bu 
programda belirlenen kazanımlar temel alınarak uygulanan grup rehberlik etkinlikleri oluşturmaktadır. Millî Eğitim 
Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 09/07/2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve 
liseler olmak üzere tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yeni sınıf rehberlik programı uygulamaya konmuştur. Bu programın 
genelinde akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanları ve bu gelişim alanlarının altında da yeterlik alanları 
belirlenmiştir. Daha sonra her bir sınıf düzeyi için gelişim ve yeterlik alanları temel alınarak kazanımlar belirlenmiştir. 
Sınıf rehberlik programında her bir sınıf düzeyinde 36 kazanım olmak üzere toplamda 468  kazanım bulunmaktadır. 
Kazanımların öğrencilere aktarılmasında grup rehberliği etkinlikleri önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Etkinlik Düzenleme Kurulu’nun ortak çalışmasıyla her bir kazanım için örnek etkinlikler geliştirilmiştir. Bu 
kitapta sırasıyla;

1. Sınıf Rehberlik Programı’ndaki kazanımlara ilişkin örnek etkinlikler geliştirilirken dikkat edilen hususlar

2. Etkinliklerin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar

3. İhtiyaç duyulan etkinliklerde öğrencileri gruplara ayırmak için kullanılabilecek gruplara ayırma örnekleri

4. Özel gereksinimli öğrenciler için öğretimsel uyarlamalar

5. Her bir kazanım için geliştirilen Örnek Etkinliklere yer verilmiştir.

1. ETKİNLİK GELİŞTİRMEDE DİKKAT EDİLEN VE EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Giriş bölümünde de bahsedildiği gibi sınıf rehberlik programındaki kazanımların öğrenciye aktarılmasında grup 

rehberliği etkinliklerinin önemi büyüktür. Etkinliklerin istenen amaca ulaşabilmesi için etkinlik geliştirmede belirli hususlara 
dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Sınıf rehberlik programında yer alan kazanımlara ilişkin grup rehberliği etkinlikleri geliştirme aşamasında dikkat edilen 
hususlar aşağıda sunulmuştur. Burada unutulmaması gereken önemli bir nokta kitapçığın sonunda verilen tüm etkinliklerin 
“örnek” etkinlikler olduğudur. Okul Psikolojik Danışmanları/Rehber Öğretmenleri ve Sınıf Rehber Öğretmenleri, sınıf 
rehberlik programlarına ve kazanımlara bağlı kalmak kaydıyla, kendi görev yaptığı bölgenin, okulun, sınıfın şartlarını 
ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak özgün etkinlikler geliştirebilir ve bunları kullanabilir. Özgün etkinlikler geliştirip 
uygulamak isteyen okul psikolojik danışmanları/rehber öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenlerine bir yol haritası olması 
açısından örnek etkinliklerin geliştirilmesinde dikkat edilen hususların önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle özgün 
etkinlikler geliştirmek isteyenlerin Tablo 1’i ve diğer hususları incelemesi yararlı olacaktır.
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Tablo 1. Etkinlik Geliştirmede Dikkat Edilecek Hususlar

ETKİNLİĞİN ADI (Kazanımla bağlantılı, dikkat çekici bir isim verilmeli)

Gelişim Alanı

Süre

Uygulayıcı İçin
Ön Hazırlık

Kazanım/Hafta

Sınıf Rehberlik Programında yer alan gelişim alanı dikkate alınmalıdır.

Ders saati ve gelişim düzeyi dikkate alınmalı

1. Ön hazırlık kısmında uygulayıcının etkinliği uygulamadan önce ne gibi ha-
zırlıklar yaparak sınıfa gitmesi gerektiği hakkında uygulayıcıyı açık ve anlaşılır 
ifadelerle bilgilendiriniz.

2. Etkinlik içeriği ve araç-gereçler dikkate alınmalı.

3. Etkinlik için gerekli olan araç gereçlerin hazırlanması (örneğin çalışma yaprak-
larının öğrenci sayısı kadar çoğaltılması, çalışma yapraklarının kesilmesi, posterin 
tahtaya asılması gibi), sınıf düzenin ayarlanması (örneğin U şeklinde oturma, sı-
raların kenara çekilmesi gibi), bir hafta önce ya da birkaç gün önce öğrencilerin 
görevlendirilmesi gibi.  

Sınıf Rehberlik Programında yer alan kazanım ifadesi ve hafta dikkate alınmalıdır.

Yeterlik Alanı

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Sınıf Düzeyi

Sınıf Rehberlik Programında yer alan yeterlik alanı dikkate alınmalıdır.

1- Araç- gereçler kısmında süreçte kullanılacak materyalleri net ve açık bir şekilde 
ifade ediniz ve uygulayıcının materyalleri okuduğunda ne hazırlaması gerektiğini 
düzgün bir şekilde anlamasını sağlayınız. 

1. Etkinliği geliştirirken süreç basamaklarının etkinliği uygulayacak kişinin daha 
rahat anlaması adına yalın, sade fakat aynı zamanda net bir şekilde anlaşılır olma-
sına dikkat ediniz.

2. Etkinlik süreci işlem basamakları şeklinde anlatılmalı. 

3. Sürecin belirlenmesinde aşağıdaki tekniklere yer aşağıdaki, başlıklara yer veril-
meli farklı tekniklerden yararlanılmalı:

 GİRİŞ

• Merak uyandırıcı bir açılış

• Etkinlik hedefinin ne olduğunun açıklanması

• Etkinlik içeriğinin kısa bir özetinin verilmesi

• Bu aşamada öğrencilerin geçmiş öğrenmeleri de uyarılıp gündeme getirilmelidir.

• Bu aşamada öğrencilerin geçmiş öğrenmeleri de uyarılıp   gündeme getirilmelidir.

YAŞANTININ GELİŞTİRİLMESİ
Tasarlayacağımız yaşantının hedef yönünde düşünce, duygu ve davranışları uyar-

ması beklenir.

Sınıf Rehberlik Programında yer alan sınıf düzeyi dikkate alınmalıdır.
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Etkinliğin amacına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme yapmak grup 
rehberliğinin önemli hedeflerinden biridir. Her ne kadar her şeyi ölçmek mümkün 
olma da, sonuçta ya da süreçte amaca uygun olarak bir değerlendirme yapmak 
gereklidir. Bunun için aşağıdakilerden faydalanılabilir:

• Öğrencilerin etkinliğin amacına erişebilme düzeyini belirlemek (kendini değer-
lendirmeye yönelik ölçekler, checklist, anket vb.)

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Yazma egzersizleri (cümle tamamlama, liste yapma, günlük tutma vb.)

• Kültürfizik egzersizleri (dans, oyunlar, temel spor hareketleri vb.)

• Sanat uğraşıları (resim, müzik, kolaj, çamur etkinlikleri vb.)

• Okuma (hikâyeler, şiirler okuma vb.)

• Bilgi toplama etkinlikleri (araştırma yapma, grup tartışmaları, röportaj yapma, 
video/kısa film çekme vb. )

YAŞANTIYA YÖNELİK TEPKİLERİN İFADE EDİLEBİLECEĞİ BİR YÖNTEM 
OLUŞTURMA

Bu aşamada öğrencilerin kendilerine sunulan yaşantıyla ilgili duygu, düşünce ve 
davranışsal tepkileri toplanır. 

Tartışma soruları
• Öğrenciler bu etkinlikte ne oldu diye tartışmak istemeli

• Öğrenciler bu etkinliğe yönelik tepkilerini paylaşmak istemeli

• Öğrenciler kendilerini bu etkinliğin nasıl etkilediği üzerine düşünmeli (Bu 
yaşantı sonucunda ne fark ettin, bu etkinlikten sonra yaşamında neyi 
değiştirmek istersin)

• Öğrenciler diğerlerini bu etkinliğin nasıl etkilediği üzerine düşünmeli (Bu 
yaşantı sonucunda sınıf arkadaşların ile ilgili ne öğrendin, bu yaşantı sınıfı 
nasıl etkilemiş olabilir)

• Öğrenciler öğrendiklerini günlük yaşama nasıl aktarabileceklerini düşünmeli 
(Diğerleriyle birlikte çalışma konusunda bu deneyimden ne elde ettin, burada 
bugün öğrendiklerinle bağlantılı olarak bu hafta nasıl bir şey yapmak istersin)

TEPKİLERİN İŞLENMESİ

Öğrencilerin etkinlikte deneyimledikleri yaşantıya yönelik tepkilerini alıp bu 
yaşantılar hakkında ortak yönlerin, farklılıkların, ortaya çıkan temaların belirlene-
ceği aşamadır.  

VARGI

Yaşantı tamamlandıktan sonra etkinlikte yaşanılanların özetlenerek ulaşılan 
sonuçların paylaşılmasıdır.

4. Etkinlik yazıldıktan bir gün sonra okunarak dış bir gözle tekrar değerlendi-
rilmelidir. Etkinliklerde süreçte kullanılan ısınma, etkinlik ya da materyaller arasında 
ilişki kurulmalı, süreç birbirinden kopuk parçalar hâlinde görünmemelidir.
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1. Etkinliği kazanım ifadesini öğrencilere kazandıracak şekilde planlayınız. Kazanım ifadesinde değişiklik 
yapmayınız ve özellikle kazanımdaki fiile dikkat ediniz.

2. Etkinlik içeriğini belirlemeden önce mutlaka kazanımla ilgili alanyazını okuyunuz ve kuramsal bilgileri dikkate 
alınız.  

3. Etkinliğin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olmasına dikkat ediniz.

4. Etkinliğin bir ders saati (yaklaşık 40 dakika) içerisinde uygulanabilir olmasına dikkat ediniz.

5. Kâğıt-kalem uygulamaları yerine mümkün oldukça öğrencilerin sürece aktif katılım sağlayacakları, düşünmelerine 
ve hayal kurmalarına olanak tanıyan içerikler belirleyiniz. Bu noktada hazırlanacak Çalışma Yapraklarında düz 
metin yerine içerikle ilgili görsellere (tablo, şekil, fotoğraflar vb.), öğrencilerin dikkatlerini çekecek uygulamalara 
ya da materyallere yer verebilirsiniz.

6. Etkinlikle ilgili akademik bilgiler verilmesi gerekiyorsa Etkinlik Bilgi Notu şeklinde düzenleyiniz ve alıntı yapılan 
kaynakların birincil kaynaklar olduğundan emin olunuz.

7. Etkinliği geliştirirken süreç basamaklarının etkinliği uygulayacak kişinin daha rahat anlaması adına yalın, sade 
fakat aynı zamanda net bir şekilde anlaşılır olmasına dikkat ediniz. 

8. Araç- gereç gerektirmeyen etkinlikler geliştirmekten kaçınınız. 

9. Etkinliğin başlangıç sürecinde öğrencilerin sürece ısınması için yapılacak etkinlikleri, temel kazanımın 
kazandırılması için uygulanacak etkinliğe oranla görece daha kısa tutmaya özen gösteriniz. 

10. Etkinliklerde öğrencileri gruplara ayırmak için etkinlik yazım kılavuzundaki “Gruplara Ayırma Örnekleri” başlığı 
altından etkinliğinizin doğasına en uygun olan yöntemi seçiniz. 

11. Etkinliğe başlarken geliştireceğiniz etkinliğin doğasına uygun olarak etkinlik amacını bildirebilirsiniz veya 
bildirmemeyi tercih edebilirsiniz. 

12. Süreç basamakları arasındaki geçişi, akışı bozmayacak şekilde yapınız. 

13. Sürecin başlangıcında doğrudan etkinliğe geçmek yerine ilgi çekici bir giriş cümlesi ile öğrencilerin dikkatini 
etkinliğe odaklayınız. 

14. Etkinlik geliştirirken etkinliğin temel kazanımı kazandırmaya yönelik ve temel kazanımla alakalı olduğundan emin 
olunuz.

15. Etkinlik için bir kaynaktan bilgi alma ihtiyacınız olduğunda bilgiyi doğru (birincil) bilgi kaynaklarından 
aldığınızdan emin olunuz. 

16. Etkinliğin içinde herhangi bir kaynaktan alınan tüm bilgileri doğrudan almadan, sadeleştirerek kendi cümlelerinizle 
ifade ediniz.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

• Öğrencilerin kazanıma ilişkin davranışları sergilemesini sağlayacak uygulama-
ları ödev olarak verme (poster hazırlama, günlük tutma, proje hazırlama, röportaj 
yapma vb.)

• Aileler ve öğretmenleri sürece dâhil etme (gözlem yapma, öğrenciyi değerlen-
dirme vb.)

Etkinliği Geliştiren: kişi ya da kişilerin isimleri yazılmalı

Öğretmene
Uygulayıcıya Not:

• İhtiyaç duyulması hâlinde uygulayıcının dikkat etmesi gereken özel hususlar, alter-
natif yollar ve alternatif araç-gereçlere yer verilmeli. 

• (Bu bölüm etkinlik öncesi yapılacak olan hazırlığa ilişkin bilgilerin yer aldığı bö-
lüm değildir. Bu tarz konular etkinliğe hazırlık kısmına yerleştirilmelidir.)



15

17. Etkinlikleri yazarken klasik örnekler vermekten kaçınınız, daha özgün ve orijinal örnekleri tercih ediniz. 

18. Etkinlik yazarken öğrenciye ders verme amacı gütmeyen, kazanımı süreçte kendi kendilerine kazanmalarını 
sağlayacak etkinlikler yazmaya özen gösteriniz. 

19. Oyun temelli, yaratıcı ve hayal kurmaya olanak verecek etkinliklerle süreci eğlenceli hale getirip zenginleştiriniz. 

20. Süreç sonunda tartışma soruları sorarak etkinliğin pekiştirilmesini ve anlaşılmasını sağlayınız. Tartışma soruları ile 
etkinliği pekiştirmeden süreci sonlandırmayınız. 

21. Oluşturulan tartışma sorularının kazanım ile tutarlı olmasına ve kazanımı pekiştirmeye yönelik olmasına dikkat 
ediniz. 

22. Etkinlik içinde veya çalışma yapraklarında kullanılan “tanınmış kişilere” örnekler verilirken daha ulaşılabilir, 
öğrencileri motive edebilecek örnekler vermeye dikkat ediniz. 

23. Etkinliklerde örnek sunarken kullanılan isimlere sınıfta o isimde bir öğrenci olabileceğini düşünerek dikkat ediniz, 
mümkünse Uygulayıcıya Not: olarak sınıfta örnekteki isime sahip bir öğrenci varsa örnekteki ismi sınıfta olmayan 
bir isimle değiştirebileceğini belirtiniz. 

24. Kazanımın değerlendirmesi kısmında öğrencinin kazanımı pekiştirmesini sağlayacak, etkinlik süreci dışındaki 
sürede yapabileceği, onu aktif kılacak, yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlayacak yaşantılar kurgulayınız. 

 2. ÖRNEK ETKİNLİKLERİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ 
 GEREKEN HUSUSLAR

Örnek etkinliklerin verimli şekilde kullanılması ve amacına ulaşması için uygulama sırasında uygulayıcı tarafından 
dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır:

• Her bir kazanıma ilişkin etkinliğin uygulanacağı günden bir hafta önce okunması gerekmektedir. Bu sayede 
ön hazırlık gerektiren etkinlikler için gerekli hazırlığın yapılması kolaylaşacaktır. Bu süreçte;

	 Araç-gereçler kısmı dikkatle incelenmesi ve gerekli araç gereçlerin etkinliğin uygulanacağı 
güne kadar hazır hale getirilmesi.

	 Uygulayıcı için ön hazırlık kısmının dikkatle incelenmesi ve gerekli düzenlemelerin uygula-
ma öncesi yapılması

	 Süreç kısmının en az bir kez okunması,

	 İhtiyaç duyulması hâlinde kullanılacak alternatif yöntemler ve eğer varsa özel gereksinimli 
öğrencileriniz için yapabileceğiniz düzenlemelerin yer aldığı Uygulayıcıya Not: kısmının 
okunması,

	 Etkinlikte öğrencilere bilgi ya da geribildirim verilebilmesi için hazırlanmış olan Etkinlik 
Bilgi Notu varsa etkinlik öncesinde incelenmesi önerilmektedir.

• Örnek etkinliklerin süreç kısmında tüm basamaklar açık ve anlaşılır biçimde ifade edilmiştir ve birbirine bağ-
lıdır. Bu nedenle etkinlik uygulanırken süreçteki hiçbir aşamanın atlanmamasına özen gösterilmesi etkinliğin 
amacına ulaşması açısından önemli görülmektedir.

• Ders süresi dikkate alınarak olabildiğince fazla gönüllü öğrenciyi sürece katmaya özen göstermek fakat 
katılım göstermek istemeyen öğrencileri sürece katmaya zorlamamanın etkililiği artıracağı önerilmektedir.
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• İki hafta arka arkaya tekrar eden kazanımların içeriklerinin dikkatle incelenmesi, her bir haftada yalnızca o 
hafta ele alınması gereken konuları ele alıp diğer haftanın konularına değinilmemesi etkinliklerin çerçevesi-
nin daha rahat çizilmesine yol gösterecektir.

• Kazanımlar bir bütün ve birbirini tamamlayıcı şekilde hazırlandığı için etkinliği yapılacak olan kazanım ön 
bilgiler içeriyorsa sınıf rehberlik programında o konuya ilişkin daha önceki sınıf düzeylerinde yer alan ka-
zanımların dikkatle incelenmesi, eğer öğrencilerin etkinliğin uygulanması sırasında ihtiyaç duyacakları eksik 
bilgileri varsa etkinlik öncesinde ya da etkinliğin süresini olabildiğince az etkileyecek şekilde öğrencilere 
aktarılmasının etkinlik sürecini daha etkili hale getireceği düşünülmektedir.

 Örneğin, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 8. Sınıfta uygulayacağınız karakter güçleri ile ilgili bir etkinliğe 
ilişkin temel bilgiler sınıf rehberlik programında 5. sınıfta yer alabilir. Fakat bu dönemde 8. sınıfta öğrenim 
gören öğrenciler 5. sınıftayken bu program yürürlükte olmadığından öğrencilerinizin karakter güçlerine 
ilişkin bilgileri, etkinliğin uygulanabilmesi için yeterli olmayabilir. Bu durumda etkinliği uygulayacağınız 
dersten önceki bir zamanda karakter güçleriyle ilgili kısa bilgiler verebilir ya da öğrencilerden etkinliği 
yapacağınız güne kadar bu konuda bilgi toplamalarını isteyebilirsiniz. Bunun dışında etkinliğinizin süresini 
planlayarak etkinlik öncesinde de kısaca karakter güçleri konusuna değinebilirsiniz. Program değişikliği 
sebebiyle 1-2 sene kadar bu tip durumların yaşanması beklenmektedir.

• Özellikle sosyal duygusal gelişim alanında yer alan bazı konular öğrencilerin bir kısmı için hassasiyet içe-
rebilir (örn. beden imgesi). Bu tip durumlarda öğrencilerin olumsuz etkilenmemeleri için her bir etkinliğin 
önceden okunması yoluyla risk teşkil eden bir durumlarda sınıf içi öğrenci etkileşiminin kontrolü gibi düzen-
lemeler ile olumsuzlukların önüne geçilmesi sağlanabilir.

3. GRUPLARA AYIRMA ÖRNEKLERİ

Etkinliklerin geliştirilmesi sürecinde öğrencilerin birbirleriyle etkileşimlerde bulunabilecekleri ve iş birliği 
yapabilecekleri bir ortam oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Böylece öğrencilere;

	Kendisine olan güveni, konu alanına ilişkin tutum ve ilgi gibi özelliklerini artırma,

	Motivasyonlarını artırma,

	Dinleme, empati, uzlaşma, çatışma yönetimi ve gelecekte karşılaşabilecekleri durumlara transfer edebi-
lecekleri beceriler geliştirmelerine yardım etme,

	“Ait olma” gereksinimlerini karşılamalarına yardım etme,

	Birbirleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmalarını, birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlama,

	Başkalarının fikirlerine saygılı olmayı ve hoşgörülü olmayı içselleştirmelerine yardım etme hedeflenmiştir.

Gruplara ayrılarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde grupların her seferinde aynı olmamasına ve farklı kişilerden 
oluşmasına dikkat edilmesi önemlidir. Aşağıda etkinlik içinde öğrencileri gruplara ayırmada kullanılabilecek örnek 
çalışmalara yer verilmiştir:
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1. Öğrencilere doğum tarihleri sorularak, doğum tarihleri Aralık-Şubat ayları arasında olanlar bir grup, Mart- 
Mayıs ayları arasında olanlar bir grup, Haziran-Temmuz ayları arasında olanlar bir grup, Eylül-Kasım ayları 
arasında olanlar da diğer bir grup olmak üzere gruplara ayrılabilir (etkinliğin gerektirdiği grup sayısına göre 
aylar aralığı azaltılabilir, arttırılabilir).

2. Öğrencilere kardeşleri olup olmadığı sorulur. Tek çocuk olanlar bir grup, 2 kardeş olanlar bir grup, 3 kardeş 
olanlar bir grup, 4 kardeş olanlar bir grup gibi gruplara ayrılabilir (etkinliğin gerektirdiği grup sayısına göre 
tek çocuk ve iki kardeş olanlar bir grup, 3 kardeş ve daha fazla olanlar bir grup gibi birleştirilerek grup sayıları 
ayarlanabilir).

3. 4-5 farklı renklerde şekerler bir kutu içine konulur. Öğrencilerin sayısı ve etkinlikte çalışacak grup sayısı dikkate 
alınarak şekerlerin rengi ve sayısı belirlenebilir. Her öğrencinin kutudan bir şeker alması ve şekerlerin renklerine 
göre gruplara ayrılması sağlanabilir.

4. Etkinlikte yer alacak her grup için bir set olacak şekilde küçük kâğıtlar hazırlanır. Her bir sette grupta yer ala-
cak öğrenci sayısı kadar kâğıt bulunmalıdır. Örneğin 30 öğrenciyi 5 gruba ayıracaksanız 5’li kâğıtlardan 6 
set oluşturulmalıdır. Her set için bir konu belirlenir ve o konuya ait kavramlar ya da kelimeler kâğıtlara yazılır. 
Örneğin “değerler” setinde “vatanseverlik, minnettarlık, barış, yardımseverlik, dürüstlük” kelimeleri yer alabilir; 
“Takım Sporları” setinde “Basketbol, Futbol, Voleybol, Hentbol, Su Topu” yer alabilir. Bu temalar belirlenirken 
öğrencilerin sınıf seviyelerine dikkat edilmelidir. Her öğrenciden bir kâğıt seçmesi ve sonra arkadaşlarının da 
içinde yer aldığı seti oluşturmaları ve gruplarını bulmaları istenir.

5. Öğrencilerin isimlerinin ilk harfi alfabenin ilk 7 (ayrılacak grup sayısına göre bu aralık daraltıp, genişletilebilir) 
harfi ile başlayanlar bir grup, sonraki 7 harfi ile başlayanlar ikinci grubu, sonraki 7 harf ile başlayanlar üçüncü 
grubu, kalan harflerle başlayanlar dördüncü gruba atanabilir.

6. Öğrencilerin isimlerindeki harf sayısına göre gruplara ayrılabilir. İsminde 4 harf olanlar bir grup, 5 harf olanlar 
bir grup, 6 harf olanlar bir grup şeklinde oluşturulabilir.

7. Dört mevsim isimleri büyük kartonlara yazılır ve dört farklı köşeye asılır. Öğrencilerden birer mevsim adı söyleme-
leri istenir ve söyledikleri mevsimin köşelerine gitmeleri istenir. Sınıftaki öğrenciler böylece gruplara ayrılabilir.

8. İçi görünmeyen bir kutuya ayrılacak grup sayısı kadar farklı renkte ve yakın sayılarda boncuklar atılır. Öğrenci-
lerin içlerine bakmadan birer boncuk çekmeleri istenir. Aynı renkte boncuk çeken öğrenciler aynı grupta olacak 
şekilde öğrenciler gruplara ayrılabilir.

9. Öğrencilerden bir kâğıda kimseye göstermeden 0-100 arası bir rakam yazmaları istenir. İstenen sayıda gruba 
göre 0-20 arası rakam yazanlar bir grup, 21-40 arası yazanlar bir grup, 41-60 arası yazanlar bir grup şeklinde 
gruplar oluşturulabilir.

10. Öğrencilerin okula ulaşım şekillerine göre gruplar oluşturulabilir. Yürüyerek gelenler bir grup, ailesi tarafından 
kendi araçlarıyla bırakılanlar bir grup, servisle gelenler bir grup, otobüs-metro-dolmuşla gelenler bir grup ola-
bilir.

11. Dört ya da beş farklı boyutta öğrenci sayısı kadar çubuk hazırlanır ve bir kutuya konulur. Öğrencilerden birer 
çubuk almaları istenir ve çubukların boylarına göre öğrenciler gruplara ayrılabilir.

12. Öğrencilere boş zamanlarında yapmaktan en çok hoşlandığı etkinlik sorularak aynı etkinliği yapmaktan hoşla-
nan öğrenciler aynı gruplara atanabilir. 
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13. Öğrencilerden müzik eşliğinde dans etmeleri istenir. Müzik durduğunda üçerli, ikişerli, beşerli grup ol şeklinde 
yönerge verilebilir. 

14. Öğrencilere “aklınızdan bir renk tutun” şeklinde komut verilir. Daha sonra mavi tutanlar kimler? Kırmızı tutanlar 
kimler? Şeklinde sorularla gruplar oluşturulabilir.

15. Öğrenciler tuttukları takımlara göre gruplara ayrılabilir.

16. Farklı bölgelerden gelen öğrenciler varsa, öğrencilerin doğum yerlerinin olduğu ilin bulunduğu bölgeye göre 
gruplara ayrılabilir.

17. Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilerek benzer cevapları veren öğrenciler aynı gruplara atanabilir:

	En sevdiği yemek 

	En sevdiği renk 

	En sevdiği meyve 

	En sevdiği müzik türü 

	En sevdiği oyun 

	En sevdiği çiçek 

4- ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETİMSEL UYARLAMALAR

Öğrencileri farklı gelişimsel alanlarda desteklemek için hazırlanan bu etkinliklerin uygulayıcıya/öğretmene not 
kısmında, etkinlikleri gerçekleştirme sürecinde özel gereksinimli öğrenciler için yapılabilecek öğretimsel uyarlamalara da 
yer verilmiştir. Bu uyarlamalar farklılaştırılmış öğretim ve öğrenme için evrensel tasarım ilkeleri kapsamında temellendirilerek 
çevresel düzenlemeler, materyal uyarlamaları, öğrenme içeriğini farklılaştırma, öğrenme sürecini farklılaştırma ve 
öğrenme ürünlerini farklılaştırmaya yönelik öneriler şeklinde ifade edilmiştir. Öğretmenlerin/uygulayıcıların etkinlikleri 
gerçekleştirirken, sınıflarındaki özel gereksinimli öğrencilerinin gereksinimlerine göre sürece katılımlarını destekleyecek 
uyarlamaları yapmalarının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle etkinliklerde yer verilen uyarlama önerilerine 
ilişkin kavramsal çerçeve bu kısımda da başlıklarıyla özetlenmiştir:

Çevresel Düzenlemeler: Özel gereksinimli öğrencilerin fiziksel çevresini ısı, ışık ve oturma düzeni 
açısından düzenleme boyutunda; sosyal çevresini ise etkinlikleri gerçekleştirme sürecinde küçük grup çalışmalarına yer 
verilmesi ve akranları ile farklı şekillerde bir arada olmasına yönelik düzenlemeler boyutunda ele alınarak çeşitli öneriler 
sunulmuştur. Örneğin, materyal seçim ve dağıtımında çocuklardan destek alma, küçük grup çalışmalarında öğrencilere 
akran eşleşmesi yapılması gibi önerilere yer verilmiştir. 

Materyal Uyarlamaları: Özel gereksinimli öğrencilerin etkinlik sürecine katılımlarını desteklemek üzere 
etkinlik materyallerinde yapılan değişiklikleri ve düzenlemelere yönelik öneriler bu kapsamda ele alınmıştır. Örneğin, 
çalışma yapraklarındaki yazıların puntolarının büyütülerek veya dokunsal özellikler eklenerek görme bakımından işlevsel 
hale getirilmesi; materyallere tutarken kavramayı artırıcı parçalar/özellikler ekleme gibi önerilere yer verilmiştir. 
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Öğrenme İçeriğini Farklılaştırma: Özel gereksinimli öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine 
göreetkinliklerde öğretilecek içeriğin basitleştirilmesine ya da çeşitlendirilmesine yönelik uyarlama önerileri bu kapsamda 
ele alınmıştır. Örneğin, etkinlik sürecindeki çalışmaların özel gereksinimli öğrenciler için küçük parçalara bölünerek 
aşamalı hale getirilmesi, tartışma sorularının basitleştirilerek öğrencilerin katılımlarının desteklenmesi, öğrenciden 
etkinliğin tamamı yerine sınırlı miktarının/bölümünün yapılmasının istenmesi etkinliklerin basitleştirilmesine yönelik 
öneriler kapsamında sunulmuştur. Etkinliklere öğrencilerin gereksinimlerine göre, katılımlarını artırabilecek şekilde müzik, 
resim gibi çalışmaların eklenmesi ise etkinlikleri çeşitlendirmeye yönelik ele alınmıştır.

Öğrenme Sürecini Farklılaştırma: Özel gereksinimli öğrencilerin katılımlarını desteklemek üzere 
etkinlik sürecindeki etkileşimin düzenlenmesine ilişkin öneriler bu kapsamda ele alınmıştır. Örneğin, özel gereksinimli 
öğrencilere neyin nasıl yapılacağını anlatmak üzere yetişkin ya da akran desteğinin sunulması, etkinlikte yer alan çalışma 
yaprakları yapılırken öğrencilerin bireysel olarak desteklenmesi; onlara geribildirim sunulması ve soru sorulduğunda 
yanıtlara yönelik çeşitli hatırlatıcıların kullanılmasına yönelik öneriler verilmiştir. 

Öğrenme Ürünlerini Farklılaştırma: Özel gereksinimli öğrencilerin etkinlik sürecinde öğrendiklerini 
(kazanımlarını) kendi özelliklerine göre farklı şekillerde ifade edebilmesine yönelik uyarlama önerileri bu kapsamda ele 
alınmıştır. Örneğin, çalışma yaprakları ile çalışılırken öğrencilerin farklı şekillerde tepki vermelerine (yazmak yerine resim 
yaparak ifade etmelerine ya da sözel olarak anlatmak yerine yazarak anlatmalarına) fırsat tanıma, soru sorulduğunda 
sözel olarak değil resimli kartlardan seçerek yanıt verme gibi öneriler sunulmuştur. 

Etkinliklerin gerçekleştirilme sürecinde özel gereksinimli öğrencilerin katılımların desteklenmesine yönelik bu kavramsal 
çerçevede ifade edilen öğretimsel uyarlamaların, uygulayıcıların/öğretmenlerin öğrencilerini desteklemeye yönelik 
farkındalık sağlayan öneriler olduğu unutulmamalıdır. Sınıflarındaki özel gereksinimli öğrencilerin mevcut performansı 
ve gelişimsel özelliklerine göre bu önerilerden hangilerine etkinliklerde yer verilip verilmeyeceği öğretmenlerin/
uygulayıcıların kararı ile belirlenebilir. 

5- ÖRNEK ETKİNLİKLER
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GEL TANIŞALIM ÖNCE

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik 

Okulun bölümlerini ve okulda çalışan personeli tanır./1.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1, sınıf mevcudu kadar çoğaltılır.

2. Uygulayıcı okulda çalışan personeller ve okul bölümleri hakkında bilgi edi-
nir.

3. Okul bölümlerinin (kantin, kütüphane, konferans salonu, spor salonu vb. 
gibi) fotoğrafları önceden çekilerek hazırlanır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Okula ve Okulun Çevresine Uyum

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Etkinlik Bilgi Notu

3. Okul bölümlerine ait fotoğraflar

1. Öğrencilere aşağıdaki yönerge verilerek etkinlik başlatılır:

“Merhaba değerli öğrencilerim, okulumuza hoş geldiniz. (Sizi tanımayan 
öğrencileriniz varsa kısaca kendiniz tanıtınız.) Sizlerle tanışacağımız ve yeni 
bir eğitim-öğretim yılına başladığımız için ben çok heyecanlıyım, sizler nasıl 
hissediyorsunuz?”

(Cevaplar alınır.)

2. “Başlangıçlar bizler için önemlidir; doğduğumuz gün, ilk adımlarımız, ilk 
karne heyecanımız gibi. Bugün de sizin için yeni bir başlangıç. Bu başlan-
gıçta birçok yeni arkadaş, öğretmen ve farklı bir çevre ile tanışacaksınız. Bu 
süreçte size yardımcı olmak için bugün, hep birlikte okulumuzu ve okulumuz-
da görevli kişileri tanımaya çalışacağız.” şeklinde açıklama yapılır.

3. Daha sonra “Çocuklar okulumuzda kimler çalışıyor ve bu kişiler hangi gö-
revleri yapıyorlar?” sorusuyla öğrencilerin sürece katılımı teşvik edilir.

4. Öğrencilerden okul personeli hakkında gelen cevaplar alınır ve tahtaya ya-
zılır. Ayrıca öğrencilerin belirtmediği, okulda bulunan, diğer personeller ve 
onların görevleri hakkında bilgi verilir. Eklenen bilgiler de tahtaya yazılır.

5. Tahtaya yazma işlemi bittikten sonra, “Şimdi de sırada okulda personeli ile 
ilgili öğrendiklerimizi eğlenerek pekiştireceğimiz bir bulmacamız var.” denir 
ve öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır. 

6. Çalışma Yaprağı-1’de bulunan bulmacanın nasıl çözüleceği ile ilgili öğren-
cilere “Sevgili öğrenciler, size dağıtmış olduğum çalışma yaprağındaki bul-
macada okulda görevli personelle ilgili sorular bulunuyor. Her bir sorunun 
cevabını, soru numarasının olduğu kutucuklara, soruda belirtilen yönde yaz-

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
1. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrenciler ile beraber okul bölümlerine ziyaret gerçekleştirilerek hem oku-
lun bölümleri hem de bu bölümlerde görev yapan personeller öğrencilere 
tanıtılabilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

manız gerekiyor. Cevapları yazarken arada boşluk bırakmamaya ve kurşun 
kalem kullanmaya dikkat ediniz. Öğretmenlerle ilgili olan bazı sorularda 
sadece öğretmenin verdiği dersi yazmanız yeterlidir.” açıklaması yapılır ve 
çözmeleri için yeterli süre verilir.

7. Sürenin sonunda, bulmacasında eksikleri olanlar için Etkinlik Bilgi Notu tah-
taya yansıtılır veya uygulayıcı tarafından okunur. Bulmaca ile ilgili soruları 
olan öğrenciler varsa soruları alınır ve cevaplandırılır.

8. Bulmacalar tamamlandıktan sonra, “Okulda çalışan personelleri öğrendik, 
şimdi de okulumuzun bölümlerini tanıyalım.” yönergesi ile sürece devam 
edilir.

9. Okul bölümlerinin daha önceden çekilen fotoğrafları, sırayla tahtaya yan-
sıtılır. Yansıtılan her fotoğraf için okulun hangi bölümü olduğu, oranın ne 
için kullanıldığı, bu bölümleri kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiği 
vb. konularda öğrencilere gerekli açıklamalar yapılır. Öğrencilerin okulun 
bölümleri ile ilgili soruları varsa alınır ve cevaplandırılır.

10. Aşağıdaki tartışma sorularıyla süreç devam ettirilir:

• Bu etkinliği gerçekleştirirken neler hissettiniz/düşündünüz?

• Okulumuzun bölümlerini tanımak neden önemlidir?

• Okulumuzda görevli personeli tanımak neden önemlidir?

• Okulumuzun bölümleri ve okulumuzda görevli personelle ilgili bilgiye 
ihtiyacımız olduğunda kimlerden yardım alabiliriz?

11. Öğrencilerin tartışma sorularına ilişkin paylaşımları alındıktan sonra aşağı-
dakine benzer bir açıklama ile süreç sonlandırılır:

“Okula uyum sürecinde yardımcı olacağını düşündüğüm bu etkinliği, sizlerin 
de aktif katılımıyla gerçekleştirdik. Okulumuzun bölümlerini ve okulumuzda 
görev yapan personeli tanımak; okulun sunduğu imkânlardan etkili bir şekil-
de yararlanmanızı sağlayacaktır. Okulda çalışan personel, okulun bölümleri 
ve öğrenciler okulumuzu oluşturan parçalardır. Sizler de artık okulumuzun 
birer parçası, birer üyesisiniz, hepiniz tekrar hoş geldiniz.”

Etkinliği Geliştiren: Gözde OLUKÇU

Uygulayıcıya Not:

1. Okul personelinin isimleri öğrenilerek tanıtım sırasında söylenmelidir.

2. Tahtaya öğretmenlerin alanlarının adı yazılırken kısaltma kullanılmamalıdır. 
Çalışma Yaprağı-1doldurulurken öğrencilerin faydalanabilecekleri de göz 
önünde bulundurularak (Etkinlik Bilgi Notunda yer alan çözümlere uygun ola-
rak) her alanın tam adı yazılmalıdır.

3. Çalışma Yaprağı-1’de bulunan bulmacanın çözümüyle ilgili gerekirse birkaç 
örnek yapılmalıdır.

4. “Çalışma Yaprağı-1” tahtaya yansıtılarak tüm sınıfla birlikte de çözülebilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da 
punto büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için öğrencilere ek süre verilebilir.

3. Çalışma yaprağında yer alan bulmacanın doldurulması sırasında öğretmen 
ya da akran desteği sağlanabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

SOLDAN SAĞA DOĞRU
3. Dersinde dilimizi daha iyi kullanmamız için gerekli olan bilgileri öğrenir, şiirler,
hikâyeler, masallar okuyup yazarız.
5.Bizlerin sağlıklı bir ortamda eğitim alması için okulun ve sınıfların temizliğinden sorumludurlar.
7.Öğretmen, öğrenci, veli ve diğer personel ile işbirliği içinde okulu yönetir.
9.Dersinde değişik malzemeler kullanarak ortaya farklı ve yeni ürünler çıkarmamıza yardımcı olur.
12.Sayıları kullanarak hayatımızı kolaylaştıracak işlemleri, problemleri nasıl çözeceğimizi ve gerekli hesap-
lamaları yapmayı bize öğretir.
13.Dersinde notaların dilini öğreterek, müzik aleti
kullanabilmemize fırsat sunar.
14.Dersinde ibadetlerin yanı sıra yardımlaşma, paylaşma gibi manevi ve ahlaki değerleri de öğreniriz.
15. Öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitim imkânlarından en iyi şekilde faydalanmasını destekler, okulda her 
şeyin yolunda gitmesinde bizlere yardımcı olur.

YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU:
1.Dersinde vücut sağlığımızı geliştirirken, birçok spor dalı ile ilgili bilgiyi de bizlere öğretir.
2.Arkadaşlık ilişkileri, meslek seçimi, sınavlar gibi konularda yardım alabiliriz, ayrıca kimseye anlatamadı-
ğımız konuları da ona anlatabiliriz.
4.Sınıf veli toplantılarını yapar, veli ile gerekli görüşmeleri sağlar, sınıfta uygulanacak kararları sınıfı ile 
beraber alır ve uygular.
6.Dersinde eğlenceli
deneylerle, doğayı ve çevremizi keyifli bir şekilde anlamamızı sağlar.
8. Dersinde rengârenk boyalar, fırçalar ve bolca hayal gücü
kullanırız.
10. Şarkı, hikâye, video ve oyunlar eşliğinde yeni kelimeler ve yeni bir dili eğlenceli şekilde bize öğretir.
11.Tarih, coğrafya, vatandaşlık gibi konuların yanı sıra gelenek, görenek, kültür gibi değerleri de bu öğret-
menimizin dersinde öğreniriz.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

SOLDAN SAĞA DOĞRU
3. Dersinde dilimizi daha iyi kullanmamız için gerekli olan bilgileri öğrenir, şiirler,
hikâyeler, masallar okuyup yazarız.
5.Bizlerin sağlıklı bir ortamda eğitim alması için okulun ve sınıfların temizliğinden sorumludurlar.
7.Öğretmen, öğrenci, veli ve diğer personel ile işbirliği içinde okulu yönetir.
9.Dersinde değişik malzemeler kullanarak ortaya farklı ve yeni ürünler çıkarmamıza yardımcı olur.
12.Sayıları kullanarak hayatımızı kolaylaştıracak işlemleri, problemleri nasıl çözeceğimizi ve gerekli hesap-
lamaları yapmayı bize öğretir.
13.Dersinde notaların dilini öğreterek, müzik aleti
kullanabilmemize fırsat sunar.
14.Dersinde ibadetlerin yanı sıra yardımlaşma, paylaşma gibi manevi ve ahlaki değerleri de öğreniriz.
15. Öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitim imkânlarından en iyi şekilde faydalanmasını destekler, okulda her 
şeyin yolunda gitmesinde bizlere yardımcı olur.

YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU:
1.Dersinde vücut sağlığımızı geliştirirken, birçok spor dalı ile ilgili bilgiyi de bizlere öğretir.
2.Arkadaşlık ilişkileri, meslek seçimi, sınavlar gibi konularda yardım alabiliriz, ayrıca kimseye anlatamadı-
ğımız konuları da ona anlatabiliriz.
4.Sınıf veli toplantılarını yapar, veli ile gerekli görüşmeleri sağlar, sınıfta uygulanacak kararları sınıfı ile 
beraber alır ve uygular.
6.Dersinde eğlenceli
deneylerle, doğayı ve çevremizi keyifli bir şekilde anlamamızı sağlar.
8. Dersinde rengârenk boyalar, fırçalar ve bolca hayal gücü
kullanırız.
10. Şarkı, hikâye, video ve oyunlar eşliğinde yeni kelimeler ve yeni bir dili eğlenceli şekilde bize öğretir.
11.Tarih, coğrafya, vatandaşlık gibi konuların yanı sıra gelenek, görenek, kültür gibi değerleri de bu öğret-
menimizin dersinde öğreniriz.
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OKULUMUN ETRAFINI TANIYORUM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik 

Okulun yakınındaki çevreyi tanır./2.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 sınıf mevcudu kadar çoğaltılır.

2. Uygulayıcı tarafından okulun yakın çevresinde bulunan yerler listelenir.

3. Ders öncesinde sınıfta haritalar uygulamasının açılabilmesi için gerekli olan 
teknolojik donanımın (Etkileşimli tahta, internet bağlantısı, bilgisayar vb.) 
kontrolü sağlanır.

4. Haritalar uygulaması hakkında bilgi edinilerek (Google Haritalar, Yandex 
Haritalar vb. gibi) okul çevresinde bulunan yerler, uygulamalar aracılığıyla 
etkinlik öncesinde ziyaret edilmelidir.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Okula ve Okulun Çevresine Uyum

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1 

2. Haritalar uygulamasını (Google haritalar, Yandex haritalar vb.) açmak için 
gereken teknolojik donanım (Etkileşimli tahta, bilgisayar, projeksiyon, inter-
net erişimi vb.)

1. Sınıfa girildiğinde uygulayıcı tarafından yazı tahtasının merkezine bir daire 
çizilir ve dairenin içine okulun adını yazılır. Sınıf merakla bakarken önce 
daireye yakın olan yerlere, sonra biraz daha uzağına boyutları birbirinden 
farklı soru işaretleri çizilir. Öğrencilere, “Tahtada gördükleriniz sizce neyi 
anlatıyor?“ sorusu yöneltilir ve etkileşim başlatılır.

2. Öğrencilerin cevapları alındıktan sonra “Günlük yaşantımızın geçtiği yerle-
re yakın çevre diyoruz. Yakın çevremizdeki park, oyun alanı, banka, kütüp-
hane, eczane, hastane, belediye binası, sinema salonu, pazar yeri, market, 
kuaför, terzi, fırın, mağaza vb. gibi yapı ve kurumları tanımak hayatımızı ko-
laylaştırır. Çevremizi tanımak, ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için önemli-
dir.“ açıklaması yapılır.

3. Ardından “Peki, günümüzün önemli bir bölümünü geçireceğimiz okulumu-
zun yakın çevresinde neler var? Gözlerimizi kapatalım ve okula gidip gelir-
ken geçtiğimiz yerleri düşünelim. (Evi uzak olanlar ve araçla gidip gelenler 
okula yaklaştıklarında neler gördüklerini düşünebilirler.) Yolda dikkatinizi 
neler çekiyor? Az önce saydığımız yapı ve kurumlardan hangilerini görü-
yorsunuz? Zihninizde canlandırın.” yönergesi verilerek öğrencilerden birkaç 
dakika düşünmeleri istenir.

4. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılarak “Yavaşça gözlerinizi açın, şimdi 
herkes çalışma yaprağının merkezinde bulunan daireye okulumuzun ismini 
yazsın. Az önce gözlerinizi kapatıp düşündüğünüzde aklınıza gelen yerleri, 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
2. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerin okula gelip giderken okulun yakın çevresinde gördüklerini 
gözlemlemeleri ve bunları “Okul Yolum” temasıyla resmedip gelecek hafta 
sınıfa getirerek paylaşmaları istenir. Gönüllü öğrencilerin resimleri sınıf 
panosuna asılabilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

okula en yakın olanlar merkezdeki daireye en yakın olacak şekilde, okula 
uzak olan yerleri ise daha dıştakilerin içine gelecek şekilde yazın.” yönerge-
si verilerek öğrencilerin yazmaları beklenir.

5. Öğrenciler tamamladığında, tahtadaki soru işaretleri gösterilerek “Şimdi de 
buradaki soru işaretlerini beraber tamamlayalım, yazdıklarını paylaşmak 
isteyen var mı?” yönergesi verilir. Gönüllülerden birinin tahtaya çağırılarak 
yazdıklarını, daireye en yakın olanlardan başlayarak paylaşması istenir. Bu 
sırada öğrencinin söyledikleri uygulayıcı tarafından tahtadaki soru işaretleri-
nin yerine yazılır. Tahtaya çağırılan öğrencinin belirtmediği yerler için diğer 
öğrencilere söz hakkı verilir, gelen cevaplar da tahtaya yazılır. Öğrencilerin 
belirtmediği yerler olursa uygulayıcı tarafından tamamlanır.

6. Aşağıdaki sorularla etkileşime devam edilir:

• Okulun çevresini tanımak neden önemlidir? Sizlere ne gibi avantajlar 
sağlar?

• Okul çevresinde sizlerin en çok ihtiyaç duyduğu yerler hangileri?

• Okul çevresinde sizin için tehlikeli olabilecek yerler var mı? Nereler?

• Okul yakınlarında en kalabalık olan yerler nereler?

• Okul yakınlarında en tenha olan yerler nereler?

• Okul çevresinde fark ettiğiniz yeni yerler oldu mu? Bunlar neler?

7. Etkinliğe “Şimdi de hep birlikte bu yerleri teknolojinin yardımıyla ziyaret 
edelim.” yönergesiyle devam edilir. Okulun bulunduğu yer, internet ortamın-
da haritalar üzerinden öğrencilere açılır ve okul yakın çevresinde, öğren-
cilerin ihtiyaç duyabilecekleri ve gidebilecekleri yerlere (oyun alanı, park, 
kırtasiye, sağlık kuruluşu vb.) sanal bir tur gerçekleştirilir.

8. Dersin sonunda “Bugün sizlerle okulumuzun civarında bulunan yerleri tanı-
maya çalıştık. Artık okul çevresinde gereksinim duyduğunuzda gidebilece-
ğiniz, ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yerler hakkında bilgi sahibisiniz.” 
açıklaması yapılarak etkinlik sonlandırılır.

Etkinliği Geliştiren: Gözde OLUKÇU, Etkinlik Düzenleme Kurulu

Uygulayıcıya Not:

1. Okulun yeri haritalarda işaretli değilse ders öncesinde işaretlenebilir.

2. Teknolojik imkânların sağlanamadığı okullarda, okula yakın yerlere daha ön-
ceden planlanarak gezi düzenlenebilir veya uygulayıcı tarafından okul çev-
resinin krokisi hazırlanılarak ve yakın çevrede bulunan yerlerin fotoğrafları 
çekilerek görseller eşliğinde öğrencilere sunulabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Etkinliğin tamamlanması için öğrencilere ek süre verilebilir.

2. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.

3. “Okul Yolum” teması gözlem çizelgesi hazırlanarak öğrenci ile birlikte doldu-
rulabilir.
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BENİM KURALIM, BİZİM KURALIMIZ

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik 

Sınıf kurallarının oluşturulmasına katkı sağlar./3.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1’in A4 boyutunda ve renkli olarak 5 adet çıktısı alınır ve 
hazırda bekletilir.

2. Çalışma Yaprağı-2’nin A3 boyutunda ve renkli olarak 1 adet çıktısı alınır ve 
hazırda bekletilir.

3. Sınıf listesine göre sırayla 5 grup önceden planlanır. (Eşit sayı olmayan du-
rumlarda gruplarda bir eksik veya fazla üye olabilir.)

4. Uygulayıcı tarafından 3 öğrenci seçilip Çalışma Yaprağı-3‘te verilen açıkla-
ma okunur ve roller dağıtılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Okula ve Okulun Çevresine Uyum

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Çalışma Yaprağı-2

3. Çalışma Yaprağı-3

KAYNAK:
*Güleç, S., Sezer, G.O. ve Karaman, P. B. (2009) Sınıf ve branş öğretmen adaylarının sınıf kurallarının belirlenmesi ve 
uygulanmasına ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. c.12. sy.22.

1. Uygulayıcı tarafından sınıfa girildiğinde öğrencilere “Çocuklar ben sınıf 
defterinizi imzalayana kadar çok fazla gürültü yapmadan beklemenizi rica 
ediyorum.” açıklaması yapılır. Çalışma Yaprağı-3‘te verilen rollere göre öğ-
renciler tarafından istenen davranışlar sergilenmeye başlanır. Uygulayıcının 
tahtanın önüne gelmesiyle roller de sonlandırılır. 

2. Uygulayıcı tarafından öğrencilere “Çocuklar derse geldiğimden beri sınıfta 
bazı terslikler vardı. Neler hissettiniz az önce?” sorusu sorulur ve gönüllü 
öğrencilerden (rolü olan öğrenciler dışında) görüşleri alınır. Öğrencilerden 
alınan dönütlerden sonra şu açıklama yapılır:
“Sevgili öğrenciler, sınıf eğitimsel amaçlarımızı gerçekleştirmek için bilgi ve 
yaşantılarımızı paylaştığımız yerdir. Bu paylaşımlar tek yönlü değil karşılıklı 
olacaktır. Gününüzün büyük bölümünü geçirmekte olduğunuz bu sınıf orta-
mında her birinizin de paylaşımlara katkıda bulunması çok önemlidir.
Eğitim öğretim sürecimizi verimli bir şekilde geçirebilmemiz için belli kurallar 
olmalıdır. Tıpkı toplumdaki kurallar gibi sınıf kurallarımız da sınıfımızın dü-
zenini sağlayacak ve huzurlu bir sınıf ortamı oluşturacaktır. Şimdi sizlerle 10 
tane sınıf kuralı oluşturacağız. Bunu, grup çalışması olarak yapacaksınız.”*

3. Öğrenciler planladığı şekilde 5 gruba ayrılır. Gruplara Çalışma Yaprağı-1 
dağıtılır. Her grubun kendisine bir sözcü seçmesi istenir.

4. Uygulayıcı tarafından öğrencilere “Çocuklar, dersin başında yaşananları 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
3. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Sınıfa boş ve kapalı bir kutu konur. Öğrencilerden, sınıf kurallarına yönelik 
duygu ve düşüncelerini isimsiz olarak yazıp atması istenir. Birkaç hafta 
aralıklarla bu kutu açılıp, yazılanlar üzerinden öğrencilerle tartışma ortamı 
sağlanarak gerekli görülen durumlarda kurallar güncellenebilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

da düşünerek sizlerden çalışma kâğıdının üst kısmına, sınıfta sizi rahatsız 
eden iki davranışı alt alta yazmanızı istiyorum. Grubunuzla beraber tartışın 
ve karar verdiğiniz maddeleri kâğıda yazın. Size bunun için toplam 3 daki-
ka süre veriyorum, başlayabilirsiniz.” açıklaması yapılır.

5. 3 dakika sona erince gruplardan kâğıtlar toplanır ve kâğıtlar karıştırılarak 
tekrar dağıtılır. Dağıtılırken gruba kendi kâğıdının gelmemesine dikkat edil-
melidir. Ardından uygulayıcı tarafından öğrencilere “Çocuklar, şimdi sizlere 
yazdığınız kâğıtları karışık şekilde dağıttım. Elinizdeki kâğıda, sınıftaki ra-
hatsız edici davranışları diğer arkadaşlarınız yazmıştı. Sizler bunları okuyup 
çalışma kâğıdının aşağı kısmına, bu rahatsız edici davranışların ortaya çık-
maması için hangi kuralların olmasını isterseniz kısaca yazacaksınız ve yine 
iki madde alt alta olacak. Size bunun için de 3 dakika veriyorum. Süreniz 
başlamıştır.” açıklaması yapılır.

6. Öğrenciler süreleri içinde tartışırken uygulayıcı tarafından hazırlanan Çalış-
ma Yaprağı-2 tahtaya asılır. Öğrencilerin süresi bittikten sonra uygulayıcı 
tarafından öğrencilere “Çocuklar şimdi her grup sözcüsü sırayla kalkıp önce 
yazılan rahatsız edici davranışı ardından da kendilerinin yazdığı bunu önle-
yici kuralı okuyacak.” açıklaması yapılır. Kuralların hepsi okunduktan sonra 
grup olarak belirlenen kurallar grup sözcüleri tarafından sırayla Çalışma 
Yaprağı-2’ye yazılır. Ardından uygulayıcı tarafından “Sınıfımızın Anayasa-
sı” posteri sınıfın panosuna asılır.

7. Aşağıdaki tartışma sorularıyla süreç devam ettirilir:
• Sınıf kurallarını belirlemede zorlandınız mı? Nasıl?
• Sınıf kurallarının oluşumuna katkıda bulunmak size neler hissettirdi/

düşündürdü?
• Kendi kurallarınızı sınıf olarak kendinizin belirlemesiyle ilgili neler his-

sediyorsunuz/düşünüyorsunuz?
• Kuralları olmadığı bir sınıf nasıl bir yer olurdu?
• Sınıfta kuralların olmasının avantajları nelerdir?

8. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra uygulayıcı tarafından aşağıdaki 
açıklama yapılarak etkinlik sonlandırılır:
“Çocuklar, hepimizin sınıf ortamında daha huzurlu ve mutlu olmamız için 
belli kurallar olmalıdır. Bu kural listesini de her biriniz katkı sağlayarak ken-
diniz oluşturdunuz. Bu durum, sizlerin de kurallara önem verdiğinizi gösteri-
yor. Bir sınıf içinde yer alan tüm öğrenciler kurallara uyar ve dikkat ederse 
bu sınıfta birlik ve beraberlik daha da artar. Sizler de bugün buna katkı 
sağladınız. Hepinize katkınız için teşekkür ederim.”

Etkinliği Geliştiren: SEMRA GANİ

Uygulayıcıya Not:

1. Uygulayıcı, öğrencilerin belirlediği kuralları postere yazdırırken kuralın ne-
denleri üzerinde durmalı, basit ve olumlu bir dille yazılmasını sağlamalı, ken-
disi de kurallar konusunda model olmaya dikkat etmelidir.*

2. Çıktı alma imkânı bulunmayan durumlarda çalışma kâğıtları çizilebilir veya 
tahtaya yansıtılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;
1. Grup çalışması sırasında akran eşleştirmesi yapılarak akran desteği sağlanabilir.
2. Etkinliğin tamamlanması için grup temelinde ek süre verilebilir.
3. Tartışma soruları kısmında kuralların olduğu ve olmadığı durumlar görseller 

üzerinden anlatılarak geri bildirim sunulabilir.

KAYNAK:
*Güleç, S., Sezer, G.O. ve Karaman, P. B. (2009) Sınıf ve branş öğretmen adaylarının sınıf kurallarının belirlenmesi ve 
uygulanmasına ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. c.12. sy.22.
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RİSKLERE KARŞI KENDİNİ KORU

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik 

Okul ve çevresinde risk oluşturabilecek durum ve ortamlara karşı kendini korur./4.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Uygulayıcı tarafından Çalışma Yaprağı-1 tahtaya yansıtılır.

2. Uygulayıcı tarafından okul ve çevresindeki risk oluşturabilecek durumlar ve 
alınacak önlemlerle ilgili aşağıdaki linkte bulunan bilgiler etkinlik öncesinde 
okunur.

“http://kadikoy.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_12/06090633_
okullarda_risk_degerlendirmede_dikkat_edilecek_hususlar.docx”

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Okula ve Çevreye Uyum

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

1. Uygulayıcı tarafından öğrencilere “Sevgili öğrenciler, bugün sizler için çok 
önemli bir konu hakkında konuşacağız. Bu nedenle sizlerin dikkatle dinle-
mesini ve aktif katılım sağlamanızı bekliyorum.” denir ve etkinlik başlatılır.

2. Çalışma Yaprağı-1’deki görseller tahtaya yansıtılarak öğrencilerin görmesi 
sağlanır. Öncelikle bütün görseller sırayla gösterilir. Görseller öğrencilere 
gösterilirken uygulayıcı tarafından “Çocuklar, görseller size neler düşündü-
rüyor?” sorusu sorularak gönüllü öğrencilerin görüşleri alınır.

3. Görseller, genel olarak öğrencilere gösterilip fikirler alındıktan sonra uy-
gulayıcı; “Çocuklar; az önce hep beraber incelediğimiz resimler, sizlerin 
okul içinde veya çevrenizde karşılaşma ihtimalinizin olduğu riskli durumları 
göstermektedir. Daha önce böyle bir yaşantısı olan var mı? Varsa kendinizi  
korumak için neler yaptınız?” sorusu yöneltilir ve gönüllü öğrencilerden ge-
len cevaplarla riskli durumlardan korunmaya yönelik öğrenci davranışlarının 
neler olabileceği tartışılır. 

4. Öğrencilerin yaşantılarına yönelik paylaşımlar alındıktan sonra uygulayıcı 
tarafından aşağıdaki açıklama yapılır:

“Çocuklar, en başta genel olarak gösterdiğim riskli durumlara ilişkin resimle-
rin bulunduğu Çalışma Yaprağı-1’i birazdan sizlere dağıtacağım. Sizlerden 
her resmin altında verilen boşluğa resimdeki riskli durumlardan kendinizi 
korumak için neler yapmanız gerektiğini yazmanızı istiyorum.” 

5. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır ve öğrencilerin doldurması için ye-
terli süre verilir. Sürenin sonunda sırayla her bir resimle ilgili gönüllü öğren-
cilerin paylaşımları alınarak resimlerdeki riskli durumlardan nasıl korunabi-
leceği tartışılır.

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
4. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Çalışma Yaprağında verilen görseller de kullanılarak öğrencilerle birlikte 
‘Risklere Karşı Kendimi Korurum’ adlı bir pano hazırlanabilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

6. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıda verilen tartışma sorula-
rıyla süreç devam ettirilir:

• Etkinlikte okul içinde ve çevresinde karşılaşabileceğiniz hangi riskli 
durumları fark ettiniz?

• Bu riskli durumların dışında okul ve çevresinde başka hangi riskli du-
rumlar olabilir?

• Bu riskli durumlardan kendinizi korumak için neler yapabilirsiniz?

• Bu riskli durumlardan kendinizi korumak için kimlerden yardım alabi-
lirsiniz?

7. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir açıklama 
ile süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, bugünkü etkinliğimizde okul ve çevresindeki risk durum-
larını ve bunlardan korunmak için neler yapabileceğimizi konuştuk. Okul, 
günümüzün önemli bir kısmını geçirdiğimiz bir yerdir. Bu nedenle okul içinde 
ve dışında oluşabilecek bu riskli durumlara karşı dikkatli olmalı ve kendimizi 
korumalıyız. Böylece eğitim öğretimimiz daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde 
sürdürebiliriz.”

Etkinliği Geliştiren: Semra GANİ, Etkinlik Düzenleme Kurulu

Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma Yaprağındaki görselleri etkileşimli tahta veya projeksiyon cihazı ile 
tahtaya yansıtma imkânı olmazsa A3 veya A4 kâğıdı boyutlarında renkli veya 
siyah/beyaz çıktı alarak tahtaya asmak suretiyle aynı çalışma yapılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Akran eşleşmesine yer verilerek sosyal çevre düzenlenebilir.

2. Süreç aşamasında görseller öğrencilere gösterilirken, uygulayıcı tarafından 
“Çocuklar, görseller size neler düşündürüyor?” sorusu öncesinde görsel be-
timlenebilir.

3. Çalışma kâğıdında yazma yerine söylemeleri istenilerek farklı biçimlerde tep-
ki alınabilir.
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Çalışma Yaprağı 1
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BİR TORBA DOLUSU SORUN

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal Gelişim

Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım isteyebileceğini bilir./5.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1’deki sorun cümleleri makasla kesilerek katlanır.

2. Çalışma Yaprağı-2’deki çalışmalar kesilerek hazırlanır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişisel Güvenliğini Sağlama

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Makas
4. Torba
5. Beş adet A3 kâğıdı

1. Etkinliğe “Bu etkinliğimizde günlük yaşamda ya da okulda karşılaştığımız 
sorunların çözümü ilgili nereden/kimlerden yardım alabileceğimiz üzerinde 
duracağız.” diyerek giriş yapılır.

2. Etkinlik öncesi Çalışma Yaprağı-1’deki yazılı olan kesilip katlanmış sorun 
cümleleri bir torbaya atılır ve karıştırılır.

3. Gönüllü bir öğrenci seçilir ve torbadan bir kâğıt çekerek okuması söylenir.

4. Kâğıtta yazılı olan sorunla ilgili olarak aşağıdaki sorular sınıfa yöneltilerek 
öğrenciler paylaşım yapmaya davet edilir:

• Bu sorunun çözümü için ne yapabiliriz?

• Bu sorunun çözümü için kimden destek alabiliriz?

5. Her bir cümle seçimi için bir gönüllü öğrenci seçilir ve tüm cümleler bitene 
kadar aynı sorularla grup paylaşımı devam ettirilir.

6. Öğrencilere aşağıdaki sorular sorularak süreç devam eder:

• Bu sorunlarla daha önce karşılaştınız mı?

• Karşılaşan varsa kimden/nereden yardım aldınız ve bu sorunları nasıl 
çözüme kavuşturdunuz?

• Konuştuğumuz sorunlardan farklı olarak yaşadığınız başka sorunlar 
var mı? 

• Varsa kimden/nereden yardım aldınız ve bu sorunu nasıl çözüme 
kavuşturdunuz?

7. Uygulayıcı “Sevgili öğrenciler, fark ettiğiniz gibi günlük yaşamda ve okulda 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
5. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Sınıf gruplara ayırma yöntemlerinden biri kullanılarak beş gruba ayrılır. 
Her gruba, Çalışma Yaprağı-2’den kesilen birer çalışma kâğıdı ve A3 
kâğıdı verilir. Uygulayıcı “Grubunuza ait çalışma kâğıtlarının her birinde 
farklı yardım sağlayan bir meslek grubu, bu meslek grubuna ait bilgiler ve 
yapılması istenen çalışma yazmaktadır. Sizler kendi yardım sağlayan mes-
lek grubunuza ait çalışmayı, grup arkadaşlarınızla etkileşim hâlinde olarak 
size verdiğim A3 kâğıtlarına hazırlayacaksınız. Bu çalışma için bir hafta 
süreniz var. Böylece hem eğlenerek öğrenecek hem de grup içi yardımlaş-
ma becerinizi geliştirmiş olacaksınız.” diyerek çalışmayı tanıtır. Öğrenciler-
den, verilen süre sonunda çalışmalarını sınıfla paylaşmaları istenir.

2. Öğrencilerden aileleriyle evde, mahallelerinde ve çevrelerinde ne gibi 
sorunlarla karşılaştıkları, bu sorunların çözümü için kimlerden yardım 
alabileceklerini tartışmaları istenir. Böylelikle çeşitli sorunlar ve yardım ala-
bilecekleri kişiler ve kurumlar ile ilgili bilgi almaları sağlanır. Öğrencilerin 
aileleriyle yaptıkları bu görüşmeyi bir hafta süre sonunda sınıfla paylaşma-
ları istenir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

çeşitli sorunlarla karşılaşabiliriz. Önemli olan bu soruna zamanında müda-
hale etmek ve kimden destek alabileceğimizi biliyor olmaktır. Aynı zaman-
da bu yaptığımız etkinlikte gördüğünüz gibi torbamızdaki sorun cümlelerini 
okuyup beraberce yardım alabileceğimiz kişi ve kurumları paylaştıkça, hem 
torbamız hem de bizim yükümüz hafifledi. Bu yüzden sorunlarımızı paylaş-
maktan kaçınmamalı, yardım alabileceğimiz konularda destek almaya ça-
lışmalıyız. Destek almaya ihtiyacımız olan sorunlarımız için yardım aldıkça 
ilerleyen zamanlarda karşılaşacağımız benzer sorunları çözebilme becerisi 
kazandığımızı fark edeceğiz. Yaşadığımız sorunlar, aslında bizi hayata ha-
zırlayan ve zamanla geliştirip büyüten tecrübeler olacaktır.” diyerek etkinliği 
sonlandırır.

Etkinliği Geliştiren: Ecem Dilara KARATOPRAK

Uygulayıcıya Not:

1. Torba yerine içi görünmeyen herhangi bir kutu, poşet vb. kullanılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Gruplar oluşturulurken uygun akran eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre düzen-
lenebilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’den kesilerek hazırlanan cümleler daha büyük puntoda ya 
da Braille yazı ile hazırlanarak materyallerde uyarlama yapılabilir. 

3. Yaşanılan sorunlar ve destek almayla ilgili yapılan açıklamalar kelime sayısı, 
kelime zorluğu veya yabancılığı temelinde sadeleştirilerek etkinlik basitleştiri-
lebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

Tahtayı görmekte zorlanıyorum ve bazen kitap okurken gözlerim yoruluyor.

Derslerime çok iyi çalışıyorum fakat sınavlarda zamanımı iyi kullanamıyorum.

Sıra arkadaşımı çok seviyorum fakat ders esnasında dikkatimi çok dağıtıyor.

Okul tuvaletindeki ihtiyacımız olan eşyalar (sabun vb.) zamanında yenilenmiyor.

Okulumuzdaki kütüphanede okumak istediğim kitapları bulamıyorum.

Okula yürüyerek gelmek beni çok yoruyor.

Arkadaşlarımla dışarıda oynarken bir yavru kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark ettik.

Evden okula gelirken cüzdanımı düşürdüğümü fark ettim ve bulamadım.

Kendimi çoğu zaman mutsuz, çaresiz hissediyorum ve bunu kimseyle paylaşamıyorum.

Bu okula yeni kaydoldum ve hiç arkadaşım yok.

Mahallemizdeki parkta olan oyuncakların bakımı yapılmıyor. Orada oyun oynayamıyoruz.
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Çalışma Yaprağı 2

    BEN REHBER ÖĞRETMENİM                  (1. Grup ŞİİR çalışması yapacaktır.)
•  Ben sizi koşulsuzca dinlerim.
•  Zaman yönetimi konusunda size yardımcı olurum.
•  Kendinizi tanımamıza yardımcı olurum.
•  Okula uyum sağlamanız için sizi desteklerim.
•  İhtiyaç duyduğunuz her konuda benden destek alabilirsiniz.

    BEN POLİSİM                                     (2. Grup RESİM çalışması yapacaktır.)
•  İnsanların kendini güvende hissetmelerini sağlarım.
•  Sizi korumakla görevliyimdir.
•  Halkın yasalar çerçevesinde yaşamasına yardımcı olurum.
•  Trafiğin akışının düzenli olmasını sağlarım.
•  Bir suç işlendiği takdirde orada olup halkı korumaya çalışırım

    BEN DOKTORUM                                (3. Grup AFİŞ çalışması yapacaktır.)
•  Kendinizi iyi hissetmediğinizde bana gelirsiniz.
•  Sağlığınızı korumanız için yardımcı olurum.
•  Hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için çalışırım.
•  Daha sağlıklı bireyler olmanız için size önerilerde bulunurum.
•  İhtiyacınız varsa size ilaç yazarım.

    BEN İTFAİYECİYİM                               (4. Grup KARİKATÜR çalışması yapacaktır.)
•  Ulaşılması zor olan yerlerdeki canlıları kurtarırım.
•  Arama kurtarma çalışmalarına katılırım.
•  Sel, deprem gibi doğal afetler sonucu meydana gelebilecek kayıpları önlemekle görevliyim.
•  Yangınlara müdahale ederim.
•  Sadece yangın olduğunda değil yangınları önlemede de görevliyim.

    BEN ÖĞRETMENİM                             (5. Grup HİKÂYE çalışması yapacaktır.)
•  Bilgilerimi sizinle paylaşırım.
•  Zorlandığınız konularda size yardımcı olurum.
•  Sizlere yeni bilgiler öğretirim.
•  Sadece derslerinizde değil diğer alanlarda da sizin her zaman yanınızda olurum.
•  Gelecekte başarılı birer birey olmanız için size yardımcı olurum.
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KURALSIZ HİKÂYELER

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik

Okul ve sınıf kurallarına uyulmadığında ortaya çıkabilecek sonuçları tartışır./6.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu A3 formatında çıktı alınır.

2. Çalışma Yaprağı-1’de yazılı olan beş örnek olay ve ilgili sorular makas im-
leci ile gösterilen yerlerden kesilerek hazırlanır.

3. Çalışma Yaprağı-2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

4. Çalışma Yaprağı-3 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Okula ve Okulun Çevresine Uyum 

5. Sınıf

1. Etkinlik Bilgi Notu
2. Çalışma Yaprağı-1
3. Çalışma Yaprağı-2
4. Makas 

1. Etkinliğe “Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba! 3. hafta yaptığımız sınıf
kurallarının oluşturulması amacıyla uyguladığımız etkinliğimizi hatırlayarak
bu haftaki etkinliğimize başlayalım.” diyerek giriş yapılır.

2. Öğrencilere sınıf kurallarının neler olduğu sorulur.

3. “Sınıf kurallarını paylaştık. Bunlardan yola çıkarak sizce okul kuralları neler-
dir?” sorusu sorularak öğrencilerin paylaşım yapmaları teşvik edilir.

4. Öğrencilerin paylaşımlarına ek olarak A3 formatında çıktı alınan Etkinlik
Bilgi Notu tahtaya asılarak öğrencilerle paylaşılır.

5. Gruplara ayırma yöntemlerinden biri kullanılarak öğrenciler beş gruba ay-
rılır.

6. Her bir gruba Çalışma Yaprağı-1’deki önceden kesilerek hazırlanan örnek
olaylar ve ilgili sorular dağıtılır.

7. Gruplardan 10 dakika süre içerisinde örnek olayları okuması, sorular üze-
rinde tartışması ve soruların cevaplarını yazmaları istenir.

8. Bu süreç tamamlandıktan sonra grup temsilcilerinden örnek olayları ve soru-
lara verdikleri cevapları sınıfla paylaşmaları istenir.

9. Öğrencilerin paylaşımlarının ardından aşağıdaki tartışma sorularıyla süreç
devam ettirilir:

• Örnek olayları ve soruların cevaplarını dinlediniz. Cevaplara eklemek

5. SINIF ETKİNLİKLERİ
6. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden sınıf ve okul içerisinde başkalarının veya kendilerinin uyma-
dığı kurallar olursa bunları dağıtılan Çalışma Yaprağı-2’ye not etmeleri ve 
bir hafta sonunda bu notlarını sınıfla paylaşmaları istenir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

istediğiniz bir şey var mı?

• Siz bunlara benzer olaylarla karşılaştınız mı?

• Benzer olaylarla karşılaştıysanız neler hissettiniz?

• Örnek olaylardaki uyulmayan kurallar bizi nasıl etkileyebilir?

• Benzer olaylarla karşılaştığınızda neler yapabilirsiniz?

10. Öğrencilerden sorulara yönelik paylaşımları alındıktan sonra uygulayıcı ta-
rafından aşağıdaki açıklama yapılarak süreç sonlandırılır:

“Sınıf ve okul kurallarına uymak hepimizin sorumluluğudur. Bu kurallara uy-
mak ileride iyi bir vatandaş olma yolunda atılan küçük ama önemli adımlar-
dır. Okul ve sınıf küçük bir topluluktur. Okulda kantinden alışveriş yapmak 
için sıra bekleme kuralına uymak; bizi ileride banka, hastane gibi kurumlar-
da sırasını bekleyen bir vatandaş yapar. Bu davranış, iyi bir vatandaş olma-
mıza katkı sağlar. Ayrıca her uyulmayan kural, domino taşı etkisi yaparak 
hepimizi etkileyebilecek düzeye gelebilir.”

Etkinliği Geliştiren: Ecem Dilara KARATOPRAK

Uygulayıcıya Not:

1. Etkileşimli tahta veya projektör bulunan sınıflarda Etkinlik Bilgi Notu tahtaya 
yansıtılabilir.

2. Uygulayıcı tarafından Etkinlik Bilgi Notunda öğrencilerin belirtmediği kurallar 
varsa paylaşılabilir. Ayrıca ek kurallar belirtilirse Etkinlik Bilgi Notuna eklene-
bilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da 
punto büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Çalışma yaprağında yer alan kurallar görsellerle zenginleştirilebilir.

3. Örnek olaylar görsellerle zenginleştirilerek anlatılabilir.

4. Akran eşleşmesi yapılarak sosyal çevre düzenlenebilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU
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Çalışma Yaprağı 1
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KURALLARA UYABİLİYORUM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik

Okul ve sınıf kurallarına uyar./7.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Bir hafta önce Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp öğrencilere 
nasıl dolduracakları açıklanarak dağıtılır. Bir hafta sonra yapılacak etkinliğe 
doldurdukları çalışma yaprağıyla katılacakları hatırlatılır.

2. Çalışma Yaprağı-2’de yer alan kural kartları kesilerek hatırlatıcı olması ama-
cıyla bir hafta önceden sınıfta görülebilir uygun bir yere asılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Okula ve Okulun Çevresine Uyum 

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Katılımcı sayısı kadar A4 kâğıdı

1. Uygulayıcı tarafından; 

Kumsal

Uslu

Robot

Aslan

Lavanta sözcükleri tahtaya yazılır.

2. Uygulayıcı tarafından öğrencilere “Sizce bu kelimeler arasında herhangi bir 
bağ var mı?” sorusu yöneltilir.

3. Öğrencilerin cevapları alındıktan sonra, “Mısralarının ilk harflerinin aşağıya 
doğru okunduğunda anlamlı bir söz veya isim meydana gelecek şekilde 
yazılmasına akrostiş denir. Biz de bu yöntemi sözcüklerimize uyguladık. İlk 
harflerimizden oluşan sözcüğümüz kural.” açıklaması yapılır.

4. “Kurallara uymanın ne gibi faydaları olabilir?” sorusu öğrencilere yöneltile-
rek düşünceleri alınır.

5. Öğrencilere birer adet A4 kâğıdı dağıtılarak aşağıdaki açıklama yapılır.

“Çalışma yaprağınızı inceleyip geçirdiğiniz bir haftayı hatırlayarak kuralla-
ra uyma konusunda sizi motive edecek bir slogan oluşturmanızı istiyorum. 
Sloganınızı tamamladıktan sonra bizimle paylaşabilir ve sınıf panosuna asa-
bilirsiniz.”

6. Gönüllü öğrenciler sloganlarını sınıfla paylaşıp panoya astıktan sonra, süre-
ce aşağıdaki tartışma sorularıyla devam edilir:

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
7. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere tekrar dağıtılarak öz değerlendirmeye de-
vam etmeleri sağlanabilir. Öğrenciler sloganlarını odalarına da asabilirler.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Slogan yazarken bir haftalık deneyiminizden nasıl yararlandınız?

• Bir hafta boyunca okul ve sınıf kurallarına uymaya çalışırken neler 
hissettiniz?

• Kurallara uyabilmede sizi zorlayan şeyler oldu mu ve bunları nasıl 
aştınız ya da aşabilirsiniz?

• Kurallara uyabildiğinizde yaşamınızda, okulunuzda ve sınıfınızda ne-
ler değişti?

• Uymakta zorlandığınız ancak hedef oluşturduğunuzda uymayı başa-
rabildiğiniz okul ve sınıf kuralları oldu mu?

• Bir hafta boyunca okul ve sınıfla ilgili fark ettiğiniz yeni kurallar oldu 
mu?

• Bu etkinliğimizin sizin gelişiminize nasıl bir katkısı oldu?

7. Aşağıdaki yönergeyle etkinlik sonlandırılır:

“Bir haftalık süreçte okul ve sınıf kurallarına uyabilmek için gayret gösterdi-
niz ve elinizdeki form sizin için yol gösterici oldu. Bu etkinlikle okul ve sınıf 
kurallarını ve neden önemli olduklarını tekrar gözden geçirmiş oldunuz. Bu 
kurallara uyabilmenin önemini fark ettiniz ve bu konuda kendinizi değerlen-
dirdiniz. Kurallara uymak hem sizin hem de içinde bulunduğunuz okul ve 
sınıf gibi toplulukların huzurunu artıracak, çatışmaları azaltacaktır.”

Etkinliği Geliştiren: Canan GÜNGÜT

Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılırken açıklama kısmının öğrenciler tara-
fından doğru şekilde anlaşıldığından emin olunuz.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da 
punto büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Kurallar sayıca azaltılarak sadeleştirilebilir.

3. Kurallar görsellerle desteklenebilir. 

4. Öğrencilerin kurallara uyma davranışlarına günün sonunda dönüt verilerek 
öğretmen desteği sağlanabilir.
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Sevgili öğrenciler, bu form okul ve sınıf kurallarına ne kadar uyabildiğinizi değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. 
Amacımız bu konuda öz değerlendirme yaparak tabloda yer verilen kurallara uymayı hedeflemenize ve bu 
konudaki gelişiminizi takip etmenize yardımcı olmaktır. Öncelikle uyduğunuz kuralları ilgili sütuna işaretledikten 
sonra uyamadığınız kurallar arasından hedef belirlemenizi ve bu kurallara uymaya çalışmanızı beklemekteyiz. 
Beş günlük uygulamanızda ifade edilen davranışları gün boyu gösterebildiğinizde tablodaki ilgili yere (X) işareti 
koyunuz. (Lütfen etkinlik uygulamasına bu form ile katılınız.)

Çalışma Yaprağı 1
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Çalışma Yaprağı 2
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EĞİTSEL İMKÂNLARIN KEŞFİ

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik 

Okulun eğitsel imkânları hakkında bilgi edinir./8.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Okulun eğitsel imkânlarının belirlenmesi için hazırlanan Çalışma Yaprağı-1 
okul idaresi ve varsa okul rehber öğretmeni/psikolojik danışmanı iş birliği 
ile doldurulmalıdır.

2. Etkinliğe başlamadan önce Çalışma Yaprağı-2’de yer alan tabu kartları ke-
silerek kutunun/torbanın içerisine konmalıdır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Okula ve Okulun Çevresine Uyum

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Çalışma Yaprağı-2

3. Kutu/torba

1. Çalışma Yaprağı-1’deki tablo sınıf tahtasına boş bir şablon olarak yansıtılır. 
Tablo içeriği bu aşamada yazılmaz.

2. Aşağıdaki açıklama ile etkinliğe başlanır:
“Sevgili çocuklar, bugün okulumuzda ne gibi eğitsel imkânların olduğunu 
öğrenmek için eğlenceli bir etkinlik yapacağız. Tabu oyununun ne olduğunu 
ve nasıl oynandığını sizlerle paylaştım. Toplamda sekiz kelimemiz var. Her 
kelime için birer dakika anlatım süreniz var. İlk kelimeyi kim anlatmak ister?” 
diye sorulur ve gönüllü öğrencilerden biri seçilir. 

3. Gönüllü öğrenci tarafından kutunun/torbanın içerisinden bir kart çekilerek 
bir dakika içinde kartta yazılı ifadeyi sınıfa anlatması sağlanır. Öğrenci 
yasaklı sözcükleri kullanması hâlinde uyarılır ve anlatımına devam etmesi 
sağlanır. Amaç öğrencilerin bulunması istenen ifadeye ulaşabilmeleridir. İfa-
de, süre sonunda hâlâ öğrencilerce doğru tahmin edilememişse uygulayıcı 
yardımıyla bulunarak tahtadaki tablonun uygun bölümüne yazılır. 

4. Bütün kartların anlatımı ve tabloya yazımı tamamlandıktan sonra tablodaki 
ilk satırdan başlanarak öğrencilere bu alanda okullarında bulunan faaliyet-
ler sorulur. Öğrencilerin cevapları ilgili sütunlara yazılır. Okuldaki eğitsel 
imkânlarla ilgili öğrencilerin söylemedikleri, eksik kalan bilgiler, etkinlik ön-
cesinde yapılan hazırlığa dayalı olarak uygulayıcı tarafından eklenir. Bütün 
başlık içerikleri bu yöntemle tamamlanır.

5. Sürece aşağıdaki tartışma sorularıyla devam edilir:
• Okulumuzdaki eğitsel imkânlar hakkında yeterli bilgiye sahip miydi-

niz?

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
8. HAFTA



62

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden bir hafta boyunca okullarında bulunan eğitsel imkânlardan 
sorumlu kişilerle görüşüp, bu imkânlardan nasıl ve ne şekilde yararlanabi-
leceklerine ilişkin detaylı bilgiler edinerek sonraki hafta sınıfta sunmaları 
istenebilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Bu çalışmamızla fark ettiğiniz eğitsel imkânlar oldu mu? Bunlar neler-
dir?

• Okulumuzdaki eğitsel imkânlardan ne şekilde yararlanıyorsunuz veya 
yararlanabilirsiniz?

• Eğitsel imkânların sizin gelişiminize ne gibi katkıları olabilir?
6. Aşağıdaki açıklamayla etkinlik sonlandırılır:

“Bugün sizlerle birlikte okulumuzdaki eğitsel imkânların neler olduğunu öğ-
rendik. Çalışma boyunca yaptığınız değerlendirmelerle bu imkânlardan ya-
rarlanmanın bizlere katkılarını fark ettik. Kendimizi keşfetmek ve geliştirmek 
için bu imkânlardan faydalanabileceğimizi öğrendik.”

Etkinliği Geliştiren: Canan GÜNGÜT, Etkinlik Düzenleme Kurulu

Uygulayıcıya Not:

1. Tabu oyununu bilmeyen öğrenciler için sürecin başında oyun, uygulayıcı veya 
gönüllü öğrenciler tarafından anlatılmalıdır.

2. Çalışma Yaprağı-1’de yer almayan ancak okulun sahip olduğu diğer eğitsel 
imkânlar mutlaka eklenmelidir.

3. Çalışma Yaprağı-1, tahtaya yansıtılacak imkânın bulunmaması durumunda 
tahtaya çizilebilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;
1. Akran eşleşmesi yapılarak sosyal çevre düzenlenebilir.
2. Tabu oyunu sırasında akran ya da öğretmen desteği sağlanabilir.
3. Oyun sırasında ek süre verilebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

(Okul idaresi ve rehber öğretmen/psikolojik danışman iş birliği ile okulda yürütülmekte olan çalışmalar 
doldurulacaktır.)

OKULUN EĞİTSEL İMKÂNLARI

(Bu bölümde yürütülen faaliyetler, sorumlu kişiler ve faaliyet saatleri belirtilecektir.)

SPORTİF 
FAALİYETLER

SANATSAL 
FAALİYETLER

SEÇMELİ 
DERSLER

SOSYAL 
KULÜPLER

OKUL REHBERLİK VE 
PSİKOLOJİK DANIŞMA 

SERVİSİ

OKUL 
KURSLARI

PROJELER

KÜTÜPHANE
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Çalışma Yaprağı 2
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HANGİSİNDEN HOŞLANDIM?

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Sanatsal ve sportif etkinliklerden hoşlandıklarını ayırt eder./9.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Uygulayıcı sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili araştırma yapar. 

2. Uygulayıcı öğrencilik yılları veya şimdi ilgilendiği/hoşlandığı sanatsal-spor-
tif faaliyetle ilgili hazırlık yapar. Sınıfa giderken yanına kendi çizdiği bir 
resmi, çaldığı enstrümanı, yazdığı şiiri, okuduğu kitabı, aldığı madalya veya 
plaketi, katıldığı bir faaliyetin gösterisinden fotoğrafı vb. alır.

3. Çalışma Yaprağı-1 ve 2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Farkındalığı

5. Sınıf

1. Etkinlik Bilgi Notu 
2. Çalışma Yaprağı-1
3. Çalışma Yaprağı-2

1. Uygulayıcı sınıfa ön hazırlığını yaptığı sanatsal-sportif faaliyetle alakalı bir 
obje ile (kendi çizdiği bir resim, top, ip, raket, enstrüman, boya kalemi vb.) 
ya da şarkı söyleyerek, şiir okuyarak girer. 

2. Uygulayıcı, “Çocuklar, bugün sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili bir etkinlik 
yapacağız.  Birçoğumuz çeşitli sanatsal ve sportif faaliyetlere ilgi duyarız. 
Ben de kendi hoşlandığım faaliyetten bir örnekle etkinliğe başlamak iste-
dim.” diyerek etkinliği başlatır. 

3. Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve doldurmaları için yeterli süre verilir.

4. Gönüllü öğrencilerin cevapları dinlenir ve aşağıdaki yönerge ile etkinliğe 
devam edilir:

“Şimdi arkamıza yaslanalım ve gözlerimizi kapatalım. Listede en çok hoşu-
muza giden faaliyeti düşünelim ve kendimizi o faaliyetle ilgili bir çalışma 
yaparken hayal edelim. Belki bir yarışmaya katıldınız ve derece aldınız, 
belki bir etkinlikte şarkı söylediniz ve alkışları duyuyorsunuz, belki bir spor 
müsabakasındasınız ve size tezahürat yapılıyor, belki bir dans ya da tiyatro 
gösterisindesiniz ve izleyicilerin alkışlarını duyuyorsunuz.” Yeterli süre veri-
lir. “Hazırsanız gözlerinizi açabilirsiniz.” denir.

5. Çalışma Yaprağı-2 dağıtılır ve doldurmaları için öğrencilere yeterli süre verilir. 

6. Gönüllü öğrencilerin cevapları dinlenir.

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
9. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Çalışma Yaprağı-2 doldurulduktan sonra sınıfta uygun bir panoda sergile-
nebilir.

2. Merak ettikleri etkinlikleri araştırmaları istenebilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

7. Aşağıdaki sorular sınıfta tartışılarak etkinlik sonlandırılır:

• Bugünkü etkinliğimizden neler öğrendiniz?

• Etkinlik sırasında neler hissettiniz?

• Şu anda neler düşünüyor ve hissediyorsunuz?

Etkinliği Geliştiren: Hacer AKYÜREK

Uygulayıcıya Not:

1. Etkinlik Bilgi Notu uygulayıcıya bilgi amaçlı verilmiştir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yapraklarında yer alan yazıların puntosu büyütülerek, resimler ve 
yazılar kontrast bir zemin üzerine yapıştırılarak ya da dokunsal özellikler ek-
lenerek görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

2. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

3. Ek süre verilerek öğrencilerin etkinliği tamamlaması sağlanabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

Öğrencinin Adı Soyadı:                                                             Sınıfı:

Sevgili öğrenciler verilen sanatsal/sportif etkinlik kategorilerini inceleyiniz ve aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Bu etkinliklerden hangisi ya da hangilerini daha önce yaptın?
.......................................................................................................................................................................
İmkânın/fırsatın olsa hangilerine katılmak istersin? 
.......................................................................................................................................................................
En merak ettiğin etkinlik: 
.......................................................................................................................................................................
Listede olmayan ilgilendiğin başka bir etkinlik varsa belirtebilirsin:
.......................................................................................................................................................................

Sanatsal Etkinlik Kategorileri                Sportif Etkinlik Kategorileri

Resim Atletizm Tekvando

Grafik Sanatlar Badminton Tenis

Geleneksel Türk Sanatları Basketbol Voleybol

Özgün Baskı Resmi Bisiklet Fitness

Origami Jimnastik Yüzme

Maket Curling

Şan (Solo) Dağcılık

Koro Dans Sporları

Enstrüman Dart

Şiir (Sözlü Anlatım) Futbol

Münazara Futsal

Sunuculuk Güreş

Konferans/Panel/Forum Halk Oyunları

Mülakat/Röportaj Hava Sporları

Şiir (Yazılı Anlatım) Hentbol

Hikâye/Tiyatro Metni/Roman İzcilik

Deneme/Makale/Fıkra Judo

Fabl/Masal Kano

Mektup/Günlük/Anı Karate

Biyografi/Otobiyografi Kayak

Sohbet/Eleştiri/Gezi Yazısı Kızak

Tiyatro Kick Boks

Bale Kürek

Opera Masa Tenisi

Drama Okçuluk

Dans Oryantiring

Sinema  Satranç

Yabancı Dil Etkinlikleri Su topu
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Çalışma Yaprağı 2

Öğrencinin Adı Soyadı: 

Sınıfı:

Benim en çok hoşlandığım sanatsal faaliyet ..........................................................................................................

Çünkü; ............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Benim en çok hoşlandığım sportif faaliyet..............................................................................................................

Çünkü; ............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Hoşlandığın bu faaliyetlerle ilgili bir resim, afiş, karikatür vb. çizer misin ya da bir şiir, mani vb. yazar mısın?☺
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

 SANATSAL ETKİNLİKLER 
 Düşüncelerin ve durumların ya da olayların beceri ve düş gücü kullanılarak ifade edilmesine ya da 
başkalarına iletilmesine yönelik özgün etkinlikler “sanatsal etkinlik” olarak kabul edilir. 
 1) Fonetik Sanatlar: Sese biçim veren, malzemesi ses ve söz olan sanatlardır. Fonetik sanatlar, müzik 
ve edebiyat olarak ikiye ayrılır.  
 A) Müzik
 • Şan (Solo): Bir öğrenci tarafından müzik eseri seslendirilmesidir.
 • Koro: Bir müzik eserini seslendirmek üzere bir araya gelmiş öğrenci topluluğudur.
 • Orkestra: Öğrencilerin çaldığı çeşitli enstrümanlardan oluşan çalgılar topluluğudur.  
 • Enstrüman: Müzik yapmak için kullanılan aletlere verilen genel isimdir. Enstrümanlar çalınış şekil-
lerine göre 5 gruba ayrılır. 
 o Üflemeli (Nefesli) Çalgılar: Ney, tulum, sipsi, zurna, klarnet, obua, saksafon, yan flüt, trombon, 
trompet, korno, fagot ve tuba vb. 
 o Mızraplı/tezeneli Çalgılar: Ud, bağlama(divan sazı, meydan sazı, cura, çöğür ve tambura), ka-
nun, tambur, gitar vb. (elektrogitar, basgitar, perdesiz gitar)  
 o Vurmalı Çalgılar: Darbuka, bendir, def, trampet, zil, davul, çelik üçgen vb. 
 o Yaylı Çalgılar: Keman, viyola, viyolonsel, (çello), kontrbas, kemençe, kabak kemane, yaylı tambur vb.  
 o Tuşlu Çalgılar: Piyano, org, akordeon vb.

 B) Edebiyat
 • Sözlü anlatım: Anlatılmak istenen duygu, düşünce ya da hayallerin söz ile anlatılmasıdır. Sözlü 
anlatıma konuşma da denir.  
 • Şiir: Bir şiiri anlamına ve duygusuna uygun olarak okuma etkinlikleridir. Şiir okuma yarışmaları ve 
şiir dinletileri bu kapsamda değerlendirilir.  
 • Sunuculuk: Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan programlarda ve resmî törenlerde sunuculuk 
görevini üstlenen öğrencileri kapsar. 
 • Münazara: Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışmadır.
 • Konferans/Panel/Forum: Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma konfe-
rans, açık oturum panel, toplu tartışma ise forum olarak adlandırılır.  
 • Mülakat/Röportaj: Tanınmış veya alanında söz sahibi bir kimsenin belirli konulardaki görüşlerini 
öğrenmek amacıyla yapılan görüşmedir.  
 • Yazılı Anlatım: Bir duygunun, düşüncenin, görüşün ya da olayın yazı yoluyla ifade edilmesidir. 
Şiir, hikâye, tiyatro metni, roman, deneme, makale, fıkra, fabl, masal, mektup, günlük, anı, biyografi, otobi-
yografi, sohbet, eleştiri, gezi yazısı...
 • Yabancı Dil Etkinlikleri: Öğrencilerin; yabancı dillerde okuma, yazma, düşünme, konuşma, dinle-
me, anlama ve dilbilgisi alanlarında beceri kazanmaları, özgüven duygularını ve toplum içinde kendilerini 
ifade edebilme beceri ve yeteneklerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerdir. Ya-
bancı dil bilgi yarışmaları, yabancı dilde münazara, yabancı dilde şarkı yarışması, yabancı dilde şiir okuma 
yarışması, yabancı dilde sahne sanatları etkinlikleri vb.
 • Oratoryo: Önemli konuları işleyen bestelenmiş manzume veya şiirlerdir. 

 2) Plastik Sanatlar: Göze hitap eden, estetik bir değeri olan, izleyene ve üretene haz veren eserler 
üreten sanatların tümüdür. Plastik sanatlar; yüzey sanatları, hacim sanatları ve mekân sanatları olarak üçe 
ayrılır.  

 A)Yüzey Sanatları: İki boyutlu ve belirli bir yüzeye (kâğıt, tuval, kumaş, duvar, panel vb.) çeşitli mal-
zeme ve teknikler ile yapılan sanatsal çalışmalardır. Resim, grafik sanatları, özgün baskı resim, geleneksel 
Türk sanatlarını içeren sanatsal çalışmalardır.  
 • Resim: Herhangi bir yüzey üzerine çeşitli teknikler ile temel tasarım ilke ve elemanlarına uygun 
olarak, estetik bir değeri olan, yüzeye iz bırakan çizgi ve boya kullanılarak yapılan çalışmalardır. Yağlı, 
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akrilik, sulu, guaj, pastel boya, kara kalem, lavi, kolaj vb. 
 • Grafik Sanatlar: Fotoğraf, afiş, logo/amblem, broşür, karikatür, illüstrasyon, çizgi film, animas-
yon, çizgi roman vb. 
 • Özgün Baskı Resim: Linolyum baskı, serigrafi, ağaç baskı, taş baskı, gravür vb. 
 • Geleneksel Türk Sanatları: Ebru, hat, minyatür, süsleme, tezhip, bezeme, mozaik, vitray vb. 

 B) Hacim Sanatları: Üç boyutlu sanatsal çalışmalardır. Heykel, seramik, rölyef, çini, origami, mask, 
maket vb. 

 C) Mekân Sanatları: İç ya da dış mekânı içine alan, düzenleyen sanat dallarıdır. En başta mimari 
olmak üzere bahçe mimarisi, peyzaj mimarisi vb. 

 3) Dramatik Sanatlar: İnsanın eyleme dönüşmüş ifadeler ile kendini veya bir olayı, bir olguyu anlat-
tığı sanatlardır. Opera, bale, tiyatro, sinema, dans…

 SPORTİF ETKİNLİKLER 
 Öğrencinin okulda veya okul dışında, önceden belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım hâlin-
de yaptığı, fiziksel ve zihinsel etkinlikler ile spor yarışmaları ve sportif eğitim çalışmalarını kapsar. 

Bazı Tanımlar:
 • Atletizm: Koşular, yürüyüş, atmalar, atlamalar, çoklu branşlar, kır koşuları (kros), dağ ve yamaç 
koşularından oluşan temel bir spor dalıdır. 
 • Badminton: Kaz tüyünden yapılma bir top ve raketle oynanan bir oyun olan Badminton, topun file 
üzerinden rakip alana atılması ve geri dönmesini sağlamak amacına dayanan bir spor dalıdır.
 • Jimnastik: Bedeni, fiziksel yapısını düzeltme güçlendirme ve geliştirme amacıyla düzenli hareket 
ettirme sanatıdır. Bedeni çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman ve kültürfizik 
hareketleri jimnastiğin kapsamına girer.
 • Curling: “Buz satrancı” ismi ile de anılan Curling, farklı disiplinlerin bir sporda buluştuğu; iyi bir 
strateji, tahmin ve kontrol yeteneği gerektiren bir spor. 4’er kişilik iki takım tarafından oynanan sporda temel 
amaç taşı hedefin merkezine ulaştırmak.
 •  Dart: İç içe renkli halkalardan ve bunları kesen üçgen dilimlerden oluşan bir hedefe, ufak okların 
(dartların) elle atılarak saplanması suretiyle oynanan bir spor.
 • Hava Sporları: Örneğin paraşüt, yamaç paraşütü, insansız hava araçları vb.
 • Judo: Nezaket yolu anlamına gelen judo, bir dövüş sanatı ve spor dalıdır.
 • Karate: Beden gücüne dayalı, ayak ve yumruk vuruşları üzerine kurulu bir oyun.
 • Kick Boks: Genellikle kendini savunma amacıyla, tekme ve yumruğa dayalı bir dövüş sporudur.
 • Oryantiring: Harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor. 
 • Tekvando: El ve ayaklarla yapılan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan bir spor dalı.

KAYNAK:

https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_05/03150300_Sosyal_Etkinlik_ModYlY_Uygulama_KYlavuzu.pdf



72

OKUL HAZIRLIĞIM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik

Okul hazırlığına ilişkin sorumluluklarını üstlenir./10.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1, 4 adet çoğaltılır.

2. Çalışma Yaprağı-2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

3. Öğrenci sayısı kadar A4 kâğıdı hazırlanır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Akademik Anlayış ve Sorumluluk

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. A4 kâğıdı

1. Uygulayıcı tarafından etkinliğin amacının öğrencilerin okul hazırlığına ilişkin 
sorumluluklarını üstlenmesi olduğu açıklanır.

2. Çalışma Yaprağı-1’deki senaryoyu okumaları için gönüllü öğrencilerden 4’ü 
seçilir. (Anlatıcı, Mine, Anne, Öğretmen) Öğrencilerden senaryoları seslen-
dirmeleri istenir.

3. Senaryonun seslendirilmesinden sonra öğrencilere aşağıdaki sorular yönel-
tilir:

• Mine’yi zor duruma düşüren davranışları nelerdir?

• Mine bu davranışları karşısında neler hissetmiş olabilir?

• Mine’nin öğretmeni Mine’ye neler söylemiş olabilir?

4. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra öğrencilerden senaryodaki yan-
lışlar üzerinden okul sorumluluğuna ilişkin doğruları bulmaları sağlanır. Ver-
dikleri cevaplar “Okul hazırlığına ilişkin sorumluluklarımız” başlığı ile tahta-
ya yazılır. Gerekirse uygulayıcı tarafından eklemeler yapılır.

5. Öğrencilere A4 kâğıtları dağıtılarak sorumluluklarını üstlendikleri, doğrusu-
nu yaptıkları kendi senaryolarını yazmaları istenir. Bunun için öğrencilere 
yeterli süre verilir.

6. Gönüllü öğrencilerin kendi yazdıkları senaryoları sunmaları sağlanır.

7. Gönüllü öğrencilerden paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki tartışma so-
rularıyla süreç devam ettirilir:

• Kendi okula hazırlık senaryonuzu oluşturmakta zorlandınız mı? Ne-
den?

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
10. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Çalışma Yaprağı-2 öğrencilere dağıtılır ve çizelgeyi nasıl dolduracakları ko-
nusunda bilgiler verilir. Öğrencilere senaryolarında yazdıkları okul hazırlık-
larından yararlanarak çizelgeye madde ekleyebilecekleri söylenir.  Öğren-
cilerden bir hafta boyunca kendilerini çizelge aracılığıyla değerlendirmeleri 
istenir. Çalışma Yaprağı-2 doldurulduktan sonra gönüllü öğrenciler tarafın-
dan  sınıfta sunmaları istenir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Mine’nin senaryosu ile kendi senaryonuz arasında hangi farklılıklar 
var? 

• Okula hazırlıklı gelmemenin sonuçları nelerdir?

• Okula hazırlıklı gelmeye ilişkin ne gibi sorumluluklarımız vardır?

• Okula hazırlığına ilişkin sorumluluğa sahip olmak neden önemlidir? 
Neler sağlar?

8. Öğrencilerden gönüllü olanların paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki 
açıklama ile süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, bugünkü etkinliğimizde okula hazırlıklı gelmekle ilgili 
sorumluluklarımız üzerinde durduk. Okul bizi geleceğe hazırlayan en önemli 
kurumdur. Okula hazırlıklı gelmek başarımızı önemli düzeyde etkilemekte-
dir. Bu nedenle etkinlik sürecinde belirttiğimiz okula hazırlıklı gelmekle ilgili 
sorumluluklarımızı üstlenmeli ve yerine getirmeliyiz.”

Etkinliği Geliştiren: Hacer AKYÜREK, Etkinlik Düzenleme Kurulu

Uygulayıcıya Not:

1. Sınıfınızda senaryodakiyle aynı isimde öğrenci varsa farklı isim kullanılmalıdır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir, pun-
to büyütülebilir ya da görseller eklenerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen ya da akran desteği 
sağlanabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

Mine’nin Telaşı

Anlatıcı: Mine televizyonda en sevdiği diziyi izlemektedir. 

Anne: Kızım bu akşam ödevin yok mu?

Anlatıcı: Diye sorar. Mine biraz telaşlanır. Tabii ki ödevi vardır ama derste not almadığı için hatırlayamaz.

Mine: Anne hatırlayamıyorum, yazmamışım; ne yapacağım ben şimdi. Sen öğretmenimi arayabilir misin? 

Lütfen.

Anlatıcı: Annesi mahcup bir şekilde öğretmeni arar.

Anne: Öğretmenim iyi akşamlar, kusura bakmayın bu saatte arıyorum. Mine bugün ödevini not almayı unut-

muş. Neydi ödevi öğrenebilir miyiz?

Anlatıcı: Mine ödevini öğrenir ancak bu kez de kitabını bir türlü bulamaz.

Mine: Anne kitabımı gördün mü? Bulamıyorum, nerde bu?

Anne: Nereye koyduysan ordadır.

Anlatıcı: Mine sonunda kitabını bulur. Saat de epey ilerlemiştir. Mine ödevini yaparken bir kısmını da an-

nesinin yapmasını ister. Çünkü uykusu gelmiş ama ödevi bitmemiştir. Birlikte ödevi tamamlarlar. Uyku saati 

çoktan geçmiştir. Mine her şeyi öylece bırakır ve uyumaya gider.

SABAH

Mine: Off okula geç kalıyorum okul kıyafetim nerde benim?

Anlatıcı: Annesinden yine aynı cevabı alır. 

Anne: Nereye koyduysan ordadır.

Anlatıcı: Mine telaşla hazırlanır zar zor okula yetişir. Ders başlayacaktır. Çantasından kitabı ve ödevini 

çıkaracaktır ancak;

Mine: Ödevim kitabım çantada yok! Nasıl unuttum!

Anlatıcı: Diye bağırır. O sırada öğretmeni sınıfa gelir. 

Öğretmen: Mine neler oluyor anlatmak ister misin?

Anlatıcı: Mine her şeyi anlatır.

Mine: ... İşte öğretmenim geç kalınca da ödevimle kitabımı çantaya koymayı unutmuşum.

Anlatıcı: Öğretmeni Mine’yi dinledikten sonra ona bir daha böyle bir şey yaşamaması için neler yapması 

gerektiğini anlatır ve... 

Öğretmen: ... Bana söz verir misin?

Mine: Söz veriyorum öğretmenim.
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Çalışma Yaprağı 2

Çizelgeyi Nasıl Dolduralım?

 -  Bu çizelgeyi bugünden itibaren bir hafta boyunca her gün dolduracağız.

 -  Çizelgeyi yatmadan önce doldurabilirsiniz.

 -  Çizelgede bulunmayan ve sizin yaptığınız hazırlıkları çizelgeye ekleyebilirsiniz.

 -  Çizelgedeki ifadelerin karşısına,  yaptıysak (+) veya (☺);  yapmadıysak (-) veya (☺) işaretlemesi 

yapacağız.

 -  Bu çizelgenin sizin notlarınıza bir etkisi yoktur. Doğru ve samimi cevaplarınız eksikliklerinizi gör-

menize ve bunları düzeltmenize yardımcı olacaktır.

Pzt
.../.../...

Salı
.../.../...

Çrş
.../.../...

Prş
.../.../...

Cuma
.../.../... Açıklama

1
Kişisel bakımımı yaptım.                                                        

(El yüz hijyeni, diş temizliği, saç 
bakımı vb.)

2 Tüm derslerden ödevlerimi not 
aldım.

3 Ödevlerimi kimse hatırlatmadan 
kendim yaptım.

4 Yarın derste işlenecek konuyu 
okudum.

5 Kitabımı okudum.

6 Ders programıma göre çantamı 
hazırladım. (Kitap ve defterler)

7

Dersler için gerekli araç gereçleri-
mi hazırladım. (kalem, silgi, boya, 
cetvel ya da öğretmenin istediği 

başka bir malzeme gibi)

8 Uyku saatimi geçirmeden yattım.

… .................................................
............................................
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BEN DE VARIM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik

Okulunun ve sınıfının bir üyesi olduğunu fark eder./11.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Uygulayıcı tarafından etkinlik başlamadan önce Çalışma Yaprağı-1’deki 
ağaca benzer bir resim, tahtayı kaplayacak şekilde çizilir.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Okula ve çevreye uyum

5. Sınıf

1. Farklı renklerde tahta kalemleri ya da tebeşirler
2. Çalışma Yaprağı-1
3. Öğrenci sayısı kadar 8x6 cm boyutunda kesilmiş kâğıtlar

1. Uygulayıcı tarafından öğrencilere aşağıdaki yönerge verilerek etkinliğe baş-
lanır:

“Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle tahtada gördüğünüz gibi sınıf ağacımızı 
oluşturacağız. Şimdi arkanıza yaslanıp rahat bir şekilde oturmanızı istiyo-
rum. Gözlerinizi kapatın ve hep beraber büyük bir bahçeye gidelim. Bu 
bahçenin adı da ……… (Okulun ismi söylenir.) Ortaokulu bahçesi. Koca-
man, güzel bir bahçe… Bahçenin içerisinde çeşit çeşit ağaçlar, rengârenk 
çiçekler, kuşlar, kelebekler, böcekler var. Bahçeyi yavaşça gezelim. Ağaçla-
rın arasında gezerken dallara bakalım, onları inceleyelim. Gezerken değişik 
bir ağaç dikkatinizi çekiyor. Ağacın altına gidip inceliyorsunuz. Etrafında 
dönüyorsunuz. Başınızı kaldırıp dallarına bir bakın. Ağacı farklı kılan şey 
her yaprağının ayrı bir şekilde ve renkte olması. Kimi kalp, kimi yıldız, kimi 
bulut, kimi çınar yaprağı, kimi ise defne yaprağı şeklinde, ayrıca hepsi farklı 
renklerde. İyice inceleyin bu ağacı, en çok hoşunuza giden şekli ve rengi 
aklınızda tutun. Gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz.

Şimdi sizden tahtaya gelip aklınızda tuttuğunuz şekil ve renkteki yaprağı 
tahtadaki ağaca çizmenizi ve içine adınızı yazdıktan sonra sınıf arkadaşları-
nıza dönüp yüksek sesle “BEN DE VARIM!” demenizi ve yerinize geçmenizi 
istiyorum. Önce kim gelmek ister?” 

2. Başta gönüllü öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerin sırayla tahtaya gel-
mesi ve kendine ait bir yaprak çizerek ismini yazması sağlanır.

3. Oluşturulan ağaca öğrencilerle beraber bir isim verilir. (5A Dostluk Ağacı, 
5C Sevgi Ağacı vb.)

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
11. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilere 8x6 cm boyutunda kesilmiş kâğıtlar dağıtılır. Bir kâğıdın ön 
yüzüne sınıfın ve okulun bir üyesi olmasına dair düşüncesini, arkasına ise 
duygusunu yazması istenir. Bir sonraki hafta gönüllü öğrencilerin çalışmala-
rını sınıfta sunmaları sağlanabilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

4. Aşağıdaki tartışma sorularıyla süreç devam ettirilir:

• Hayal ettiğiniz …...... Ortaokulunun bahçesinde gezerken neler dü-
şündünüz?  

• Bu bahçede gezerken hangi duyguları yaşadınız?

• Bu bahçedeki ağaçlar ve ağaçlardaki yapraklar neleri temsil ediyor-
du?

• …………… (Ağaca verilen isim söylenir.) ağacının bir yaprağı olmak 
nasıl bir duyguydu?

• Ağacın yaprakları tamamlandıktan sonra ne düşündünüz ve ne his-
settiniz?

• Bu etkinlikte kendinizle ilgili neleri fark ettiniz?

• Bu okulun ve sınıfın bir üyesi olmakla ilgili ne düşünüyorsunuz/hisse-
diyorsunuz?

5. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir açıkla-
mayla süreç sonlandırılır:

“Okulumuzu büyük bir bahçe olarak düşündüğümüzde okuldaki her sınıf bu 
bahçeyi güzelleştiren bir ağaç, sizler de sınıf ağaçlarına renk veren yap-
raklarsınız. Hepiniz ağacı yapraklarıyla güzelleştirdiğiniz gibi, sınıfınıza ve 
okulunuza ayrı bir renk ayrı bir güzellik katıyorsunuz. Her biriniz bu okulun, 
bu sınıfın değerli ve kıymetli birer üyesisiniz.”

Etkinliği Geliştiren: Ülkiye KOÇAK DELEN

Uygulayıcıya Not:

1. Ağaçta her öğrencinin adının olmasına dikkat ediniz. O gün okula gelmeyen 
öğrenci varsa onun adını da siz yazınız.

2. Sınıfta kaynaştırma öğrencisi varsa ve yazmakta zorlanıyorsa yardımınızla öğ-
rencinin yazmasını sağlayınız.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Akran eşleşmesine yer verilerek sosyal çevre düzenlenebilir.

2. Süreç basamağında sınıf ağacı oluşturma süreci içerisine müzik ya da demost-
rasyon eklenerek etkinlik çeşitlendirilebilir.

3. Yazma yerine öğrencilerden çizim istenerek farklılaşan düzeyde tepki verme-
leri sağlanabilir.



78

Çalışma Yaprağı 1

Çalışma Yaprağı 1
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HAYALLERİMİN BAVULU

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik 

Akademik gelişimi için amaçlar oluşturur./12.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Eğitsel Planlama ve Başarı

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

1. Uygulayıcı tarafından “Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle akademik gelişi-
miniz için amaçlar belirlemenize yardımcı olacak bir etkinlik yapacağız.” 
denerek etkinliğin amacı öğrencilere açıklanır.

2. Uygulayıcı tarafından “Öncelikle sizlerle amaçlarla ilgili bazı bilgiler pay-
laşmak istiyorum.” denir ve öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılır:
“Amaç, belli bir zaman dilimi içerisinde ulaşmak istediğimiz yer, varmak 
istediğimiz noktadır. Amaçlar kısa, orta ve uzun vadeli olur.
    Bugünün ya da bu haftanın sonunda gerçekleştirmeyi düşündüğümüz he-
deflerimiz kısa vadeli hedeflerdir. Örneğin ‘Matematik performans ödevini 
akşam yapacağım.’ ya da ‘Gelecek hafta yapılacak yazılılardan 80 puanın 
altında not almayacağım.’ demek kısa vadeli hedeftir.
   Orta vadeli hedefler, aylık ya da dönemlik olabilir. ‘Bu ayın örnek öğrenci-
si ben olacağım.’ ya da ‘Birinci dönemin sonunda takdir belgesi alacağım.’ 
demek orta vadeli bir hedeftir. 
   Uzun vadeli hedefler ise bir yıllık ve daha üzeri olabilir. Örneğin ‘5. sınıfın 
sonunda not ortalamam 90 puanın altında olmayacak.’ ya da “Ortaokulu 
bitirince fen lisesini kazanacağım, güzel sanatlar lisesine gireceğim.’ demek 
uzun vadeli hedefleri ifade eder.
Amaç türlerine ilişkin sorularınız var mı?”

3. Öğrencilerin amaçlar türleriyle ilgili varsa soruları cevaplandırılır.
4. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama ile süreç devam ettirilir:

“Sevgili öğrenciler, şimdi arkanıza yaslanıp gözlerinizi kapatmanızı ve söy-
lediklerimi zihninizde canlandırmanızı istiyorum. Çok yakın bir zamanda 
hayallerinizi gerçekleştirmek için uzun bir yolculuğa çıkacaksınız ve bavu-
lunuzu hazırlamanız gerekiyor. Bavulu elinize aldığınızda bavulunuzun boş 
olmadığını, ana sınıfında, ilkokulda edindiğiniz birçok bilgi ve beceri ile 
dolu olduğunu gördünüz. Hayallerinize ulaşmak için bavulunuza bundan 
sonraki süreçte kısa, orta ve uzun vadede başka neler koymayı istiyorsunuz? 
Bunun için biraz düşünmenizi istiyorum.”

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
12. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden bavullarında olanlarla ilgili bir poster yapmaları istenebilir. 
Bir sonraki hafta gönüllü öğrencilerin posterlerini sınıfta sunmaları ve sonra-
sında panoda belli bir süre asılı kalması sağlanabilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

5. Öğrencilere düşünmeleri için yeterli süre verilir. Sonrasında uygulayıcı tara-
fından “Şimdi düşündüklerinizi yazıya dökme zamanı. Dağıtacağım Çalış-
ma Yaprağı-1’de ilgili yerleri kısa, orta ve uzun vadeli akademik amaçları-
nızı düşünerek doldurmanızı istiyorum.” açıklaması yapılır. 

6. Herkesin çalışma yaprağını bitirdiğinden emin olduktan sonra gönüllü öğ-
rencilerden yazdıklarını sınıfla paylaşmaları istenir.

7. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki tartışma sorularıyla 
süreç devam ettirilir:

• Kısa, orta ve uzun vadeli akademik amaçlar belirlerken neler hisset-
tiniz?

• Kısa, orta ve uzun vadeli akademik amaçlar belirlerken neleri fark 
ettiniz?

• Hedeflerinize ulaşmak için bugünden başlayarak neler yapabilirsiniz? 
• Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri oluşturmak hayatımıza neler ka-

zandırır?
8. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama ile süreç son-

landırılır:
“Kısa, orta ve uzun vadeli akademik amaçlarımızı belirlemek bizi başarı-
ya götüren etmenlerin başında gelir. Amaçlarımızı belirlerken belli bir siste-
matik yapıyı takip etmeli, uygulanabilir ve gerçekçi amaçlar belirlemeliyiz. 
Amaçlar bizi başarıya götüren yolun yönünü belirleyen pusulalardır.” 

9. Öğrencilerden Çalışma Yaprağı-1’i yazılı kısmı içerde kalacak şekilde, kat-
lamaları ve bavul hâline getirmeleri sağlanır ve eve gittiklerinde çalışma 
masalarının görünen bir yerine asmaları istenir.

Etkinliği Geliştiren: Ülkiye KOÇAK DELEN, Etkinlik Düzenleme Kurulu

Uygulayıcıya Not:

1. Öğrencileri hayal etmeleri ve Çalışma Yaprağı-1’i yönerge doğrultusunda dol-
durmaları için teşvik edilebilir ve cesaretlendirilebilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’i çoğaltma imkânı yoksa boş birer kâğıt dağıtılarak yöner-
ge doğrultusunda yazmaları istenebilir.

3. Öğrencilerden belirlemiş oldukları akademik amaçları 33. hafta kullanılmak 
üzere saklamaları istenir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;
1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir, punto 

büyütülerek ya da görsellere yer verilerek materyal desteği sağlanabilir.
2.  Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.
3. Öğrencinin kısa, uzun ve orta vadeli amaçlarına dönük gözlem formları hazırla-

nıp öğrenci ile birlikte doldurularak öğretmen desteği sağlanabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

HAYALLERİMİN BAVULU

1-Kısa Vadeli Hedeflerim: (Hayallerime ulaşmak için bugün ya da bu hafta bavuluma koyacaklarım 
nelerdir?)

2-Orta Vadeli Hedeflerim: (Hayallerime ulaşmak için 1 ay sonra ya da bu dönemin sonunda bavulumda 
olmasını istediğim şeyler nelerdir?)

3-Uzun Vadeli Hedeflerim: (Hayallerime ulaşmak için 5 ve 8. sınıfın sonunda bavuluma koyacaklarım 
nelerdir?)
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GÜCÜN HİKÂYESİ

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Sahip olduğu karakter güçlerini fark eder./13.Hafta 

40 dk. (Bir ders saati)

1. Sınıf düzeni 6 grup olacak şekilde planlanır.

2. Çalışma Yaprağı-1 erdemlere ait karakter güçleri çizgiyle belirtilen alanlar-
dan kesilerek grup sayısı kadar çoğaltılır. 

3. Etkinlik Bilgi Notu grup sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Benlik Farkındalığı

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Etkinlik Bilgi Notu
3. Tahta kalemi
4. Kâğıt
5. Kalem

1. Etkinliğin amacının öğrencilerin sahip oldukları karakter güçlerini fark etme-
leri olduğu açıklanır. 

2. Açıklama yapılarak etkinliğe başlanır:

“Sevgili öğrencilerim, her bireyde farklı düzeylerde bulunan bireyin duygu, 
düşünce ve davranışlarıyla ortaya konan pozitif özelliklere karakter güçleri 
denir. Bugün sizlerle bilgelik, cesaret, insanlık erdemleri ve bazı karakter 
güçleri ile ilgili bir etkinlik yapacağız.”

3. Etkinlik için öğrenciler altı gruba ayrılır. Ardından her grubun kendileri için 
bir grup adı belirlemeleri ve etkinlik sonunda sunum yapabilmek amacıyla 
bir sözcü seçmeleri istenir. 

4. Her gruba bir tane Etkinlik Bilgi Notu dağıtılır. Etkinlik Notu-1’deki bilgiler 
öğrencilerle paylaşılır. 

5. Öğrencilere görsel ve sözel bilgilerin yer aldığı Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır 
ve açıklama yapılır:

“Sevgili öğrencilerim, Çalışma Yaprağı-1’de yer alan kavramları incelemeni-
zi istiyorum. Sizlerden grup olarak bu kavramlar ve anlamları doğrultusunda 
en fazla 1 sayfalık bir hikâye, masal, senaryo, anı vb. yazmanızı istiyorum. 
Bu kavramların ne olduğunu hatırlamak için Etkinlik Bilgi Notundan faydala-
nabilirsiniz. 15 dakika süreniz var.” 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
13. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrenmiş oldukları erdemler (bilgelik, cesaret ve insanlık) ve karakter güç-
lerini değerlendirerek kendilerini en iyi ifade eden 5 tane karakter gücünü 
seçmesi ve bunları nasıl kullandığını not etmesi istenir. Bir sonraki hafta 
etkinliğin devamında yazmış oldukları not kâğıtlarını paylaşabilecekleri 
bilgisi verilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

6. Hazırlanan hikâyeler grup sözcüleri tarafından büyük grup/sınıfla paylaşılır.

7. Öğrencilerden kendilerini erdemler (bilgelik, cesaret ve insanlık) ve karakter 
güçleri açısından değerlendirerek kendilerini en iyi ifade eden 3 karakter 
gücünü seçmesi ve paylaşması istenir. 

8. Süreç aşağıdaki tartışma soruları kapsamında değerlendirilerek etkinlik son-
landırılır:

• Etkinlik sürecinde neler yaşadınız?

• Grup çalışmasında karakter güçlerini kullanarak hikâye geliştirirken 
neler hissettiniz?

• Kendinizin hangi karakter güçlerine sahip olduğunu düşünüyorsunuz? 
Neden?

9. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili çocuklar, bugün her birimiz belki de daha önce de bizde var olan 
ama varlığını fark etmediğimiz yeni yönlerimizi, yani karakter güçlerimizi 
öğrendik. Karakter güçlerinizi geliştirmek ve kullanmak hayatın her alanın-
da size kolaylıklar getirecek. Zorluklarla karşılaşmanızı istemesem de artık 
karşılaşsanız bile daha güçlü olmanız beni mutlu ediyor.”

Etkinliği Geliştiren: Neşe KURT DEMİRBAŞ

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Gruplar oluşturulurken uygun akran eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre düzen-
lenebilir. 

2. Öğrencilerin kendilerini değerlendirip karakter gücü seçmeleri sırasında öğ-
retmen bireysel olarak rehberlik ederek destek sunabilir. 

3. Öğrencilerden 3 yerine daha az karakter gücü seçmeleri istenerek etkinlik 
basitleştirilebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

1. GRUP

2. GRUP

3. GRUP

ÖZGÜNLÜK 
MERAK

ÖĞRENME AŞKI
AÇIK FİKİRLİLİK 

ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ 

ÖZGÜNLÜK 
MERAK

ÖĞRENME AŞKI
AÇIK FİKİRLİLİK 

ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ 

CESUR OLMA
AZİM

DÜRÜSTLÜK
YAŞAM COŞKUSU
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4. GRUP

5. GRUP

6. GRUP

CESUR OLMA
AZİM

DÜRÜSTLÜK
YAŞAM COŞKUSU

NEZAKET 
SEVME VE SEVİLME

SOSYAL ZEKÂ

NEZAKET 
SEVME VE SEVİLME

SOSYAL ZEKÂ
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

ERDEM VE KARAKTER GÜÇLERİ

TANIM KARAKTER GÜCÜ

Bİ
LG

EL
İK

1 Yeni düşünceler geliştirme ve bir şeyin en iyisin yapma konusunda iyi-
yimdir. Özgünlük

2 Bir şeyler keşfetmek, sorular sormak ve farklı deneyimlere açık olmaktan 
hoşlanırım. Merak

3 Fikirleri, kavramları, olguları öğrenmekten keyif alırım. Öğrenme Aşkı

4 Esnek ve açık fikirliyim, karar vermeden önce bütün ayrıntıları ile düşün-
meye dikkat ederim. Açık Fikirlilik

5 Arkadaşlarım önemli olduğunu düşündüğümüz konularda bana danı-
şırlar. Çok Yönlü Bakış Açısı

CE
SA

RE
T

6 Kendimi güvenilir, değerleriyle tutarlı davranan ve dürüst bir insan ola-
rak görürüm. Dürüstlük

7 Korktuğum zamanlarda bile sıkıntı ya da zorluk karşısında pes etmem. Cesur Olma

8 Başladığım bir işi bitirmek için sonuna kadar çaba gösteririm. Azim

9 Enerjik neşeli ve hayat doluyum. Yaşam Coşkusu

İN
SA

N
LI

K

10 Herhangi bir karşılık beklemeden başkalarına nezaketli davranırım. Nezaket

11 Sevgiyi almak ve vermek bana doğal gelir. Sevme ve Sevilme

12 Kişiler arası becerilere sahip olan biri olarak bilinirim. Sosyal Zekâ



87

KARAKTER GÜCÜ TOMBALASI

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Sahip olduğu karakter güçlerini fark eder./14.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan 3 erdeme ait, 12 karakter gücünün yer aldı-
ğı kâğıtlar etkinlik öncesinde ilgili yerlerinden kesilir. (Sınıf mevcuduna göre 
her karakter gücünden eşit oranda sırasıyla artış sağlanabilir. Örneğin, 30 
kişilik sınıfta 12 karakter gücü için 6 karakter gücü üçer kez, 6 karakter gücü 
ise ikişer kez yazılabilir.) 

2. Kutu, torba ya da keseden herhangi biri kullanılabilir.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Benlik Farkındalığı

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Etkinlik Bilgi Notu

3. Kutu/torba/kese

1. Etkinliğin amacının öğrencilerin sahip oldukları karakter güçlerini fark etme-
leri olduğu açıklanır. 

2. Öğrencilerle bir önceki hafta aynı kazanım kapsamında bilgelik, cesaret ve 
insanlık erdemleri hakkında bilgi sahibi olduklarını; bu hafta ise ölçülülük, 
adillik ve aşkınlık erdemleri ve karakter güçlerini konu edinecekleri bilgisi 
paylaşılır. 

3. Kazanım kapsamında ele alınan 3 erdem ve karakter güçlerine dair bilgile-
rin yer aldığı Etkinlik Bilgi Notu öğrenciler ile paylaşılır.

4. Etkinlik öncesinde sınıf mevcudu dikkate alınarak hazırlanmış olan karakter 
güçleri katlanarak kutuya koyulur. 

5. Öğrenciler sırasıyla kutudan birer tane kâğıt seçer. Öğrencilere sınıftaki her-
kes bir kâğıt seçene kadar kendi kâğıtlarına bakmamaları hatırlatılır.

6. Öğrencilere açıklama yapılır ve seçmiş oldukları karakter gücü üzerine dü-
şünmeleri için 5 dakika süre verilir ve aşağıdaki açıklama yapılır:
“Bugün sizlerle karakter güçlerinden ölçülülük, adillik ve aşkınlık erdemleri 
ve karakter güçlerini değerlendireceğiz. Bu etkinlik kapsamında seçmiş ol-
duğunuz karakter gücünü düşünmenizi ve sizin için ne anlam ifade ettiğini 
değerlendirmenizi istiyorum. Eğer seçtiğiniz karakter gücü sizin için uygun 
değilse kendinizde olduğunu düşündüğünüz başka bir karakter gücü ve er-
demi seçerek değerlendirmenizi ve not almanızı istiyorum.”

7. Not aldıktan sonra öğrencilerden tekrar kâğıtları katlayarak kutuya atmaları 
istenir. 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
14. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Güç Panosu hazırlayacakları bilgisi öğrencilerle paylaşılır. Bu sınıf pano 
çalışması için “Sahip olduğu karakter güçlerini fark eder.” kazanımı kap-
samında öğrenmiş oldukları 6 erdem ve 24 karakter gücünden seçtikleri, 
kendilerinde daha yüksek düzeyde olduğunu düşündükleri en az 1 en faz-
la ise isteğe bağlı olacak şekilde karakter gücünü örneklendirmeleri, örnek 
olaylarla açıklamaları ve not etmeleri için 1 hafta süre verilir. 

2. Hazırlamış oldukları karakter güçlerine dair örneklerin ve içeriklerin yer 
aldığı notlar 1 hafta süresince sınıf panosunda sergilenir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

8. Öğrenciler kutuya/torbaya atılan not kâğıtlarından tekrar sırayla seçer. Yük-
sek sesle not kâğıdının önünde yazan karakter gücü ve arkasında yazan 
isimleri okur. 

9. Etkinliğin sonunda kendilerini değerlendirmek isteyen veya paylaşımda bu-
lunmak isteyen öğrencilere söz hakkı verilir. 

10. Öğrencilerin paylaşımlarının ardından aşağıda yer alan açıklama yapılır ve 
gönüllü öğrencilerin görüşlerini paylaşmaları istenilir.
“Sevgili öğrencilerim; iki haftalık süreci değerlendirdiğimizde bilgelik, cesa-
ret, insanlık, ölçülülük, adillik, aşkınlık erdemleri ve karakter güçleri konusun-
da kendinizi değerlendirebilme şansına sahip oldunuz. Şimdi bugüne kadar 
incelediğimiz altı erdemi ve karakter güçlerini göz önünde bulundurarak bir 
bütün olarak kendinizde olduğunu düşündüğünüz erdemleri, açıklamaları ile 
not etmenizi istiyorum.” 

11. Süreç tartışma soruları kapsamında değerlendirilerek sonlandırılır:
• Etkinlik sürecinde neler yaşadınız/hissettiniz?
• Seçmiş olduğunuz karakter gücünü kendiniz açısından değerlendir-

mek nasıl hissettirdi?
• Arkadaşlarınız tarafından sizin için yazılmış olan karakter güçlerine 

ilişkin kendinizi nasıl hissettiniz?
• Arkadaşlarınız tarafından sizin için yazılmış olan karakter güçlerine 

ilişkin neler düşünüyorsunuz?
12. Açıklama yapılarak etkinlik sonlandırılır.

“Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle ölçülülük, adillik ve aşkınlık erdemi ve 
karakter güçleri ile ilgili bir etkinlik yaptık. Bildiğiniz üzere karakter güçleri, 
her bireyde farklı düzeylerde bulunan; bireyin duygu, düşünce ve davranış-
larıyla ortaya konan pozitif özellikler olarak tanımlanır. Bu etkinliğin ardın-
dan hem kendimiz hakkında farkındalık kazandık hem de arkadaşlarımızın 
gözündeki bizi fark etmiş olduk. Bir önceki hafta öğrenmiş olduğunuz erdem 
ve karakter güçlerinin tamamını düşündüğünüzde kendinize ilişkin sahip ol-
duğunuz karakter güçleriniz hakkında daha detaylı farkındalık kazanmış 
olacaksınız.”

Etkinliği Geliştiren: Neşe KURT DEMİRBAŞ

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;
1. Çalışma Yaprağı-1 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak ma-

teryalde uyarlama yapılabilir.
2. Öğrenciler kendilerinde bulunduğunu düşündükleri erdemleri not alırken öğret-

men bireysel olarak rehberlik ederek destek sunabilir.
3. Öğrencilerin kendilerinde bulunduğunu düşündükleri erdemleri not almaları süre-

cinde, ek süre verilerek öğrenme süreci farklılaştırılabilir.
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Hakkaniyet 

 

 
Şükran Duyma 

 
Liderlik 

 

 
Umut 

 
Takõm ‚alõşmasõ 

 

 
Mizah 

 
Affetme 

 

 
Maneviyat 

 
Alçak 

Gönüllülük 
 

Estetik ve 
Mükemmelliğin 

Takdiri 

 
Tedbirlilik 

 

 
Öz Denetim 

 

Çalışma Yaprağı 1
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

ERDEM VE KARAKTER GÜÇLERİ

TANIM KARAKTER GÜCÜ

A
D

İL
Lİ

K

13 İnsanlar haksızlığa, zorbalığa, şiddete maruz kaldıklarında harekete 
geçerim. Hakkaniyet

14 İnsanlar genellikle lider olarak beni seçerler. Liderlik

15 Bir takımın, grubun, topluluğun aktif bir üyesiyim ve grubumun başarısına 
katkı sağlamak için çaba harcarım. Takım Çalışması

Ö
LÇ

Ü
LÜ

LÜ
K

16 Kin tutmam, beni rahatsız edenleri kolayca affedebilirim. Affetme

17 İlgi odağı olmayı ve diğerleri gibi herkesin dikkatini çekmeyi sevmiyorum. Alçak Gönüllülük

18 Dikkatli ve tedbirliyimdir; davranışlarımdan doğacak risk ve problemleri 
tahmin edip gerekli önlemleri alırım. Tedbirlilik

19 Zor koşullarda bile duygularımı ve davranışlarımı kontrol edebilirim. Öz Denetim

A
ŞK

IN
LI

K

20 Sözlerimle ve davranışlarımla iyi şeyler için teşekkürlerimi ifade edebilirim. Şükran duyma

21 Kötü şeylerden çok iyi şeylerin olacağına inanırım ve umut ederim. Umut

22 Neşeli, komik ve mizahı seven biriyim. Mizah

23 Yüce bir gücün varlığına inanırım, dinî ya da manevi uygulamalar benim için 
önemlidir. Maneviyat

24 Doğada, sanatta, yaşamın birçok alanında mükemmeliyeti ve güzelliği 
derinden hissederim.

Estetik ve 
Mükemmelliğin 

Takdiri
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ARKADAŞLIKTA GÜÇ BENDE

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Arkadaşlık kurmada karakter güçlerini kullanır./15.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 ve Çalışma Yaprağı-2 poster şeklinde hazırlanır ve ders-
ten önce tahtaya/duvara yapıştırılır. 

2. Çalışma Yaprağı-3 grup sayısı kadar çoğaltılır.

3. Çalışma Yaprağı-4 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişiler Arası Beceriler

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Çalışma Yaprağı-2

3. Çalışma Yaprağı-3

4. Çalışma Yaprağı-4

1. Tüm öğrencilere Çalışma Yaprağı-1’de yazan cümleyi içeren şu soru yönel-
tilerek etkinlik süreci başlatılır: “Sevgili öğrenciler, Küçük Prens tarafından 
belirtilen ‘İnsan susuzluktan ölecek olsa bile bir dostu olması içini serinle-
tiyor.’ cümlesinden dostluk ve arkadaşlığın çok değerli olduğunu ve bize iyi 
hissettirdiğini anlıyoruz. O hâlde, arkadaşlık kurmak ve arkadaşlıklarımızı 
geliştirmek için neler yapabiliriz?”

2. Öğrenciler, paylaşımda bulunmaları için cesaretlendirilir ve gönüllü öğrenci-
ler başta olmak üzere diğer öğrencilerin de paylaşımları dinlenir.

3. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra karakter güçleri vurgusu yapıla-
rak aşağıdaki yönerge verilir:
“Sevgili öğrenciler, bu haftaki etkinliğimizin amacı arkadaşlık kurmada ka-
rakter güçlerimizi nasıl kullanabileceğimizdir. Bu amaç doğrultusunda ön-
celikle karakter güçlerine örnekler verelim. Kim, kendisinde var olduğunu 
düşündüğü karakter güçlerini paylaşmak ister?”

4. Öğrencilerden gelen paylaşımlar alınır. Ardından, Çalışma Yaprağı-2’de 
yer alan karakter güçlerinden söylenmemiş olanlar uygulayıcı tarafından 
hatırlatılarak şu şekilde bir açıklama yapılır:
“Şimdi de karakter güçlerini kullanarak nasıl arkadaşlık kurulacağına ilişkin 
birkaç örnek verelim. Örneğin cesaret sayesinde zor durumlarda arkadaşı-
mızı savunuruz. İyi yüreklilik sayesinde arkadaşımızın evcil hayvanına yar-
dım eder, ona iyi davranırız. Yaşam coşkusu sayesinde arkadaşlarımızla çe-
şitli macera dolu keşifler yapar, heyecan yaşayabiliriz. Sizler de arkadaşlık 
kurarken diğer karakter güçlerini nasıl kullanabileceğiniz ile ilgili örnekler 
verebilir misiniz?”

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
15. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-4 dağıtılarak cümlelerdeki boşlukları tamam-
lamaları istenir. 

2. Birkaç hafta içerisinde kendilerinde var olduğunu düşündükleri karakter 
güçlerini kullanarak bir arkadaşlık kurmaya gayret etmeleri istenebilir.

3. Öğrencilerden arkadaşlık kurmada önemli olduklarına inandıkları karakter 
güçleri ile ilgili birer slogan yaratmaları, bununla ilgili resim yapmaları 
veya şiir, kompozisyon yazmaları istenebilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

5. Gelen cevaplar alındıktan sonra öğrencilere arkadaşlık kurmada karakter 
güçlerinin kullanılacağı bir etkinlik gerçekleştirileceği açıklanır.

6. Etkinlik için öğrenciler gruba ayırma yöntemlerinden birisi kullanılarak 3 
gruba ayrılır. Önceden çoğaltılmış olan Çalışma Yaprağı-3’te yer alan se-
naryolardan her gruba bir senaryo dağıtılır. Gruptaki her öğrenci bir ka-
rakter gücünü seçer ve arkadaşlık kurmada bu karakter gücünü kullanarak 
grubuna verilen senaryoya uygun şekilde canlandırır.

7. Öğrencilerin canlandırmaları bittikten sonra, süreç tartışma sorularıyla de-
vam ettirilir:

• Arkadaşlık kurmada karakter güçlerini kullanarak canlandırmalar 
yapmak size neler hissettirdi?

• Arkadaşlık kurmada karakter güçlerini kullanmanın faydaları neler-
dir?

• Canlandırmalarda kullandığımız karakter güçlerini gerçek yaşamda 
arkadaşlıklar kurarken nasıl kullanabiliriz?

8. Tartışma sorularının cevaplanmasının ardından etkinlik, uygulayıcının şu yö-
nergesi ile sonlandırılır: “Sevgili öğrenciler bugünkü etkinlikle, hepimiz farklı 
farklı karakter güçlerine sahip olsak da sahip olduğumuz karakter güçlerini 
arkadaşlık kurarken kullanabildiğimizi örneklerle deneyimlemiş olduk.”

Etkinliği Geliştiren: Filiz IŞIK ALBAYRAK

Uygulayıcıya Not:

1. Etkileşimli tahta veya projektör bulunan sınıflarda Çalışma Yaprağı-2 tahtaya yan-
sıtılabilir.

2. Canlandırmalarda karakter gücü seçemeyen öğrencilere uygulayıcı öneride bu-
lunabilir.

3. Bulmacadaki (Çalışma Yaprağı-4) karakter güçlerinin 24 karakter gücünden rast-
gele seçilerek oluşturulduğu, tüm karakter güçlerinin arkadaşlık kurmada önemli 
olduğu notu vurgulanmalıdır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;
1. Akran eşleşmesi yapılarak sosyal çevre düzenlenebilir.
2. Karakter güçlerinin tanıtımında görsellerden faydalanılarak öğrenme süreci fark-

lılaştırılabilir.
3. Çalışma Yaprağı-4 tamamlanırken öğretmen desteği sunulabilir.
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KULAĞIM SENDE

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

İyi bir dinleyici olur./16.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Çalışma Yaprağı-2 grup sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişiler Arası Beceriler

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Çalışma Yaprağı-2

1. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki yönerge verilerek etkinlik başlatılır:

“Sevgili öğrenciler, can kulağı ile dinlemek deyimini duymuşsunuzdur. Bu-
gün sizlerle dinleme becerisi ile ilgili bir oyun oynayacağız. Sırayla her söz 
alan kişi önce adını sonra sevdiği rengi söyleyecek. Ancak bu oyunun bir 
kuralı var, her söz alan kişi yanındaki kişiye doğru dönüp onun yüzüne ba-
karak önce kendi adını ve sevdiği rengi söyledikten sonra kendisinden önce 
söz almış olan en son kişinin adını ve sevdiği rengi de söyleyecek. Haydi 
başlayalım!”

2. Öncelikle uygulayıcı ilk sırada oturan öğrenci ile göz teması kurarak kendi 
adını, sevdiği rengi söyler ve etkinlik başlatılır. Öğrencinin de önce kendi 
adını ve sevdiği rengi söyledikten sonra uygulayıcının adını ve sevdiği rengi 
söylemesi sağlanır ve sıra diğer öğrenciye geçer. Tüm öğrenciler bitirene 
kadar etkinlik sürdürülür.

3. Tüm öğrenciler bitirdikten sonra şu açıklama yapılır ve öğrencilere bir soru 
yöneltilir:

“Bu oyunda görüldüğü gibi eğer iyi bir dinleyici olamazsak bazı ayrıntıla-
rı kaçırabiliriz ya da söylenenleri yanlış hatırlayabiliriz. Bu açıdan iyi bir 
dinleyici olabilmek önemlidir. Sizce, iyi bir dinleyici olabilmek için neler 
yapabiliriz?”

4. Öğrenciler, paylaşımda bulunmaları için cesaretlendirilir. Gönüllü öğrenci-
ler başta olmak üzere diğer öğrencilerin de paylaşımları dinlenir.

5. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere 
dağıtılır. Çalışma Yaprağında yer alan iyi bir dinleyicinin özelliklerinden öğ-
rencilerce ifade edilmeyenler uygulayıcı tarafından öğrencilere hatırlatılır.

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
16. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden bugünkü etkinliklerle de gerçekleştirildiği gibi iyi bir dinle-
yicinin özelliklerini dikkate alarak bir hafta içerisinde kurdukları iletişimleri 
gözlemlemeleri ve ne kadar iyi bir dinleyici olduklarını değerlendirmeleri 
istenebilir. Bir sonraki etkinlikte paylaşımda bulunmak isteyen öğrenciler-
den değerlendirmelerin alınacağı ifade edilebilir.

2. Öğrencilerden karşısındakileri dinleyen kişilerin olduğu, günlük yaşama ait 
ortamları resimlemeleri istenebilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

6. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki yönerge öğrencilere verilir:

“Şimdi sizlerle iletişim kurarken iyi bir dinleyicinin özelliklerini kullanacağı-
mız bir etkinlik yapacağız.”

7. Öğrencilerden gönüllü iki kişi seçilir ve uygulayıcı tarafından Çalışma Yap-
rağı-2 ve Senaryo Durum-1 gönüllü öğrencilere okunur. Gönüllü öğrenciler 
kendilerine okunan Durum-1’i sınıf önünde canlandırırlar. Daha sonra Du-
rum-2 ve Durum-3 sırasıyla aynı şekilde farklı öğrenciler tarafından canlan-
dırılır.

8. Öğrencilerin canlandırmaları bittikten sonra, süreç tartışma sorularıyla de-
vam ettirilir:

• Bu üç canlandırma arasında nasıl bir farklılık vardı? 

• İyi bir dinleyici olabilmenin bize ve çevremizdekilere sağladığı katkı-
lar nelerdir?

• Bugünkü etkinlikten sonra daha iyi bir dinleyici olabilmek için neler 
yapmayı planlıyorsunuz?

9. Yapılan paylaşımlar sonrasında uygulayıcı tarafından etkinlik: “Sevgili öğ-
renciler, bugünkü etkinlikte görüldüğü üzere iyi bir dinleyici olmak çevremiz-
deki kişilerle daha etkili iletişim kurmamızda oldukça önemlidir.” cümlesiyle 
sonlandırılır.

Etkinliği Geliştiren: Filiz IŞIK ALBAYRAK

Uygulayıcıya Not:

1. Etkileşimli tahta veya projektör bulunan sınıflarda Çalışma Yaprağı-1 tahtaya yan-
sıtılabilir.

2. Dinleme becerisi oyununda renk yerine hayvan da kullanılabilir, renk seçemeyen 
öğrencilere uygulayıcı öneride bulunabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;
1. İyi bir dinleyici olmak için gerekli olan beceriler öğretmen/akran tarafından gös-

terilerek ve uygulatılarak öğretmen desteği sağlanabilir.
2. İyi bir dinleyici olmak için sözlü iletişim dışında beden dilinin jest ve mimiklerin de 

önemi vurgulanarak öğrencilerin farklı tepki vermeleri desteklenebilir.
3. İyi bir dinleyici olmak için gerekli olan becerileri içeren kontrol listeleri hazırla-

narak örnek olaylar ya da canlandırmalar üzerinden öğrencilerin bu becerileri 
sergilemeleri sağlanabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

İYİ BİR DİNLEYİCİNİN ÖZELLİKLERİ

YUKARIDAKİ ÖZELLİKLERİ KULLANDIYSANIZ TEBRİKLER!
 İYİ BİR DİNLEYİCİ OLDUNUZ.
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 Özellikle konuşan kişi durakladığı zamanlarda onun söz ve duygularını 
anladığımızı gösteren sözlü ve sözsüz işaretler kullanmamız yaralı olur. Bu işaretlere 
“onay tepkileri” (başı aşağı yukarı sallama, öne doğru eğilme gibi) denir.   

 

YUKARIDAKİ ÖZELLİKLERİ KULLANDIYSANIZ TEBRİKLER! 

 İYİ BİR DİNLEYİCİ OLDUNUZ. 

 

 
Sevgili öğrenciler iyi bir dinleyici olmak zaman ve çalışma isteyen bir süreçtir. 

Bu konu hakkında kitaplar okuyarak, çevrenizdekilerle (aileniz, arkadaşlarınız, 
akrabalarınız, komşularınız vs.) iletişim kurarken buradaki özellikleri sık sık 
tekrarlayarak dinleme gücünüzü arttırabilirsiniz. Gerek aile, gerek arkadaşlarla 
kurulacak iletişim açısından oldukça önemli olan iletişim kabiliyetini güçlendirmek sizi 
başarıya götürecek önemli bir nokta olacaktır. İyi birer dinleyici olma yolunda sizlere 
başarılar dileriz. 

 

Dinlemek, gösterebileceğimiz nezaketlerin en yükseğidir. 
DALE CARNEGİE 

 
Söz söylemek için önce duymak, dinlemek gerek, sen de söze dinlemek yolundan gir. 

MEVLANA 
 
Her insan duyabilir. Dinlemek ise sadece sessiz kalabilenler için mümkündür. 

OSHO 
 
İyi bir dinleyici olmak, sanıldığı kadar kolay değildir. Uzun bir süre ilgilenmiş 
görünmek, kaşları çok yorar. 

JANE GOODSELL 
 
 
 
 
 
 

 Sevgili öğrenciler iyi bir dinleyici olmak zaman ve çalışma isteyen bir süreçtir. Bu konu hakkında kitaplar 

okuyarak, çevrenizdekilerle (aileniz, arkadaşlarınız, akrabalarınız, komşularınız vs.) iletişim kurarken buradaki 

özellikleri sık sık tekrarlayarak dinleme gücünüzü arttırabilirsiniz. Gerek aile, gerek arkadaşlarla kurulacak iletişim 

açısından oldukça önemli olan iletişim kabiliyetini güçlendirmek sizi başarıya götürecek önemli bir nokta olacaktır. 

İyi birer dinleyici olma yolunda sizlere başarılar dileriz.

Dinlemek, gösterebileceğimiz nezaketlerin en yükseğidir.

               DALE CARNEGİE

Söz söylemek için önce duymak, dinlemek gerek, sen de söze dinlemek yolundan gir.

         MEVLANA

Her insan duyabilir. Dinlemek ise sadece sessiz kalabilenler için mümkündür.

             OSHO

İyi bir dinleyici olmak, sanıldığı kadar kolay değildir. Uzun bir süre ilgilenmiş görünmek, kaşları çok yorar.

                   JANE GOODSEL
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 Ali, bir arkadaşı ile bir gün önce büyük bir tartışma yaşamıştır. Arkadaşı, bir ödevi için Ali’den yardım istemiştir 

ancak Ali’nin buna zamanı yoktur. Arkadaşına yardım edemeyeceğini söylediğinde arkadaşı ısrar etmiş, ancak Ali 

vazgeçmemiş ve ona ödevini tek başına yapması gerektiğini söylemiştir. En sonunda arkadaşı sinirlenmiş ve onu iterek 

yanından ayrılmıştır. Ali hâlâ bu tartışmanın etkisi altındadır, bu durumu birine anlatıp rahatlamak istemektedir. O sırada 

Ayşe ile karşılaşır.

DURUM-1:

 Ali yaşadığı tartışmayı anlatmaya başlar ve Ayşe, Ali’yi dinlerken onun gözlerine bakar. Ali sözlerini bitirene 

kadar öylece onun gözlerine bakar durumda bekler. Ali anlattıklarını bitirince Ayşe onun yanından hiçbir şey söyleme-

den uzaklaşır.

DURUM-2

 Ali, yaşadığı tartışmayı anlatmaya başlar ve Ayşe, Ali’yi dinlerken onun gözlerine bakar. Ali sözlerini bitirene 

kadar öylece onun gözlerine bakar durumda bekler. Ali anlattıklarını bitirince Ayşe konuyu iyice anlamak için Ali’ye bir 

soru sorar.

“Sana bunu söyledikten sonra sen ona tam olarak ne dedin?” ya da “O seni ittiğinde sen ne yaptın?” vb.

 Ayşe, Ali’yi dinlerken onu anladığını belirtmek için kafasını aşağı yukarı hafifçe sallar.

DURUM-3

 Ali yaşadığı tartışmayı anlatmaya başlar ve Ayşe, Ali’yi dinlerken onun gözlerine bakar. Ali sözlerini bitirene 

kadar öylece onun gözlerine bakar durumda bekler. Ali anlattıklarını bitirince Ayşe konuyu iyice anlamak için Ali’ye bir 

soru sorar.

 “Sana bunu söyledikten sonra sen ona tam olarak ne dedin?” ya da “O seni ittiğinde sen ne yaptın?” vb.

 Ayşe, Ali’yi dinlerken onu anladığını belirtmek için kafasını aşağı yukarı hafifçe sallar. Ali konuşmasını bitirince 

Ayşe durumu özetleyen bir yorum cümlesi kurar.

 “Bu tartışma seni oldukça etkilemiş görünüyor, bu konuda nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsun?”

Çalışma Yaprağı 2

SENARYO
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DİKKAT! DİKKAT! BEDENİMİN DİLİ VAR

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Beden dilinin iletişimdeki önemini fark eder./17.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 her öğrenci için bir olay kartı olacak şekilde çoğaltılır.

2. Çalışma Yaprağı-1’deki kartların her biri çizgilerden kesilerek kavanozun 
içine atılır.

3. Afişin çıktısı alınarak tahtaya asılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişiler Arası Beceriler

5. Sınıf

1. 1 adet kavanoz/torba/kutu
2. Çalışma Yaprağı-1 
3. Afiş
4. Bant

1. Etkinliğin amacının öğrencilerin beden dilinin iletişimdeki önemini fark etme-
leri olduğu açıklanır. 

2. Açıklama yapılarak etkinliğe başlanır: 

“Sevgili öğrencilerim, karşımızdaki kişiye duygularımızı ve düşüncelerimizi 
iletirken sözcükleri kullanıyoruz. Ayrıca sözcüklerin yanı sıra yüz ifadeleri, 
el-kol ve beden hareketlerimizi de kullanıyoruz. Bunlara beden dili deniyor. 
Beden dilimiz duygu ve düşüncelerimizin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Ör-
neğin kaşlarımız çatılmışsa kızdığımız anlaşılır. Oyun oynarken gülümsüyor-
sak mutlu olduğumuz anlaşılır.  Şimdi sizlerle beden dilimizi kullanacağımız 
bir oyun oynayacağız.”

3. Öğrenciler ikişer kişilik gruplara ayrılır. Her öğrenci “olaylar” kavanozun-
dan bir kart seçer. 

4. Oyun açıklanır:

“Öncelikle bir arkadaşınızla eşleşmeniz gerekiyor. Kavanozdaki kartlarda 
bazı olaylar yazıyor. Her biriniz kavanozdan bir kart seçeceksiniz. Eşleşti-
ğiniz arkadaşınıza kartta yazan olayı öncelikle beden dilinizi kullanmadan 
sonrasında ise beden dilini kullanarak anlatacaksınız. Daha sonra arkadaşı-
nız kendi kartında yazan olayı size anlatacak. Haydi başlayalım!” 

5. Öğrenciler kartta yazan olayı beden dilini kullanmadan ve kullanarak sıray-
la canlandırır. Oyun tamamlandığında öğrencilere şu sorular sorulur:

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
17. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden dersin sonunda “beden dilimizin önemini” anlatan bir 
kompozisyon yazmaları veya resim yapmaları istenir. Kompozisyon veya 
resimler sınıf panosuna asılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Aynı olayı beden dilini kullanarak ve kullanmadan anlatmak arasında 
nasıl bir fark vardı?

• Arkadaşınızın olayı canlandırırken beden dilini kullanması ve kullan-
maması arasında nasıl bir fark vardı?

• Bir kişi ile iletişim kurarken beden dilini kullanmak veya kullanmamak 
sizce neleri etkiler?

• Beden dilini kullanmanın iletişim kurarken sağladığı katkılar neler ola-
bilir?

• Sizler iletişim kurarken beden dilinizi kullanıyor musunuz? Nasıl?

6. Açıklama yapılır ve etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili öğrencilerim, bugün iletişim kurarken sadece sözlerimiz ile değil 
aynı zamanda ellerimiz ile jest ve mimiklerimiz ile baş hareketlerimiz ile 
beden duruşumuz ile yani bedenimiz ile de konuştuğumuzu fark ettik. Söz-
lerimizle söylediklerimizi bedenimiz ile onaylarız, daha doğru ve net olarak 
anlaşılmasını sağlarız.  Bedenimiz bazen kelimelerle anlatamadıklarımızı da 
ifade etmemizi sağlayan bir araçtır. Duygularımızı karşı tarafa aktarmamızı 
sağlar. Bu noktada iletişim kurarken beden dilimizin ne kadar önemli oldu-
ğunu ve iletişimimizde bize nasıl zenginlik kattığını görüyoruz.”

Etkinliği Geliştiren: Büşra ARSLAN

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Gruptaki öğrenci sayısı artırılıp buna göre bir düzenleme yapılarak etkinlik 
süreci farklılaştırılabilir.

2. Çalışma Yaprağı-1 kontrast renkte bir zemin üzerine yapıştırılarak veya pun-
toları büyütülerek görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

3. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin etkinliğe katılımları desteklenebilir.
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Afiş 

1

1 Canva ve Bitmoji programları kullanılarak tasarlanmıştır. 
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Çalışma Yaprağı 1

Arkadaşın sana önemli bir konuda yardım etti. 

1. Arkadaşına teşekkür et.

2. Beden dilini kullanarak ifade et. Örneğin 
gülümse, başını hafifçe öne doğru salla.

Uzun süredir görmediğin bir arkadaşınla 
karşılaştın. Onu gördüğüne sevindin.

1. Gördüğüne sevindiğini söyle.

2. Beden dilini kullanarak söyle. Örneğin ona 
doğru yaklaş, gülümse.

Arkadaşlarınla vakit geçiriyorsun ancak keyif 
almıyorsun. 

1. İyi vakit geçirmediğini söyle.

2. Beden dilini kullan. Örneğin arkadaşının 
yüzüne bakma, esneyerek konuş.

Arkadaşların oyun oynuyor ve sen de katılmak 
istiyorsun.

1. Oyuna katılmak istediğini söyle.

2. Beden dilini kullanarak söyle. Örneğin 
bedenini onlara yönelt, gülümse, coşkulu bir 
sesle söyle.

Çok beğendiğin bir ayakkabı var. Ailenden 
sana bunu almasını isteyeceksin.

1. Ayakkabıyı almak istediğini söyle.

2. Beden dilini kullanarak söyle. Örneğin iki 
elini birbirine göğüs hizasında kenetleyip öne 
arkaya hareket ettir.

Babanın bilgisayarına su döktün, ona 
söyleyeceksin. 

1. Durumu babana açıkla.

2. Beden dilini kullanarak açıkla. Örneğin 
başını öne eğ, yumuşak bir ses tonu kullan.

Çok önemsediğin bir sınavdan yüksek not 
aldın. Ailenle bunu paylaşacaksın. Sevinçlisin.

1. Yüksek not aldığını söyle.

2. Beden dilini kullanarak söyle. Örneğin 
zıpla, kahkaha at, sarıl.

Önemsediğin bir maç sırasında takım 
arkadaşının dikkatinin dağınık olduğunu fark 
ettin. 

1. Dikkatli olmasını söyle.

2. Beden dilini kullanarak söyle. 

Önemsediğin bir sınavdan düşük not aldın. 
Aile üyelerinden biri ile bunu paylaşacaksın. 
Üzgünsün.

1. Düşük not aldığını söyle.

2. Beden dilini kullanarak söyle. Örneğin 
omuzları düşür, yere bak.

Biri seninle sürekli dalga geçiyor. Onun 
durmasını istiyorsun.

1. Ona durmasını söyle.

2. Beden dilini kullanarak söyle. Örneğin dur 
anlamında kolunu uzat
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BENİM SANATIM-SPORUM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Sanatsal ve sportif etkinliklerden başarabildiklerini ayırt eder./18.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Afişin dersten önce çıktısı alınarak tahtaya/duvara yapıştırılır.
2. Ders öncesinde kartonların birinin üzerine “SANATIM”, bir diğerinin ise 

üstüne “SPORUM” yazılır ve tahtanın iki ayrı uçlarına yapıştırılır.
3. Çalışma Yaprağı-3 sınıf mevcudu kadar çıktı alınır.
4. Çalışma Yaprağı-1 çıktı alınarak parçalara ayrılır. Kutuya yerleştirilir.
5. Çalışma Yaprağı-2 çıktı alınarak parçalara ayrılır.
6. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunur.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Farkındalığı

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1 
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Çalışma Yaprağı-3
4. Afiş
5. 1 adet kutu
6. 2 adet farklı renklerde karton
7. Bant
8. Etkinlik Bilgi Notu-1
9. Etkinlik Bilgi Notu-2

1. Uygulayıcı etkinliğe “Evet sevgili öğrencilerimiz, tahtanın ortasında asılmış 
olan afişimizde dikkatinizi ilk olarak çeken görsel ne oldu?” diye sorarak 
başlar. Öğrenciler paylaşımını yaptıktan sonra uygulayıcı “Paylaşımlarınız 
için teşekkür ederim, haydi gelin şimdi birlikte güzel bir etkinlik yapalım.” 
diyerek etkinliğe devam eder.

2. Uygulayıcı önce Çalışma Yaprağı-2’deki etkinlikleri sırayla okumaya başlar. 
Etkinliklerin sanatsal mı yoksa sportif mi oldukları sorularak gönüllü öğren-
cilerden cevapları alınır. Okunan etkinliklerin uygun olduğu kategori sanat-
sal bir etkinlik ise “SANATIM” yazan kartonun altına yapıştırılır, sportif ise 
“SPORUM” yazan kartonun altına yapıştırılır. Bu şekilde sanatsal ve sportif 
etkinlik kategorileri ayrışmış olacaktır.

3. Sonrasında ise uygulayıcı Çalışma Yaprağı-1’de bulunan ve kutuya yerleş-
tirilmiş maddeleri karışık olarak okumaya başlar. Bu maddelerden cevabı 
“Resim-Müzik” olan maddeler “SANATIM” kartonunun altına yapıştırılır. 
Okunan maddelerden cevabı “Voleybol, Basketbol, Judo, Jimnastik, Okçu-
luk, Atletizm” olanlar ise “SPORUM” kartonunun altına yapıştırılır. Bu şekil-
de verilen etkinliklerde başarılı olabilmeyi fark edebilmenin ön koşulu olan 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
18. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-3’ün altında bulunan “Etkinliğin Değerlendi-
rilmesi” kısmının doldurulması için öğrencilere 1 hafta süre verilir. 

2. Öğrencilere verilen bir haftanın sonunda Çalışma Yaprağı-3’te yazılanların 
paylaşılması istenir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

maddeler öğrenciler tarafından yerleştirilmiş olacaktır.

4. Şimdi ise öğrencilere Çalışma Yaprağı-3 dağıtılır. Öğrencilerin cevaplandır-
ması için belli bir süre tanınır.

5. Uygulayıcı verilen süre bittikten sonra öğrencilere “Evet sevgili öğrencile-
rim, verdiğiniz cevaplara göre başarabildiğinizi fark ettiğiniz ve tahtada da 
gördüğümüz etkinlikleri belirleyelim. Şimdi sizlerden belirlediğiniz etkinlik-
leri ise sınıf arkadaşlarınıza canlandırarak anlatmanızı istiyorum.” diyerek 
öğrencilere canlandırma kısmına hazırlanmaları için biraz süre tanır. Son-
rasında gönüllü öğrencilerden başlanarak öğrencilerin canlandırmalarını 
yapmaları sağlanır. İzleyiciler ise hangi etkinlik olduğunu bulmaya çalışırlar.

6. Öğrencilerin paylaşımlarının ve canlandırmalarının ardından sınıfa şu soru-
lar sorulur:

• Afişte dikkatini ilk çeken nesne ile başarılı olduğunuzu fark ettiğiniz 
etkinlikler arasında bir benzerlik var mı?

• Hoşlandığın etkinlik ile başarılı olduğun etkinlik arasında nasıl bir iliş-
ki var?

• Başarılı olduğunuzu ayırt ettiğiniz etkinliklerde yapmanız gerekenler 
nelerdir?

7. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama yapılır:

“Sevgili öğrenciler, bu haftaki etkinliğimizin amacı sanatsal ve sportif etkin-
liklerden başarabildiklerinizi ayırt edebilmenizi sağlamaktı. Başarılı olduğu-
muz bir etkinliği uygulamak, ona vakit ayırmak bizi oldukça motive edecek 
bir çalışma olacaktır. Özellikle sanatsal ve sportif etkinliklerden hoşlandı-
ğımız ölçüde başarılı olduğumuzu keşfetmek zamanımızı verimli ve olumlu 
geçirmekte bize yol gösterici olacaktır.”

Etkinliği Geliştiren: Büşra ARSLAN

Uygulayıcıya Not:

1. Etkileşimli tahta veya projeksiyon bulunan sınıflarda Etkinlik Bilgi Notu-2 yan-
sıtılabilir.

2. Kullanılan kartonların farklı renklerde olması etkili olacaktır.

3. Afiş, Çalışma Yaprağı-1 ve Çalışma Yaprağı-2 renkli çıktı alınması öğrencile-
rin dikkatlerini çekmesi açısından daha etkili olacaktır.

4. Çalışma Yaprağı-1’deki maddeleri koyacağımız kutu yerine kutu bardak, tor-
ba, poşet. vb. kullanılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Akran eşleşmesi yapılarak sosyal çevre düzenlenebilir.

2. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da 
punto büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

3. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

4. Öğrencilerin sanat ya da spor faaliyetlerinden hangisine ilgisi olduğuna dair 
öğrenci görüşmeleri yapılarak öğrencilere farkındalık kazandırılabilir.
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Afiş? 

1 

                                                             
1Canva programı kullanılarak tasarlanılmıştır. 
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Çalışma Yaprağı 1
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Çalışma Yaprağı 2
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Çalışma Yaprağı 3

Etkinliğin Değerlendirilmesi “Hangi etkinlikleri başarabildiğini fark ettin?”, “Etkinlik sana ne 
kazandırdı?” :...………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................................
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Etkinlik Bilgi Notu 1 

 Sevgili uygulayıcımız, bu etkinlik notu yapılan etkinliğin uygulanmasında size 
yol gösterici olması amacıyla görselleştirilmiştir. 
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2Canva programı kullanılarak tasarlanmıştır. 

ETKİNLİK BİLGİ NOTU 1
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2Canva programı kullanılarak tasarlanmıştır. 

 Sevgili uygulayıcımız, bu Etkinlik Bilgi Notu yapılan etkinliğin uygulanmasında size yol gösterici olması 
amacıyla görselleştirilmiştir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU 2
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ÇALIŞMA VE ÜRETMENİN HAYATIMIZA ETKİSİ

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Çalışma ve üretmenin insan yaşamındaki önemini fark eder./19.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Öğretmen öğrencilerinden bir hafta öncesinden çalışma ve üretimin hayatı-
mızdaki önemi ile ilgi araştırma yapmalarını ister.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Farkındalığı

5. Sınıf

1. Tahta kalemi
2. A4 kâğıt

1. Öğrencilerin dikkatini çekmek için aşağıdaki sorular sorularak etkinliğe giriş 
yapılır. Her soru için öğrencilerden cevap alınır:

• Derslerinize çalıştığınızda nasıl hissediyorsunuz?

• Derslerinize çalışmak size ne kazandırır?

• Anneniz ve babanız ev işlerini yapmaktan yorulduğunu ifade etse ve 
bir hafta boyunca hiç ev işi yapmasaydı ne olurdu?

• Anneniz ve babanız işe gitmeyi bıraksa çalışmaktan yoruldum bir ay 
çalışmayacağım dese neler olur?

2. Daha sonra uygulayıcı tarafından iki farklı kişinin kısaca özellikleri anlatılır:

1. Kişi (Ahmet): Ahmet dersini dinleyen, ödevlerini zamanında yapan, çalış-
kan bir öğrenci. Ahmet ileride mühendis olmak istiyor. İlgisini en çok da ro-
botlar çekiyor. Türkiye’de yapılan Teknofest günlerinde kendi geliştirdiği bir 
robotu sergilemek, en çok isteği şeylerden birisi. Bunun için robotik kodlama 
kurslarına gidiyor, Türkiye’de yapılan bilim günlerine katılıyor ve kitaplar-
dan, sosyal medyadan bununla ilgili araştırmalar yapıyor.

2. Kişi (Ayşe): Ayşe doktor olmak isteyen, sürekli hayaller kuran, çok hayal-
perest biri. Hacettepe Tıp Fakültesini bitirmenin ve Türkiye’nin en iyi hasta-
nelerinden birinden teklif almanın hayalini kuruyor. En çok hayalini kurduğu 
şey ise “Ne iş yapıyorsun?” diye sorduklarında gururla doktor olduğunu söy-
lemek. Ancak Ayşe, derslerine çok fazla çalışmayan, çalışmadan da başarılı 
olunabileceğine ve zeki olduğuna inanan biri. Sosyal medyada sanatçıların 
hayatlarını takip etmeyi, sosyal medyada paylaşım yapmayı çok seviyor. 
Zamanının büyük kısmını bunlar alıyor.

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
19. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrenciler kendi çalışmaları sonucu elde ettikleri başarıları ve bu başarılar 
sonucu elde ettikleri değerleri sınıf arkadaşları ile paylaşabilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

3. Daha sonra öğrencilerden Ahmet ve Ayşe’nin 10 yıl sonra hayatlarının nasıl 
olacağını düşünmeleri ve bunu A4 kâğıda yazmaları istenir. Gönüllü öğren-
ciler yazdıklarını paylaşırlar. 

4. Şu sözler ile etkinlik tamamlanır: 

“Sadece hayal eden, çalışmayan, üretmeyen insanlar; kendi hayallerini 
yaşayan insanları uzaktan izlemek ve keşke diyerek hayatlarını sürdürmek 
zorunda kalır.”

Etkinliği Geliştiren: Fazilet AKBULUT ÖLMEZ

Uygulayıcıya Not:

1. Çalışkan ve üreten daha önce mezun arkadaşlarından örnekler verilebilir.

2. Uygulayıcı yazılan hikâyeye bir başlık yazmak isteseler ne olurdu sorusunu 
sorup bir başlık yazdırabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

2. Ek süre verilerek öğrencilerin etkinliği tamamlamaları sağlanabilir.



116

MESLEĞİM HAYATIMDIR

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Bir meslek sahibi olmanın kendisi ve toplum için önemini fark eder./20.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Öğrenciler dört gruba ayrılır.

2. Masalar birleştirilerek eşit şekilde öğrenci grupları masalara oturtulur.

3. Masalar 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırılır.

4. Her gruptan bir yazman seçilir.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Farkındalığı

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Kalem

3. Silgi

1. Öğrencilerin dikkatini çekmek için aşağıdaki sorular sorularak etkinliğe giriş 
yapılır. Her soru için öğrencilerden cevaplar alınır:

• Bir meslek sahibi olmayan insanın yaşamı nasıl olur? 

• Meslek sahibi bir insanı ve meslek sahibi olmayan bir insanı zihni-
nizde canlandırın. Hangisi daha üretkendir? Hangisi daha mutludur? 
Hangisi etrafına daha çok katkı sağlıyordur? 

• Covid-19 virüsü hiç geçmese hayatımız nasıl olur acaba? Öğrenci-
lerden cevap alınır. Peki, virüs bulaşmasın diye taktığımız maskeyi 
üretecek elemanlar olmasaydı hayatımız nasıl olurdu?

2. “Bir meslek sahibi olmanın kendimiz ve toplum için önemi nedir?” yazılı 
çalışma yaprağı uygulayıcı tarafından gruplara dağıtır.

3. Uygulayıcı tarafından süre başlatılır ve grupların çalışma yapraklarına konu 
ile ilgili bir kompozisyon yazmaları istenir.

4. Tüm gruplar dört istasyonda da kompozisyonun gelişiminde katkı sağladık-
tan sonra öğrencilerden kompozisyonlarına bir başlık vermeleri istenir.

5. Gönüllü gruplar oluşturdukları kompozisyonları okur. 

6. Aşağıdaki yönergeye benzer bir şekilde bir meslek sahibi olmanın kendimiz 
ve toplum için önemini belirten bir açıklama yapılarak etkinlik sonlandırılır: 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
20. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrenciler, meslek sahibi olmanın kendileri için ve toplum için önemi hak-
kında anne ve babalarıyla konuşabilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

“Meslek sahibi olmak; kişiyi kendine güvenen, her geçen gün yeteneklerini 
geliştiren, sosyal ilişkileri güçlü, takdir edilen, yararlı, mutlu ve huzurlu bir 
birey olmasının yanı sıra güçlü bir toplumun oluşmasında da önemli bir katkı 
sağlar. Çünkü bireylerin sahip olduğu yetenekler ve meslekler aileyi kalkın-
dırır toplumun en küçük birimi olan aile ise toplumu güçlendirir ve geliştirir. 
Meslekler önemli önemsiz, faydalı faydasız şeklinde gruplandırılamaz her 
meslek dürüst ve iyi yapıldığı sürece bireyin ve toplumun vazgeçilmez un-
surlarıdır.”

Etkinliği Geliştiren: Fazilet AKBULUT ÖLMEZ

Uygulayıcıya Not:

1. Öğretmen öğrencilerin her beş dakikada bir grup değiştirmelerini isteyerek bütün 
istasyonlarda etkinlik yapmasını sağlamalıdır.

2. Öğretmen yazıma başlamadan önce öğrencilere kompozisyonla ilgili kısaca bil-
gi verebilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağı kontrast bir zemin üzerine yapıştırılarak ya da dokunsal özellik-
ler eklenerek görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

2. Çalışma yaprağına kompozisyon yazmak yerine resim yapmak, çizim yapmak 
şeklinde öğrencilerden farklı şekillerde tepki alınabilir.

3. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

Adı Soyadı:

Sınıfı:

BİR MESLEK SAHİBİ OLMANIN KENDİMİZ VE TOPLUM İÇİN ÖNEMİ NEDİR?
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GÖKKUŞAĞI AMAÇLARIM! 

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Geleceği hayal ederek yaşam amaçları oluşturur./21.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notunda yer alan görselin net anlaşılabilmesi için renkli çıktısı 
alınabilir ya da Etkinlik Bilgi Notu tahtaya yansıtılabilir. 

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Karar Verme

5. Sınıf

1. Etkinlik Bilgi Notu

1. Uygulayıcı tarafından aşağıda yer alan açıklama yapılır:

“Bugün sizlerle geleceği hayal ederek yaşam amaçlarınızı oluşturmanız üze-
rine görüşeceğiz. Ancak öncesinde “Önce Hayal” kitabından Terzi Josef’in 
yaşamı ile ilgili paylaşımda bulunacağım.

…Terzi Josef müşterilerine önce bakıyor, sonra gözlerini kapatıp onlar için 
hayal kuruyor ve başlıyordu dikmeye. Kırt kırt, tıkır tıkır, pof pof! Ortaya öyle 
güzel giysiler çıkıyordu ki…Derken sonunda Josef kendisi için de bir hayal 
kurdu ve hayali rengarenk bir paltoya dönüştü. Peki, paltosu eskidiğinde Jo-
sef ondan vazgeçti mi? Hayır! Bu eski palto yeni hayallerle farklı maceralara 
dönüştü.
                 Önce hayal, sonra gerçek
                 On parmak, on marifet
                 Hayal ettiğin gerçek olur
                 Her şeyden önce hayal kur!!!!”

                                 Judith Malika Liberman

2. Uygulayıcı tarafından öğrencilerin sıralarında bulundukları yerde aya-
ğa kalkmaları ve gözlerini kapatmaları istenir. Ardından “Şimdi sizlerden 
gökyüzünde olduğunuzu hayal etmenizi istiyorum. Rengârenk gökkuşağı-
nın hemen altında olduğunuzu hayal edin. Biliyorsunuz ki, gökkuşağında 
yedi renk bulunmaktadır. Bunlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, 
mordur. Her renk sizin geleceğinize ilişkin yaşam amaçlarınızı temsil etsin. 
Benimle birlikte geleceğe yolculuk yapmaya hazır mısınız?” denir ve öğren-
cilere hayal kurmaları için 5 dakika süre verilir.

3. Etkinlik Bilgi Notu tahtaya asılır ya da yansıtılır. 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
21. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden bir sonraki haftaya sınıf panosuna asmaları için “Bugün bu-
radayım ama 5 yıl sonra …………….olacağım.” ve “Bugün 5. sınıfa gidiyo-
rum, 10 yıl sonra ise…………………”cümlelerini tamamlamaları istenir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

4. Öğrencilerden gözlerini açmaları ve sıralarına oturmaları istenir. Ardından 
Etkinlik Bilgi Notunda yer alan gökkuşağı resmini incelemeleri istenir. 

5. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılır.

“Bu fotoğrafta yer alan renkler sırasıyla en alttaki mor renkten en uzaktaki 
kırmızı renge doğru genişlemektedir. Sizlerden aşama aşama kendi gökku-
şağınıza geleceğinize ilişkin yaşam amaçlarınızı yazmanızı istiyorum. Ör-
neğin mor önümüzdeki 4 yılı, mavi 4 ile 8 yıl sonrasını, kırmızı ise 20 yıl 
sonrasını ifade ediyor gibi düşünebilirsiniz. Burada belirtilen aralıklar, süre-
ler tamamen size aittir. Sizin gelecek planlarınıza, yaşam amaçlarınıza göre 
şekillenecektir. Şimdi önünüzdeki not kâğıtlarına yaşama dair amaçlarınızı 
not etmenizi istiyorum.” 

6. Etkinlik için belirtilen sürenin ardından öğrencilerin paylaşımları alınır. 

7. Süreç tartışma soruları kapsamında değerlendirilerek sonlandırılır:

• Etkinlik sürecinde neler yaşadınız/hissettiniz?

• Geleceğe yönelik yaşam amaçlarınızı oluşturmak nasıl hissettirdi?

• Yaşam amaçlarınızı oluştururken zaman aralıklarını belirtmek için na-
sıl bir yol izlediniz?

8. Tartışma sorularının ardından uygulayıcı tarafından etkinliğin sonucuna iliş-
kin açıklama yapılır: 

“Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle geleceği hayal ederek yaşam amaçları-
mızı oluşturmaya çalıştık. Unutmayın ki hayal kurmak ilk adımdır ve bundan 
sonrası çabalarınızla gerçeğe dönüşebilecektir. Gerçekleşen her hayal de 
bizi ileriye taşıyarak yeni hayallerin oluşmasına olanak sağlayacaktır. Elbet-
te bu hayallerin gerçekleşmesi, istediğimiz amaçlarımıza ulaşmamız bazen 
kolay olmayacak ancak çaba gösterdiğiniz takdirde farklı yollar bulabile-
ceksiniz. Hayal etmekte zorlandığınızı hissettiğiniz an ‘Önce Hayal’ kitabın-
daki sözleri mırıldanabilirsiniz. 
                 Önce hayal, sonra gerçek
                 On parmak, on marifet
                 Hayal ettiğin gerçek olur
                 Her şeyden önce hayal kur!”

Etkinliği Geliştiren: Neşe KURT DEMİRBAŞ

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilerin anlatılan hikâyeyi rahatlıkla duyabilecekleri şekilde oturmaları 
sağlanarak fiziksel çevre düzenlenebilir. 

2. Öğrencilerin yaşam amaçlarını yazmaları için ek süre verilerek öğrenme sü-
reci farklılaştırılabilir.

3. Öğrencilerin yaşam amaçlarını yazmaları sırasında öğretmen bireysel olarak 
rehberlik ederek destek sunabilir.

KAYNAK:
Liberman, J.M. (2020). Önce Hayal. (Resimleyen: Zeynep Özatalay). Redhouse Kidz. 3. Baskı.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU
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BİZ ARKADAŞIZ!

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Arkadaşlık ilişkilerini sürdürme konusunda yapabileceklerini bilir./22.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişiler Arası Beceriler

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Etkinlik Bilgi Notu

3. Renkli küçük not kâğıtları

4. Kutu/torba

1. Aşağıdaki şiir okunarak etkinlik süreci başlatılır. 
             Nerede bir kahkaha duyarsan
             Orada arkadaşlık vardır.
             Çünkü mutluluk dediğimiz şey
             Arkadaşlarımız kadardır.

                                           Hayrettin TURAN

2. Aşağıdaki açıklama yapılır ve utangaç kediler adlı hikâye okunur.

“Sevgili öğrencilerim, bugün sizlerle arkadaşlık ilişkilerini sürdürme konusun-
da yapabilecekleriniz üzerine konuşacağız. Şimdi Çalışma Yaprağı-1’ de 
yer alan ‘Utangaç Kediler’ adlı hikâyeyi sizlerle paylaşacağım. Sizlerden 
dikkatle dinlemenizi istiyorum.”

3. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır ve uygulayıcı tarafından okunur.

4. Çalışma Yaprağında yer alan sorular sorulur. Öğrencilere soruları cevap-
lamak için yeterli süre verilir. Ardından gönüllü öğrencilerden paylaşımları 
alınır.

5. Renkli not kâğıtları dağıtılır. Öğrencilere şu açıklama yapılır:

“Sevgili gençler, bir arkadaşlığın sürdürülebilmesi için neler gereklidir ya da 
neler yapmak gerekir? Bu soruyu düşünmenizi ve ardından cevabınızı sizle-
re dağıtmış olduğum renkli not kâğıtlarına yazmanızı istiyorum. Unutmayın 
bir arkadaşlığın devam edebilmesinde birçok önemli etken bulunmaktadır. 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
22. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Okulda arkadaşlık günü belirlenir ve ortak bir renk seçilir. Örneğin beyaz 
ya da mavi 5. sınıf öğrencilerinin okullarında kendilerinden daha küçük 
sınıf olması durumunda “Arkadaşlık ilişkilerinin sürdürülmesi” ile ilgili kısa 
bir paylaşımda bulunmaları istenebilir. Eğer en küçük sınıf düzeyi kendileri 
ise başka şubede yer alan arkadaşları ile arkadaşlık gününde paylaşımda 
bulunabilirler.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Aklınıza gelen her düşünceyi paylaşmaktan kaçınmayın. İsterseniz adınızı 
ve soyadınızı yazabilirsiniz.”

6. Öğrenciler tarafından doldurulan not kâğıtları kutuya/torbaya atılır ve karış-
tırılır. Öğrenciler sırayla kutudan/torbadan bir not kâğıdı seçer ve okur. Her 
öğrencinin paylaşımının ardından not kâğıtları sınıf panosuna asılır. 

7. Etkinlik Bilgi Notu öğrencilerle paylaşılır.

8. Süreç tartışma soruları kapsamında değerlendirilir:

• Etkinlik sürecinde neler yaşadınız/hissettiniz?

• Arkadaşlık ilişkilerini sürdürme sürecine ilişkin yeni neler öğrendiği-
niz?

• Arkadaşlık ilişkilerinizi sürdürme konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor 
musunuz? 

9. Etkinliğin sonucuna ilişkin açıklama yapılır:

“Sevgili öğrencilerim, bugün sizlerle arkadaşlık ilişkilerini sürdürme konusun-
da yapabilecekleriniz üzerine görüştük. Sizlerden de bir ilişkinin sağlıklı bir 
şekilde devam edebilmesi için gerekli olan çok güzel dönütler aldık. Hem 
kendi ilişkilerinizi gözden geçirebilme fırsatı buldunuz hem de bir başka 
arkadaşınızın arkadaşlık ilişkisinde nelere önem verdiği konusunda farkın-
dalık kazandınız. Bundan sonra yaşamınızda bir arkadaşlığı başlatırken ya 
da sonlandırırken olduğu gibi arkadaşlık ilişkilerinizi sürdürebilmek için de 
yeterli özeni, önemi ve dikkati göstermeniz gerektiğini vurguladık.”

Etkinliği Geliştiren: Neşe KURT DEMİRBAŞ

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak ma-
teryalde uyarlama yapılabilir. 

2. Öğrencilerin cevapları kâğıtlara yazmaları için ek süre verilerek öğrenme süreci 
farklılaştırılabilir.

KAYNAK:

Parker, J. G., & Asher, S. R. (1993). Friendship and Friendship Quality in Middle Childhood: Links with Peer Group 
Acceptance and Feelings of Loneliness and Social Dissatisfaction. Developmental Psychology, 29, 611-621.
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Çalışma Yaprağı 1

 Bir zamanlar iki utangaç kedi varmış.  Bu kedilerden biri kömür karası siyah diğeri ise 

kar beyazı renktelermiş. Ancak her ikisi ne kadar zıt renklerde olsalar da ortak bir özellikleri de 

varmış. Bu iki afacan kedi çok utangaçmış. Öyle utangaçlarmış ki aslında yuvaları yan yana ol-

masına rağmen birbirleri ile sohbet etmeye cesaret edemezlermiş. Ancak bir gün Kar Beyazı’nın 

yardıma ihtiyacı olmuş ve tüm cesaretini toplayarak Kömür Karası’na gitmiş. Kömür Karası, çok 

şaşırmış ama bir o kadar da mutlu olmuş. Kar Beyazı’nın bu adımı atması ile çok iyi arkadaş 

olmuşlar. Neredeyse her dakikalarını birlikte geçirir olmuşlar. Birlikte mama yer, gezer, fare ya-

kalar, oyunlar oynarlarmış ve daha bir sürü güzel şey yaparlarmış.

 Öyle güzel arkadaş olmuşlar ki diğer kediler onların bu dostluğunu kıskanır hâle gelmiş-

ler. Tabii içten içe de keşke bizimle de arkadaş olsalar ya da bizim de böyle arkadaşlıklarımız 

olsa diye istekte bulunurlarmış. 

 Bir gün bizim Kar Beyazı ve Kömür Karası birlikte kamp yapmaya karar vermişler. Mal-

zemelerini hazırlamaya başlamışlar. Bunu duyan Miskin ve Bulut ise çok üzülmüşler. Hatta onların 

planını bozmak için plan yapmaya başlamışlar. Plan ne mi? 

Miskin: Ben şimdi Kar Beyaz’nın yanına gideceğim. Ardından onunla sohbet ederken aslında 

Kömür Karası’nın kendisi ile arkadaş olmak istemediğini söyleyeceğim. Hatta Kömür Karası’nın 

ağzından “Ben Kar Beyazı’nı hiç sevmiyorum. Onunla sadece yalnız kalmamak için birlikteyim. 

Yoksa çok sıkıcı.” diyeceğim.

Bulut: Süper fikir Miskin! Sen bir dâhisin. Ben de o zaman Kömür Karası’nın yanına gidip onların 

arasını bozmaya çalışayım. 

 Aradan tam 3 gün geçmiştir. Ancak kediler sokağında derin bir sessizlik hâkimdir.

 Kar Beyazı ile Kömür Karası duydukları cümleler karşısında oldukça üzgün ve birbirlerine 

karşı kırgındırlar. Hatta bu iki iyi arkadaş üç gündür hiç bir araya gelmemiştir. Peki ya şimdi ne 

olacak?

…………………………………………………………………………………..

***Sevgili öğrencilerim şimdi sizlerden Kar Beyazı ya da Kömür Karası’nın yerine kendinizi koy-

manızı istiyorum. 

 1. Siz bu durumda ne yapardınız?

 2. Arkadaşlığınızı sürdürmek için nasıl bir adım atardınız?

UTANGAÇ KEDİLER
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

Arkadaşlık üzerine…

 Sevgili öğrencilerim arkadaşlık ilişkilerini başlatabilmek kadar sürdürebilmek ve hatta 

sonlandırabilmek de oldukça önemlidir. Özellikle arkadaşlığı sürdürmek için öncelikli koşul kar-

şılıklı saygı sevgi ve fedakârlık olabilir. Elbette ihtiyaç duyduğumuz anda güvende hissetmek ve 

birbirinizi güçlendirebilmek de oldukça önemlidir. 

 Son olarak size arkadaşlık modelinden söz edeceğim.

Parker ve Asher (1993)  tarafından geliştirilen arkadaşlık niteliği modeline göre,

 1- Birinci basamak yakınlık ve dostluk kurabilmektir. Arkadaşlar birlikte zaman geçirmek-

ten mutlu olurlar. 

 2- İkinci olarak birbirlerine yardım eder, işbirliği yaparlar ve duygularını paylaşırlar. 

 3- Üçüncü olarak, arkadaşlık ilişkilerinde her iki üyede önemlidir.  İlişkide kendini açma 

düzeyi ve karşılıklı olarak bağlılığı sürdürmek önemlidir.  

 4- Dördüncü olarak, arkadaşlar kaygı ve problem yaşadıklarında birbirlerini desteklerler. 

 5- Beşinci olarak, arkadaşlar birbirlerinin fikirlerini önem verirler ve düşüncelerini öğren-

meye çalışırlar. Ayrıca duygusal gelişmelerini desteklemek için yardım, iş birliği ve paylaşımda 

bulunurlar.
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DEĞİŞEN DUYGU DURUMLARIM, FARKINDAYIM TÜM BUNLARIN!

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Değişen duygu durumlarını fark eder./23.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1, 2 ve 3 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Uygulayıcı aşağıda belirtilen duyguların her birini balonların üzerine yazar: 
mutluluk, üzüntü, öfke, şaşkınlık, korku, tiksinme, aşağılama, merak, utanma 
ve suçluluk.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Duyguları Anlama ve Yönetme

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Çalışma Yaprağı-3
4. 10 adet balon
5. Bant

1. Etkinlik şu açıklama ve soru ile başlatılır: “Sevgili öğrencilerim, bu hafta 
sizlerle değişen duygu durumlarımızı fark etmeye yönelik bir etkinlik ger-
çekleştireceğiz. Peki, değişen duygu durumlarımız dediğimde aklınıza neler 
geliyor?”

2. Öğrencilerden gelen cevaplar alındıktan sonra aşağıdaki açıklama yapıla-
rak öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır: 

“Şimdi, değişen duygularımızı fark etmek amacıyla kendi yaşantılarımızı 
kullanacağımız bir çalışma ile devam edeceğiz. Bunun için size Çalışma 
Yaprağı-1’i dağıtacağım.” 

3. Daha sonra aşağıdaki açıklama sınıfa yöneltilerek öğrencilerin soruları var-
sa cevaplanır: 

“Bu çalışma yaprağına geçirdiğiniz bir günü, bir olayı ya da hatırladığınız 
bir anıyı yazmanızı istiyorum. Konu seçmekte tamamen özgürsünüz. Bunun 
için süreniz 10 dakika. Sorusu olan var mı?”

4. Öğrenciler Çalışma Yaprağı-1’i tamamladıktan sonra aşağıdaki açıklama 
ile öğrencilerin her bir cümleyi numaralandırmaları istenir: 

“Değerli öğrencilerim, Çalışma Yaprağı-1’i tamamlayarak bir yaşantınızı ya-
zılı hâle getirdiniz. Şimdi ise, her cümlenizi numaralandırmanızı istiyorum. 
Bunun için ilk cümleden itibaren her bir noktanın üzerine 1’den başlayarak 
rakamlar yazabilirsiniz.” 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
23. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-3 dağıtılır. Öğrencilerden bir hafta boyunca 
yaşadıklarını not ederek çalışma yaprağının sonunda yer alan çizgideki 
boşluklara değişen duygu durumlarını sırayla yazmaları istenir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

5. Öğrenciler ilgili numaralandırmaları yaptıktan sonra, öğrencilere Çalışma 
Yaprağı-2 dağıtılır ve uygulayıcı tarafından etkinlik öncesinde hazırlanan 
balonlar öğretmen masasının üzerine yerleştirilip tahtaya yapıştırılırken aşa-
ğıdaki açıklama yapılır:

“Çalışma Yaprağı-2’de 1’den itibaren sıralanmış numaralar görüyorsunuz. 
Şu an masada 10 tane balon var. Bu balonları tek tek tahtaya yapıştıraca-
ğım.” 

6. Balonlar tahtaya yapıştırıldıktan sonra aşağıdaki açıklama yapılır ve soru ile 
devam edilir: “Şimdi de Çalışma Yaprağı-1’de yer alan ve numaralandırdı-
ğınız her bir cümlede yer alan duyguyu, tahtada yer alan duygu balonlarını 
kullanarak Çalışma Yaprağı-2’ye yazmanızı istiyorum. Bu duygular dışında 
da yazmak istediğiniz duyguları yazabilirsiniz. Süreniz 10 dakika. Sorusu 
olan var mı?” 

7. Tüm öğrenciler Çalışma Yaprağı-2’yi tamamladıktan sonra gönüllü öğrenci-
lerden yaşantıları ve değişen duygu durumlarını paylaşmaları istenir.

8. Aşağıdaki tartışma soruları sınıfa yöneltilir: 

• Değişen duygu durumlarınızı fark ettiğinizde neler hissettiniz?

• Değişen duygu durumlarımızı fark etmek bizim için neden önemlidir?

• Değişen duygu durumlarımızı fark etmek yaşamımızı nasıl etkiler?

9. Gönüllü öğrencilerin cevapları alındıktan sonra uygulayıcı tarafından duygu 
durumlarının değişimine ilişkin vurgu yapılarak etkinlik sonlandırılır.

Etkinliği Geliştiren: Oğuz MERCAN

Uygulayıcıya Not:

1. Öğrencilerin Çalışma Yaprağı-1’e yazacakları yaşantılarda zorlanmaları hâlinde 
uygulayıcı tarafından 5. sınıfın ilk günü, son katıldığınız yarışma, hatırladığınız ilk 
anı, arkadaşlarınızla yaşadığınız bir olay gibi örnekler sunulabilir.

2. Öğrencilerin Çalışma Yaprağı-1’de ifade ettikleri yaşantılarda ortaya çıkabilecek 
herhangi bir travmatik bulguda, ivedilikle okul psikolojik danışma ve rehberlik 
servisi ile iletişime geçilmelidir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da 
punto büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Akran eşleşmesi yapılarak sosyal çevre düzenlenebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sunulabilir.

KAYNAK: Etkinlik kapsamında belirlenen 10 duygu, aşağıda belirtilen kaynaklar kullanılarak seçilmiştir:

 1. Ekman, P. (2007). Emotionsrevealed: Recognizingfacesandfeelingstoimprovecommunicationandemotional life. New York: OwlBooks.

 2. Izard, C. E. (1991). Emotions, personality, andpsychotherapy. Thepsychology of emotions. New York/London: PlenumPress.
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Çalışma Yaprağı 1

Neler Yaşadım?
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Çalışma Yaprağı 2

Neler Yaşadım?

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

18:
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Çalışma Yaprağı 3

Değişen Duygu Durumlarımla Yaşadığım 1 Hafta

DEĞİŞEN DUYGU DURUMLARIM

…………/…………/…………/…………/…………/…………/…………/…………/
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CAN KULAĞI

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamak için etkili dinleme stratejilerini 
kullanır./24.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 sınıf mevcudunun yarısı kadar çoğaltılarak kesilir.
2. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunur.

3. Öğrenci sıra/masaları ikişerli gruplardan oluşacak ve grup üyeleri birbirle-
rine sırtını dönerek oturacak şekilde ayarlanmalıdır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Duyguları Anlama ve Yönetme

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Etkinlik Bilgi Notu
3. Tahta
4. Göz bandı

1. Etkinliğe “Geçen haftaki etkinliğimizde, duygu durumlarını fark etmenin öne-
minden bahsetmiştik. Bugün, duygu ve düşünce dünyasının kapısını aralaya-
bileceğimiz anahtarları öğreneceğiz. Kelimelerle birlikte bedenin sözlerini 
de dinleyerek başkalarını doğru anlamayı deneyimleyeceğiz.” denerek giriş 
yapılır. 

2. Etkinliğin amacının başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamak için etkili 
dinleme yöntemlerinin kullanılması, olduğu belirtilerek devam edilir.

3. Öğrencilere dinleme ve duyma arasında bir fark olup olmadığı sorulur, gö-
nüllü öğrencilerden cevaplar alınır.

4. Uygulayıcı etkinliğe geçmeden önce, öğrencileri ikişerli gruplara ayırır.

5. Uygulayıcı “Şimdi sizlerle ‘Can Kulağı’ isimli etkinliği yapacağız. 1 numa-
ralı görevi alanlar gözleri kapalı olarak (göz bandı) arkadaşlarına sınıfta 
paylaşabilecekleri bir anılarını anlatacaklar. Bu esnada 2 numaralı görevi 
alanlar ise hem kâğıttaki sayıları ezberlemeye çalışacak hem de arkadaşını 
dinlemeye çalışacak.” der. 

6. Uygulayıcı paylaşımların bittiğini gözlemledikten sonra göz bantlarının çıka-
rılmasını ister ve etkileşim sorularına başlar:

• Ezberlediğiniz rakamlardan hatırladıklarınızı söyleyiniz? 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
24. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Öğrencilerden aile içinde benzer bir süreci uygulayıp deneyimlemeleri istenir. 
Gönüllü öğrenciler paylaşımda bulunabilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Yaşantılarınızı anlatırken neler hissettiniz?

• Rakamları ezberleyen arkadaşlarınızı dinlerken neler hissettiniz?

• Anlatma ve dinleme işi nasıl olsaydı daha iyi olurdu? 

7. Bu aşamada öğrencilere Etkinlik Bilgi Notunda yer alan etkili dinleme stra-
tejileri anlatılır ve tahtaya yazılır. Etkinliği yaparken bu stratejilerden hangi-
lerinin uygulanamadığı sorulur, gönüllü olan öğrencilerden cevaplar alınır.

8. Uygulayıcı tarafından “Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle başkalarını doğru 
anlayabilmek için gerekli olan iletişim kurallarını konuştuk. Dinlemenin de 
konuşma gibi aktif süreçler içerdiğini öğrendik. Etkinliğimizde göz teması 
kurmadan, karşımızdakinin beden dilini görmeden, aklımızda başka şeyler 
varken doğru iletişim kuramayacağımızı deneyimledik. İletişimin insanlar için 
ne kadar gerekli olduğunu bildiğimize göre, bugün öğrendiklerimiz bundan 
sonraki yaşantımız için bize kılavuz olacak.” denir ve etkinlik tamamlanır.

Etkinliği Geliştiren: Burcu KURT

Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma Yaprağı-1’de rakamların yer aldığı matris, bir sayfada birden fazla 
olacak şekilde yerleştirilerek çoğaltma işlemi yapılabilir.

2. Göz bantlarının takılması sırasında öğrencilere yardım edilebilir. 

3. Etkinlikten önce sıra/masaların konumu ayarlanmış olmalıdır. 

4. İkişerli grup oluşturmada tek kalan öğrenci olursa öğretmen de gruba dâhil 
olabilir veya bir grup üçlü olacak şekilde oluşturulur. Üçüncü olan öğrenciye 
de rakamların bulunduğu matris verilerek dinleyici olarak etkinliği sürdürmesi 
istenir.

5. Tahtaya yazmak yerine önceden hazır edilerek etkileşimli tahtada açılabilir 
veya projeksiyonla yansıtılabilir.

6. Göz bandı temin edilemiyorsa ikişerli grupların birbirlerine sırtlarını dönecek 
şekilde oturmaları sağlanabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Etkileşim soruları basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

2. Çalışma yaprağındaki rakamların puntosu büyütülerek ve kontrast bir zemin 
üzerine yapıştırılarak ya da dokunsal özellikler eklenerek görme bakımından 
işlevsel hâle getirilebilir.

3. Öğrencilerin gereksinimlerine göre akran desteği alabilecekleri arkadaşları 
ile eşleşmeleri sağlanabilir.
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Çalışma Yaprağı 1
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Çalışma Yaprağı 1 
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

Duyma: Çevreden gelen seslerin kulak tarafından algılanması durumudur. Pasif, biyolojik bir 

süreçtir.

Dinleme: Algılanan seslerin yorumlandığı, tercih edilmiş bir süreçtir. Düşünmek gibi bilişsel eylem-

ler gerektirir.

Etkili Dinleme: Dinleyenin, anlatılanlardan doğru sonuçlar çıkarmak için etkili dinleme stratejileri 

kullandığı, iletişim engellerinden kaçındığı aktif bir süreçtir.

Etkili Dinleme İçin;

  Kişilerin beden duruşları ve yüzleri birbirine dönük olmalı

  Göz teması kurulmalı

  Dinleyici dikkatini konuşulanlara vererek konsantre olmalı

  Konuşmacının sözü kesilmemeli

  Konuşmacının sözleri kadar sözel olmayan mesajlarına (jest, mimik) da dikkat edilmeli

  Dinleyici “hı hı…”, “evet” gibi sözel dönütlerle ve başını öne doğru sallayarak (evet an-

lamında) dinlediğini göstermeli 

  Dinleyici, anlatılanlardan çıkardığı düşünceyi kendi sözcükleriyle ifade ederek geri bildi-

rimde bulunmalı

  Dinleyici, anlatılanlardan çıkardığı duyguyu kendi sözcükleriyle ifade ederek geri bildi-

rimde bulunmalı
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DÜRBÜN

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Başkalarının bakış açısının kendi bakış açısından farklı olabileceğini kabul 
eder./25.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik öncesinde karton veya mukavva kullanılarak silindirler hazırlanır.
2. Karton veya mukavvadan hazırlanmış olan küpün 3 yüzü farklı renge, 3 

yüzü aynı renge boyanır.
3. Kâğıtlar ve kalemler etkinlik başlamadan önce katılımcılara dağıtılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişiler Arası Beceriler

5. Sınıf

1. Katılımcı sayısı kadar A4 kâğıdı ve kalem
2. Renkli boya kalemleri
3. Küp
4. Çapları birbirinden farklı silindirler

1. Etkinliğin amacının başkalarının bakış açısının kendi bakış açımızdan farklı 
olabileceğini kabul etmek olduğu açıklanır. 

2. Öğrencilere “Sizce bakış açısı ne demektir?” sorusu yöneltilir. Öğrencilerin 
paylaşımları alındıktan sonra açıklama yapılır: 

“Bakış açısı bir olayı, durumu ya da düşünceyi belirli bir noktadan inceleme 
demektir, yani görüş açısıdır. Şimdi sizlerle bakış açısının ne olduğunu daha 
iyi anlayabileceğiniz bir etkinlik yapacağız.”

3. Daha önce hazırlanan küp, öğrencilerin farklı renge boyanmış yüzlerini gö-
recekleri şekilde tutulur ve “Elimde görmüş olduğunuz küpün rengi nedir?” 
sorusu sorulur. Öğrencilerin yanıtlarından sonra süreç aşağıdaki sorularla 
devam eder:

• Herkesin farklı bir renk söylemesinin nedeni nedir?

• Sizce bakış açımızı neler etkiler?

4. Öğrencilerin paylaşımlarının ardından “Bir nesneye farklı yönlerden baktığı-
mızda farklı şeyler görüyorsak bir olay ya da düşünceye de farklı yönlerden 
baktığımızda farklı sonuçlar olduğunu görebiliriz.” vurgusu yapılır.

5. Öğrenciler 3 gruba ayrılır. Silindirler bu gruplara dağıtılır ve etkinlik açıkla-

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
25. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi: 1. Öğrenciler çizmiş oldukları resimleri panoya asarlar.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

nır: “Dürbün uzaktaki nesneleri görmemizi sağlayan bir araçtır. Elinizdeki 
silindirlerin dürbün olduğunu hayal edin. Bu dürbünlerin kendi bakış açınız 
olduğunu düşünün.”

6. Öğrencilerden dürbünlerle pencereden dışarı bakarak gördüklerini kâğıda 
aktarmaları istenir. Öğrencilere resimleri çizip boyamaları için belirli bir 
süre verilir. 

7. Öğrencilerden çizmiş oldukları resimleri kendi aralarında değiştirip incele-
meleri istenir. 

8. Etkinlik tamamlandığında aşağıdaki sorular sorulur:

• Kendi çizdiğiniz resim ile diğer resim arasında ne gibi farklar   vardı? 

• Bir olay ya da düşüncenin bizim göremediğimiz yönleri olabilir mi?

• Olay ya da düşüncelere başkasının baktığı yönden bakmanın yararı 
ne olabilir?

9. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki yönerge paylaşılır ve 
etkinlik sonlandırır:

“Değerli öğrencilerim, yapmış olduğumuz etkinlikle başkalarının bakış açı-
sının kendi bakış açımızdan farklı olabileceğini görmüş olduk. Tıpkı çizdiği-
miz resimlerdeki gibi bizim gördüklerimizle başkasının gördükleri aynı olma-
yabilir. Bu yüzden başkalarının fikirlerine saygılı olmalıyız.”

Etkinliği Geliştiren: Müjde AKÇAY

Uygulayıcıya Not:

1. Dürbünleri yapmak için A4 kâğıtlar da kullanılabilir.

2. Yeterli süre varsa öğrenciler farklı çap ve özellikteki dürbünlerin hepsiyle pen-
cereden dışarıya bakabilir.

3. Silindirlerin bir tanesinin görüş alanı kapatılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Sınıf ortamı öğrencilerin etkinliği rahatlıkla yapabileceği şekilde düzenlene-
bilir.

2. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin etkinliğe katılımları desteklenebilir.
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ÇARKIFELEK

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Kültürel farklılıklara duyarlı bir bakış açısı geliştirir./26.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik öncesinde karton veya mukavva kullanılarak altı bölümden oluşan 
bir çark hazırlanır ya da temin edilir. 

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
3. Etkinlikten bir hafta önce öğrencilerden kültürel ögelerin ne olduğunu, farklı 

ülkelerin ve ülkemize ait kültürel özellikleri araştırmaları istenir.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişiler Arası Beceriler

5. Sınıf

1. 1 adet çark
2. Etkinlik Bilgi Notu-1
3. Etkinlik Bilgi Notu-2
4. Etkinlik Bilgi Notu-3
5. Çalışma Yaprağı-1

1. Etkinliğin amacının kültürel farklılıklara duyarlı bir bakış açısı geliştirmek 
olduğu açıklanır.

2. “Kimler bize kültür ve kültürel farklılıklara duyarlılık kavramlarını açıklamak 
ister?” sorusuyla etkileşim başlatılır. Etkinlik Bilgi Notu-1’den yararlanılır.

3. Öğrencilerin yanıtları alındıktan sonra şu açıklama yapılır: 

“Sevgili öğrenciler, her toplumun kendine özgü bir kültürü bulunmaktadır. 
Birbirine komşu iki köy bile birbirinden farklı kültürel özelliklere sahip olabi-
lir. Bu özellikler insandan insana da farklılık gösterir.” 

4. Etkinlik açıklanır ve yönerge paylaşılır: 

“Sizlerden kültürel ögelerin ne olduğunu, ülkemize ve diğer ülkelere ait kül-
türel özellikleri araştırmanızı istemiştim. Şimdi öğrendiklerinizi paylaşmanız 
için çarkıfelek oyunu oynayacağız. Bu oyunda her biriniz sırayla çarkı çe-
vireceksiniz. Çarkta size denk gelen kategori için birer örnek vereceksiniz. 
Örneğin, çarkı çevirdiğinizde giyim kuşam kategorisine denk gelirseniz gi-
yim kuşamla ilgili kültürel bir özelliği söyleyeceksiniz. Haydi başlayalım!” 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
26. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden farklı kültürden biriyle tanışma, farklı bir kültürü yakından tanı-
mak için araştırma ödevi verilebilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

5. Öğrencilerin çember şeklini alması sağlanır. Her öğrenci çarkı çevirerek 
birer örnek verir. Her öğrencinin sürece aktif katılımı sağlanır. Etkinlik Bilgi 
Notu-3’ten yararlanılır. Kültürel farklılıkların önemi vurgulanarak oyun son-
landırılır.

6. Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır. Hepimizin ihtiyaçlarının, hayatı yaşama şekli-
mizin farklı olduğu vurgulanır. Çalışma yaprağının yönergeye uygun olarak 
doldurulması istenir.

7. Öğrencilere belirli bir süre verilir. Paylaşımlar yapıldıktan sonra aşağıdaki 
sorular sorulur:

• Kültürel farklılıkları bilmek sizce önemli midir?

• Kültürel farklılıkları anlama ve kabul etmenin faydaları neler olabilir?

• Kültürel farklılıklarla bir arada yaşayabilmek için saygı ve hoşgörü 
sizce gerekli midir?

8. Aşağıdaki yönerge paylaşılarak etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili çocuklar, kültürel farklılıklara sahip insanlar birbirini tamamlayan 
zenginliktir. Bu farklılıklarla bir arada yaşayabilmek için insanların farklı 
ihtiyaçlarına, hayatı yaşama şekline saygı ve hoşgörü göstermeliyiz. Onları 
tanıyıp anlamalı ve kabul etmeliyiz.”

Etkinliği Geliştiren: Müjde AKÇAY

Uygulayıcıya Not:

1. Sınıf kalabalıksa çarkıfelek oyunu gruplar hâlinde oynatılabilir.

2. Çarkıfelek oluşturulurken bölüm sayısı ve bölümlerin isimleri yazılırken Etkinlik 
Bilgi Notu-3’e bağlı kalınması önemlidir. Çarkıfelek yapmak için görsellerin 
incelenmesi önemlidir.

3. Etkinlik Bilgi Notunda yer alan bilgilerin önceden okunması önemlidir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Kültür ve kültürel farklılık kavramları görsel anlatımla desteklenerek öğrenme 
süreci farklılaştırılabilir.

2. Akran eşleşmesine yer verilerek sosyal çevre düzenlenebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU 1

KÜLTÜR 

- Bir toplumun kendine özgü 
olan maddi ve manevi her 
şeyi. 
- İnsanın herhangi bir alanda 
kazandığı bilgi.
-Bir toplumun inanç, dil, din, 
yaşam tarzı, gelenek ve göre-
nekleri o toplumun kültürünü 
oluşturur.
Örneğin bayramda şeker top-
lama

KÜLTÜREL 
FARKLILIKLARA 

DUYARLI OLMAK 

- Kültürler arasındaki farklı-
lıkları anlamak, kabul etmek, 
farklı kültürlere karşı olumlu 
tutum sahibi olmak ve bir ara-
da yaşayabilmek için saygı, 
hoşgörü ve eşitlik kavramları-
nı benimsemektir. 
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU 2
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU 3

OYUN

• Ege Bölgesi’nde Zeybek
• Karadeniz Bölgesi’nde Horon
• Marmara Bölgesi’nde Hora
• Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

Halay
• Doğu Anadolu Bölgesi’nde Halay
• İç Anadolu Bölgesi’nde Kaşık
• Akdeniz Bölgesi’nde Mengi

GİYİM KUŞAM

Kadın
• Bindallı
• Leçek
• Bürümcük
• Postal, Çarık
• Yelek
• Şalvar

Erkek
• Çevre
• Külah, bere
• Göynük
• Bodin
• Japonya’da Kimono
• Hindistan’da Sari
• Fas’ta Babuş (Ayakkabı)

YEMEK

• Ege Bölgesi’nde Zeytinyağlı Yemekler
• Karadeniz Bölgesi’nde Balık Ürünleri
• Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kırmızı Et
• Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

Kebap
• İç Anadolu Bölgesi’nde Yoğurt, 

Bulgur, Pastırma
• Akdeniz’de Turunç
• İtalya, Pizza ve Makarna
• Çin, Pekin Ördeği

DİN-İNANÇ

• Bebek doğduğunda kulağa ezan 
okunması.

• Erkek çocukların sünnet edilmesi.
• Ramazan ayında iftar yemeği 

verilmesi.

• Hristiyanlarda bebeğin vaftiz 
edilmesi.

• Hindistan’da ineğin kutsal 
olması.

GELENEK GÖRENEK

• Kız isteme töreni
• Kına gecesi
• Bayram ziyaretleri
• Asker uğurlaması
• Büyüklerin elini öpmek

• Japonya’da saygı gereği 
ayakkabılar evin dışında 
çıkarılır ve eve çorapsız 
girilmez.
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Çalışma Yaprağı 1

 Sevgili öğrenciler bu çalışma yaprağını aşağıdaki balonlarda yazan grupların hayatlarını nasıl geçirdiklerini ve 
farklı ihtiyaçlarının neler olabileceğini düşünerek doldurunuz.

Yaşlılar

Deniz 
kenarında 
yaşayanlar

Hayvancılık/
çiftçilikle 

uğraşanlar

İş için göç 
edenler

Müzisyenler

Sporcular

Öğrenciler Kalabalık 
aile 

Çekirdek 
aile 

Çalışanlar
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SİZE NASIL YARDIM EDEBİLİRİM?

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Yardım etme becerilerini kullanır./27.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan durumlar etkinlik öncesinde kesilir ve katla-
narak küçük bir poşetin içine atılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişiler Arası Beceriler

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Küçük bir poşet

1. Etkinliğin amacının yardım etme becerilerini kullanmak olduğu açıklanır.

2. Öğrencilere “Yardım etme becerileri dendiğinde aklınıza ne tür beceriler 
geliyor ya da birisine nasıl yardım edebiliriz?” soruları yönlendirilir.

3. Öğrencilerden gelen cevaplar dinlenir ve öğrencilerin söyledikleri özetlenir. 
Hatalı ya da eksik bir yardım arama becerisi varsa bunlar, da uygulayıcı 
tarafından özete eklenir.

4. Aşağıdaki yönerge ile süreç devam ettirilir: 

“Şimdi sizlere içinde bazı durumların yer aldığı kâğıtların olduğu bir poşet 
uzatarak sizlerden bir kâğıt seçmenizi isteyeceğim. Kâğıdı seçen kişinin, 
kâğıtta yazan cümleyi yüksek sesle okumasını ve hepinizin bu durumla daha 
önce karşılaşıp karşılaşmadığınızı ve karşılaştıysanız ne yaptığınızı düşün-
menizi, ardından düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı isteyeceğim. Eğer 
daha önce böyle bir durumla karşılaşmamışsanız da karşılaşırsanız ne ya-
pabileceğinizi düşünerek belirtin.”

5. Etkinlik yukarıdaki yönergeye uygun şekilde bazı öğrencilerin poşette yer 
alan kâğıtları bitene kadar seçmesiyle ve paylaşımlarla sürdürülür. Öğrenci-
lerin paylaşımları her bir durumun sonunda özetlenir ve uygun yardım etme 
davranışı vurgulanır.

6. Paylaşımlar sonrasında etkinlik tartışma soruları ile devam ettirilir.

• Verilen durumlara uygun yardım becerilerini kullanırken neler hissettiniz?

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
27. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden bir hafta boyunca ev içinde veya dışında yardım becerilerini 
kullanmaları ve “Bugünkü Yardımlarım” şeklinde küçük bir yardım günlüğü 
tutmaları istenebilir. Bir sonraki derste paylaşımda bulunmak isteyenlerin pay-
laşımlarının dinleneceği belirtilebilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Bu etkinlikten ne öğrendiniz?

7. Yapılan paylaşımlar sonrasında aşağıdaki açıklama ile etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, yardım etme becerilerini kullanmak karşımızdaki kişiyi 
önemsediğimizi gösteren hem yardım edeni hem de edileni mutlu eden, kişi-
ler arası ilişkileri geliştiren ve hayatı kolaylaştıran, yaşamımıza anlam katan 
önemli sosyal becerilerimizden biridir.”

Etkinliği Geliştiren: Yasemin ÇANDIR

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Yardım etme becerilerinin amacı ve ne tür beceriler olduğu görsellerle ve can-
landırmalarla sunularak öğrenme süreci farklılaştırılabilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan yardım etme becerileri öğrencilerin düzeyine 
ve yaşantılarına göre sayıca azaltılarak öğrenme içeriği farklılaştırılabilir.

3. Poşet içerisine atılan yardım etme becerileri resimli yazı şeklinde hazırlanarak 
etkinlik çeşitlendirilebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

• Çok yaşlı bir teyze ya da amca bastonuyla zorlanarak yürüyor. Uzun süredir çabalamasına rağ-

men yolun karşısına geçemiyor.

• Arkadaşın kalemliğini yeri düşürdü ve kalemleri etrafa saçıldı. Toplamaya çalışıyor ama teneffüste 

olduğunuz için diğer arkadaşların kalemlere basıyor.

• Sınıf arkadaşın derste öğretmeninin yazdıklarını yetiştirememiş ve bir konuyu da anlamamış.

• Annen temizlik yapıyor ve çok yorulmuş görünüyor. Küçük kardeşin de ağlıyor.

• Kardeşin ödevlerini yapmaya çalışıyor ama zorlanıyor.

• Tanıdığınız biri elinde poşetlerle geliyor, taşımakta zorlanıyor gibi görünüyor.

• Sokakta açlık ve susuzluktan bitkin düşmüş bir hayvan gördünüz.

• Bedensel engelli bir arkadaşın merdivenlerden inmekte zorlanıyor.

• Komşunuzun maddi durumu iyi değil ve evlerinde yiyecek hiçbir şey olmadığını öğrendiniz.

• Sokakta oynarken tanımadığın bir çocuk bisikletinden düştü ve yaralandı.

• Bir çocuğun pazarda ağladığını gördün, kaybolmuş gibi görünüyor.

• Bir arkadaşınız başka bir arkadaşınızda alay etti ve alay edilen arkadaşınız ağlıyor.

• Elinde poşetlerle biri yürürken birden poşet deliniyor ve poşetteki elmalar etrafa saçılıyor.

• Bir kedi ağaca çıkmış ve inemiyor. Zavallı kedicik çok korkmuş.

• Komşunuzun oğlu ilkokula gidiyor ve matematikte senin iyi olduğun bir konuda zorlanıyor. Komşu-

nuzu annene anlatırken duydun ve sen o konuda çok iyisin.
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FARKLI OLABİLİRİM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Büyüme ve gelişme sürecinde bireysel farklılıklar olduğunu bilir./28.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Benlik Farkındalığı 

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Tahta kalemi

1. Etkinliğin amacının büyüme ve gelişme sürecinde bireysel farklılıklar olduğu-
nu bilmek olduğu açıklanır.

2. Öğrencilere soru sorularak etkinlik başlatılır:

• Aynı tür olan iki çiçek düşünün. Her ikisine de aynı koşullarda aynı 
şekilde baksak eşit şekilde mi büyür? Birinin daha çok uzaması olası 
mıdır?

3. Öğrencilerin cevapları alındıktan sonra açıklama yapılır:

“Bu çiçeklere ne kadar eşit koşullarda baksak da çiçeklerden biri daha ça-
buk uzayabilir. Diğeri daha erken çiçek açabilir. Çünkü büyüme ve gelişim 
aynı hızda gerçekleşmez. Bu durum biz insanlar için de böyledir. Bizler de 
büyüme ve gelişme sürecimizde fiziksel, sosyal ve duygusal olarak sürekli bir 
değişim geçiririz. Ancak bu değişimler hepimiz için aynı hızda ve şekilde 
gerçekleşmez. Bugün sizlerle bu süreçteki bireysel farklılıkları konuşacağız.”

4. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır ve etkinlik açıklanır:

“Çalışma Yaprağı-1’de aynı yaştaki iki arkadaşın büyüme ve gelişme süre-
cinde bazı özellikleri daha önce veya daha sonra kazandığını görüyoruz. 
Çalışma yaprağını incelemek için 5 dakika süreniz var. Sonra bu farklılıklar 
üzerine konuşacağız.”

5. Öğrenciler çalışma yaprağını inceledikten sonra aşağıdaki sorular sorulur 
ve öğrencilerin cevapları tahtaya yazılır:

• Ayşe ve Zehra’nın birbirinden farklı olan fiziksel özellikleri neler?

• Ayşe ve Zehra’nın birbirinden farklı olan sosyal ve duygusal özellik-
leri neler?

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
28. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Evde aileleri ile öğrendikleri konuları paylaşmaları ve onların büyüme ve 
gelişme süreçlerini anlatmalarını istemeleri önerilebilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Ayşe hangi özellikleri daha erken yaşta kazanmıştır?

• Zehra hangi özellikleri daha erken yaşta kazanmıştır?

• Sizce başka hangi özellikleri farklı yaşta kazanmış olabilirler?

• Bu özellikleri farklı yaşlarda kazanmalarında neler etkili olabilir?

6. Açıklama yapılarak etkinlik sonlandırılır: 

“Sevgili öğrenciler, bazı insanların boyu erken uzar, bazıları daha hızlı ge-
lişir. Bazıları daha çabuk konuşmaya başlar, bazıları kendini daha iyi ifade 
eder. Bazıları ise duygusal olarak daha olgundur. Yani büyüme ve gelişme 
hepimiz için aynı gerçekleşmez bireysel farklılıklar vardır. Kalıtım, beslen-
me, yetiştiğimiz çevre, hormonlarımızı salgılayan salgı bezlerinin az veya 
çok çalışması, doğum öncesi ya da sonrası gelişen bazı durumlar büyüme 
ve gelişmemizde fiziksel, sosyal ve duygusal yönden farklılıklara yol açar. 
Bu farklılıklar birbirimizden farklı görünmemize, farklı sosyal ve duygusal 
özellikler taşımamıza yol açar. Her gelişim basamağında cinsiyete ve bire-
ye bağlı farklılıklar görülebilir. Örneğin, ergenlik dönemine farklı yaşlarda 
girebilirsiniz. Yetiştirilme tarzımız, kalıtsal ve hormonal özelliklerimiz, içinde 
yaşadığımız çevre fiziksel özelliklerimizi etkilediği gibi birbirimizden farklı 
sosyal ve duygusal özellikler geliştirmemize, duygularımızı kontrol etme, sos-
yal becerilerimizi geliştirme ve olgunlaştırma süreçlerimizde de farklılıklara 
yol açar. Bu farklılıklar normal gelişimin bir parçasıdır.”

Etkinliği Geliştiren: Yasemin ÇANDIR

Uygulayıcıya Not:

1. Öğrencilerin büyüme ve gelişme sürecine ilişkin birbirleri ile alay etme ihtimaline 
karşı dikkatli olunmalıdır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Sorular basitleştirilerek ve kavram haritaları/şematik düzenleyiciler gibi çeşitli ha-
tırlatıcı ipuçları kullanılarak öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

2. Gelişim alanları ile ilgili görsellere yer verilerek öğrencilerin etkinlik sürecindekile-
ri somutlaması sağlanabilir.

3. Her bir gelişim alanına ilişkin sorular ve özellikler öğrenciler gruplanarak gerçek-
leştirilebilir, öğrencilere bireysel destek sunulabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

 Ayşe ve Zehra iki arkadaştır. Aynı yaşta olsalar da fiziksel olarak farklı görünüyorlar ve bazı davranışları birbir-
lerinden önce veya sonra öğrendiler. Haydi, Ayşe ve Zehra’nın büyüme ve gelişmedeki farklılıklarını inceleyelim.

Ayşe’nin boyu 1 metre 35 santimetredir. 

Ayşe 32 kilodur.

10 yaşından sonra eli, kolu, boyu hızlıca 
uzamıştı.

1 yaşında yürümeye başladı.

2 yaşındayken kalem tutup dik bir çizgi 
çizebilirdi.

3 yaşındayken giysilerini kendi giyebilirdi.

6 yaşındayken çok hızlı koşabilirdi.

7 yaşındayken başkalarının duygularını 
anlamaya daha iyi başlamıştı.

7 yaşındayken duygularını başkalarına ifade 
etmekte iyiydi.

7 yaşındayken başkalarıyla iş birliği içinde 
çalışmakta iyiydi.

8 yaşındayken duyguları hızlıca değişebilir.

9 yaşındayken dikkat süresi oldukça iyiydi.

10 yaşından sonra öfkesini kontrol etme 
konusunda gelişti.

Zehra’nın boyu 1 metre 40 santimetredir.

Zehra 40 kilodur.

10 yaşındayken eli, kolu, boyu hızlıca 
uzamıştı.

1 yaşından sonra yürümeye başladı.

2 yaşında kalem tutmakta düz çizgi çizmekte 
zorlanırdı.

3 yaşından sonra giysilerini kendi giymeye 
başladı.

6 yaşındayken çok yukarı zıplayabilirdi.

5 yaşındayken başkalarının duygularını 
anlamaya daha iyi başlamıştı.

5 yaşındayken duygularını başkalarına ifade 
etmekte iyiydi.

6 yaşındayken başkalarıyla iş birliği içinde 
çalışmakta iyiydi.

8 yaşındayken genellikle sakin, duyguları ani 
değişmezdi.

9 yaşındayken dikkatini toplamakta 
zorlanırdı, daha sonra gelişti.

10 yaşındayken öfkesini kontrol edebilirdi.
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BÜYÜYORUM, DEĞİŞİYORUM, GELİŞİYORUM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Büyüme ve gelişmenin yaşamın doğal bir parçası olduğunu örneklerle 
açıklar./29.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Uygulayıcı öğrencilerden sonraki gün okula gelirken yanlarında birer el ay-
nası getirmelerini ister.

2. Etkinlik Bilgi Notu uygulama öncesinde mutlaka okunmalıdır.
3. Uygulayıcı çalışma görsellerinin çıktısını alarak yanında hazır bulundurur.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Benlik Farkındalığı

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Etkinlik Bilgi Notu
3. El aynası
4. Mıknatıs

1. Uygulayıcı öğrencilerden arkalarına yaslanmalarını ister. Birkaç kez derin 
nefes alıp vermelerini ve kendilerini rahat hissetmelerini söyleyerek aşağıda-
ki yönergeyi verir:

“Sevgili öğrencilerim, bugün sizinle geçmişinize doğru bir yolculuk yapa-
cağız. Bunun için gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Şimdi kendi geçmişini-
ze baktığınızı hayal edin. Hatırlayabildiğiniz en küçük hâlinizi hatırlamaya 
çalışın. Kendinize iyice bakın. Kaç yaşındasınız, neredesiniz, kıyafetleriniz 
nasıl, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var, nasıl görünüyorsunuz?” 

Uygulayıcı içinden ağır ağır ona kadar sayar ve “Hazır olunca gözlerinizi 
açabilirsiniz.” der.

2. Canlandırmanın ardından, öğrencilerden kendileri ile ilgili hatırladıkları bil-
gileri ve varsa anılarını paylaşmaları istenir.  Öncelikle gönüllü öğrenciler-
den başlanarak paylaşımlar alınır. 

3. Paylaşımların ardından öğrencilerden getirdikleri aynaları çıkarmaları ve 
kendilerine bakmaları istenir. (Uygulayıcı birkaç dakika bekler.) Ardından 
aşağıdaki sorular sorularak öğrencilerin paylaşımda bulunmaları sağlanır.

• Geçmişteki sen ve şimdiki sen arasında nasıl değişikliler var?

• Geçmişten bugüne kendinizde fiziksel olarak nelerin değiştiğini fark 
ettiniz?

• Geçmişte tek başınıza yapamadığınız fakat şimdi yapabildiğiniz ne-
ler var?

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
29. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden kendi küçüklük fotoğraflarını incelemeleri, fotoğraftaki döneme 
ait aileleriyle sohbet etmeleri istenebilir. Böylece kendi büyüme ve gelişim 
süreçleri hakkında farkındalık kazanmaları sağlanır.

2. Öğrencilerden, evde saksıya bir tohum ekmeleri ve bu tohumun büyümesini 
izlemeleri istenebilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• O zaman etrafınızda kimler vardı, şimdi kimler var?

• O yaşta neleri yapmaktan hoşlanıyordunuz, şimdi neleri yapmak ho-
şunuza gidiyor?

4. Öğrencilerin paylaşımlarının ardından aşağıdaki açıklama yapılır. “Sevgili 
öğrenciler, sizlerin de fark ettiği gibi bugünkü konumuz büyüme ve geliş-
me. Hepiniz aşağı yukarı aynı yaşlardasınız ve benzer gelişim özelliklerine 
sahipsiniz. Çocuklar büyüyüp gelişmeye başladıklarında bedenlerinde bir-
takım değişiklikler olur. Genellikle ilk fark ettiğimiz fiziksel özelliklerimizdir. 
Büyüme ile birlikte sadece fiziksel özelliklerimiz değil, duygularımız, düşün-
celerimiz ve sosyal çevremiz de gelişir.” 

5. Uygulayıcı sınıfa “Büyüme ve gelişme sadece insana özgü bir kavram mı-
dır?” sorusunu yöneltir. Cevaplar alındıktan sonra çalışma yaprağındaki 
görseller karışık bir şekilde mıknatıs yardımıyla tahtaya asılır. Öğrencilerden 
tahtada gördükleri resimleri incelemeleri istenir ve ardından resimlerdeki or-
tak noktalar hakkında konuşulur. Aşağıdaki soru eşliğinde grup etkileşimi 
devam ettirilir:

• Siz de bu görsellerdeki gibi büyüme ve gelişme olarak adlandırabile-
ceğiniz olaylara örnek verebilir misiniz?

6. Büyüme ve gelişmenin yaşamın doğal bir parçası olduğuna vurgu yapılarak 
etkinlik sonlandırılır.

Etkinliği Geliştiren: Hümeyra YILDIRIM

Uygulayıcıya Not:

1. El aynasının temin edilemediği durumlarda öğretmen bir adet ayna getirebilir 
ve aynası olmayan öğrenciler sırayla o aynayı kullanabilir.

2. Geçmişi canlandırma uygulamasındaki açıklamanın uygulayıcı tarafından 
sakin bir ses tonu ve öğrencilerin hatırlamalarına imkân tanıyacak bir hızda 
okunması önemlidir. 

3. Geçmişe dönük hatırlama çalışmasında olumsuz bir durum söz konusu oldu-
ğunda, uygulayıcının rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iletişime geç-
mesi önerilir.

4. Paylaşımlar sırasında uygulayıcının teşvik edici ve cesaretlendirici sözler kul-
lanarak katılımı artırmaya çalışması önemlidir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilerin performansına göre gözlerini kapatmadan etkinliğe katılmaları 
desteklenebilir. Kendilerinin farkında olmaları ve sorulara yanıt vermeleri açı-
sından daha önceden öğrencilerden bebeklik fotoğrafları gibi farklı fotoğraf-
lar istenerek somut materyaller üzerinden düşünmeleri sağlanabilir.

2. Tartışma soruları basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

3. Uygulayıcı öncelikle kendi yaşamından örnekler vererek büyüme ve gelişme 
kavramlarını açıklayabilir, etkinlik sürecine katılıma model olabilir.
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Çalışma Yaprağı 1
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

Gelişim: Gelişim deyince, döllenme ile başlayarak yaşamın sonuna kadar birbirini izleyen olaylar dizisi olan 

bir süreç akla gelmektedir. Gelişim, biyofizyolojik ve psikososyal süreçlerin karşılıklı olarak etkileşiminin bir 

ürünüdür. Gelişim bazen hızlı bazen yavaş olmasına rağmen ileriye yönelik ve tek yönlü bir sürecin anlatımı-

dır. Düzenli ve uyumlu bir ilerlemenin ifadesi olan gelişim, olumluluğu ve iyiyi ifade etmektedir. 

Büyüme: Daha çok vücut ağırlığı, boy uzaması ve hacim gibi fiziksel özelliklerde meydana gelen kütlesel deği-

şiklikleri içermektedir. Büyüme ve gelişim kavramları çoğu zaman birbiriyle karıştırılmakta hatta aynı anlamda 

kullanma gibi yanlışlıklar yapılmaktadır.

KAYNAK: 

Ersanlı, K. (2005). Davranışlarımız Gelişim ve Öğrenme. Samsun: Eser Ofset Matbaacılık



162

FARKLI OLABİLİRİM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Sanal arkadaşlığı, arkadaşlık ilişkileri kapsamında sorgular./30.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan kelimeler kesilerek katlanır ve bir kutu ya da 
torbanın içine koyulur.

2. Etkinlik Bilgi Notu uygulama öncesinde okunarak hazırlık yapılır. (Sadece 
öğretmene bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır.)

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişiler Arası Beceriler

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Etkinlik Bilgi Notu
3. Kutu/torba
4. Keçeli kalemler
5. Grup sayısı kadar renkli fon kartonu

1. Etkinliğin amacının sanal arkadaşlığı, arkadaşlık ilişkileri kapsamında sor-
gulamak olduğu açıklanır.

2. Öğrencilere şu sorular yöneltilir:

• Ne tür arkadaşlık ilişkileri kurabiliriz?

• İyi bir arkadaşlık ilişkisi sizce nasıl olmalıdır?

3. Öğrencilerin paylaşımlarının ardından aşağıdaki açıklama yapılır:

“Sevgili öğrenciler, hepimiz farklı arkadaşlık ilişkileri kursak da iyi bir ar-
kadaşlık ilişkisine dair farklı beklentilerimiz olsa da arkadaşlık ilişkilerinin 
hayatımızda önemli bir yeri olduğu ve değişen zamanla birlikte çeşitli deği-
şimlere uğradığı da ifade edilebilir.”

4. Açıklamanın ardından sınıfa, “Sizce teknolojinin hayatımıza girmesiyle ar-
kadaşlık ilişkilerimizde ne tür değişimler oldu?” sorusu yöneltilir.

5. Öğrencilerin düşünmesi için birkaç dakika süre verildikten sonra gönüllü 
öğrencilerden başlanarak öğrencilerin paylaşımda bulunmaları sağlanır.

6. Paylaşımların ardından, uygulayıcı tarafından tahta ikiye bölünür. Bir tara-
fına “Sanal Arkadaşlık” diğer tarafına “Gerçek Arkadaşlık” yazılır. Daha 
önceden hazırlanan kutu ya da torba öğrencilere gösterilerek bu kutunun/
torbanın içinde bazı kelimelerin olduğu söylenir. Öğrencilerden; kutudan bir 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
30. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden günlük yaşamlarında kurmuş olduğu arkadaşlık ilişkilerini 
gözlemleyerek sanal ilişkileri ve gerçek ilişkileri arasında bir karşılaştırma 
yapması ve her iki ilişkinin de kendileri için olumlu ve olumsuz yönlerini 
yazmaları istenebilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

kelime çekmeleri, çektikleri kelimeyi yüksek sesle okuyarak tahtada yazılan 
başlıklardan daha çok hangisi ile ilişkili olabileceğini düşünmeleri istenir.

7. Ardından öğrencilerin çektikleri kelimeyi ilgili başlığın altına yazmaları sağ-
lanır. 

8. Bütün kelimeler tamamlandıktan sonra öğrenciler, gruba ayırma yöntemle-
rinden biri kullanılarak 4-5 (sınıfın büyüklüğüne göre) kişilik gruplara ayrılır. 
Her gruba bir renkli fon kartonu ve keçeli kalem verilir. Her bir gruptan, tah-
tadaki kelimelerden yararlanarak (farklı kelimeler de kullanılabilir) slogan 
oluşturmaları istenir. Oluşturulan sloganlar sınıfın duvarına asılır ve belli bir 
süre orada kalır.

9. Süreç tartışma soruları kapsamında sürdürülür:

• Etkinlik esnasında gerçek arkadaşlık ile sanal arkadaşlık ilişkileri ara-
sında dikkatinizi çeken farklılıklar var mıydı?

• Sanal arkadaşlığın kendi hayatınızdaki yeri ile ilgili nelerin farkına 
vardınız?

10. Yapılan paylaşımlar sonrasında uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama 
yapılarak etkinlik sonlandırılır: 

“Sevgili öğrenciler, bugünkü etkinlikle teknolojinin hayatımıza girmesiyle ya-
şadığımız değişimlerden birisi olan sanal arkadaşlığın bizlerin arkadaşlık 
ilişkilerindeki yerini sorgulamaya çalıştık.”

Etkinliği Geliştiren: Hümeyra YILDIRIM

Uygulayıcıya Not:

1. Etkinlik sınıf ortamında ya da okulda grup çalışmasına uygun bir mekânda da 
yapılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Grup çalışması sırasında akran eşleştirmesi yapılarak akran desteği sağlanabilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan kelimeler resimli-yazı şeklinde hazırlanarak etkin-
lik çeşitlendirilebilir.

3. Öğrencilerin kutudan çektikleri resimli-yazı şeklinde hazırlanmış kelimeleri tahta-
ya yapıştırmaları sağlanarak öğrenme ürünleri farklılaştırılabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

KLAVYE MİMİK MESAJ YÜZ YÜZE

BEDEN DİLİ EMOJİ DOKUNMAK CHAT

YAZIŞMAK GÖZ TEMASI YALNIZLIK SOSYAL AĞLAR

BİLGİSAYAR SOSYAL ÇEVRE OYUN PARKI BAĞLANTI

SARILMAK EKRAN TEMAS YAN YANA

OKUL BAHÇESİ İNTERNET DİJİTAL ORTAM FUTBOL

GÜVEN TEHDİT ÇEVRİM İÇİ SAMİMİYET
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

Sanal: Gerçekte yeri olmayan zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahmini. (Türk Dil Kurumu)

İnternet kullanımının yaygınlaşması yüz yüze iletişim pratiğimizi azalttı. Birbirimizin yüzünü görmeden sadece 

yazılı dilde iletişim kurmaya çalıştığımızda sık sık yanlış anlaşılmalar olur. Örneğin mesajda yazan “Gelmiyor 

musun?” cümlesini en az üç dört farklı tonda okuyabiliriz ve okuduğumuz her tonda karşımızdakinin bize ilet-

meye çalıştığı mesajın anlamı tamamen değişir. Bazen yazdığımız şeylerin tonunu netleştirebilmek için sonuna 

bir gülen yüz ya da üzgün yüz koymak zorunda kalırız. İletişim yalnızca yazılı formda olunca sıklıkla yanlış 

anlaşılmalar meydana gelir. Bunu gidermek için söylediğimiz şeyleri duygularımızı yansıtacak şekilde ifade 

etmemiz gerekir. “Emojiler” yazılı iletişimde bizi her ne kadar desteklese de bunların insan mimiklerinin yerini 

tutması imkânsızdır.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden SherryTurkle, Facebook arkadaşlıkları için “Dostluk için gereken fe-

dakârlık ve emek sarf edilmeden oluşan arkadaşlık illüzyonu” diyor. Bir arkadaşımız üzülünce onun yanına 

gitmek, gözyaşlarını silmek, sarılıp onu teselli etmek fedakârlık ve çaba gerektirir. İnternet, arkadaşlığın gerek-

tirdiği çabayı pas geçerek “arkadaşımıza destek olduğumuz” zannına kapılabileceğimiz yeni yollar sunuyor. 

Yapılan çalışmalar, kişinin yüz yüze iletişimde mi yoksa internet üzerinden mi daha fazla sosyal destek his-

settiğini araştırdığında, yüz yüzeyken insanların kendilerini daha anlaşılmış ve daha desteklenmiş hissettiğini 

vurguluyor.

KAYNAK: 

Sayar, K. ve Benli, S. (2020). Dijital Çocuk. İstanbul: Kapı Yayınları



166

YAŞAMIMIZDA OLMAZSA OLMAZLAR: ÇATIŞMA VE ANLAŞMAZLIKLAR

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Çatışmanın ve anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası olduğunu fark eder./31.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 grup sayısı kadar çoğaltılır.

2. Çalışma Yaprağı-2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişiler Arası Beceriler

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Grup sayısı kadar makas
4. Grup sayısı kadar mukavva
5. Grup sayısı kadar yapıştırıcı
6. Grup sayısı kadar renkli kalem

1. “Sevgili öğrencilerim, bu hafta çatışma ve anlaşmazlıkların yaşamımızın bir 
parçası olduğunu fark etmeye yönelik bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Peki, 
çatışma ve anlaşmazlık dediğimde aklınıza neler geliyor?” sorusu ile gönüllü 
öğrencilerin görüşleri alınarak etkinlik başlatılır.

2. Etkinlik aşağıdaki açıklama ile sürdürülür:

“Şimdi bu amacımıza yönelik olarak gruplara ayrılacağız. Gruplara ayrıl-
mak için mevsimlerden yararlanacağız. Yaz mevsiminde doğanlar 1. grup, 
kış mevsiminde doğanlar 2. grup, ilkbahar mevsiminde doğanlar 3. grup ve 
sonbahar mevsiminde doğanlar 4. grup olacaklar.” Öğrencilerin gruplara 
ayrılma işlemi tamamlandıktan sonra her gruba Çalışma Yaprağı-1, makas, 
mukavva, yapıştırıcı ve renkli kalem dağıtılır.

3. Daha sonra “Evet değerli öğrencilerim, şu an Çalışma Yaprağı-1’de gör-
düğünüz iki yapboz var. Bunlardan sol tarafta olan parçaları bir araya 
gelmiş bir hâlde dururken, sağ tarafta olan ise parçaları ayrı ayrı bir şekilde 
durmakta. Bu yapbozlardan yararlanarak etkinliğimizi sürdüreceğiz. Bunun 
için size bir hikâye anlatacağım.” denir.

4. Aşağıda yer alan hikâye anlatılır:

“Okulda teneffüstesiniz ve sıranızda oturuyorsunuz. Tamamlamak üzere ol-
duğunuz bir kitabı heyecanla okurken aniden arkadaşınız kulağınızın çok 
yakınında yüksek sesle ellerini hızlıca çırpıyor ve sizi korkutuyor. Bu durum-
da çok korkuyorsunuz, elleriniz titriyor ve kalbiniz hızlı hızlı çarpıyor. Daha 
sonra arkadaşınıza ‘Bunu yapmaktaki amacını öğrenebilir miyim?’ diye so-
ruyorsunuz. Arkadaşınız ise ‘Bunu yaparken seni eğlendirmek istemiştim, 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
31. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Gruplar tarafından birleştirilen ve mukavva üzerine yapıştırılan yapbozlar, 
iki hafta süreyle sınıf panosunda sergilenir. Dönem içerisinde tüm öğrenci-
lerin yaşadıkları bir olayı Çalışma Kâğıdı-2’de yazarak yapboz parçaları-
na grup çalışmasındaki gibi işlemeleri istenir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

ancak korktuğunu fark ettim. Buna çok şaşırdım.’ şeklinde bir cevap veriyor. 
Siz de bu cevaba karşılık olarak ‘Bunu duyduğuma ve beni anladığına çok 
sevindim. İlk başta bir anlaşmazlık yaşadık. Fakat anlaşmazlıklar hayatımı-
zın bir parçası ve bu parça çok kıymetli.’ diyorsunuz.”1

5. Hikâye tamamlandıktan sonra aşağıdaki yönerge ile grupların çalışma sü-
reci başlatılır:

“Biraz önce dinlediğiniz hikâyeyi düşünerek yapboz parçaları üzerinde ça-
lışmaya ne dersiniz? Bunun için ilk olarak hikâye öncesinde dağıtılan ma-
kasları kullanarak Çalışma Yaprağı-1’de sağ tarafta yer alan yapbozların 
parçalarını ayıracağız. Daha sonra 4 yapboz parçasının üzerine “Anlaş-
mazlık, Çatışma, Duygusal Tepki ve Yapıcı Çözüm”2 ifadelerini renkli kalem-
leri kullanarak yazacağız.” 

6. Tüm gruplar ifadeleri yazdıktan sonra “Şimdi de bu ifadelere uygun olarak 
hikâyede neler yaşandığını, ifadelerin altında kalan boşluklara yazacağız. 
Örneğin hikâyedeki anlaşmazlığı belirledikten sonra anlaşmazlık yazan 
yapbozun içerisinde bunu belirteceğiz. Süreniz 10 dakika. Sorusu olan var 
mı?” şeklinde açıklama yapılarak öğrencilerin soruları varsa cevaplanır.

7. Tüm gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra “Şimdi 4 ifadenin olduğu 
yapboz parçalarını yapıştırıcıları kullanarak mukavvaların üzerine yapıştıra-
lım.” yönergesiyle grupların Çalışma Kâğıdı-1’de sol tarafta yer alan bütün 
yapboza benzer şekilde yapboz parçalarını birleştirmesi sağlanır.

8. Ardından aşağıdaki sorularla etkileşim arttırılarak etkinlik sürdürülür:

• Çatışmanın ve anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası olduğunu fark 
ettiğinizde neler hissettiniz?

• Sizce çatışma ve anlaşmazlıklar olmasa yaşamımızda neler eksik olur-
du?

• Çatışma ve anlaşmazlıkların yapbozdaki diğer parçalarla bir bütün 
oluşturması konusunda neler söyleyebilirsiniz?

9. Öğrencilerden cevapları alındıktan sonra “Bugünkü süreç boyunca sizin de 
fark ettiğiniz ve belirttiğiniz gibi çatışma ve anlaşmazlıklar yaşamın bir par-
çasıdır ve önemli olan bunu fark edip çatışma ve anlaşmazlıklara doğru bir 
biçimde yaklaşabilmektir.” şeklinde açıklama yapılarak etkinlik sonlandırılır.

Etkinliği Geliştiren: Oğuz MERCAN

Uygulayıcıya Not:

1. Gruplara ayırma yöntemi, sınıf içerisinde çok dengesiz bir dağılıma yol açıyorsa 
daha farklı bir gruplama yöntemi tercih edilebilir.

2. Etkinlikte yer alan “Duygusal Tepki” ve “Yapıcı Çözüm” kavramları öğrenciler ta-
rafından tam olarak anlaşılmazsa uygulayıcının bunları birer örnekle açıklaması 
uygun olabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Grup çalışması sırasında akran eşleştirmesi yapılarak akran desteği sağlanabilir.

2. Yapboz parçalarını hazırlama aşamasında öğretmen desteği sağlanabilir.

3. Etkinlikte yer alan kavramlar görsellerle somutlaştırılarak etkinlik basitleştirilebilir.

1Hikâyenin yazılmasında “Southam-Gerow, M. A. (2014). Çocuklarda ve ergenlerde duygu düzenleme (Çev. Ed: M.Şahin). Ankara: Nobel Yayıncılık.” adlı kaynaktan 
yararlanılmıştır.
2İfadelerin oluşturulmasında “Arslan, C., & Demirci, A. (2019). Ergenlerde Saldırganlığın Sosyal Beceri ve Çatışma Çözme Açısından İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergi-
si, 17(2), 323-342.” adlı çalışmadan yararlanılmıştır.
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Çalışma Yaprağı 1
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Çalışma Yaprağı 2
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SENİNLE ARKADAŞ KALAMAM!

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal Gelişim

Gerektiğinde arkadaşlığını sonlandırır./32.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1, sınıftaki öğrenci mevcudu kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişiler Arası Beceriler

5. Sınıf

1. Kıpırdak ile Şıpırdak-Arkadaşlık isimli video
2. Çalışma Yaprağı-1
3. Çalışma Yaprağı-2

1. Uygulayıcı tarafından tüm öğrencilere arkadaşlık üzerine bir video izleye-
cekleri, bunu izlerken arkadaşlarının kendileri için ne ifade ettiğini, yakın ar-
kadaşlarının hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları yönlerini düşünmeleri istenir. 
Etkileşimli tahtadan EBA’dan ulaşılabilen video açılarak izletilir.

2. Öğrencilerden videoyu izlerken neler düşündüklerini kısaca paylaşmaları 
istenir.

3. Bugünkü etkinliğin amacının gerekli durumlarda arkadaşlığı sonlandırmak 
olduğu açıklanır. 

4. Öğrencilere “Sizce hangi durumlarda arkadaşlığımızı sonlandırırız?” sorusu 
yöneltilir.

5. Öğrencilerden gelen cevaplar alınır ve öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 da-
ğıtılır, şu yönerge verilir: “Şimdi sizlere hepimizin karşılaşabileceği örnek 
bazı olaylar aktaracağım ve hepinizin bunları dikkatle dinlemesini istiyo-
rum. Elinizdeki çalışma yapraklarını ise her bir örnek olaydan sonra sizi 
yönlendireceğim şekilde doldurmanızı isteyeceğim. Haydi şimdi olaylara bir 
göz atalım.”

6. Çalışma Yaprağı-2’de yer alan birinci olay okunduktan sonra öğrencilere; 
“Sizler aynı durumu yaşasaydınız ve Ayla’nın yerinde olsaydınız neler his-
sederdiniz ve bu duruma nasıl tepki gösterirdiniz? Elinizde bulunan kâğıtta 
‘hissettiklerim’ yazılı sütunun altına, Ayla’nın yerinde olsaydınız neler hisse-
derdiniz bunu yazın. ‘Tepkilerim’ yazan sütuna da nasıl bir tepki verebile-
ceğinizi yazın.” şeklinde bir açıklama yapılarak öğrencilere 2 dakika süre 
verilir.

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
32. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden, etkinlik esnasında kullanılan örnek olayları dikkate alarak 
kısa bir canlandırma yapmaları ve video çekmeleri istenebilir. Bir sonraki 
derste çekilen videolardan birkaçı sınıfça izlenebilir.

2. Öğrencilerden sınıfta, okulda, mahallede kurduğu arkadaşlık ilişkilerini 
gözlemlemeleri istenebilir. Yıl boyunca, arkadaşları ile olan yaşantılarında, 
çalışma yaprağında yaptıkları şekilde hissettiklerine ve tepkilerine dikkat 
etmeleri istenebilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

7. Çalışma Yaprağı-2’de yer alan ikinci ve üçüncü olay da okunduktan sonra, 
yönerge sadece olaydaki isimlere uygun şekilde değiştirilerek aynı şekilde 
verilir. Öğrencilerin yazmaları için de gereken süre sağlanır. 

8. Öğrencilerin yazma işlemi tamamlandıktan sonra, paylaşımda bulunmak 
isteyen öğrencilerin yazdıkları dinlenir.

9. Paylaşımların ardından süreç tartışma soruları kapsamında sürdürülür:

• Bu örnek olaylardakine benzer yaşantılarınız olmuş muydu, olduysa 
benzer bir tepki mi vermiştiniz?

• Arkadaşlık ilişkilerini sonlandırma ile ilgili bu etkinlikle fark ettiğiniz 
şeyler nelerdi?

• Bugünden itibaren hangi durumlarda arkadaşlık ilişkilerini sonlandır-
manız gerektiğini düşünürsünüz?

10. Yapılan paylaşımlar sonrasında uygulayıcı tarafından “Sevgili öğrenciler, 
bugünkü etkinlikte de gördüğünüz gibi iyi bir arkadaşlık ilişkisini sürdüre-
bilmek bizim için önemliyken; bize zarar verdiğini düşündüğümüz, kendi-
mizi kötü hissettiren ve bizi olumsuz davranışlar sergilemeye iten arkadaşlık 
ilişkilerimizi tekrar gözden geçirebilmemiz ve gerekli gördüğümüz takdirde 
bu arkadaşlık ilişkisini sonlandırabilmemiz önemlidir.” cümleleriyle etkinlik 
sonlandırılır.

Etkinliği Geliştiren: Cemile CANSEVER

Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma Yaprağı-1 etkinlikten önce de dağıtılabilir.

2. Çalışma Yaprağı-2’de yer alan örnek olaylar, jest ve mimikler yardımıyla duygu 
katılarak okunabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Video izleme sırasında etkinlik gerektiğinde durdurularak öğrencilere geri bildi-
rim sunulabilir.

2. Yazma işlemi sırasında öğretmen desteği sunulabilir.

3. Yazma becerisine sahip olmayan öğrenciler için sözel olarak kendilerini ifade 
etmeleri sağlanarak öğrencilerden farklılaşan düzeyde tepki vermeleri istenebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

HİSSETTİKLERİM TEPKİLERİM

1. Olay 1. Olay

2. Olay 2. Olay

3. Olay 3. Olay
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Çalışma Yaprağı 2

ÖRNEK OLAYLAR

ÖRNEK OLAY 1: Ayla, sıra arkadaşı olan Ahmet’in eşyalarını dağınık kullanmasından ve sıralarının her 
zaman düzensiz ve kirli görünmesinden son derece rahatsızdır. Fakat Ahmet’i bu konuda uyarırsa Ahmet’in 
bağırarak kendisini savunmasından ve arkadaşlıklarının bozulmasından endişe etmektedir. 

ÖRNEK OLAY 2: Ayşegül, matematik dersinde başarılı bir öğrencidir. Matematik sınavına yine çok iyi hazır-
lanmıştır. Sınavdan önce, birkaç arkadaşı yanına gelerek sınavda kendilerine kopya vermesini aksi halde 
teneffüste onunla oynamayacaklarını söylemektedir. Ayşegül arkadaşlarına bunu yapınca haksızlığa uğramış 
olacağını, emek vermeden insanları kandırarak başarılı olunmayacağını söylemek ister. Fakat arkadaşlarının 
sevgisini kaybetmemek için kopya vermesi gerektiğini düşünür. Bu durum onu çok üzer ve öfkelendirir.

ÖRNEK OLAY 3: Alper hem sınıf arkadaşı hem de mahalleden arkadaşı olan Emir’in küçük düşürücü konuşma-
larından ve kaba hareketlerinden rahatsızlık duymaktadır. Bu durumla ilgili konuşmak istediğinde, Emir her 
seferinde Alper’in süt kuzusu olduğunu, erkek gibi davranmadığını söyleyip kendi davranışlarını haklı bulur. 
Alper, küçük düşürücü sözleri ve davranışları sebebiyle Emir’e öfkelenir fakat arkadaşlıkları bozulmasın diye 
onun zorbalıklarına katlanmak zorunda olduğunu düşünür.
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UÇAN BALONLAR

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik

Akademik amaçları gerçekleştirme konusunda kendini değerlendirir./33.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Bir önceki hafta öğrencilerden, 12. haftada belirlemiş oldukları akademik 
amaçları üzerine düşünmeleri istenir.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Eğitsel Planlama ve Başarı 

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

1. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama ile öğrencilere etkinliğin amacı 
açıklanır:

“Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle daha önce belirlediğiniz akademik amaç-
larınızı gerçekleştirme konusunda kendinizi değerlendirmenize yönelik bir 
etkinlik yapacağız.”

2. Öğrencilerin 12. haftadaki etkinlikte kendileri için belirledikleri amaçları ha-
tırlamaları ve yapılacak etkinlikte kullanmaları için aşağıdaki yönerge verilir:

“Çocuklar, şimdi arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatın. Bu eğitim öğretim 
yılının başında yaptığımız bir etkinliğimizde, hepiniz kendinize akademik 
amaçlar belirlemiştiniz. Bu amaçları hatırlayın. Belirlediğiniz her amacınızı 
bir uçan balonun içine yerleştirdiğinizi ve iplerini sıkıca tuttuğunuzu hayal 
edin. Ulaştığınız amaçların olduğu balonların iplerini sıkıca tutmaya devam 
ederken ulaşamadığınız amaçlarınızın olduğu uçan balonların iplerini bıra-
kın.” 

3. Öğrencilerden gözlerini açmaları istenir. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 
dağıtılarak doldurmaları için yeterli zaman verilir.

4. Gönüllü öğrencilerin cevaplarını sınıfla paylaşmaları sağlanır.

5. Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir:

• İplerini tuttuğunuz uçan balonlarla ilgili neler hissediyorsunuz/düşü-
nüyorsunuz?

• İplerini bıraktığınız uçan balonlarla ilgili neler hissediyorsunuz/düşü-
nüyorsunuz?

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
33. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerin gelecek yıl için gerçekleştirmek istedikleri akademik amaçları 
belirlemeleri ve bu amaçlara ulaşabilmek için kendilerine bir çalışma planı 
oluşturmaları istenir. Gönüllü öğrencilerin bir sonraki hafta sınıfta sunmaları 
sağlanabilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Akademik amaçlarınızı gerçekleştirme açısından kendinizi değerlen-
dirmeniz neden önemlidir?

• Amaçlarınıza ulaşmanıza engel olan faktörler konusunda kimlerden 
yardım alabilirsiniz?

6. Uygulayıcı aşağıdaki açıklamayı yaparak etkinliği sonlandırır:

“Sevgili öğrenciler, bugün akademik amaçlarınıza ulaşıp ulaşmadığınız ko-
nusunda kendinizi değerlendirdiniz. Kişinin kendini değerlendirmesi gelişimi 
için çok önemlidir. Bu sayede mevcut durumumuzu değerlendirir, başarı ve 
başarısızlık nedenlerimizi görmüş oluruz. Başarımızı sağlayan yanlarımızı 
güçlendirirken başarısızlığa neden olan sebepleri ortadan kaldırma fırsatı 
buluruz.”

Etkinliği Geliştiren: Mediha ARICI, Etkinlik Düzenleme Kurulu

Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma Yaprağı-1’in çoğaltılamadığı durumlarda sorular okunarak öğrencilerin 
boş bir kâğıda cevapları yazmaları istenilebilir.

2. Hatırlamayan öğrencilerin mevcut akademik amaçlarını düşünmeleri istenir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir, punto 
büyütülerek ya da görsellere yer verilerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Akademik amaçlara ulaşmanın önündeki engellere dönük öğrencilere geri bildi-
rim sunulabilir.

3. Çalışma yaprağının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

İplerini tuttuğunuz uçan 
balonlardaki akademik 
amaçlarınız neler?

Bu akademik amaçlarınıza 
ulaşmak için neler yaptınız?

İplerini bıraktığınız uçan 
balonlardaki akademik 
amaçlarınız nelerdi?

Bu amaçlara ulaşmanızı 
neler engelledi?

Bundan sonra kendinize 
oluşturacağınız akademik 
amaçlarınıza ulaşmanız için 
neler yapabilirsiniz?
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ETKİLENDİN FARKINDA MISIN?

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklar./34.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1ve Çalışma Yaprağı-2 arkalı önlü olacak şekilde öğrenci 
sayısı kadar çoğaltılır.

2. Etkinlik Bilgi Notu okunur.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Karar Verme 

5. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Etkinlik Bilgi Notu

1. Uygulayıcı öğrencilere aşağıdaki açıklamayı yapar:

“Sevgili öğrenciler, gün içinde birçok karar veririz. Bu kararları alırken bazı 
kararlarda zorlanırız bazı kararları ise kolayca veririz. Aslında ister kolay 
ister zor olsun, verdiğimiz tüm kararları alırken etkilendiğimiz şeyler vardır. 
Etkisi altında kaldığımız faktörlerin bazen farkına varırız bazen de farkına 
varmayız. Doğru kararlar verebilmek için bu faktörlerin farkında olmak ve 
önceliklerimizi bilmek çok önemlidir. Bugün sizlerle kararlarımızı etkileyen 
faktörleri ve bizim için önceliklerini fark etmemizi sağlayacak bir etkinlik 
yapacağız.”

2. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve sadece bu sayfayı doldurmala-
rını ister.

3. Öğrencilerden gönüllü olanların çalışma yaprağındaki cevaplarını paylaş-
maları istenir.

4. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki sorularla etkinliğe devam edilir:

• Siz de etkinliktekine benzer kararlar vermek zorunda kalmış mıydınız?

• Bugüne kadar nelere karar verdiniz?

• Bu kararı verirken yetenekleriniz, duygularınız, değerleriniz, amaçla-
rınız, önceki deneyimleriniz gibi kişisel özellikleriniz etkili oldu mu?

• Karar verirken aileniz, arkadaşlarınız ya da çevrenizdeki diğer yetiş-
kinlerin etkileri oldu mu?

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
34. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden bir hafta boyunca aldıkları önemli kararlarda nelerin etkili 
olduğunu gözlemlemeleri ve Çalışma Yaprağı-2’ye yazmaları istenir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Karar vermeniz gereken durumlarda konuyla ilgili bilgi düzeyiniz ka-
rarınızı etkiler mi?

• Karar vermenizde size verilen sürenin uzun ya da kısa olması kararı-
nızı nasıl etkiler?

5. Uygulayıcı, cevaplar için öğrencilere teşekkür eder. Çalışma Yaprağı-2’yi 
biraz önceki sorulara verdikleri cevapları düşünerek yapmalarını ister.

6. Öğrencilerden gönüllü olanlardan öncelik sıralamalarını paylaşmaları iste-
nir. 

7. Uygulayıcı aşağıdaki açıklama ile etkinliği sonlandırır:

“Sevgili öğrenciler, gördüğünüz gibi karar verirken hepimizin ortak olarak 
etkilendiği faktörler var. Ancak aynı olayda hepimizin bu faktörlere verdiği 
öncelik birbirinden farklı olabilir. Bizi etkileyen bu faktörleri bilmemiz daha 
doğru kararlar almamızı sağlar. Çünkü hayatta aldığımız küçük ya da büyük 
tüm kararlar yaşamımıza yön verir.”

Etkinliği Geliştiren: Mediha ARICI

Uygulayıcıya Not:

1. Öğrenciler cevaplarını paylaşırken müdahale edilmemesine, alay edilmeme-
sine dikkat edilir.

2. Etkinlik Bilgi Notundaki ana başlıklar tahtaya yazılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yapraklarındaki yazıların puntosu büyütülerek, yazılar kontrast bir 
zemin üzerine yapıştırılarak ya da materyale dokunsal özellikler eklenerek 
görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

2. Öğrenciler çalışma yaprağını doldururken akran eşlemesi yapılabilir ya da 
bireysel destek sunulabilir.

3. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

     5. sınıf öğrencisi olan Deniz, yetenekli bir basketbol oyuncusudur. Aynı zamanda müzik yeteneği 

de olan Deniz’in sesi çok güzeldir. Onun yeteneklerini ders öğretmenleri de hemen fark eder. Deniz’i 

beden eğitimi öğretmeni okul takımına, müzik öğretmeni de okul korosuna seçer. Deniz, yetenekli 

olduğu ve çok sevdiği iki sosyal faaliyete de katılacağı için çok mutludur. Sosyal faaliyetlerin çalışma 

saatleri açıklanınca Deniz çok şaşırır. Çünkü iki faaliyetin de çalışmaları aynı gün ve saate rastlamak-

tadır. Gidip öğretmenleri ile görüştüğünde çalışma saatlerinin değişmesinin mümkün olmadığını ve iki 

çalışmadan birini seçmek zorunda olduğunu öğrenir. Bu kararı kendisi verecektir. İki sosyal faaliyeti 

de seçmesi için geçerli nedenleri vardır. Ama iki gün içinde kararını vermek zorundadır.

1. Deniz’in yerinde olsaydın ne karar verirdin?

2. Bu kararı verirken nelerden etkilenirdin?
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Çalışma Yaprağı 2
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

Her gün farkına vararak ya da varmayarak birçok karar alırız. Bunlardan bazıları; ne giyeceğimiz, 

ne yiyeceğimiz, hangi filmi seyredeceğimiz gibi basit risk taşımayan kararlardır. Bazıları ise hangi 

okula gideceğimiz, hangi mesleği seçeceğimiz, kimlerle arkadaş olacağımız gibi daha riskli ve ha-

yatımız üzerinde önemli etkileri olan kararlardır. Bu kararları verirken bazı faktörlerin etkisi altında 

kalırız. Bu etkiler olaya ve kişilere göre farklı düzeyde etkili olurlar.

Kişisel Özellikler: 

Yetenek: Kişinin bir şeyi anlama ve yapabilme gücüdür. Daha yetenekli olduğumuz bir hobi ile uğraş-

mak yerine sevdiğimiz bir hobi ile uğraşmayı tercih edebiliriz.

Değer: Bir olay ya da nesnenin kişi için taşıdığı önem, anlamdır. Örneğin dürüstlük değerine sahip 

olan bir kişi için alınacak kararda dürüst olmak başarılı olmaktan daha önemli olabilir. 

Önceki yaşantılar: Daha önce alınan benzer bir kararın olumlu ya da olumsuz sonuçlanması sonraki 

kararı etkileyebilir.

Amaçlar: Ulaşmak istediğimiz sonuçtur. İnançlarımız, karakterimiz, fiziki yapımız, sağlık durumumuz, 

duygularımız, ihtiyaçlarımız da kararlarımızı etkileyen kişisel özelliklerimizdir.

Çevresel Faktörler

Aile: Ailenin ebeveyn tutumu, eğitim durumu, sağlık durumu, ekonomik durumu vb.

Arkadaşlar: Özellikle ergenlik döneminde arkadaşların karar verme üzerindeki etkisi daha fazla 

olmaktadır.

Diğer kişiler: Kişinin çevresindeki sevdiği, fikrine önem verdiği, rol model aldığı kişilerin fikirleri, 

onayları da kararlar üzerinde etkili olabilmektedir.

Konuyla İlgili Bilgi Düzeyi

Konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmak ya da olmamak kararlarımızı etkiler. Örneğin ilköğretim 

sonrası seçenekler hakkında detaylı bilgiye sahip olan öğrenci okul tercihinde daha doğru karar 

verecektir.

Zaman:

   Zamanın yeterli olması kararı etkileyen faktörlerin ve seçenekleri daha doğru değerlendirilmesine 

fırsat tanıyacaktır. Acele verilen kararlar daha sezgisel ya da duygusal olma ihtimalini artıracaktır.
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BU İSTASYON BENİM KARARIM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer Rehberliği

Ders seçiminde karar verme becerisini kullanır./35.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu-1 tahtaya yansıtılır ya da A5 boyutunda çıktı alınarak tüm 
öğrencilerin göreceği şekilde tahtaya asılır.

2. Uygulayıcı U düzeninde sınıfı düzenler.

3. Etkinlik Bilgi Notu-2’deki görsellerin her birinden A3 boyutunda çıktı alınır 
ve tanıtıcı kartların yapıştırılacağı istasyonları belirlerken aralarında belirli 
mesafeler olmasına dikkat etmelidir.

4. Çalışma Yaprağı-1’den her öğrenci için çıktı alır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Planlama

5. Sınıf

1. Etkinlik Bilgi Notu-1
2. Etkinlik Bilgi Notu-2
3. Çalışma Yaprağı-1

1. Etkinliğe şu şekilde giriş yapılır: 

“Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizlere karar verme sürecinin basamak-
larını öğrenerek seçimler yapacağımız bir etkinlikle geldim.”

2. Etkinlik şu sorular ile devam ettirilir:

“Daha önce çoğu kez karar vermeniz ve seçimler yapmanız gereken durum-
larla karşılaşmışsınızdır. ‘O piti piti, karamela sepeti’ diyerek tekerlemelerle 
yaptığınız seçimler dışında başka hangi yolları kullandınız? Türkçe, mate-
matik gibi şimdiye kadar okulda işlediğiniz dersler dışında dersler seçecek 
olsanız başka hangi dersleriniz olsun isterdiniz?”

3. Uygulayıcı tarafından öncelikle gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir daha 
sonra diğer öğrenciler de paylaşıma davet edilir ve şu açıklama yapılır:

“Bugün sizlerle seçebileceğiniz farklı dersleri ve bunlara karar vermeden 
önce izleyeceğimiz yolları konuşacağız.”

4. Etkinlik Bilgi Notu-1 tahtaya yansıtılır. Kariyer sürecinin kavramsallaştırılma-
sında yol metaforu ağırlıklı olarak kullanılır.1 Bu sebeple öğrencilerin karar 
verme süreçleri tren ve istasyonla kavramsallaştırılmıştır. Öğrencilerin göre-
bileceği şekilde yansıtıldıktan sonra öğrencilere aşağıdaki yönerge verilir:

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
35. HAFTA

1 Çakmak Otluoğlu, Ö. K. (2014). Kariyer Olgusunun Kavramsallaştırılmasında Kullanılan Metaforlar. Ege akademik bakış, 14(2), 221-230.
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

“Burada bir tren ve gidebileceği farklı istasyonlar görüyoruz. Bu trenin ismi 
karar treni. Trenin içindeki yolcular, inmek istedikleri istasyona geldiklerinde 
iniyorlar. Şimdi kendinizi bu trenin yolcuları olarak hayal etmenizi istiyorum. 
Gördüğünüz gibi bu istasyonlar bazı dersleri temsil ediyor. Siz de seçmek 
istediğiniz dersin istasyonunda inebilirsiniz. Altı farklı isimde istasyon oldu-
ğunu görüyorsunuz ve aralarından bir seçim yapmanız gerekecek.”

5. Daha sonra “Birçok farklı seçenek arasından bizim için en uygun olanı seç-
memiz gerekiyorsa artık karar vermek durumundayız2. Kararlarımızı verir-
ken izleyeceğimiz belirli basamaklar var.” denir ve numaralandırılmış bir 
şekilde bu basamaklar tahtanın bir kenarına yazılır:

1. Karar verilecek durum ve seçeneklerin belirlenmesi.

2. Seçenekler hakkında bilgi toplama ve seçeneklerin karşılaştırılması.

3. Seçenekleri değerlendirme ve içlerinden birini seçme.

4. Kararı uygulama ve değerlendirme.3 

6. Daha sonra aşağıdaki açıklama yapılır: 

“İlk basamağımız karar verilecek durum ve seçeneklerin belirlenmesi” de-
nir ve Etkinlik Bilgi Notu-1’e dönülür; “Karar trenimize dönecek olursak biz 
bugün seçmeli ders dediğimiz dersler arasından bazılarını seçeceğiz. Tam 
on altı tane farklı ders seçeneğimiz ve altı farklı istasyonumuz var. İkinci 
basamak için iş size düşüyor. Haydi, şimdi sınıfımızda bu trenin istasyonları 
oluşturalım.” açıklaması yapılır.

7. Etkinlik Bilgi Notu-2’de yer alan istasyon isimlerine göre belirlenmiş ders 
tanıtım kartları öğrencilerle birlikte Etkinlik Bilgi Notu-1’e göre (sıralar) dü-
zenlenir. Daha sonra öğrenciler sıraların ortasında toplanırlar. “İşte istas-
yonlarımız yani seçeneklerimiz bunlar. Şimdi bu seçenekleri tanıyarak onlar 
hakkında bilgi toplamaya ihtiyacınız var. Bazı istasyonlarda birden fazla 
ders var. Bu derslere ait bilgiler ve görseller görüyorsunuz. İstasyonlar ara-
sında istediğiniz gibi dolaşabilir, bütün dersleri inceleyebilirsiniz. İncelemek, 
arkadaşlarınızla tartışmak için yaklaşık 10 dk. süreniz var. Seçimlerinizi 
yaparken aynı zamanda bireysel özelliklerinizi de dikkate almanız gerekir. 
Nelerden hoşlanırsınız ya da nelere ilgi duyarsınız? Neleri diğerlerine göre 
daha iyi yapabilirsiniz? Tüm bunları göz önünde bulundurmalısınız.” (Bura-
da öğrenme galerisine benzer bir teknik uygulanır.)

8. Üçüncü basamak olan seçenekleri değerlendirme ve içlerinden birini seçme 
basamağına gelindiğinde uygulayıcı sıralar arasında dolaşırken öğrenci-
lerin dersler hakkındaki sorularını açıklayıcı bir şekilde cevaplar ve karar 
treni biletlerini keserek hazırlar. Öğrencilere verilen süre (10 dk.) dolduktan 
sonra öğrenciler tekrar sıraların ortasına toplanır. Öğretmen, Çalışma Yap-
rağı-1’den kestiği biletleri her öğrenciye bir bilet olacak şekilde verir ve şu 
açıklamaları yapar:

“İşte karar treninizin biletleri. Şimdi seçtiğiniz dersleri ve istasyonlarını va-
gonlara yazabilirsiniz.”

9. Son basamak olan kararı uygulama ve değerlendirme aşamasında ise öğ-
renciler verdikleri kararları uygulamış olmayı deneyimleyecekler. Öğrencile-
rin kendilerini tren yolcusu gibi hayal etmeleri istenir. Uygulayıcı öğrencilere 
aşağıdaki yönergeyi verir ve öğrencilerin biletlerinde yazan istasyonda bu-
lunmalarını sağlar:

“Etkinliğin başında kendimizi karar treninin içinde gibi hayal etmiştik. Artık 

2 Yılmaz, M. ve Talas, M. (2010). Bilgi merkezinde karar verme süreci. Decision-Making Process in Information Center, 2(1), 197-216.
3 https://www.slideshare.net/dadassebo/karar-verme-sreci.
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

kararımızı verdik. Şimdi biletlerimize uygun istasyonda inme zamanı.”

10. Öğrenciler istedikleri istasyonda inerler ve peşinden aşağıdaki tartışma so-
ruları ile süreç değerlendirilir:

• Bu istasyonu/dersi seçerken en çok hangi özellik dikkatinizi çekti?

• Bu istasyonu/dersi seçmek size ne hissettirdi?

• Bu istasyonu/dersi seçerken nasıl bir yol izlediniz?

11. Öğrencilerin paylaşımlarını alındıktan sonra süreç aşağıdaki açıklama ya-
pılarak sonlandırılır:

“Bugün karar verme basamaklarını kullanarak seçimler yaptık ve bunu uygu-
ladık. Günlük hayatımızda pek çok yerde karar vermemiz gereken durumlar 
karşımıza çıkacak. O zaman da bu basamakları kullanabiliriz. Bazen etkili 
kararlar vermek için zamana ihtiyacımız vardır.4 Bu gibi durumlarda düşüne-
rek, araştırarak ve fikir alarak seçimler yapmak çok önemlidir.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Karar verme basamaklarını kullanarak verdikleri başka bir kararı not ederek 
daha sonra sınıfta paylaşmaları istenebilir.

Etkinliği Geliştiren: Habibe İlayda KURUÇAY

Uygulayıcıya Not:

1. Öğrencilere dersleri tanırken yeterince süre tanımaya dikkat eder. 

2. Çalışma Yaprağı-1’den her öğrenci için çıktı alır. Ancak bir sayfada 10 adet 
şablon olduğu bulunması sebebiyle örneğin 30 kişilik sınıf için 3 nüsha alın-
ması yeterlidir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Oturma düzeni öğrencilerin materyalleri görebilecekleri, uygulayıcı duyup gö-
rebilecekleri şekilde düzenlenebilir.

2. Etkinlik bilgi notlarında yer alan yazıların puntosu büyütülerek, resimler ve 
yazılar kontrast bir zemin üzerine yapıştırılarak görme bakımından işlevsel 
hâle getirilebilir.

3. Akran eşleşmesi yapılarak öğrencilerin destek alması sağlanabilir.

4 https://www.sabriburhanoglu.com/karar-verme-sureci.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU 1

SOSYAL BİLİMLER İSTASYONU

HALK KÜLTÜRÜ DERSİ

BİZLER ÇOK ZENGİN KÜLTÜR BİRİKİMİNE SAHİP TOPRAKLARDA YAŞIYORUZ. DİNLEDİĞİMİZ HİKÂYELER İZLEDİĞİMİZ 

FİLMLERDE KARŞIMIZA ÇIKAN ESKİ DÖNEMLERE AİT BİLGİLER ÇOK DİKKATİMİZİ ÇEKER. BU DERSİ SEÇERSENİZ 

KÜLTÜRLERE DAİR GİYİM, MİMARİ VE SANAT GİBİ KONULARI ÖĞRENEREK KÜLTÜRLERİN ZENGİNLİKLERİNİ TANIYA-

CAKSINIZ.

KENT KÜLTÜRÜ DERSİ

ŞEHİRDEKİ HAYAT, ŞEHİR HİKÂYELERİ, YAŞADIĞIMIZ ŞEHRİ TANIMA GİBİ BİLGİLER ALMAK İSTİYORSANIZ İŞTE BU 

DERS TAM DA BUNUN İÇİN. BU DERSİ SEÇERSENİZ; DİNÎ VE MİLLÎ BAYRAMLARI, BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI YAKIN-

DAN TAKİP EDİP KUTLAYABİLİRSİNİZ.
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FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK İSTASYONU 

BİLİM UYGULAMALARI DERSİ

SEVGİLİ KÜÇÜK MUCİTLER, KEŞFETMEK VE YENİ İCATLAR SİZLERİ HEYECANLANDIRIYOR MU? HAYATIMIZI DEĞİŞTİ-

REN ÇOK ÖNEMLİ BULUŞLARA İMZA ATAN BİLİM İNSANLARI DA BİR ZAMANLAR SİZLER GİBİ ÇOCUKTU. SİZLERDE 

BU DERSİ SEÇEREK; DENEYLER YAPARAK BİLİMSEL OLAYLARA TANIK OLABİLİR. MODELLER ÜRETEBİLİR, MAKETLER 

TASARLAYABİLİRSİNİZ. BİLİMİN KEŞFETMENİN TADINA VARARAK BİLİM İNSANI GİBİ HİSSETMEYE VAR MISINIZ?

MATEMATİK UYGULAMA DERSİ

“NEDEN MATEMATİK ÖĞRENİYORUZ?” SORUSUNU HEPİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZE SORMUŞUZDUR. GÜNLÜK HA-

YAT VE MATEMATİK BİR BÜTÜNDÜR VE KARŞILAŞTIĞIMIZ BAZI SORUNLARI MATEMATİĞİ KULLANARAK ÇÖZEBİLİ-

RİZ. HAYDİ, O ZAMAN MATEMATİĞİN EĞLENCELİ DÜNYASINDA BİR TURA VAR MISIN?

YABANCI DİLLER İSTASYONU

YABANCI DİL DERSİ

GÜNÜMÜZDE FARKLI BİR DİL ÖĞRENMEK ARTIK İHTİYAÇ HALİNE GELDİ. SİZ DE YABANCI DİL ÖĞRENMEK İSTER-

SENİZ BU DERSİ SEÇEBİLİRSİNİZ. FARKLI KÜLTÜRLERDEKİ İNSANLARLA ONLARIN DİLLERİ İLE İLETİŞİM KURMAK EĞ-

LENCELİ OLMAZ MIYDI? BU DERSTE; İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA VE ARAPÇA DİLLERİNDEN BİRİNİ SEÇEREK 

DİNLEME, KONUŞMA, OKUMA VE YAZMA GİBİ TEMEL BECERİLERİ ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

DİL VE ANLATIM İSTASYONU

OKUMA BECERİSİ DERSİ

AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ GELİŞTİRMEK. DİLSEL, ZİHİNSEL VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİ 

DESTEKLEMEK, TAHMİN ETME SIRALAMA, SORGULAMA, ELEŞTİRME VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİNİ GELİŞTİR-

MEK, OKUMA SEVGİSİNİ VE ALIŞKANLIĞINI KAZANMALARINI SAĞLAMAK.

YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİ

TÜRKÇEYİ; YAZMA KURALLARINA UYGUN OLARAK BİLİNÇLİ, DOĞRU VE ÖZENLİ KULLANMALARINI SAĞLAMAK. 

DUYGU, DÜŞÜNCE, HAYAL VE İZLENİMLERİNİ YAZILI OLARAK ANLATMA BECERİLERİNİ VE ALIŞKANLIKLARINI GELİŞ-

TİRMEK. YAZMA ETKİNLİKLERİ İLE SÖZ VARLIKLARINI GELİŞTİRMEK; TÜRKÇEYİ BİLİNÇLİ VE ESTETİK KULLANMALARINI 

SAĞLAMAK.

YAŞAYAN DİLLER VE LEHÇELER DERSİ
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DİN, AHLÂK VE DEĞERLER İSTASYONU

KURAN-I KERİM DERSİ

KURAN-I KERİMİN ALFABESİNİ ÖĞRENMEK, SURELERİ EZBERLEMEK İSTERSENİZ BU DERS TAM SİZE GÖRE. BU DERSİ 

SEÇERSENİZ KURAN-I KERİMİN ÖZELLİKLERİNİ KENDİ ALFABESİNDEN OKUYARAK SURE İÇERİKLERİNİ PEYGAMBER-

LERİN HAYATINI ÖĞRENİRSİNİZ.

HZ MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ

PEYGAMBER EFENDİMİZ NASIL BİRİYDİ? NASIL BİR HAYAT YAŞADI VE BİZLERE NELER KAZANDIRDI? BU SORULARIN 

CEVAPLARI İŞTE BU DERSTE. O’NU YAKINDAN TANIMAK VE KENDİNİZE ÖRNEK ALMAK İSTERSENİZ BU DERSİ 

SEÇEBİLİRSİNİZ.

TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ

FARKLI DİNLERE AİT BİLGİLER EDİNMEK İSTER MİSİNİZ? MÜSLÜMANLIK, MUSEVİLİK VE HRİSTİYANLIK DİNLERİNDEN 

BİRİNİ SEÇEREK BU DİNLERİN ESASLARI VE PRATİK HAYATTA UYGULANIŞINI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ. BU DERSİ SEÇEREK 

FARKLI DİNLERİ ÖĞRENEREK HOŞGÖRÜ GELİŞTİREBİLİR YA DA MENSUBU OLDUĞUNUZ DİNİ DAHA İYİ ÖĞRENE-

BİLRSİNİZ.

SANAT VE SPOR İSTASYONU

GÖRSEL SANATLAR DERSİ

ETRAFIMIZDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ, FARKLILIKLARI, GÜZELLİKLERİ VE ESTETİĞİ FARK ETMEK İSTERİZ. BU DERSTE; GÜZELİ, 

ESTETİĞİ VE GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜNÜZÜ GELİŞTİREREK ÖZGÜN ESERLER ÜRETEBİLİRSİNİZ. BU DERSİ SEÇER-

SENİZ BİR TABLOYU İNCELERKEN RESSAMIN NE ANLATTIĞINI, BİR HEYKELTRAŞIN DUYGULARINI KISACASI BİR 

SANATÇININ DÜNYASINI KEŞFEDEBİLİRSİNİZ.

MÜZİK DERSİ

HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLAN MÜZİĞİ, NOTALARI, BİR MÜZİK ALETİ ÇALMAYI ŞARKI SÖYLEMEYİ ÖĞRENMEK 

İSTERSENİZ BU DERSİ SEÇEBİLİRSİNİZ. BU DERSİ SEÇERSENİZ DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİZİ MÜZİKLE AKTARABİLİR. 

FARKLI MÜZİK KÜLTÜRLERİNİ TANIYABİLİR YA DA KENDİ YÖREMİZE AİT ŞARKILAR, TÜRKÜLER ÖĞRENİP SÖYLEYEBİ-

LİRSİNİZ.

SPOR VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ

DÜZENLİ SPOR BİZİ GELİŞTİRİRKEN BİR YANDAN DA BÜYÜMEMİZE YARDIMCI OLUR. OYUN OYNARKEN HEMDE 
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SAĞLIĞINIZI GELİŞTİRMEK İSTEMEZ MİSİNİZ? BU DERSİ SEÇERSENİZ; BİR SPOR DALINI TAM OLARAK ÖĞRENEBİLİR, 

YETENEKLERİNİZİ İLERLETEBİLİRSİNİZ. HATTA BELKİ BİR GÜN ÜLKEMİZİ SPOR MÜSABAKALARINDA TEMSİL EDEBİLİR-

SİNİZ. MADALYALAR BOYNUNUZA ÇOK YAKIŞACAK.

DRAMA DERSİ 

İNSANLARLA İLETİŞİM KURMAK, EMPATİ YETENEĞİ GELİŞTİREREK ONLARI DAHA İYİ ANLAMAK, KENDİNİZİ FARKLI 

ROLLERE GİREREK İFADE ETMEK, TAKLİTLER YAPARAK EĞLENMEK İSTER MİSİNİZ? O HALDE SİZİ DRAMA DERSİNE 

BEKLERİZ. BU DERSİ SEÇERSENİZ; TOPLUMLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYI, TİYATRO YETENEĞİNİZİ GELİŞTİRMEYİ, SEYİRCİ 

KARŞISINDA ORTAYA YENİ BİR ÜRÜN KOYMAYI DENEYİMLERSİNİZ. DRAMA VE TİYATRO İÇİN GEREKLİ YETENEKLE-

Rİ ÖĞRENEREK HAYAL GÜCÜNÜ KULLANABİLİRSİNİZ.

ZEKÂ OYUNLARI DERSİ

KEŞFEDEN, STRATEJİK DÜŞÜNEN, BİLGİYİ ÜRETEN, YARATICI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNEBİLEN, PROBLEM ÇÖZEBİLEN 

ÖĞRENCİLER BU DERS TAM DA SİZE GÖRE. BU DERSİ SEÇEREK; ZEKÂ OYUNLARININ TEMEL KURALLARINI ÖĞRE-

NEREK BU OYUNLA İLGİLİ YARIŞMA VE TURNUVALARA KATILABİLİRSİNİZ. ÇEVRENİZDEKİLERE DE ÖĞRETEBİLİR AYNI 

ZAMANDA DA EĞLENEBİLİRSİNİZ. HATTA BELKİ TURNUVALARDA ÜLKEMİZİ DE TEMSİL EDEBİLİRSİNİZ.
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Çalışma Yaprağı 1
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BOŞLUKLARI DOLDURALIM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Ortak

Sınıf rehberlik programı etkinliklerine/yaşantılarına ilişkin duygu ve düşüncelerini 
yansıtır./36.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Sene boyunca gerçekleştirilen sınıf rehberlik çalışmaları ve kazanımları göz-
den geçirilir. 

2. Çalışma Yaprağı-1 grup sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Ortak

İlkokul-Ortaokul-Lise kademelerindeki tüm sınıf düzeyleri

1. Çalışma Yaprağı-1

1. Etkinliğin amacının sene boyunca sınıf rehberlik programı etkinliklerine/
yaşantılarına ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtmak olduğu açıklanarak 
etkinliğe giriş yapılır.

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılarak boş bırakılan yerleri kendi düşün-
ce ve duygularına göre doldurmaları istenir. 

3. Öğrencilere Çalışma Yaprağı- 1’i doldurmaları için yeterli süre verilir. 

4. Ardından gönüllü öğrenciler Çalışma Yaprağı- 1’deki cevaplarını paylaşır. 
(Gönüllü öğrenci çıkmaması halinde uygulayıcı teşvik eder.)

5. Paylaşımlar alındıktan sonra aşağıdaki sorular ile devam edilir.

• Rehberlik etkinliklerine yönelik duygu ve düşünceleriniz neler? 

• Rehberlik etkinliklerinin daha iyi yapılması ve geliştirilmesi için öneri-
leriniz neler?

• Bu sene sınıf rehberlik etkinlikleri uygulanırken aklınızda kalan sizi 
etkileyen bir yaşantınızı paylaşır mısınız? 

6. Öğrencilerden paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki yönerge ile etkinlik 
sonlandırılır.

“Bu sene sınıf rehberlik etkinliklerinde akademik gelişim, kariyer gelişimi, 
sosyal duygusal gelişim alanlarında birçok faaliyete katıldınız. Bu etkinlikler-
le akademik anlayış ve sorumluluk geliştirme, okula uyum sağlama, eğitsel 
çalışmalarınızı planlayabilme gibi eğitim öğretim hayatınıza yönelik kaza-
nımlar elde ettiniz. Aynı zamanda kendinizi tanıyıp, kişisel güvenliğinizi 
sağlamanın yollarını değerlendirdiniz. Kişiler arası becerileri geliştirmek için 

5. SINIF ETKİNLİKLERİ  
36. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

çalıştınız. Meslekleri tanıyıp, çalışma hayatı konusunda bilgiler edindiniz. 
Rehberlik etkinlikleri bu bilgiler ışığında sizi hayata hazırlama, beceri kazan-
dırma, güçlü yanlarınızı geliştirme konularında destekler. Eğitim öğretim sü-
recinizde yine rehberlik etkinlikleri yaparak yeni kazanımlar öğreneceksiniz. 
Bu dönemin etkinlikleri sona erdi, ancak siz bu zamana kadar öğrendiğiniz 
bilgi ve becerileri yaşamınıza geçirebilir, yardıma ihtiyaç duyduğunuzda 
benden, okul psikolojik danışmanınızdan destek isteyebilirsiniz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden istedikleri bir konu ile ilgili etkinlik tasarlamaları istenir. Tasar-
lanan etkinlikler okul psikolojik danışmanına iletilir.

Etkinliği Geliştiren: Derya ATALAY

Uygulayıcıya Not: 1. Okul psikolojik danışmanı tasarlanan etkinlikleri EBA ya yükleyebilir veya et-
kinlik oluşturma birimlerine ulaştırabilir.



192

Çalışma Yaprağı 1

Boşlukları Dolduralım

Bu sene yaptığınız rehberlik etkinliklerinin değerlendirilmesi, geliştirilebilmesi amacıyla sizin fikirlerinize ihti-

yacımız var. Etkinliklere ilişkin duygu ve düşüncelerinizi boş bırakılan kısımlara yazabilirsiniz. İhtiyaç duyar-

sanız arka sayfayı kullanabilirsiniz.

1- Bu sene sınıf rehberlik etkinliklerinde ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

faaliyetleri yaptık.

 

2- Rehberlik etkinliklerinde daha önce bilmediğim……………………………………… …………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

konuları öğrendim.

3- En çok………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

etkinliklere katılmaktan keyif aldım.

4- ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….......................................................................................

etkinliklere katılmaktan çok hoşlanmadım.

5- Bence ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….........................

konularında da etkinlikler olmalı.

TEŞEKKÜR EDERİM.



ORTAOKUL  
SINIF REHBERLİK  

ETKİNLİKLERİ
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal Gelişim

İyilik hâlini destekleyen davranışları yaşamında uygular./1.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişisel Güvenliğini Sağlama

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 tablosu öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Araç-Gereçler 1. Tahta kalemi 

2. Çalışma Yaprağı-1

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Aşağıdaki soru sorularak etkinliğe başlanır:

• Hasta olmayan birine sağlıklı diyebilir miyiz? Neden?

2. Tahtaya “iyilik hâli” kelime grubunun harflerini karşılayan 6+4 tane çizgi 
çizilir. (_ _ _ _ _ _    _ _ _ _) Aşağıdaki açıklama yapılarak etkinliğe devam 
edilir:

“Şimdi sizlerle bir kelime bulmacası çözmeye çalışacağız. İki kelimeden 
oluşan bu tamlama insanın her açıdan sağlıklı olması ile ilgilidir. Acaba ne 
olabilir? İlk ve son harfimiz ‘i’ harfi.”

3. Çizgilerin ilk ve sonuncusuna i harfi yazılır ve öğrencilerden tahminleri 
alınır. Kısa aralıklarla rastgele harfler eklenir ve “iyilik hâli” cevabı gelene 
kadar sürece devam edilir.

4. İyilik hâli cevabı alındıktan sonra iyilik hâlinin tanımı yapılır:

“İyilik Hâli: İnsanın fiziksel, psikolojik/duygusal ve sosyal anlamda iyi 
durumda olmasıdır. Bu sebeple sadece hasta olmamak, sağlıklı olmak 
demek değildir. Bir insan hasta olmadığı hâlde mutsuz olabilir, uyku düzeni 
iyi olmayabilir ya da beslenmesine dikkat etmediği için başka sorunlar 
yaşayabilir. Buradan anlıyoruz ki bazı davranışlar iyilik hâlini oluştururken 
bazı davranışlar ise iyilik hâline zarar verebilir.”

5. Uygulayıcı tarafından tahta dörde bölünerek bölmelere sırasıyla “öz bakım, 
fiziksel egzersiz, beslenme, uyku düzeni” yazılır. Daha sonra öğrencilere 
aşağıdaki açıklama yapılır:

“Sevgili çocuklar, sizlerin iyilik hâliniz için neler yaptığınızı çok merak 

BEN BUNU YAPARIM

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
1. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

ediyorum. Şimdi bu başlıklar altında neler yaptığınıza ilişkin cevaplarınızı 
sıralayalım. Öz bakımdan başlayalım. Öz bakımınız için sizler günlük 
hayatınızda neler yapıyorsunuz?”

6. Öğrencilerden sırasıyla her bir başlık için cevapları alınır. Eksik kalan 
başlıklara uygulayıcı tarafından eklemeler yapılır.

7. Aşağıdaki tartışma soruları ile sürece devam edilir:

• İyilik hâlimiz neden önemlidir?

• İyilik hâlimizi destekleyen davranışlardan daha önce bilmedikleriniz 
var mıydı?

• Bu davranışlara ekleyebileceğiniz davranışlar var mı?

8. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama 
yapılarak etkinlik sonlandırılır:

“Arkadaşlar, vücudumuz için denge çok önemlidir. Bu dengeyi sağlamamızda 
en büyük yardımcılarımız öz bakım, egzersiz, doğru beslenme ve düzenli 
uykudur. Bu davranışlar iyilik hâlimizi desteklemektedir. Biliyorum ki hepiniz 
sağlıklı, mutlu ve başarılı olmak istiyorsunuz. O zaman bugün sizinle 
konuştuğumuz iyilik hâli davranışlarını günlük hayatınıza eklemeye gayret 
edin. Eğer zaten sahip olduğunuz davranışlarsa geliştirmeye çalışın. Şimdi 
size iyilik hâlinizi destekleyen davranışlar ile ilgili ufak bir bilgi notu ve bir 
tablo vereceğim. Sizden isteğim bu davranışları alışkanlık hâline getirene 
kadar her hafta tabloyu yenileyerek notlar almanız. Hepinize ‘iyilikler’ 
diliyorum.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan tabloda kendi iyilik hâllerini değerlendirmeleri 
istenir.

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 kontrast renkte bir zemin üzerine yapıştırılarak veya 
puntoları büyütülerek görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

2. Çalışma yaprağındaki doldurulacak kısımların sayısı öğrencilerin 
performansına göre azaltılabilir.

3. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin etkinliğe katılımları desteklenebilir.

Etkinliği Geliştiren: Serkan ALTUNTAŞ
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Çalışma Yaprağı 1

İYİLİK HÂLİNİ DESTEKLEYEN DAVRANIŞLAR BİLGİ NOTU

 İyilik hâli; insanın fiziksel, psikolojik/duygusal ve sosyal anlamda iyi durumda olmasıdır. Vücudu-
muzda doğal bir denge hâli mevcuttur. Bu doğal denge hâlinin korunması sağlıklı olmak anlamına gelir. 
Bununla beraber vücudumuzda sağlığımızı korumakla görevli bazı sistem ve yapılar vardır. Bu sistem ve 
yapılar sağlığı olumsuz etkileyen faktörlere karşı koruma görevini yerine getirir. Fakat bu durum sağlıklı 
olmak için yeterli değildir. Her insanın kendisi için bilinçli olarak ayrıca gayret göstermesi gerekir.

SAĞLIKLI BESLENME 
 Yetersiz veya dengesiz beslenmek sağlığı olumsuz etkiler. Yetersiz beslenme yoksulluk, kıtlık, ih-
mal, alışkanlık gibi sebeplerle vücudun ihtiyaçlarından daha az besin maddesi tüketilmesidir. Yetersiz 
beslenen çocukların gelişimi yavaşlar veya durur, erişkinlerin ise hastalıklara dayanma gücü azalır. Den-
gesiz beslenme ise bazı besin maddelerinin gereğinden fazla tüketilmesidir. Dengesiz beslenmede yüksek 
kolesterol, yüksek kan basıncı, şeker hastalığı gibi yaygın sağlık sorunları ortaya çıkar.

ÖZ BAKIM

 Öz bakım kişinin kendi sağlığını devam ettirmek ve bozmamak için uyguladığı kişisel bakım işlem-
leridir. Kişisel bakım, temizlik ve hijyen sağlıklı kalmak için en önemli koşuldur. Temiz insan, mikroplardan 
ve zararlı maddelerden arındığı için özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı korunaklıdır. Giysilerimiz hava, 
toz, ısı, ışık gibi dış etkenlerin vücudumuza zarar vermesini engeller. Giyinmenin temel amacı vücudu bu 
dış etmenlerden korumaktır. Kıyafet seçerken bu amaç göz ardı edilmemeli, şıklıktan önce sağlık gözetil-
melidir.

EGZERSİZ

 Gündelik yaşam içinde herkes az ya da çok fiziksel aktivitede bulunur ve enerji harcar. Ancak 
beslenme ile aldığımız enerji gün içinde harcanandan fazlaysa bu fazla enerji vücut tarafından yağa dö-
nüştürülerek depolanır. Bu yağ deposu da aşırı kiloya ve çeşitli hastalıklara davetiye çıkarır. Oysa düzenli 
fiziksel aktivite ve egzersizin sağlıklı yaşamaya doğrudan ve dolaylı birçok katkısı vardır. Spor ve egzer-
siz; 

• Kalp ve damar sağlığımızı iyileştirir. 
• Dokularımızın daha iyi beslenmesini sağlar. 
• Vücudumuzun görünümünü güzelleştirir. 
• Doğru ve düzgün düşünme, iletişim kurma, akılda tutma, yorumlama ve karar verme gibi bece-

rilerimizin gelişimine katkı sağlar. 
• Daha mutlu ve daha neşeli olmamıza, yaşama sevincimizin yükselmesine ve etrafa pozitif 

enerji yaymamıza katkıda bulunur. 
• Bu nedenle hareket etmek, spor yapmak sağlıklı olmanın ve sağlıklı kalmanın en önemli koşul-

larındandır. Yeteri kadar oyun oynadıktan ve hareket ettikten sonra dinlenmek de sağlığımız 
için önemlidir.
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UYKU

 Sağlıklı bir hayat için uyku, yemek ve içmek kadar önemli bir ihtiyaçtır. Uyku sayesinde bedeni-
miz dinlenir, zihnimiz yenilenir. Organlarımız yenilenip kendini tamir eder. Çocuklar yeterli süre uyursa 
sağlıklı büyürler; gençler, orta yaşlılar ve yaşlılar uykuyla sağlıklarını korurlar. Çocuklar için uyku süresi 
10-12 saattir. Her gün aynı saatlerde yatağa girip aynı saatlerde kalkmak en güzelidir. Erken yatıp erken 
kalkmak bedenin dinç olmasını sağlar. Uykunun bize fayda vermesi için karanlıkta uyumak gerekir.

Uykunun Düşmanları 
• Kahve veya demli çay 
• Üzücü duygu ve düşünceler 
• Bilgisayar başında geçirilen uzun saatler 
• Işık 
• Ses ve gürültü 
• Uyumadan hemen önce yemek yemek

Uykunun Dostları 
• Karanlık ortam 
• Uykudan önce el ve ayakları ılık su ile yıkamak 
• Gün içinde hareketli olmak 
• Uygun bir yatak ve yastık

KAYNAK:

https://tbm.org.tr/media/kitaplar/TBM_ortaokul_saglik_icerik_web.pdf

İYİLİK HÂLİM TABLOSU

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Öz Bakım

Fiziksel 
Egzersiz

Beslenme

Uyku Düzeni

Not: Günlük iyilik hâli davranışlarınızı bu tablo ile takip edebilirsiniz. Örneğin düzenli, yaşınıza uygun uyku süresi 
için (+) az ya da fazla uyku süresi için (-) yaparak tabloyu doldurabilirsiniz.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Zamanını ihtiyaçları ve sorumlulukları çerçevesinde planlar./2.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Eğitsel Planlama ve Başarı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 ve Çalışma Yaprağı-2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Araç-Gereçler 1. Çalışma Yaprağı-1

2. Çalışma Yaprağı-2 

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından etkinliğin başında “Sizler için harika bir bilmecem 
var, bakalım bilebilecek misiniz?” denir ve aşağıda yer alan bilmecelerden 
biri öğrencilere sorularak etkinlik başlatılır:

• Herkes yatar, uyur, o uyanık oturur.

• Bu bahçede on iki kapı, insan elinin yaptığı yapı

• Benim adım iki hece, çalışırım gündüz gece

• Ben giderim o gider kolumda tik tak eder.

2. Bilmeceler için saat cevabı alındıktan sonra “Saat aslında zaman ile ilgili 
bir kavram. Zamanla ilgili başka kavramlar da var. Şimdi bununla ilgili bir 
bulmaca çözeceğiz.” denir. 

3. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır. Bu etkinlikte zaman sınırı olduğu 
söylenir. 3 dakikalık sürede etkinliğin bitirileceği açıklanır. 

4. Süre dolduğunda öğrencilere “Zaman bazen bizim için, yapmak 
istediklerimiz için yeterli gelmeyebilir.” denir. Bulmacayı bitiremeyen 
öğrencilerin tamamlaması için süre verilir.

5. Süre bittikten sonra uygulayıcı sınıfa aşağıdaki açıklamayı yapar:

“Zaman her şeyin anahtarıdır diyebiliriz. Saat kullanarak, takvime bakarak, 
güneşi izleyerek ve başka birçok yolla zamanı anlamaya çalışırız. Zamanı 
anlamaya başladığımızda artık daha gerçekçi ve uzun süreli planlar 
yapabiliriz. Bu planlar sayesinde başarılı olup hedeflerimize ulaşabiliriz. 
Yaptığımız planlar saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olabilir. Örneğin 
bir gün 24 saatten oluşur. Bu 24 saati planlamak gerekir.”

6. Uygulayıcı tarafından öğrencilere “Bir 6. sınıf öğrencisi 24 saatte neler 
yapabilir?” sorusu yöneltilir ve gönüllü öğrencilerden cevaplar alınır. Gelen 
cevaplar tahtaya yazılır.

ZAMANI YAKALA

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
2. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

7. Çalışma Yaprağı-2 öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerden geçirdikleri son 
haftayı düşünmeleri ve verilen başlıklara göre Çalışma Yaprağı-2’yi 
doldurmaları istenir. Uygulama sonunda hafta boyunca hangi faaliyete ne 
kadar zaman ayrıldığının bulunması istenir.

8. Aşağıdaki sorular ile etkinliğe devam edilir:

• En çok zaman ayrılan faaliyetten en az zaman ayrılan faaliyete göre 
listenizi sıraladığınızda nasıl bir listeniz oluyor?

• Sizi hedeflerinize götürecek uygun bir zaman planlamanız var mı?

• Yaptığınız bu listede ihtiyaç ve sorumluluklarınızı göz önüne 
aldığınızda değişmesini istediğiniz şeyler var mı? Bunlar neler ve nasıl 
yapabilirsiniz?

• İhtiyaç ve sorumluluklarınıza göre zamanı planlamak size neler 
kazandırır?

9. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, 24 saat içerisinde bizden zamanımızı isteyen birçok şey 
var. Öz bakım, okul, ders çalışma, oyun oynama, kitap okuma, beslenme, 
egzersiz, uyku, aile, arkadaşlar, televizyon/bilgisayar… Bu kadar şeye 
vakit ayırmak hiç de kolay değil. Örneğin biraz daha zaman olsaydı belki 
hepiniz bulmacayı tamamlayacaktınız. Bulmacanın süresi var, derslerin 
süresi var, gündüzün süresi var, gecenin süresi var. Hiçbiri sonsuz değil. O 
hâlde zaman sonsuzmuş gibi davranamayız. Her yeni gün için ihtiyaçlarımızı 
belirlemeli ve sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Zamanımızı planlı ve 
doğru kullanarak en iyi sonuçlara ulaşabiliriz. Eğer bu planlamayı yapmakta 
zorlanırsanız her zaman psikolojik danışma ve rehberlik servisinden yardım 
alabilirsiniz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden süreçte oluşturdukları “Bugün Neler Oldu?” listesinden hareketle 
gelecek hafta için bir planlama yapmaları istenir. Her günün sonunda bu 
plana ne derece uyabildiklerini “Bugün Neler Oldu?” çizelgesini kullanarak 
değerlendirmeleri istenir. Sonrasında gönüllü öğrencilerden sınıf ortamında 
haftalık zaman planlamalarını ve “Bugün Neler Oldu?” çizelgelerini sunmaları 
istenir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Serkan ALTUNTAŞ, Etkinlik Düzenleme Kurulu

1. “Zamanı Yakala Kelime Avı” bulmacası sırasında geçen zamanı hissettirmek için 
kalan süre sesli olarak söylenir. (İki buçuk dakika kaldı, bir dakika kaldı, 10-9-8…)

2. Süreçteki birinci basamakta sorulan bir bilmeceye öğrencilerden cevap 
gelmezse bir diğer bilmece de sorulabilir.

3. Süreçteki altıncı basamakta sorulan soruya verilen cevaplar arasında özellikle 
“Öz bakım, okul, ders çalışma, kitap okuma, beslenme, egzersiz, uyku, aile, 
arkadaşlar” gibi cevaplar söylenmemişse eklenebilir.

4. Öğrenciler Çalışma Yaprağı-2’de bulunan “Bugün Neler Oldu?” çizelgesine 
kendilerine uygun ihtiyaç ve sorumluluklar ekleyebilirler.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da 
punto büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Çalışma yapraklarının tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sunulabilir.
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Çalışma Yaprağı 1
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Çalışma Yaprağı 1 
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Çalışma Yaprağı 2

5 
 

Çalışma Yaprağı 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

BUGÜN NELER OLDU? 
 Pazartesi Salõ Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Toplam 

…z Bakõm         

Uyku         

Yeme/İçme         

Egzersiz         

Eğlenme         

Ders 
‚alõşma 

        

Kitap 
Okuma 

        

Aile         

Arkadaşlar         
         
         

Bu formu her gün doldurmalısın.  
Her başlık için ne kadar süre ayırdığını yazarsan hafta boyunca zamanını nasıl kullandığını görebilirsin. 

BUGÜN NELER OLDU? 
 Pazartesi Salõ Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Toplam 

…z Bakõm         

Uyku         

Yeme/İçme         

Egzersiz         

Eğlenme         

Ders 
‚alõşma 

        

Kitap 
Okuma 

        

Aile         

Arkadaşlar         

         

         

Bu formu her gün doldurmalısın.  
Her başlık için ne kadar süre ayırdığını yazarsan hafta boyunca zamanını nasıl kullandığını görebilirsin. 
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Okula hazırlıklı gelme ile akademik gelişimi arasında bağ kurar./3.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Akademik Anlayış ve Sorumluluk

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1, grup sayısı kadar (5 tane) çoğaltılır.
2. Gruplara altışar adet A4 kâğıt dağıtılır.

Araç-Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1
2. A4 kâğıt
3. Kalem

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından “Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle okula hazırlıklı 
gelmekle akademik gelişimimiz arasındaki bağı gösteren eğlenceli bir 
etkinlik yapacağız. Hadi başlayalım.” açıklaması yapılır.

2. Ardından sınıf, gruplara ayırma yöntemlerinden biri kullanılarak 5 gruba 
ayrılır. Her bir grup, kendi içerisinden bir öğrenci seçer. Bu öğrenci grup 
temsilcisi olur ve gruptan ayrılır. Grup temsilcileri için tahta önüne 5 sıra 
çekilir ve her bir grubun temsilcisi yüzleri sınıfa bakacak şekilde bu sıralara 
oturur. Uygulayıcı tarafından Çalışma Yaprağı-1 her bir grubun temsilcisine 
birer adet verilir. Gruplara altışar adet A4 kâğıdı dağıtılır.

3. Ardından gruplara şu açıklama yapılır: “Seçtiğiniz grup temsilcilerine 
dağıttığım çalışma yapraklarında okula hazırlıklı gelmek için yapılması 
gerekenler ve bunların akademik gelişiminize katkılarının neler olabileceği 
yazıyor. Her bir grup bir A4 kâğıdına öncelikle okula hazırlıklı gelmek için 
yapabileceklerinizden bir tanesini ve bunun sizin akademik gelişiminize 
katkısının ne olacağını yazacak. Ardından gruplar cevaplarını aynı anda 
havaya kaldıracak ve sırayla okuyacak. Grup temsilcisi arkadaşlarınız onlara 
dağıttığım çalışma yaprağında sırayla yazan ifadelerle sizin verdiğiniz 
cevapları karşılaştıracak. Ellerindeki kâğıtta yazan ilk ifadeyi doğru tahmin 
eden grup bir sonraki sırada okula hazırlık için yapılması gerekenleri ve 
akademik gelişime olan katkısını tahmin etmeye çalışacak. İkinci tahminin 
de doğru olması üstüne bir sonraki, sonra bir sonraki tahminlere geçilecek. 
Doğru tahminde bulunamayan gruplar Çalışma Yaprağı- 1’de o basamakta 
yazan ifadeyi bulana kadar tahminde bulunmaya devam edecekler. İlk satırda 
yazan ifade tahmin edilmeden diğer satırlara geçilmeyecek. Diğer satırlarda 
yazan cevaplar tahminle gelmiş bile olsa doğru kabul edilmeyecek, satırlar 

HAZIR MIYIZ?

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
3. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

sırayla tahmin edilmeye çalışılacak. O satırda yazan ifade bulunana kadar 
onlarca tahminde bulunmuş olabilirsiniz. Tüm gruplar her bir tahminini aynı 
anda yapacak. Bir grup bir sonraki satıra geçmişken siz bir alttaki satırda 
kalmış olabilirsiniz. Her bir grup temsilcisi grubuna yapılan tahminle ilgili 
dönüt verecek. (Yazdığınız hazırlık kâğıtta yok, var ama şu anda aradığınız 
o değil vb.) Grup temsilcisi doğru tahmin edilen ifadelerin yanına “x” işareti 
koyacak. Grup temsilcilerinin ellerinde bulunan kâğıtta yer alan ifadeleri 
sırasıyla doğru şekilde önce tahmin edip tamamlayan grup oyunu kazanır.” 

4. Süreç başlatılır. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan ifadeler dışında okula 
hazırlıklı gelmek için yapılması gereken farklı ifadelerin de kâğıtlara 
yazılması durumunda uygulayıcı tarafından yazılan ifadelerin de doğru 
olduğu sadece oyunda Çalışma Yaprağı-1’e yazılmamış olduğu vurgulanır. 
Bu ifadelerin etkinliğin sonunda kullanılmak üzere bekletilmesi tüm gruplara 
söylenir. Süreç sonunda oyunu kazanan takımın grup temsilcisi Çalışma 
Yaprağı-1’deki ifadeleri okur. 

5. Ardından şu sorularla sınıfta etkileşim devam eder:

• Okula hazırlıklı gelmek için başka neler yapılabilir? Bunun akademik 
gelişiminize katkısı ne olur?

• Okula hazırlıksız gelmenin akademik gelişiminiz açısından sonuçları 
neler olabilir?

• Tüm bu okul hazırlıklarından siz hangilerini yapıyorsunuz? Akademik 
gelişiminizi nasıl etkiliyorlar?

• Bu etkinlikle yapmadığınızı fark ettiğiniz bir okul hazırlığı oldu 
mu? Yaptığınızda akademik gelişiminizi nasıl etkileyeceğini 
düşünüyorsunuz?

6. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama ile süreç 
sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, okula hazırlıklı gelmek dersleri verimli ve etkili bir şekilde 
öğrenmenizi sonrasında akademik başarınızı artırmanızı sağlar. Böylece 
akademik hedeflerinize ulaşmanız da mümkün olacaktır. Bu nedenle 
okula gelmeden önce hazırlık sürecini önemsemeli ve gerekli hazırlıkları 
yapmalısınız.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden gelen dönütler doğrultusunda okula hazırlıklı gelmek için 
süreçte ifade edilen farklı yapılabilecekler ve bunların akademik gelişime 
katkıları da Çalışma Yaprağı-1’e eklenerek Çalışma Yaprağı-1’i çalışma 
odalarının görünür bir yerine asmaları istenebilir.

2. Öğrencilerin etkinlik sırasında fark ettikleri okula hazırlıklı gelmek için 
yapılabileceklerini bir hafta süreyle düzenli olarak uygulayıp akademik 
gelişimlerinde meydana gelen değişimleri gözlemlemeleri istenir.
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Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: M. Kübra ÇOŞKUNER, Etkinlik Düzenleme Kurulu

1. Çalışma Yaprağı-1’de okula hazırlıklı gelmek için yapılabilecekler listesinde yer 
alanların bazıları öğrenciler tarafından düşünülemeyebilir ve bulunamayabilir. Bu 
durumda uygulayıcı öğrencilere ufak ipuçları ile yardım edebilir.

2. Öğrenciler, okula hazırlıklı gelmek için yapılabilecekler konusunda Çalışma Yaprağı-
1’de yazanlardan farklı ama doğru hazırlıklar söyleyebilir. Bu durumda uygulayıcı 
özellikle onun da üzerinde durarak doğru bir hazırlık olduğunu belirtmelidir. 

3. Gruplar Çalışma Yaprağı-1’de yer alan okula hazırlıklı gelmek için yapılabilecekler 
ve akademik gelişime katkıları kısmında yer alan içeriklere yakın cevaplar vermeleri 
hâlinde (Birebir aynı cevaplar beklenmez.) cevapları doğru sayılıp bir sonraki 
tahmine geçmeleri sağlanır.

4. Çok kalabalık sınıflarda grup sayısı artırılabilir ve Çalışma Yaprağı-1’deki tahminlerin 
sırayla yapılması kuralı kaldırılabilir. (Çalışma yaprağındaki ifadelerin sırayla tahmin 
edilmesi kuralındaki amaç, yaratıcı fikir sayısını artırmak ve tahmini pekiştirmektir.) 

5. Grupların daha fazla A4 kâğıda ihtiyaç duymaları olasılığına yönelik yeterli A4 
kâğıdı bulundurulmalıdır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da punto 
büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Grup çalışması sırasında akran desteğine yer verilebilir.

4. Kazanımların değerlendirilmesi sürecinde okula hazırlıklı gelmek için yapılması 
gerekenleri içeren günlük gözlem çizelgeleri hazırlanarak öğrencilerin süreçteki 
akademik gelişimlerinde meydana gelen değişimleri grafiklendirmeleri istenebilir.
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OKULA HAZIRLIKLI 
GELMEK İÇİN YAPMAM 

GEREKENLER
AKADEMİK GELİŞİMİME KATKILARI

DOĞRU 
TAHMİN 

EDİLDİ Mİ?

UYKUMU İYİ ALMALIYIM

Bu sayede okulda uykum gelmez ve derslerime dikkatimi daha 
iyi odaklayabilirim. Ayrıca beynim uyku sırasında, uyanıkken 
en verimli şekilde çalışabilmem için hazırlık yapar ve bu da 
benim akademik başarımı artırır. Kısaca hem fiziksel hem de 
zihinsel olarak öğrenmeye daha hazır hâlde olurum.

KAHVALTIMI 
YAPMALIYIM

Bu sayede vücudumun ihtiyacı olan besin ögelerini aldığım için 
okulda hem zihinsel hem de fiziksel aktivitem daha iyi olacak. 
Vücudumun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağladığı için derslerime 
daha iyi odaklanacağım ve okul motivasyonum da daha yüksek 
olacak. 

OKUL İÇİN GEREKLİ 
EŞYALARIMI 

HAZIRLAMALIYIM

Bu sayede okula getirmem gereken materyalleri unutmamış olu-
rum. Unuttuğum defter, kitap vs. benim o dersten yeterince fay-
dalanamama neden olabilirdi. Veya unuttuğum bir silgi, ders 
esnasında arkadaşımdan isteyeyim derken dikkatimin dağılma-
sına neden olabilirdi. Hatta öncesinde hazırlamadığım eşyaları-
mı evden çıkmadan bulayım derken okula geç kalabilir ve dersi 
kaçırabilirdim.

TÜM DİKKATİMİ 
DERSLERİME VERMEYE 

HAZIRLANMALIYIM

Bu sayede günlük yaşantımda meydana gelen olayları, arka-
daşlık ilişkilerimi, hayallerimi vb. düşünmeyecek ve sadece ders-
lerime odaklanabileceğim ve derslerimi daha rahat takip ede-
bileceğim. Bu da benim dersi derste öğrenmeme neden olacak. 
40 dakikada öğrenebileceğim bir konu için saatlerce çalışmaya 
ihtiyacım kalmayacak. Derste daha aktif olabileceğim ve öğren-
melerim daha kalıcı olacak.  

TEKRARLARIMI VE EV 
ÖDEVLERİMİ 
YAPMALIYIM

Bu sayede öğrendiğim bilgileri pekiştirmiş olacağım. Ayrıca bil-
gilerin daha uzun süre hafızamda kalmalarını sağlamış, unut-
manın önüne geçmiş olacağım. Hatta ev ödevleri kendi ilgi ve 
yeteneklerimi keşfetmeme, zamanı iyi planlamama, araştırma 
yapmayı öğrenmeme de yardımcı olabilir.

BİR SONRAKİ GÜN 
OKULDA ANLATILACAK 
KONUYA ÖN HAZIRLIK 

YAPMALIYIM

Bu sayede öğretmenin okulda anlatacağı konuyu öğrenmem 
kolaylaşacaktır. Ayrıca okulda işlenecek konu hakkında ön-
cesinden fikrim olduğu için derse dikkatimi odaklamam, anla-
madığım yerleri daha hızlı tespit etmem ve hemen sormam da 
kolaylaşacaktır. Tüm bunlar ise benim akademik başarımı artı-
racaktır.

Çalışma Yaprağı 1
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Başarmak için çalışmanın gerekliliğini fark eder./4.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Akademik Anlayış ve Sorumluluk

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu etkileşimli tahtaya yansıtılmak için hazırlanır.

2. Çalışma Yaprağı-1 etkileşimli tahtaya yansıtılmak için hazırlanır.

3. Grup adedince A4 kâğıdı gruplara etkinlik içerisinde dağıtılmak üzere 
hazırlanır.

Araç-Gereçler
1. Etkinlik Bilgi Notu-1
2. Çalışma Yaprağı-1 
3. A4 kâğıdı

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Bugün yapılacak etkinliğin amacının “Başarılı olmada çalışmanın önemini 
fark etmek.” olduğu ifade edilir.

2. Uygulayıcı tarafından “Şiimdi sizinle birlikte iki tane ayrı hikâye okuyacağız.” 
denir ve hikâyeler etkileşimli tahtadan yansıtılır.

3. Etkinlik Bilgi Notu içinde yer alan Hikâye-1 uygulayıcı veya gönüllü bir 
öğrenci tarafından sesli bir şekilde okunur.

4. Etkinlik Bilgi Notu içinde yer alan Hikâye-2 uygulayıcı veya gönüllü bir 
öğrenci tarafından sesli bir şekilde okunur.

5. Her iki hikâye okunduktan sonra aşağıdaki tartışma soruları öğrencilere 
yöneltilir: 

• Mehmet’in başarısız olmasına neden olan şeyler nelerdir?

• Ahmet’in başarılı olmasında etkili olan şeyler nelerdir?

• Siz Mehmet’in başarılı ve deneyimli bir arkadaşı olsanız ve tavsiye 
vermeniz gerekse nelere dikkat etmesini önerirsiniz?

• Ahmet’in başarmak için çalışmak gerekir sözüyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

• Bu iki hikâyeden alacağımız dersler neler olabilir?

6. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra uygulayıcı tarafından öğrenciler 
sınıf mevcuduna göre üçer veya dörderli gruplara ayrılır. 

BAŞARMAK İÇİN REÇETEM HAZIR

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
4. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

7. Çalışma Yaprağı-1 tahtaya yansıtılarak her bir gruba Çalışma Yaprağı-1’de 
bulunan bir söz ve bir A4 kâğıdı dağıtılır. Gruplardan kendilerine verilen 
sözlerle ilgili bir slogan oluşturmaları ve bunu A4 boyutundaki kâğıtlara 
yazmaları istenir. Bunun için gruplara yeterli süre verilir.

8. Süre sonunda her bir gruptan birer sözcü seçilerek sloganlarını sınıfa 
sunmaları sağlanır.

9. Sunumlar tamamlandıktan sonra aşağıdaki tartışma sorularıyla süreç devam 
ettirilir:

• Slogan yazarken neler düşündünüz/hissettiniz?

• Sizlere dağıtılan sözlerden en çok hangisi dikkatinizi çekti neden?

• Başarılı olmanın gerekleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz?

• Yaptığımız etkinlikte neler çıkardınız? Sizlere neler kattı? 

• Sizler başarılı olmak için neler yapabilirsiniz?

10. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir açıklama 
ile süreç sonlandırılır:

“Ahmet’in hikâyesinde ve özlü sözlerde ifade edildiği gibi başarmak istiyorsak 
çabalamalı, planlı hareket etmeli, okul sorumluluklarımızı zamanında yerine 
getirmeli, azimli ve kararlı bir şekilde çalışmayı sürdürmeliyiz. Tüm başarılı 
insanlar çalışarak başarılı olmuşlardır. Hiçbir başarı tesadüf değildir.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden tarihte başarılı olmuş bir bilim adamının yaşamını inceleyerek 
başarılı olmak için neler yaptıklarını bir sonraki hafta sınıfta sunmaları istenir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Hulisi GENÇ, Etkinlik Düzenleme Kurulu

1. Etkileşimli tahtanın olmadığı uygulama yerlerinde Etkinlik Bilgi Notunun çıktısı 
alınarak her sıraya bir tane bırakılır.

2. Etkileşimli tahtanın olmadığı uygulama yerlerinde Çalışma Yaprağı-1 grup sayısınca 
çoğaltılarak gruplara dağıtılır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da punto 
büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Hikâye okuma birden fazla kez tekrarlanabilir.

3. Grup çalışması sırasında akran desteği sağlanabilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

HİKÂYE-1
 Mehmet, 8. sınıfa giden 14 yaşında bir öğrencidir. Dönem sonunda takdir belgesi almayı kendine hedef 
olarak belirlemiştir. Fakat ders çalışmayı çok sevmemekte ve ders çalışmayı sevmediği için derslere ayıracağı vakti 
bilgisayarda oyun oynamaya, müzik dinlemeye, televizyon izlemeye ve dışarıda arkadaşlarıyla gezmeye ayırmak-
tadır. Ayrıca ders çalışmak için kitabı eline her aldığında sıkıldığını, kendini kötü hissettiğini ve başının ağrıdığını 
bahane edip çalışmayı bırakmaktadır. Derslerine yeteri kadar çalışmadığı için ailesi tarafından uyarılmaktadır. 
Mehmet yarın çalışacağını söyleyip sürekli çalışmayı ertelemektedir. Okul rehber öğretmeni/psikolojik danışmanı 
planlı hareket etmiş olmanın önemli olduğunu kendisine söylemiş olmasına rağmen bunu başaramamakta ayrıca 
başarmak için de bir çaba harcamamaktadır. Yaşamış olduğu başarısızlıklar da hemen pes etmesine ve nadiren 
yaptığı ders çalışma işlemini bırakmasına neden olmaktadır. Bu da hiçbir zaman başaramayacağına dair umut-
suzluğa kapılmasına neden olmaktadır.

HİKÂYE-2
 Ahmet, 8. sınıfta eğitim öğretim gören 14 yaşında bir öğrencidir. Sene sonunda okul birincisi olmayı ve 
kendisine bulunduğu şehrin en yüksek puanla öğrenci alan okulunu kazanmayı hedef olarak belirlemiştir. Ders 
çalışmaktan oldukça keyif almakta ve derslerden hayata dair birçok şey öğrendiğini düşünerek çalışmaya daha 
fazla motive olmaktadır. Sürekli planlı davranmaya özen göstermektedir. Kendisini çalışmaktan alıkoyacak şeylere 
çok az zaman ayırmakta ve bunun için ayırdığı süre dolunca tekrar asıl sorumluluk alanı olan öğrencilik görevlerini 
yerine getirmektedir. Okul öğretmenleri, velileri ve arkadaşları tarafından takdir edilmekte ve planlı hareket etmesi 
beğeniyle karşılanmaktadır. Ahmet, azimli ve kararlı bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmektedir. Nadiren 
de olsa hedefini gerçekleştiremediği zamanlar olmuş ve bunlardan gerekli dersleri çıkararak ders çalışmayı sür-
dürmüştür. Çalışma azmini başarısız olma korkusundan değil hedefe ulaşma arzusundan aldığını söylemektedir. 
Ahmet’ten başarı için ne yapılması gerektiğine yönelik tavsiye isteyenler olmuştur. Ahmet kendisinden tavsiye iste-
yenlere “Başarmak için çalışılmalıdır.” sözünü söylemiştir.
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“Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.” S. Keth Moorhead

“Şanssızlığın üstesinden gelen tek şey sıkı çalışmaktır.” Harry Golden

“Pek çok iyi çalışma, birazcık daha yapılmadığı için boşa gitmiştir.” Edward H. Harriman

“Bazıları başarıyı sadece hayal ederken bazıları ise her sabah erkenden kalkar ve hayallerini gerçekleştirir.” 

Wayne Huizenga

“Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir.” Honore de Balzac

“Başarı için plan yapmıyorsanız, o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir.” Roz Townsen.

“Diğerleri uyurken siz çabalayın, diğerleri kaytarırken siz çalışın, diğerleri eğlenirken siz hazırlanın ve diğerleri 

dilekte bulunurken siz hayal edin.” William Arthur Ward

“Kendine inanma ve sıkı çalışma size her zaman başarı getirecektir.” Virat Kohli

“Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.” Necip Fazıl Kısakürek

Çalışma Yaprağı 1
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal Alan

Karakter güçleriyle kendi yaşamı arasında bağ kurar./5.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Benlik Farkındalığı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu A3 formatında çoğaltılır ve gözden geçirilir.

2. Çalışma Yaprağı-1; her öğrenciye bir karakter gücü gelecek şekilde (24 
karakter gücü), sınıf öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak ihtiyaç 
hâlinde birden fazla çoğaltılır ve kesilir. Torba veya kutu içine koyularak 
hazır hâle getirilir.

Araç-Gereçler

1. Etkinlik Bilgi Notu
2. Çalışma Yaprağı-1
3. Torba/kutu
4. Yapışkanlı kâğıt

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının karakter güçleriyle kendi yaşamı arasında bağ kurmak 
olduğu açıklanır.

2. Öğrencilere “Karakter güçleri kavramı size ne ifade ediyor?” sorusu 
yöneltilerek gönüllü öğrencilerin düşüncelerini ifade etmelerini ister. 

3. Uygulayıcı, Etkinlik Bilgi Notunu tahtaya asarak bu kavram ile ilgili öğrencilere 
açıklama yapar. Öğrencilere “karakter güçleri” kavramı açıklanır: 

“Karakter güçleri; bireyin iyi olma düzeyine katkı sağlayan ve geliştirilebilir 
özelliklerdir. Karakter güçleri; her bireyde farklı düzeylerde bulunan, bireyin 
duygu, düşünce ve davranışlarıyla ortaya konan pozitif özellikler olarak 
tanımlanır.” 

4. Öğrencilerden içinde karakter güçlerinin olduğu kâğıtlar bulunan torbadan/
kutudan bir kâğıt seçmeleri istenir. Yapışkanlı kâğıtlar öğrencilere dağıtılır 
ve öğrencilerden bu kâğıtların yapışkanlı tarafında çekmiş oldukları karakter 
gücünün adını diğer tarafına da karakter gücünün adını geçirmeden kendi 
yaşamında nerede kullanabileceğini yazması istenir.

5. Öğrencilere belirli bir süre verildikten sonra yapışkanlı kâğıtları karakter 
güçlerinin isimleri arkaya gelecek şekilde tahtaya yapıştırmaları istenir.

6. Sonrasında aşağıdaki açıklama yapılarak, gönüllü öğrencilerin sırayla 
tahtaya gelmesi sağlanır:

YAŞAMDAKİ GÜÇLERİM

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
5. HAFTA



211

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

“Sevgili öğrenciler, her biriniz size çıkan karakter gücünü nerede 
kullanabileceğinizi yapışkanlı kâğıtlara yazdınız ve tahtaya astınız. Şimdi 
sırasıyla tahtaya gelip tahtadaki kâğıtlardan rastgele birini seçmenizi ve 
arkasında yazan karakter gücünü tahmin etmenizi istiyorum. Daha sonra 
da bu karakter gücünü hayatımızda başka nerede kullanabiliriz sorusunun 
cevabını vermenizi istiyorum.”

7. Gönüllü öğrencilerle yapılan etkinlik tamamlandıktan sonra tüm sınıfa 
aşağıdaki sorular yöneltilir:

• Karakter güçlerimizin bize ne faydası olabilir?

• Bu etkinlikten sonra karakter güçlerinizi geliştirmek için neler yapmayı 
planlarsınız?

8. Öğrenciler düşüncelerini ifade ettikten sonra aşağıdaki yönerge ile etkinlik 
sonlandırılır:

“Karakter güçleri; düşünce, duygu ve davranışlarla ortaya çıkan, birey için 
olumlu denilebilecek, geliştirilebilir özellikler bütünüdür. Önemli olan, kişinin 
sahip olduğu karakter güçlerini fark etmesi, bu güçlerin bilincinde olması ve 
bu güçlerin bireyi güçlendiren ve geliştirilebilen özellikler olmasıdır.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden kendi sahip oldukları karakter güçleri hakkında aile bireyleri ile 
konuşmaları, paylaşımda bulunmaları istenir. Aile bireylerinin sahip oldukları 
karakter güçlerini düşünmeleri ve onlarla bu karakter güçleri hakkında 
konuşmaları istenir. Paylaşmak istemeleri hâlinde bir sonraki hafta öğretmen 
ve arkadaşları ile paylaşabilecekleri belirtilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Leyla Deniz UYGUR YOLÇUN

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 kontrast renkte bir zemin üzerine yapıştırılarak veya puntoları 
büyütülerek görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

2. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin etkinliğe katılımları desteklenebilir.

3. Karakter güçlerinin etkilerinin ortaya çıktığı durumlara örnek verilerek öğrencilerin 
yanıtlarına ilişkin ipuçları sunulabilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

KARAKTER GÜÇLERİ

TANIM KARAKTER GÜCÜ

1 Yeni düşünceler geliştirme ve bir şeyin en iyisini yapma konusunda iyiyimdir. Yaratıcılık

2 Bir şeyler keşfetmek, sorular sormak ve farklı deneyimlere açık olmaktan hoşlanırım. Merak

3 Fikirleri, kavramları, olguları öğrenmekten keyif alırım. Öğrenme Aşkı

4 Esnek ve açık fikirliyim, karar vermeden önce bütün ayrıntıları ile düşünmeye dikkat 
ederim. Açık Fikirlilik

5 Arkadaşlarım önemli olduğunu düşündüğümüz konularda bana danışırlar. Çok Yönlü Bakış 
Açısı

6 Kendimi güvenilir, değerleriyle tutarlı davranan ve dürüst bir insan olarak görürüm. Dürüstlük

7 Korktuğum zamanlarda bile sıkıntı ya da zorluk karşısında pes etmem. Cesur Olma

8 Başladığım bir işi bitirmek için sonuna kadar çaba gösteririm. Sebatkârlık

9 Enerjik neşeli ve hayat doluyum. Yaşam Coşkusu

10 Herhangi bir karşılık beklemeden başkalarına nezaketli davranırım. İyi Yüreklilik

11 Gerçek sevgiyi almak ve vermek bana doğal gelir. Sevme ve Sevilme

12 Kişiler arası becerilere sahip olan biri olarak bilinirim. Sosyal Zekâ

13 İnsanlar haksızlığa, zorbalığa, şiddete maruz kaldıklarında harekete geçerim. Adil Olma

14 İnsanlar genellikle lider olarak beni seçerler. Liderlik

15 Bir takımın, grubun, topluluğun aktif bir üyesiyim ve grubumun başarısına katkı 
sağlamak için çaba harcarım. Takım Çalışması

16 Kin tutmam, beni rahatsız edenleri kolayca affedebilirim. Affetme

17 İlgi odağı olmayı ve diğerleri gibi herkesin dikkatini çekmeyi sevmiyorum. Alçak Gönüllülük

18 Dikkatli ve tedbirliyimdir; davranışlarımdan doğacak risk ve problemleri tahmin edip 
gerekli önlemleri alırım. Tedbirlilik

19 Zor koşullarda bile duygularımı ve davranışlarımı kontrol edebilirim. Öz Denetim

20 Sözlerimle ve davranışlarımla iyi şeyler için teşekkürlerimi ifade edebilirim. Şükran Duyma

21 Kötü şeylerden çok iyi şeylerin olacağına inanırım ve umut ederim. Umut

22 Neşeli, komik ve mizahı seven biriyim. Mizah

23 Yüce bir gücün varlığına inanırım, dinî ya da manevi uygulamalar benim için 
önemlidir. Maneviyat

24 Doğada, sanatta, yaşamın birçok alanında mükemmeliyeti ve güzelliği derinden 
hissederim.

Estetik ve Mükem-
melliğin Takdiri
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Çalışma Yaprağı 1

Aşağıda karakter güçleri verilmiştir. Yazılı olan 24 karakter gücünü kesiniz.

Yaratıcılık

Merak

Öğrenme 
Aşkı

Açık

Fikirlilik

Çok 
Yönlü 
Bakış 
Açısı

Cesur 
Olma

Sebatkârlık

Dürüstlük
Yaşam 

Coşkusu

Sosyal 
Zekâ

Sevme ve 
Sevilme

İyi Yüreklilik

Liderlik

Takım 
Çalışması

Adil Olma

Affetme Alçak Gönüllülük

Tedbirlilik

Öz Denetim

Estetetik ve 
Mükemmelliğin 

Takdiri

Şükran
Duyma

Umut

Mizah

Maneviyat
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal Alan

Takım çalışmalarının kişisel gelişimine etkilerini fark eder./6.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişiler Arası Beceriler

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu gözden geçirilir.

Araç-Gereçler

1. Etkinlik Bilgi Notu

2. Tahta kalemi

3. Grup sayısı kadar A4 kâğıdı

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının takım çalışmalarının kişisel gelişime etkilerini fark etmek 
olduğu açıklanır.

2. Uygulayıcı aşağıdaki soruları öğrencilere yöneltir ardından gönüllü 
öğrencilerin düşüncelerini ifade etmelerini ister:

• Takım çalışmasını nasıl tanımlıyorsunuz?

• Takım çalışmalarının özellikleri neler olabilir?

• Takım çalışmalarının olumlu yanları neler olabilir? 

• Takım çalışmalarının olumsuz yanları var mıdır? Varsa neler olabilir?

3. Uygulayıcı tarafından Etkinlik Bilgi Notundan yararlanılarak bu kavram ile 
ilgili öğrencilere açıklama yapılır. Öğrencilere “takım çalışması” kavramı 
açıklanır: 

“Takım çalışması, birbirini tamamlayan ve güvenen bireylerin ortak bir 
hedefe ulaşmak için birlikte yürüttükleri süreçtir.” 

4. Öğrencilerden takımların sahip olması gereken özelliklerin neler olacağını 
düşünmeleri ve düşüncelerini paylaşmaları istenir. İfade edilen özellikler 
tahtaya yazılır. Etkinlik Bilgi Notundan yararlanılarak bu kavram ile ilgili 
öğrencilere açıklama yapılır. 

5. Öğrencilerin (Gruplara ayrılma aktivitelerinden biri uygulanarak) 4 ya da 5 
kişiden oluşan gruplara ayrılmaları sağlanır.

BİRLİKTE DAHA FAZLASINI BAŞARABİLİRİZ

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
6. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

6. Gruplara şu yönerge verilir:

“Geçenlerde başka bir ilde görev yapan öğretmen arkadaşım beni aradı ve 
4. sınıftaki öğrencilerinin takım çalışmalarına istekli olmadığını söyledi. Buna 
sebep olarak da “takım çalışmalarının kendilerine bireysel olarak bir fayda 
sağlamadığını” söylüyorlarmış. Sizden istediğim şey abla ve ağabeyleri 
olarak o öğrencileri takım çalışmalarının kişisel gelişimlerine olumlu yönde 
etki edeceğini anlatacak ve onları motive edecek bir mektup yazmanız. Çok 
güzel şeyler çıkaracağınıza eminim.”

7. Tüm gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra grup sözcülerinin mektuplarını 
okumaları istenir ve hepsine teşekkür edilerek aşağıdaki tartışma soruları 
sorulur:

• Takım içerisinde yer almak size neler hissettiriyor?

• Bugün yaptığımız takım çalışması sizin kişisel gelişiminizi nasıl 
etkiledi?

8. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili çocuklar, bugün sizlerle küçük arkadaşlarınızı takım çalışmalarına 
motive edecek bir çalışma yaptık. Çalışmamızı da takımlar hâlinde yapmak 
çok güzel bir tesadüf oldu. Bu sayede çalıştığımız sırada yaşadıklarımızı 
da onlara iletme şansımız oldu. Bence size çok minnettar kalacaklar ve 
bundan sonra takım çalışmalarına gönüllü olacaklar. Bu güzel çalışmanız 
için hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Tebrikler.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi: -

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Leyla Deniz UYGUR YOLÇUN

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Grup çalışması sürecinde öğrencilerin katılımını desteklemek için sınıf ortamı 
düzenlenebilir.

2. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin etkinliğe katılımları desteklenebilir.



216

ETKİNLİK BİLGİ NOTU1

Bir takımın sahip olması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir.

1 BALTAŞ, A., (1997), Ekip Oluşturma ve Geliştirme El Kitabı, 
İstanbul: Remzi Kitabevi, Barutçu, 2008.

Etkinlik Bilgi Notu1 
Bir takımın sahip olması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir.  

1 BALTAŞ, A., (1997), Ekip Oluşturma ve Geliştirme El Kitabı, 
İstanbul: Remzi Kitabevi, Barutçu, 2008. 

Bir takımı oluşturmak 
için iki ya da daha fazla 

kişiye ihtiyaç vardır.

Takım üyelerinin birlikte 
çalışmak için ortak bir 

amaçları vardır.

Takım üyelerinden her 
biri birbirinden farklı 
yetenek ve becerilere 

sahiptirler ve bunu 
amaçlarını 

gerçekleştirmek 
yolunda bütünleyici bir 

şekilde 
kullanmaktadırlar. 

Takım üyeleri 
birbirlerine bağlıdırlar 

ve birbirlerinin 
uzmanlıklarına ihtiyaç 

duyarlar.

Takım içerisinde 
paylaşılan liderlik rolü 

hakimdir.

Bir takım olarak birlikte 
çalışmanın daha isabetli 
kararlar ve iyi sonuçlar 

sağladığı fikrine 
inanırlar.

Takım üyeleri 
birbirlerine karşı 
sorumludurlar.

Takım üyeleri karar 
alma aşamasında söz 

sahibidirler.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Öğrenme etkinliklerine katılmasını engelleyen düşünce ve davranışlarını fark 
eder./7.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Akademik Anlayış ve Sorumluluk

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 ve Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunarak hazırlık 
yapılır.

Araç-Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1

2. Etkinlik Bilgi Notu

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Öğrencilere şu açıklama yapılarak etkinlik başlatılır:

“Bugün sizlerle hikâye tamamlama oyunu oynayacağız. Öncelikle sizlere bir 
hikâye okumaya başlayacağım. Hikâyeyi zaman zaman bölüp sizlere olaylar 
hakkında sorular soracağım ve sizlerden cevaplamanızı isteyeceğim. Bakalım 
kimler hikâyeyi nasıl tamamlayacak?”

2. Hikâye metni öğrencilere okunmaya başlanır ve metinde belirtilen yerlerde 
öğrencilere sorular sorulur.

3. Gönüllü öğrencilerden cevaplar alınarak hikâye metni okunmaya devam 
edilir. 

4. Hikâye metninin okunması bittikten ve öğrencilerin cevapları alındıktan 
sonra uygulayıcı tarafından Etkinlik Bilgi Notundan yararlanılarak öğrenme 
etkinliklerine katılmaya engel olan düşünce ve davranışlarla ilgili gerekli 
açıklamalar yapılır.

5. Paylaşımlar tamamlandıktan sonra aşağıdaki tartışma soruları ile süreç 
devam ettirilir:

• Paylaştığım hikâye hakkında ne düşünüyorsunuz?

• Hikâyeyi dinlerken neler hissettiniz?

• Sizce hikâyede bahsi geçen öğrencilerin verdiği cevaplar dışında 
öğrenme etkinliklerine engel olduğunu düşündüğünüz başka durumlar 
olabilir mi? Bunlar neler?

• Sizler de hikâyede geçen öğrencilerin düşündüklerini düşündüğünüz 

NEDEN BÖYLE OLDU?

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
7. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

ya da yaşadıklarını yaşadığınız zamanlar oldu mu? Bunlar neler?

• Etkinlik sürecinde fark ettiğiniz öğrenme etkinliklerine katılmanızı 
engelleyen düşünce ve davranışların önüne geçmek için neler yapmayı 
düşünüyorsunuz?

6. Öğrencilerin cevapları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir açıklamayla 
etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, okul yaşantımızda ve derslerimizde etkin olmadığımız, 
katılım sağlamadığımız ya da sağlayamadığımız zamanlar olabilir. 
Bunlar öğrenme yaşantımızda önümüze çıkan engellerdir. Hikâyede de 
gördüğümüz gibi öğrenme etkinliklerine katılmamızı engelleyen düşünce 
ve davranışlarımız vardır.  Yolumuza çıkan bu engellerin nedenlerini fark 
ettiğimiz zaman sorunu çözmemiz de kolaylaşacaktır.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden bir hafta boyunca öğrenme etkinliklerine katılmaya engel 
olan kendi düşünce ve davranışlarını izlemeleri ve bunları not almaları 
istenir. Gönüllü öğrencilerin bir sonraki hafta sınıfta paylaşımda bulunması 
sağlanabilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Recep GÜÇLÜ, Etkinlik Düzenleme Kurulu

1. Sınıfınızda bulunan öğrencilerin ismi ile hikâye kahramanlarından herhangi birinin 
ismi aynı ise hikâye kahramanlarının isimlerini değiştirmeniz önemlidir.  

2. Hikâye metni açık, anlaşılır ve öğrencilerin duyacağı bir tonda okunmalı; gerekirse 
öğrencilerin isteği üzerine tekrar edilmelidir.

3. Hikâye metni okunurken öğrencilere yöneltilen sorularda onların dikkatlerini çekecek, 
meraklandıracak tonlama ya da mimikler kullanılmasına dikkat edilmelidir.

4. Öğrencilerden hikâyedeki eksik yeri tamamlamaları istenirken öğrenciler 
cesaretlendirilmelidir. Gerekirse eksik yer ile ilgili ipuçları verilebilir.

5. Hikâye tamamlama sürecine olabildiğince çok öğrencinin katılımı sağlanmalıdır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da punto 
büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Hikâye anlatımı görsellerle desteklenerek etkinliğin içeriği farklılaştırılabilir.

3. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

4. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

NEDEN BÖYLE OLDU?

 Tuğba Öğretmen, yeni atandığı okuluna büyük bir heyecanla gitti. Acaba nasıl öğrencileri olacaktı? Onlarla 
tanışmak için sabırsızlanıyordu. Derken hazırlıklarını tamamlayıp ilk dersine girdi. Çok heyecanlıydı ve öğrencilerini ta-
nımak istiyordu. Onları tanımak için sorular sorduktan sonra derse başladı. Ancak zaman geçtikçe içinde bir huzursuzluk 
hissetti. Çünkü birkaç öğrenci dışında dersine katılan öğrenci yoktu. Tabii ki bu duruma üzüldü. Dersin bitiş zili çaldı ve 
düşünceli bir şekilde sınıftan çıktı. “Herhâlde ilk dersim olduğu için böyle oldu.” diye düşündü.

 Günler, haftalar geçti. Ancak bazı öğrencilerinde beklediği gelişmeyi hâlâ görememişti. Kimi öğrencisi derse 
katılmıyor, kimisi ise verilen görevleri yerine getirmiyordu. “Neden böyle oldu?” diye kendisine sormaya başladı. Bu du-
rumun sebebini öğrenmeyi ve düzeltmeyi çok istiyordu. En sonunda bunu öğrencilerine sormaya ve onlarla konuşmaya 
karar verdi.

 Bir gün yine derse girdiğinde “Çocuklar bugün dersimiz dışında farklı bir şey konuşacağız. Ben de sizin yaş-
larınızda öğrenciyken ödevlerimi yapmadığım, derse katılmadığım zamanlar elbette olmuştu. Sizlerde de bazen aynı 
davranışları görüyorum. Bu davranışlara sebep olan, önümüzde bazı engeller var. Hadi bugün bu engelleri konuşalım.” 
dedi. Dersinde aktif olmayan öğrencilerden Ayşe’ye “Ayşe sence nedir bu engeller?” diye sordu. Ayşe birden irkildi! Ne 
cevap vereceğini bilemedi ve ellerini ovuşturmaya başladı.

 (Burada hikâye kesilerek öğrencilere: “Sizce Ayşe ne cevap vermiş olabilir?” sorusu yöneltilir ve gönüllü öğren-
cilerden cevaplar alınır.)

 Tuğba Öğretmen Ayşe’nin korktuğunu ve çekindiğini anlamıştı. Onu daha fazla korkutmak ve endişelendirmek 
istemedi. Ona gülümseyerek ve sakince yardımcı olmak istediğini ve cevabı merak ettiğini söyledi. Daha sonra Ayşe 
rahatladı ve “Öğretmenim ben derslerime çalışıyorum ancak yanlış cevap veririm diye korkuyorum. Yanlış cevap verir-
sem ve arkadaşlarım gülerlerse çok üzülürüm.” dedi. Bu cevaptan sonra Tuğba öğretmen gülümseyerek “Elbette yanlış 
cevaplar verebilirsin Ayşe. Bu seni küçümseyeceğimiz anlamına asla gelmez. Cevap verdiğin için ayrıca ben çok mutlu 
olurum ki senin doğru cevaplar vereceğini biliyorum.” dedi. Ayşe’nin bu cevabına çok sevinen öğretmeni daha sonra 
gözlerini Arda’ya çevirdi ve Ayşe’ye sorduğu soruyu Arda’ya yöneltti. Arda ise o sırada başka bir şeyle ilgileniyormuş 
ve öğretmenini duymamış gibiydi.

 (Burada hikâye kesilerek öğrencilere: “Sizce Arda ne cevap vermiş olabilir?” sorusu yönlendirilir ve gönüllü 
öğrencilerden cevaplar alınır.)

 Arda öğretmenini duymadığını ve soruyu anlamadığını söyledi. Öğretmeni soruyu tekrar ettikten sonra Arda 
şu cevabı verdi: “Öğretmenim dersler bana biraz sıkıcı geliyor. Hiçbir bilgi aklımda kalmıyor. Ders çalışasım da ödev 
yapasım da gelmiyor evde.” dedi. Tuğba Öğretmen ise Arda’ya “Evet Arda, dersler bazen bize sıkıcı gelebilir. Ancak 
bu gibi durumları öğretmeninle paylaşırsan sana bu konuda yardımcı olabilir. Derslerimize önceden hazırlık yaparsak 
hem derslerde anlatılanlardan dolayı sıkılmayız hem de bilgiler aklımızda kalır” cevabını verdi. 

 Tuğba öğretmen aldığı cevaplardan çok mutlu olmuştu. Son olarak Seda’ya söz hakkı vermek istedi. Seda as-
lında diğer derslerde başarılı bir öğrenciydi. Kendi dersinde biraz sessiz kalıyordu. Ayşe ve Arda’ya yönelttiği soruyu 
Seda’ya da sordu. 

 (Burada hikâye kesilerek öğrencilere: “Sizce Seda ne cevap vermiş olabilir?” sorusu yönlendirilir ve gönüllü 
öğrencilerden cevaplar alınır.)

 Seda, öğretmenine şu cevabı verdi: “Öğretmenim ben bu dersi sanırım başaramıyorum. Sanki ne yaparsam ya-
payım anlamıyormuşum gibi geliyor.” Bunun üzerine Tuğba Öğretmen “Sedacığım yapılan hiçbir çalışma boşa gitmez. 
Çalışmaların sonuç vermiyorsa bir konuda hata yapıyorsun demektir. Bunu paylaştığın için teşekkür ederim. Dersime 
çalışırken neler yapılması gerektiğini sizlere anlatacağım.” dedi. 

 Tuğba Öğretmen öğrencilerinin neden derslerinde aktif olmadıklarını şimdi anlamıştı. Onların önündeki engel-
leri belirlemiş ve çözümleri için çaba harcayacaktı. Son olarak öğrencilerine: “Sevgili öğrencilerim verdiğiniz cevaplar 
beni çok memnun etti. Artık önümüzdeki engelleri biliyoruz şimdi sıra bunları aşmakta.” diyerek dersini bitirdi.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

Sayın Uygulayıcı,

Bu bilgi notu etkinlik bitiminde öğrencilere açıklama yaparken ve kazanım ifadesinde belirtilen öğren-
me etkinliklerine katılımı engelleyen düşünce ve davranışlar hakkında sizlere fayda sağlaması açısın-
dan hazırlanmıştır.

Öğrencilerin öğrenme etkinliklerine katılmasını engelleyen birçok düşünce ve davranış vardır. Öğrenci 
başarısının önünde engel olabilecek bu faktörlerin öğrencinin kendisinden, ailesinden ve okuldan 
(öğretmenden) kaynaklı nedenler olarak üç başlık altında toplamak mümkündür. 

• Kendisine yönelik olumsuz benlik algısına sahip ve motivasyonu düşük öğrencilerin başarısızlık 
durumu ile karşılaşmaları kaçınılmaz olur.1  Bu durumun öğrencilerin derslere hazırlıklı gir-
memesi, öğretmene ve derse karşı duydukları olumsuz önyargılardan da kaynaklanabileceği 
düşünülmektedir. Öğrencilerin bazı derslere karşı olumsuz tutum sergilemeleri düşüncelerine 
başarısızlık kaygı ve endişesinin yerleşmesine de sebep olmaktadır.2 

• Düşük başarı sergileyen öğrencilerin aileleriyle iletişim sorunu yaşayan ve ilgisizlikten yakınan 
öğrenciler olduğu görülmüştür.3 

• Okulun genel yapısı ve yönetimi dışında okuldaki öğretmenlerin derslerdeki tutumları, davra-
nışları ve uyguladıkları yöntemler öğrenci davranışını ve başarısını etkileyen önemli faktörlerin 
başında gelmektedir.4  Öğrencileri ile olumlu iletişim sürecine girmeyen, öğrencilerinde olum-
suz duygulara sebep olan öğretmenlerin bu davranışları öğrencilerin öğrenme etkinliklerine 
katılmasında önemli bir engeldir.

Bu bilgilerden hareketle öğrencilerin; “Başarısız olacağım.”, “Bu ders çok sıkıcı.”, “Yanlış cevap ve-

rirsem öğretmenim kızar ve arkadaşlarım bana güler.”, “Bu dersi yapamıyorum veya bu dersi sevmi-

yorum.”, “Ailem zaten benimle ilgilenmiyor.” gibi düşünceleri ile derse hazırlıksız gelme, yeterli ders 

çalışmama, verimli ders çalışamama, sorumluluklarını yerine getirmeme gibi davranışları öğrenme 
etkinliklerine katılmalarını engellemektedir. 

  1 Sezer, F. (2016). Öğrenci gözüyle başarısızlığının nedenleri. Journal of Human Sciences, 13(3), 4818-4830.

  2 Olcay, A ve Döş, İ. (2009). Ortaöğretimde Başarıyı Olumsuz Etkileyen Unsurların Öğrenci Boyutuyla Tespitine Yönelik Bir Uygulama. Gaziantep 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 131 -155.

  3 Dam, H. (2008). Öğrencinin okul başarısında aile faktörü. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 75-99

  4 Erden, M. (2001). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Alkım Yayınları.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Duyguların insan yaşamı için önemini kabul eder./8.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Duyguları Anlama ve Yönetme

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 6 parça olacak şekilde kesilerek torbaya konur.

Araç-Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1
2. Torba
3. Tahta kalemi

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. “Sevgili öğrenciler, bu dersimizde duygularımızı konuşacağız. Önce 
duygunun tanımıyla başlayalım. Duygu ne demek? Duygu diye bir şey var 
mı?” sorularıyla sürece başlanır. 

2. Gönüllü birkaç öğrencinin paylaşımı alındıktan sonra uygulayıcı tarafından 
aşağıdaki açıklama yapılır:

“Duyularla algılama, duyumsama, his; ahlaki, estetik vb. şeyleri 
değerlendirme, onlara bağlanma yeteneğine duygu adı verilir.” 

3. Uygulayıcı tarafından öğrencilere aşağıdaki soru sorulur ve gelen tüm 
cevaplar tahtaya yazılır:

• Bildiğiniz duygular hangileri?

4. Öğrencilerin cevapları tahtaya yazıldıktan sonra aşağıdaki açıklama yapılır 
ve tahta silinir:

“Sevgili çocuklar, şimdi sizi bambaşka bir dünyaya götürüyorum. Bu 
dünyada bildiğiniz tüm duygular kaybolmuş. Bakalım burada hayat nasıl 
devam ediyor?”

5. Uygulayıcı tarafından altı adet gönüllü öğrenci seçilir ve tahtaya çağırılır. 
Daha sonra torbadan birer örnek olay seçmeleri istenir.

6. Sırasıyla her bir öğrencinin ellerindeki duruma göre tepki vermeleri istenir. 
Öğrencilerin verdiği tepkilerde duygusal bir içerik olursa (Örneğin çok 
üzülür ve ağlarım.) öğrencilere bu dünyada duyguların olmadığı hatırlatılır. 

7. Gönüllü öğrencilerin tamamı için rol oynama çalışmaları tamamlandığında 

HOŞÇAKAL DUYGULAR

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
8. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

çalışmaya katılan öğrencilere şu sorular yöneltilir:

• Bu etkinlik ile ilgili en çok neyden keyif aldınız? En çok nerede 
zorlandınız?

• Bu etkinliği uygularken neler hissettiniz?

8. Öğrencilere teşekkür edilerek yerlerine geçmeleri istenir ve süreç tüm sınıfa 
yöneltilen tartışma sorularıyla devam ettirilir:

• Duyguların olmadığı bir dünyada yaşamak nasıl olurdu?

• Duyguların varlığının bizim için önemi nedir?

9. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra etkinlik aşağıdakine benzer bir 
konuşma ile sonlandırılır. 

“Duygularla yaşamak insanın en önemli özelliklerinden biridir. Sizin 
de gördüğünüz gibi duygular düşüncelerimize, düşüncelerimiz de 
davranışlarımıza yön verir. İnsanı nasıl davranması gerektiği ve yaptığının 
doğru ya da yanlış olduğu konusunda uyarır. Duygular aynı zamanda 
sezgidir. Dünyayı anlama, anlamlandırma sürecidir. Bu sürece her zaman 
çeşitli (bazen belli belirsiz, bazen de çok yoğun) duygular eşlik eder. 
Duygular iç dünyamızı yansıtır. Duygular kişiler arası ilişkileri etkileyen en 
önemli etmenlerden birisidir. Neyin iyi neyin doğru olduğu konusunda karar 
verirken duygulardan yararlanırız. Duygunun yol göstericiliğinin uygun 
biçimde kullanılması akıl yürüterek fark edilmeyenlerin farkına varılmasını 
sağlar.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerin evde geçirdikleri yalnızca bir saatlik sürede hangi duyguları 
hissettiklerini not etmeleri istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Gökbuke ÇITAK

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 kontrast renkte bir zemin üzerine yapıştırılarak veya puntoları 
büyütülerek görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

2. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin etkinliğe katılımları desteklenebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

Okuldan eve geldin. Ailenin tavırlarından bir 
olumsuzluk olduğunu fark ettin. Ne olduğunu sor-
duğunda evcil hayvanınızın öldüğünü söylediler.

Matematik sınavın çok kötü geçmişti. Oldukça 
düşük bir not bekliyordun fakat öğretmen notları 
açıkladığında çok yüksek bir not aldığını öğren-
din.

Akşam çöpü atmak için dışarı çıktın. Çöp variline 
çöpü bırakmanla birlikte iki tane kedi bağırarak 
çöpten dışarı fırladı.

Doğum gününden bir gün önce akşam odanda 
otururken elektrikler kesildi. Mum aramak için ka-
pıdan çıktığında aile üyelerinin elinde bir pasta ile 
sana sürpriz yaptıklarını gördün.

Tatil için bir otele gittiniz. Otel odasındaki buz-
dolabını su almak için açtığında daha önceki mi-
safirlerden kalan küflenmiş bir yiyecek olduğunu 
gördün. Dolaptan çok yoğun ve pis bir koku ge-
liyordu.

Teneffüste kantine gittin ve sıranı beklerken 2-3 
kişinin sırayı ihlal ederek kantinden alışveriş yap-
tıklarını gördün. Tam bu anda sıra sana gelmeden 
ders zili çaldı.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal 

Duygularını uygun biçimde ifade etme alışkanlığı kazanır./9.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Duygularını Anlama ve Yönetme

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 kesilip katlanarak kutuya koyulur.

2. Etkinlik Bilgi Notu hazırlanarak dersten önce sınıfın çeşitli yerlerine yapıştırılır.

3. Grup sayısınca karton ve boya kalemleri hazır edilir.

Araç-Gereçler

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Etkinlik Bilgi Notu
3. 1 adet kutu 
4. Yapışkanlı kâğıt
5. A4 kâğıdı

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğe “Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bu hafta duygularımızı 
uygun şekilde ifade etmeyi öğreneceğiz. Şimdi sizlerden elimdeki kutuda 
yazılı bulunan duygulardan birer tane almanızı ve tekrar yerinize geçmenizi 
istiyorum.” denerek giriş yapılır. 

2. Kart çekme işlemi bittikten sonra her öğrenciye yapışkanlı kâğıt verilir ve 
aşağıdaki açıklama yapılır:

“Çekmiş olduğunuz kâğıtta yer alan duyguyu düşünerek bu duyguyu 
yaşadığınızda nasıl ifade ettiğinizi sizlere dağıtmış olduğum kâğıtlara 
yazmanızı istiyorum.”

3. Öğrenciler bitirdikten sonra aynı duyguyu çekenler bir araya gelerek bir grup 
oluştururlar. Her gruba birer kâğıt verilerek yazdıklarını karşılaştırmaları ve 
ortak bir liste oluşturmaları istenir. Öğrencilere yazmaları için 5 dakika süre 
verilir.

4. Gruplar ortak bir liste oluşturduktan sonra öğrencilere aşağıdaki yönerge 
verilir:

“Şimdi sizlerle gruplar arası bir çalışma yapacağız. Sevgili öğrenciler 
oluşturduğunuz listeyi bir sonraki gruba verin. Her grup kendine gelen listeyi 
kontrol ederek işlevsel olan ifadelerin yanına (+), işlevsel olmayan ifadelerin 
yanına ise (-) koysun. Ayrıca eklemek istediğiniz farklı ifade durumları varsa 
ekleyebilirsiniz.”

KONTROL BENDE

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
9. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

5. Bu sürece her grubun listesi kendine gelene kadar devam edilir.

6. Gruplardan birer sözcü seçmeleri istenir. Her grup sözcüsü önce duygunun 
adını söyler ve oluşturulmuş duyguyu ifade etme biçimleri listesini açıklar. 
Duyguyu uygun ifade etme biçimleri ve uygun olmayan ifade biçimleri 
sınıfça tekrar değerlendirilir. Her grup bitirene kadar süreç devam ettirilir. 

7. Süreç tamamlandığında aşağıdaki tartışma soruları sınıfa yöneltilir:

• Duyguların uygun biçimde ifade edilmesi neden önemlidir?

• Duygular uygun olmayan biçimlerde ifade edildiğinde ne gibi 
problemlerle karşılaşabiliriz?

8. Gönüllü öğrencilerin cevapları alındıktan aşağıdaki açıklama ile etkinlik 
sonlandırılır:

“Sevgili çocuklar, sizlerin de bildiği gibi hayatımız boyunca her gün 
birçok duygu yaşıyoruz. Bu duyguları yaşarken onları ifade etme ve dışa 
vurma biçimimiz kimi zaman güzel bir paylaşıma ve rahatlamaya sebep 
olabilirken kimi zaman da büyük sorunlara yol açabilir. Bu sebeple bugünkü 
etkinliğimizi aklınızdan çıkarmadan yaşadığınız duygu hoşunuza gitse de 
gitmese de o duyguyu yaşamanın bir zenginlik olduğunu bilmenizi ve bu 
zenginliğinizi olumsuzluklarla karşılaşmadan yaşamanız için uygun ifade 
yollarını kullanmanızı diliyorum.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden bir hafta boyunca çevrelerindeki insanların olaylara verdikleri 
tepkileri gözlemlemeleri ve bu gözlemlerini bir kâğıda yazmaları istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Sümeyye İNLİ

1. Kutu yerine torba, poşet vb. başka nesnelerde kullanılabilir.

2. Sınıftaki öğrenci sayısına göre kutuda yer alan duyguların sayısı çoğaltılabilir.

3. Gruptaki herkesin görev almasına dikkat edilir. Örneğin sözcü, yazman, çalışmayı 
sunacak kişiler vb.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Grup çalışması sırasında akran eşleştirmesi yapılarak akran desteği sağlanabilir.

2. Kutuda yer alan duygular resimli-yazı şeklinde hazırlanarak materyal uyarlanabilir.

3. Duyguyu uygun ve uygun olmayan şekilde ifade etme biçimleri video ya da 
görsellerle anlatılarak öğrenme süreci farklılaştırılabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

MUTLULUK ÜZÜNTÜ KORKU ÖFKE UTANÇ ŞAŞKINLIK

MUTLULUK ÜZÜNTÜ KORKU ÖFKE UTANÇ ŞAŞKINLIK

MUTLULUK ÜZÜNTÜ KORKU ÖFKE UTANÇ ŞAŞKINLIK

MUTLULUK ÜZÜNTÜ KORKU ÖFKE UTANÇ ŞAŞKINLIK

MUTLULUK ÜZÜNTÜ KORKU ÖFKE UTANÇ ŞAŞKINLIK
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

DUYGU DURUMLARI

 Goleman (2003, s.359) duyguyu; “bir his ve bu hisse özgü belirli düşünceler, psikolojik ve biyo-
lojik haller ve bir dizi hareket eğilimi” olarak tanımlamaktadır. Yaşamımızda olan her şey duygularımızın 
kontrolünde değişir. Her duygu bizi hareket etmeye hazırlar. Duygularımız, hayatımıza yön veren ve in-
san yaşamını şekillendiren temel unsurlardan biridir. Bir tehlike karşısında, acı kayıplarda, hedefe doğru 
ilerlemede, evlenme, aile kurma gibi kararlarda duygular yol gösterici olmaktadır. Duygular insan enerji-
sine güç verir, yaratıcı yönünün ortaya çıkmasını sağlar. Bireyin yaşamda duygular sayesinde motivasyon, 
geribildirim, kişisel güç, yenilik ve etki var olmaktadır. Duygular sağduyulu ve mantıklı düşünmeyi zorlar, 
canlandırır ve başarıya ulaştırırlar. Duygular ihtiyaçları karşılamak için eyleme geçer, bireyi hazırlar ve 
rehberlik ederler. Duygular aynı zamanda hızlıca kişinin niyetini belli eden ve ifade edildiğinde başkala-
rını etkileyen bireyin birincil iletişim sistemidir. 

 Duygu düzenleme kavramını farklı bir açıdan ele alan Garnefski, Kraaij ve Spinhoven (2001), 
duygu düzenleme stratejilerini uyumsal ve uyumsal olmayan stratejiler olarak iki grupta incelemişlerdir.

Uyumsal stratejiler: 
a) Kabul; yaşanılan olayı kabul etme, 
b) Planlama; bilişsel açıdan önlemler alma,
c) Pozitif yeniden odaklanma; olaylara pozitif anlamlar yükleme
d) Bakış açısı; sosyal karşılaştırma yaparak içinde bulunduğumuz durumu başka durumlarla karşılaş-
tırma, 
e) Pozitif yeniden değerlendirme; olaylara pozitif anlamlar yükleme olarak şeklinde tanımlanmıştır.

Uyumsal olmayan stratejiler:
a) Kendini suçlama
b) Başkalarını suçlama
c) Ruminasyon: Bireyin problemi çözmek için harekete geçmeksizin, içinde bulunduğu duygu durumu-
nu ve olası sebep ve sonuçları tekrar tekrar düşünmesidir.
d) Felaketleştirme olarak tanımlanmıştır.

DUYGULARI UYGUN ŞEKİLDE İFADE ETME YÖNTEMLERİ
Sevgili öğrenciler, her birimiz benzer duyguları yaşıyoruz ve yaşadığımız bu duygular evrenseldir. Ya-
şadığımız duygular ortak olsa da duyguları ifade etme şekillerimiz kişiden kişiye değişmektedir. Bu duy-
guları ifade etme şekillerinin bazıları işlevselken bazıları değildir. Bizim amacımız tüm duygularımızı 
bastırmadan doğru bir şekilde ifade ederek yaşamak. Genel olarak duyguları olumlu şekilde ifade etme 
yolları şu şekildedir:

1- Gevşeme egzersizleri
• Nefes egzersizi
• Kas egzersizi

2- Davranışsal stratejiler
• Davranışların kaydedilmesi (Gün içinde yapılanların kaydı)
• Yeni faaliyetlerin planlanması (etkinlikler)
• Spor, egzersiz yapmak.
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3- Bilişsel ( Düşünce) stratejileri
• Dikkatin başka yöne çekilmesi
• Başa çıkma kartı
• Duyumsal farkındalık: Vücudunda ne hissediyorsun? Çevreye baktığında ne görüyorsun? Kokla 
ne kokuyor? Neye dokunuyorsun?
• Zihinsel Egzersizler: Binden geriye yedişer yedişer sayın. A ile başlayan hayvanları sayın vb.
• Hoşa giden anıları düşün: Mutlu olduğun bir an, eğlenceli bir buluşma

ÖFKE ANINDA YAPABİLECEKLER
Öfkeyi doğru ifade etme becerisi kazanmaya “öfke kontrolü” denir. Öfke kontrolünde temel amaç; saldır-
ganlıktan uzak, şiddet içermeyen, kişinin kendisine ve çevresindekilere zarar vermeyecek şekilde duygu-
sunu ifade etme becerisi kazanmasıdır.

 9 Öfke kontrol yönergesi (Öfkenin seni ele geçirmesine izin verme, derin nefes al vb. gibi.)

 9 Başa çıkma kartı oluşturmak

 9 Ortamdan uzaklaşmak

 9 Nefes ve kas egzersizi yapmak

 9 Zihinsel egzersizler yapmak

 9 Mutlu olduğun bir anı düşünmek

 9 İçinden yavaş yavaş 1’ den 10’ a kadar saymak

 9 Rahatlatıcı müzikler dinlemek

 9 Duyumsal farkındalık

 9 Egzersiz yapmak

 9 Olayı komik bir şekilde düşünmek

Başa çıkma kartı örneği:
Durum: Öğretmenin sınıfta seni eleştirmesi
Otomatik düşünce: Bana saygı duymuyor, beni küçümsüyor
Uyumlu tepki/ Alternatif düşünce: Beni daha dikkatli olmam ve kendimi geliştirmem için uyarıyor olabilir.

ÜZÜNTÜ ANINDA YAPILABİLECEKLER
Olması istenmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliğidir.

 9 Dikkatin başka yöne çevrilmesi (Hoşa giden, mutlu olduğun anıyı düşünmek, seni mutlu eden biriy-
le konuşmak ya da bir araya gelmek vb.)

 9 Duyumsal farkındalık

 9 Zihinsel egzersizler (e harfiyle başlayan isimleri bulmaya çalışmak, binden geriye yedişer yedişer 
saymak vb.)

 9 Yürüyüş yapmak ya da spor yapmak

 9 Başa çıkma kartı oluşturmak

 9 Olumsuz düşüncelerini yaz ve olumlu düşüncelerle değiştir

 9 Film izlemek ya da rahatlatıcı müzik dinlemek
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KORKU ANINDA YAPILABİLECEKLER
Tehlike düşüncesinin uyandırdığı duygusal bir reaksiyondur. Dolasıyla korku, içerdiği tehlike düşüncesi 
neticesinde beraberinde korunma, kaçma davranışı getiren bir duygudur.

 9 Dikkatini başka şeye çevirme

 9 Duyumsal farkındalık 

 9 Zihinsel egzersizler yapmak

 9 Mutlu olduğu bir anı düşünmek

 9 Nefes ve gevşeme egzersizi yapmak

 9 Olumsuz düşüncelerin olumlu düşüncelerle değiştirilmesi

 9 Kendine olumlu telkinde bulunma (Bu durum geçici, güvende olacağım, bana yardım edecekler, 
yardım isteyebilirim vb.)

 9 Deneyimli biriyle konuyla ilgili konuşmak ya da yaşadığı durumda deneyimli kişinin nasıl baş 
ettiğini gözlemlemek

 9 Güvenlik önlemlerini kontrol etmek

 9 Başa çıkma kartı hazırlamak

ŞAŞKINLIK ANINDA YAPILABİLECEKLER

 9 Dikkatini başka şeye çevirme

 9 Nefes egzersizi yapmak

 9 Bir yere oturup sakince düşünmeye çalışmak

UTANÇ ANINDA YAPILABİLECEKLER

 9 Ortamdan uzaklaşmak

 9 Dikkatini başka bir şeye çevirmek

 9 Zihinsel egzersiz yapmak

 9 Elini, yüzünü yıkamak

 9 Duyumsal farkındalık

 9 Nefes egzersizi uygulamak

 9 Başa çıkma kartı hazırlamak

MUTLULUK ANINDA YAPILABİLECEKLER

 9 Sevdiklerine sarılmak

 9 Mutluluğunu sevdiklerinle paylaşmak

 9 Film izlemek ya da müzik dinlemek

 9 Spor yapmak

 9 Hoşlandığın aktiviteleri yapmak

 9 Bol bol gülümsemek

KAYNAK: 

1-https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_15170.htm

2- Bugay ve Erdur Baker ( 2011). Ruminasyon düzeyinin toplumsal cinsiyet ve yaşa göre incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 191-201.

3- Ayseli ( 2019). Temel psikolojik ihtiyaçlar ve kendini bağışlama: Duygu düzenleme güçlüğü, suçluluk ve utanç duygularının aracılık rollerinin incelenmesi, Yüksek 
Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

4- Kökdemir (?). Öfke ve öfke kontrolü, Pivolka, 3( 12), 7.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal Alan

Çatışma çözme becerilerini kullanır./10.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Karar Verme

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu-1 gözden geçirilir.

2. Öğrenci sayısı kadar Etkinlik Bilgi Notu-2 çoğaltılır.

3. Öğrenci sayısı kadar yapışkanlı kâğıt hazırlanır.

Araç-Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1
2. Yapışkanlı kâğıtlar

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının çatışma çözme becerilerini kullanmak olduğu açıklanır.

2. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir ve ardından 
gönüllü öğrencilerin düşüncelerini ifade etmeleri istenir:

• Çatışmayı nasıl tanımlıyorsunuz?

• Çatışmaları neden yaşıyor olabiliriz?

• Çatışma sonrası yaşadığın olumlu ve olumsuz duygular nelerdir?

• Çatışmaya gösterdiğin tepkiler nelerdir?

3. Uygulayıcı tarafından “çatışma” kavramı açıklanır: 

“Çatışma kavramı bir ya da birden çok kişinin herhangi bir konu üzerinde 
anlaşamadığı zaman ortaya çıkar. Bireylerin gereksinimleri, dürtüleri, 
istekleri, birbirleriyle ters düştüğü zaman, çatışma yaşanabilir. Bireyin 
istediği iki şey birbiriyle çatıştığında ve birini seçmek istediğinde ortaya 
çıkan durum bir çatışma olarak nitelendirilebilir. Çatışma bireyler arasında 
tek başına yaşanabilirken iki ya da daha fazla birey arasında da çatışma 
yaşanabilmektedir. Nasıl tanımlanmış olursa olsun anlaşmazlık, uyumsuzluk, 
gerginlik ve birbirine ters düşme çatışmanın temel unsurlarıdır. Hayatımızın 
her anında çatışma yaşama olasılığı mevcuttur. Bu sebeple çatışmanın hayatın 
bir parçası olduğunu ve çatışma çözme becerilerine sahip olabilmenin 
önemli olduğu unutulmamalıdır.” 

4. Öğrencilere yapışkanlı kâğıtlar dağıtılır ve öğrencilerden bu kâğıtlara 
kendi isimlerini yazmadan günlük yaşamda karşılaştıkları çatışmalardan 
yaşadıkları bir çatışmayı yazmaları istenir ve doldurmaları için süre verilir. 
Tamamladıklarında gönüllü öğrencilerin paylaşımları alınır ve devamında 

ÇÖZÜLMÜŞ ÇATIŞMALAR

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
10. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

yapışkanlı kâğıtları sınıf tahtasında belirlenen alana yapıştırmaları ve 
tahtada kalmaları istenir. 

5. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ardından öğrencilere incelemeleri 
için süre verilir. Yazılı olan çatışma çözme stratejilerini okumaları istenir.

6. Tahtada bulunan öğrencilerin yazmış oldukları çatışma örneklerinden her 
öğrencinin bir kâğıt seçmesi sağlanır.

7. Öğrencilerden Çalışma Yaprağı-1’de belirtilen hangi stratejileri, seçmiş 
oldukları kâğıtlarda yazan anlaşmazlıklar karşısında kullanabileceklerini 
ifade etmeleri istenir.

8. Aşağıdaki sorular kapsamında sınıfça çatışma çözme becerilerini kullanmanın 
önemi tartışılır, öğrencilerin düşüncelerini paylaşmaları cesaretlendirilir:

• Yaşadığınız çatışmayı yazarken nelere dikkat ettiniz?

• Yaşadığınız çatışmayı yazarken neler fark ettiniz?

• Çatışmalar karşısında çatışma çözme stratejilerini kullanmak size ne 
sağlar?

• Çatışmalar karşısında hangi çatışma çözme becerileri kullanılabilir?

• Bu etkinlikten sonra çatışma çözme becerilerinizi geliştirmek için neler 
yapmayı planlarsınız?

9. Öğrenciler düşüncelerini ifade ettikten sonra “Çatışma çözme, kişiler 
arasında yaşanan anlaşmazlığın sona erdirilmesi amacıyla kişilerin çözüm 
için bir araya gelip çaba harcaması sürecidir. Her çatışma, çözüm yolunu 
da içinde barındırır. Sorunlar, çözümleriyle birlikte ortaya çıkarlar. Önemli 
olan, kişinin hangi çatışma karsısında nasıl bir çözüm yolu izleyeceğinin 
bilincinde olmasıdır. Bu da o kişinin çatışma çözmeye ilişkin becerilerini 
ne ölçüde etkili kullandığına bağlıdır.” cümlesi ile sürece ilişkin yaşantılar 
uygulayıcı tarafından özetlenerek etkinlik sonlandırılır.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden anlaşmazlık yaşadıkları durumlarda, çatışma ile nasıl baş 
edebildiklerini fark etmeleri için “Çatışmayı Yönetme Günlüğü” tutmaları 
istenir. (Ne oldu,  nerede,  ben ne yaptım, ne hissettim, duygu ve davranışlarımı 
kontrolde nasıldım, çatışma nasıl çözümlendi?) Çatışmayı yönetme günlüğü 
tutmak, kişinin duygularını, davranışlarını, düşüncelerini ve gösterdiği tepkileri 
anlamasına ve çatışma çözme becerilerini yapıcı bir şekilde kullanmasına 
yardımcı olacaktır. Bu günlüğü paylaşmak istemeleri hâlinde bir sonraki hafta 
öğretmen ve arkadaşları ile paylaşabilecekleri belirtilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Leyla Deniz UYGUR YOLÇUN

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilerin yapışkanlı kâğıtlara yaşadıkları çatışmaları yazmaları ve tahtadan 
seçtikleri çatışmalarda kullanılan stratejileri belirlemeleri aşamalarında öğretmen 
bireysel olarak rehberlik ederek destek sunabilir.

2. Çalışma Yaprağı-1 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyalde uyarlama yapılabilir.

3. Öğrencilerin çatışma çözme stratejilerini belirlemeleri ve öğretmenin sorduğu 
soruları düşünüp rahatlıkla cevap verebilmeleri için ek süre verilerek öğrenme süreci 
farklılaştırılabilir.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal Alan

Çatışma çözme becerilerini kullanır./11.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Karar Verme

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 ve 2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Araç-Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Tahta kalemi

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının çatışma çözme becerilerini kullanmak olduğu açıklanır.

2. Öğrencilere bir önceki hafta gerçekleştirilen etkinliği hatırlatmak amacıyla 
çatışma kavramının ne ifade ettiği sorulur. “Çatışmanın yaşamımızın bir 
parçası olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlık ve tutarsızlıklar sonucu ortaya 
çıkan durum olduğu” ihtiyaç duyulursa uygulayıcı tarafından hatırlatılır.

3. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve “çatışma” kelimesine vermek 
istedikleri isimleri belirtmeleri istenir. Ardından gönüllü öğrencilerin verdikleri 
isimleri sınıf ile paylaşmaları istenir.

4. Öğrencilerden geçen hafta boyunca tutmuş oldukları Çatışmayı Yönetme 
Günlüğünde ifade etmiş oldukları çatışma durumunu ve hangi çatışma 
çözme becerilerini kullandıklarını paylaşmaları istenir.

5. Öğrencilere “Çatışma ile yapıcı bir şekilde baş edebilmeyi sağlayacak 
becerilerin neler olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusu sorulur. Öğrencilerin 
ifade ettikleri beceriler tahtaya liste şeklinde yazılır. Eksik kalan beceriler 
olduğu düşünülürse uygulayıcı tarafından öğrencilere hatırlatılarak tahtaya 
eklenebilir.

6. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-2 dağıtılır ve “Çatışma çözme becerilerini 
düşünerek Çalışma Yaprağı-2’de uygun yerlere yazınız.” yönergesi verilir.

7. Öğrenciler paylaşım için cesaretlendirilir ve gerekli paylaşımlarda 
bulunmaları sağlanır.

8. Süreç tartışma soruları kapsamında değerlendirilerek sürdürülür:

• Çatışma çözme becerilerinden hangilerini kullanmaktasın, hangilerini 

ÇATIŞMA ÇÖZME ANAHTARLARI

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
11. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

daha çok kullanıyorsun?

• Çatışmalar karşısında çatışma çözme becerilerini kullanmak size ne 
sağlar?

• Çatışma çözme becerilerini nasıl geliştirebilirsiniz/daha kolay 
yaşamınızda uygularsınız?

9. Öğrenciler tartışma soruları ile düşüncelerini ifade ettikten sonra etkinlik şu 
cümle ile sonlandırılır: 

“Sonuç olarak çatışmanın yaşamın doğal bir parçası olduğu ve çatışma 
çözme becerilerinin öğrenilebilecek ve geliştirilebilecek bir beceri olduğu 
unutulmamalıdır.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Sınıf panosunda “Çatışma Çözme Köşesi” oluşturularak öğrencilerden çatışma 
çözme becerilerini anlatan görsel, resim ve karikatürleri buraya asmaları 
istenir. Zaman içerisinde farklı beceriler eklenerek öğrenciler tarafından 
güncel tutulması istenir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Leyla Deniz UYGUR YOLÇUN

1. Bir önceki hafta gerçekleştirilen etkinliğin devamı olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 ve Çalışma Yaprağı-2 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile 
hazırlanarak materyallerde uyarlama yapılabilir.

2. Öğretmen tahtaya yazdığı çatışma çözme becerilerinin tüm sınıf tarafından 
rahatlıkla görülebilecek şekilde büyük ve koyu olmasına dikkat ederek fiziksel çevreyi 
düzenleyebilir.

3. Çalışma Yaprağı-2’de yer alan tüm boşlukların yerine belirli miktarının doldurulması 
istenerek etkinlik basitleştirilebilir.

4. Çalışma Yaprağı-1 ve 2’nin tamamlanması sırasında ek süre verilerek öğrenme 
süreci farklılaştırılabilir. 

5. Çalışma Yaprağı-1 ve 2’nin doldurulması sırasında öğretmen bireysel olarak 
rehberlik ederek öğrenciye destek sunabilir.



235

Çalışma Yaprağı 1

A
şa

ğı
da

 b
el

irt
ile

n 
kı

sm
a 

ce
va

bı
nı

zı
 y

az
ın

ız
.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

Ç
al

ışm
a 

Y
ap

ra
ğı

 1
 

A
şa

ğı
da

 b
el

irt
ile

n 
kı

sm
a 

ce
va

bı
nı

zı
 y

az
ın

ız
. 

 

 

  

"Ç
at

ışm
a"

 k
el

im
es

in
e 

ye
ni

 b
ir 

is
im

 v
er

se
yd

in
, b

u 
ne

 o
lu

rd
u?

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

“Ç
at

ış
m

a”
 k

el
im

es
in

e 
ye

ni
 b

ir 
is

im
 v

er
se

yd
in

, b
u 

ne
 o

lu
rd

u?



236

Çalışma Yaprağı 2
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Durum ve olayların bireylerin duygusuna etkisini fark eder./12.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Duyguları Anlama ve Yönetme

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Çalışma Yaprağı-2’nin her bir sayfasından birer adet çıktı alınır ve emojiler 
kesilir.

3. Etkinlik Bilgi Notu okunur.

4. Farklı renklerdeki kartonlar sınıfın görülebilir farklı yerlerine asılır.

5. İmkânlar dâhilinde çocuklar U düzeninde oturtulur.

Araç-Gereçler

1. Çalışma Yaprağı-1 
2. 6 Adet farklı renklerde karton 
3. Çalışma Yaprağı-2
4. Yapışkanlı kâğıtlar (Renkli olması önerilir.)

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Aşağıdaki açıklama ile etkinliğin amacı belirtilir.

“Sevgili öğrenciler, bugün sizler ile yüzümüze sürekli yansıyan fakat aslında 
çoğu zaman hiç de farkında olmadığımız duygularımız üzerine çalışacağız. 
Tüm insanların yaşadıkları olaya veya düşündükleri şeylere göre duygu 
durumu zaman zaman değişebilmekte ve bu duygu durumlar da onların 
yaşam kalitesini etkilemektedir. Peki, aranızda tüm insanların ortak duygular 
etrafında toplanabildiğini daha önce duyan ya da bunu fark eden var mı? 
Biliyor musunuz evrensel olan duygularımız var hepimizin. Fikir yürütmek 
isteyen var mı hangi duygular olabilir acaba?

Sizler yaşadığınız duyguları hiç düşündünüz mü? Acaba sizinle aynı 
duyguları yaşayan kişiler var mı etrafınızda?

İşte bugünkü çalışmamızda cevabını bulunacağınız birkaç soru. Hadi 
bakalım başlayalım o zaman.”

2. Uygulayıcı tarafından 6 farklı renkteki karton sınıfın herkes tarafından 
görülebilecek farklı yerlerine asılır ve üzerlerine duygu emojilerini yapıştırır.

3. Çalışma Yaprağı-1 tüm sınıfa dağıtılır ve aşağıdaki yönerge verilir:

“Sevgili öğrenciler, şimdi sizlere bir çalışma yaprağı dağıtacağım. Lütfen 
ben yönerge vermeden çalışma yaprağını doldurmaya başlamayın. Herkesin 

KÖŞENİ SEÇ DUYGUNU PAYLAŞ

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
12. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

çalışma yaprağını aldığını görüyorum. (Her öğrencinin çalışma kâğıdı 
aldığından emin olunur.) Bunları doldurmadan önce sizinle ufak bir bilgi 
paylaşımında bulunacağım. Lütfen beni dikkatlice dinleyin. Duygu, belirli 
nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenimdir. 
(TDK, 2021) Duygularımızın pek çok işlevi bulunmaktadır. Birkaç tane örnek 
vermek istiyorum size; mesela öfke duygusu benliğimizin ve kendiliğimizin 
korunmasını sağlar; korku duygusu ise bizim yaşam alanımızı güvenli 
tutmamızda büyük rol oynar. Tıpkı, yırtıcı bir hayvan gördüğümüzde 
koşmamız gerektiğini hissetmemiz gibi.  Korku ve öfkenin yanında 4 tane 
daha evrensel duygunumuz vardır ve bunlar; mutluluk, üzüntü, şaşkınlık, 
tiksinme. Sizler de arkadaşlarınız ve yaşıtlarınız ile geçirdiğiniz zaman 
diliminde, yaşadığınız olay ve durumlarda bu duyguları yaşıyorsunuzdur. 
Şimdi lütfen size dağıttığım Çalışma Yaprağı-1’deki örnekleri okuyun ve 
böyle bir durumla karşılaşmış olma durumunuzda bahsettiğim ve tahtaya 
yazıyor olduğum 6 duygudan hangisini yaşardınız, seçerek yazın.”

4. Tüm öğrenciler Çalışma Yaprağı-1’i tamamladıktan sonra uygulayıcı 
tarafından her bir madde okunarak hissedilen genel hâkim duygu ön plana 
çıkarılır.

5. Çalışma Yaprağı-1’deki bütün maddeler okunduktan ve paylaşımlar 
yapıldıktan sonra uygulayıcı tarafından şu yönerge verilir: 

“Evet, sevgili öğrenciler, şimdi de asmış olduğum kartonlar üzerinden çalışma 
yaparak etkinliğimizi devam ettireceğiz. Şimdi sizden, çalışma yaprağında 
olan örnekler gibi arkadaşlarınız ile yaşamış olduğunuz olayları düşünmenizi 
istiyorum. Sizlere renkli yapışkanlı kâğıtlar dağıtacağım, söylediğim duyguyu 
hissettiğiniz bir deneyiminiz olduysa yapışkanlı kâğıtlara yazın lütfen.” 

6. Öğrencilere belirli bir süre verilir akabinde, uygulayıcı tarafından aşağıdaki 
açıklama yapılır:

“Evet şimdi, arkadaşları ile yaşadıkları olaylarda şaşırma duygusunu 
yaşayanları görebilir miyim? Peki kim bizimle bu deneyimi ve duyguyu, 
duygu köşesine asarak paylaşmak ister?” 

7. Sırayla bu ve benzeri soruları sorarak öncelikle gönüllü öğrencilerin 
yaşadıkları olayları ve bu durumlarda neler hissettiklerini sınıfla paylaşmaları 
istenir. Öğrenci şaşkınlık köşesine gelerek yazdığı olayı köşeye yapıştırır ve 
yaşadığı olayı anlatır. Bu süreç bütün duygular için yapılır ve duygu köşeleri 
olabildiğince yaşanmış olay ve duygular ile doldurulmaya çalışılır.

8. Bu paylaşımlardan sonra aşağıdaki tartışma sorularıyla süreç devam ettirilir:

• Arkadaşlarınızın anlattıklarından benzer yaşantı ve duyguyu yaşayan 
oldu mu aranızda?  Bu durumlarda sizler neler hissederdiniz?

• Peki, farklı olaylarda benzer duyguları yaşadığınız oldu mu?

9. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, yaptığımız çalışmada olduğu gibi yaşadığınız olaylar ve 
durumlar sizin duygularınızı etkiliyor, her yaşanılan olayda farklı duygular 
hissedebildiğinizi gördünüz bugün. Bizler yaşamımızın farklı dönemlerinde 
farklı duygulara sahip olabiliriz, bugün çalıştığımız 6 duygu, evrenseldir 
ve bunu tüm insanların yüz ifadesinde benzer şekilde görmemiz çok 
muhtemeldir. 

Yaşadığınız duyguları fark etmeniz, onları doğru şekilde ifade etmeniz 
arkadaşlık ilişkilerinizi daha sağlıklı yapacaktır ve onları anlamınızı, 
birbirinize uyumu kolaylaştıracaktır.”
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Etkinlik sonunda Duygu Köşelerindeki kartonlar sınıf panosuna asılabilir.

2. Hafta boyunca arkadaşlık ilişkilerinde yaşadıkları olayların hangi duyguları 
yaşamalarına zemin oluşturduğunu arkadaşları ile paylaşmaları istenebilir.

3. Bir hafta süresince kendisine egemen olan hâkim duyguyu fark edip not 
almaları istenebilir ve bir sonraki derste sınıfta paylaşması sağlanabilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Belkız ŞERBETÇİOĞLU

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak materyal 
uyarlaması yapılabilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan tüm boşluklar yerine belirli miktarının doldurulması 
istenerek etkinlik basitleştirilebilir.

3. Çalışma Yaprağı-1’in doldurulması ve deneyimleri yazma sırasında öğretmen 
bireysel olarak geribildirim sunarak öğrenciye destek verebilir.

4. Çalışma Yaprağı-1’in doldurulması ve deneyimleri yazma aşamalarında ek süre 
verilerek öğrenme süreci farklılaştırılabilir.



240

Çalışma Yaprağı 1

(Örnek Olaylar)

1- Çok sevdiğin ve birlikte vakit geçirmekten hoşnutluk duyduğun bir arkadaş grubuna sahipsin. Bu grubun 
içerisinden bir arkadaşının kaza geçirdiğini ve ağır yaralandığını öğrendin.

………………………………………………………….  HİSSEDERİM.

2- Teneffüse çıktın ve sınıfa geri döndüğünde çantanın karıştırıldığını ve yere atılarak orada bırakıldığını 
gördün.

………………………………………………………….  HİSSEDERİM.

3- Bugün doğum günün ve sen okula gidiyorsun. Sınıfa geldiğinde arkadaşlarının senin doğum gününü 
unutmadığını ve hep birlikte kutlamak için organize olduklarını gördün, hiç beklemiyordun. 

 ………………………………………………………….  HİSSEDERİM.

4- Okuldan eve giderken yanından geçtiğin bir çöp kutusundan çok kötü kokular yayılıyordu.

………………………………………………………….  HİSSEDERİM.

5- Okul hentbol takımındasın, bugün bölge final maçınız var. Maç sonlandı ve bölge birincisi oldunuz.

………………………………………………………….  HİSSEDERİM.

6- 23 Nisan provaları için öğle arasında arkadaşların ile konferans salonuna indin, arkadaşların sana 
şaka yapmak istedi ve sen hazırlık yaparken ışıkları ve kapıyı kapatarak oradan uzaklaştı.

………………………………………………………….  HİSSEDERİM.

7- Birlikte vakit geçirmeyi istediğin arkadaş grubunla paylaştığın bir sırrın, sınıf içerisinde konuşulduğunu 
duydun.

………………………………………………………….  HİSSEDERİM.

8- Bazı kelimeleri söylemekte zorlanıyorsun ve zaman zaman da heceleri uzatarak (kekeleyerek) konuşu-
yorsun, münazara yarışmasına grup olarak başvurular alınıyor, birlikte zaman geçirdiğin arkadaşların o 
gruba seni dâhil etmek istemedi.

………………………………………………………….  HİSSEDERİM.

9- Sen ve arkadaşların okulda sosyal sorumluluk projesi yapmaya karar verdiniz. Durum ile ilgili sınıf öğ-
retmeniniz ile görüşerek idareden onay için görüşme talep ettiniz. Görüşme sonunda projeniz kabul edildi. 

………………………………………………………….  HİSSEDERİM.
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Çalışma Yaprağı 2

Etkinlik Bilgi Notu

 Günlük yaşam içerisinde yaşadığımız her olay ve içinde bulunduğumuz her durumda duygularımı-
zın yanı başımızda olduğundan şüphe yoktur. Gün içerisinde sayısız duygu hissederiz; öfkeleniriz, telaş-
lanırız, mutlu oluruz, şaşırırız. Yaşadığımız bu duygular bizlerin davranışlarına da etki eder, mesela mutlu 
bir haberin ardından birinin boynuna sarılabilir, korkarak ortamdan uzaklaşabilir, kızdığımız için sesimizi 
yükseltebiliriz. Hayatımızda davranışları etkileme ile duygularımızın işlevleri bulunurken; Vatan (2014)’e 
göre, duygular güdülenme ve motivasyonda, davranışların organize edilmesinde ve devam ettirilmesin-
de de önemli rol oynamaktadırlar. (Izard, 2007) ve ayrıca duyguların, karar verme süreçlerinin önemli 
parçası olduğu da dikkat çekicidir. (Schmind, 2011). Alan yazında duyguları ele alan pek çok kuramsal 
bakış geliştirilmiştir. Duygular en eski dönemlere kadar uzanmaktadır ve duyguların kavramsallaştırılması 
ile ilgili incelemelerin Helenistik dönem filozoflarınca yapıldığını görmekteyiz. Hippocrates (İ.Ö. 460-370) 
vücutta bulunan kan, balgam, sarı safra ve siyah safra sıvılarını vücutta bulunma miktarlarını duygular ile 
ilişkilendirirerek kanın mutluluk, balgamın sakinlik dinginlik, sarı safranın kızgınlık, siyah safranın hüzün 
melankoli, mutsuzluk ile ilgili olduğunu ileri sürmüştür. Duygu kavramı birçok etkeni içinde barındıran bir 
kavramdır. Bu yüzden alan yazında duyguları biyolojik temele dayandıran (Aichhorn ve Kronberg,2012; 
Cozolino, 2014; Adolps, Tranel, Damasio ve Damasio, 1995; Akt. Metin, 2019) kuramlar mevcutken 
bilişe dayandıran pek çok kuramsal bakışı da görebilmekteyiz. Etkinliğimiz 6. sınıf öğrencilerini kapsadığı 
için bu yaş döneminin soyut işlemler dönemine yeni girmekte olan bir yaş aralığında olduğu düşünüldü-
ğünden Ekman (2007)’ e göre 7 evrensel duygu temele alınmış ve bu temel evrensel 7 duygunun öğren-
cilere öğretilmesi hedeflenmiştir. Ekman (2007)’e göre yedi duygu şu şekildedir: Öfke, mutluluk, üzüntü, 
şaşkınlık, tiksinme, korku ve aşağılama (Metin, 2019).

Öfke Çirkin, zararlı ve çoğu zaman yıkıcı olabilen bir duygudur. Adaletsizlik, incitilme, 
verilen biz sözün tutulmaması, yalan söylenmesiyle birlikte ortaya çıkan yüzün 
kızarması, ses şiddetinin artması, soluğun hızlanması gibi vücutta kontrol dışı du-
rumların meydana gelmesi ile sonuçlanan duygudur. 

Mutluluk Yaşamın pozitif yönde devam etmesini sağlayan, yaşama isteğini artıran tüm 
insanların genellikle hissetmek istediği güzel bir duygudur. İstenen bir durumun 
gerçekleşmesiyle ortaya çıkan, çoğu zaman kişiyi gülümseten, çok iyi hissettiren 
duygudur.

Üzüntü İnsanı olumsuz etkileyen bir duygudur. Beklentinin gerçekleşmemesi, insanın muk-
tedir olamadığı durumlarda -ör. ölüm- ortaya çıkan genellikle ağlamayla, yoğun 
hâlsizlikle, düşüncesini odaklamamayla sonuçlanan bir duygudur.

Tiksinme Çoğu kişinin hissetmeyi istemediği çirkin, itici bir duygudur. İnsanın sevmediği 
bir şey ile karşılaştığı durumlarda ve nesnelerde -örneğin sevilmeyen bir yiyecek, 
içecek, hoşlanılmayan bir kişi- ortaya çıkan insanda buruşuk bir yüz ifadesi, mide 
bulantısı veya mevcut uyarıcıdan kaçma hissi uyandıran duygudur. 

Korku Kişinin herhangi bir nesneye karşı acizliği durumunda hissettiği, kontrolü elinde 
tutamadığı bir duygudur. Tehlikeli olduğu düşünülen durumlarda ortaya çıkar. 
Olumsuz durumdan kaçma, ellerin, bacakların, vücudun titretmesi, soluk alışveriş-
lerindeki düzensizlikle kendisini gösteren bir duygudur.

Bozkurt, 2014.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Sınıf tartışmalarında dinleyici ve katılımcı rolü üstlenir./13.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişiler Arası Beceriler

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

-

Araç-Gereçler -

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. “Sevgili öğrenciler, günlük yaşantımızda diğer kişilerle kurduğumuz iletişim 
sürecinde bazı roller üstleniriz. İletişim sürecinde kimi zaman dinleyici 
kimi zaman ise konuşmacı oluruz. Bugün de bu konu üzerine bir etkinlik 
yapacağız.” yönergesi ile etkinliğe giriş yapılır. 

2. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılır:

“Sizlerle Kulaktan Kulağa adlı bir oyun oynayacağız. Oyunun nasıl 
oynanacağıyla ilgili şimdi size bilgi vereceğim. Grup lideri olarak ben 
arkadaşınızın kulağına bir cümle söyleyeceğim o benim söylediğimden 
anladığını yanındaki arkadaşının kulağına söyleyecek ve en son kendisine 
sıra gelen arkadaşınız cümlesini yüksek sesle sınıfla paylaşacak.” 

3. Uygulayıcı tarafından ilk sıradaki öğrencinin kulağına “Zeynep’in kedisi 
Tekir masanın üstündeki bir bardak sütü yere dökmüş.” denir ve oyun 
başlatılır.

4. Oyun sonunda uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılır:

“İletişim, bir anda başlayıp biten bir süreç değildir. Bu süreçte bizler ısınma 
oyunumuzda da gördüğünüz gibi bazen dinleyici, bazen konuşmacı 
rollerinden birini üstleniriz. İletişim sürecinde karşımızdaki kişilerle etkileşim 
hâlinde olduğumuz için bazen süreç içerisinde aynı anda hem dinleyici hem 
de konuşmacı rollerinde bulunabiliriz yani roller sürekli değişkenlik gösterir.”

5. Gruplara ayırma yöntemlerinden biri kullanılarak öğrenciler 7 gruba ayrılır. 
Her bir gruba farklı bir renk ismi verilir ve aşağıdaki açıklama yapılır:

“Sevgili çocuklar, her bir grubun görevi kendilerine verilen rengin 
‘dünyanın en güzel rengi’ olduğuna ilişkin düşünceler üretmek. Bu çalışma 
için 10 dakikanız var. 10 dakika sonra bir grup sözcüsü neden o rengin 

İLETİŞİM SÜRECİNDE ÜSTLENDİĞİM ROLLER

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
13. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

dünyanın en güzel rengi olduğuna ilişkin grup görüşünü bizlere anlatacak. 
Şimdi grup içinde kendi renginizi savunacak görüşler üzerine tartışmaya 
başlayabilirsiniz.”

6. Grup çalışmaları sonlandığında sözcülerden ayağa kalkmaları istenir ve 
sözcülere şu yönerge verilir:

“Sevgili grup sözcüleri, şimdi 1-2-3 diye sayacağım ve 3 dediğimde hepiniz 
aynı anda grubunuzun görüşlerini aktarmaya başlayacaksınız. Biiiiiiir, 
ikiiiiiiiii, üüüüüüç.”

7. Bütün sözcüler sözünü bitirdiğinde uygulayıcı tarafından sözcülere teşekkür 
edilerek yerlerine oturmaları istenir ve tüm sınıfa aşağıdaki tartışma soruları 
yöneltilir:

• Sözcüleri dinlediğinizde tüm grupların görüşlerini anlayabildiniz mi?

• Grup olarak görüşlerinizi belirlerken birbirinizin söylediklerini 
anladınız mı?

• Grup içi tartışmada birbirinizi anlarken, sözcüler konuşurken onları 
anlamamış olmanızın sebepleri neler olabilir?

8. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama ile 
etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili çocuklar, sınıf içi tartışmalarda kimi zaman dinleyici kimi zaman 
da konuşmacı rollerinde olabiliriz. Bugün yaptığımız çalışmada grup 
tartışmalarında konuşulanları anlayıp sözcüleri anlayamamamızın en büyük 
nedenlerinden biri de buydu. Çünkü sözcülerin her biri aynı anda konuşmacı 
rolünü üstlenmişlerdi. Bundan sonra sınıf içerisindeki tüm tartışmalarımızda 
üzerimize düşen rolleri değişimli olarak üstlenirsek birbirimizi anlamak çok 
daha kolay olacak.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden hafta içerisinde sınıf etkinliklerinde üstlendikleri konuşmacı ve 
dinleyici rolleri ile ilgili kendilerini gözlemlemeleri istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Fatma BAYHAN, Etkinlik Düzenleme Kurulu

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Kulaktan Kulağa oyununda söylenecek cümle işitme yetersizliği olan öğrenciler için 
yazılı olarak hazırlanıp kendilerine verilebilir.

2. Sınıf ortamı etkinlik sürecine göre düzenlenerek öğrencilerin katılımları desteklenebilir.

3. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin etkinliğe katılımları desteklenebilir.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Kariyer

Hoşlandığı etkinliklerin ilgilerinin bir göstergesi olabileceğini fark eder.\14.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kariyer Farkındalığı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Uygulayıcıya kolaylık olması açısından etkinlik öncesi Çalışma Yaprağı-
1’in fotokopisi çekilmeli ve işaretli yerlerden kesilerek etkinliğe hazır hâle 
getirilmelidir.

2. Fotokopi mümkün değilse Çalışma Yaprağı-1’deki ilgi alanları kâğıtlara 
yazılarak etkinlik öncesinde hazırlanmalıdır.

Araç-Gereçler 1. Çalışma Yaprağı -1
2. Yapışkanlı Kâğıtlar
3. Tahta
4. Bant
5. Kalem

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğe “Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle yapmaktan hoşlandığımız 
etkinlikler ve bu etkinlikleri yapmamızı sağlayan ilgilerimiz üzerinde 
konuşacağız.” denerek giriş yapılır.

2. Aşağıdaki yönerge verilerek etkinliğe devam edilir:

“Şimdi sizlere elimde gördüğünüz bu kâğıtlardan ikişer tane dağıtacağım ve 
her bir kâğıda yapmaktan hoşlandığınız bir etkinliği yazmanızı istiyorum.”

3. Daha sonra öğrencilere hoşlandıkları etkinlikleri yazmaları için 3 dakika 
süre verilir. 

4. Yazma işlemi tamamladıktan sonra gönüllü olan öğrencilerden paylaşımları 
alınır.

5. Daha sonra uygulayıcı tarafından “Masal’ın Hikâyesi” sınıfa okunur:

“Masal çocukluğundan beri şarkı söylemeyi çok sevmektedir. Müzik aletlerine 
karşı her zaman ilgi duymuştur. Etrafındaki müzik seslerini ayırt ederek 
onlara hemen eşlik etmektedir. İlkokula gittiğinde öğretmeni onun bu ilgisini 
keşfedip onu bu alandaki etkinliklere ve kurslara yönlendirmiştir. Masal, 
müzikle uğraşmaktan çok mutlu olmaktadır. Böyle bir etkinlik içerisinde 
olması onun yeni arkadaşlar edinmesini sağlamış ve daha dışa dönük ve öz 
güvenli bir çocuk olmasına katkıda bulunmuştur. Yıllar geçmiş ve Masal, çok 
ünlü bir şarkıcı olmuştur.”

İLGİLERİMİN FARKINDAYIM

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
14. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

6. Hikâye okunduktan sonra aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir ve gönüllü 
öğrencilerden cevapları alınır:

• Sizce yukarıdaki hikâyede Masal’ın hangi alanlarda ilgisi vardır?

• Sizce Masal’ın bu etkinliklerde başarılı olması neye bağlıdır?

7. Aşağıdaki açıklama yapılarak belirtilen sorular öğrencilere yöneltilir:

“Günlük hayatımızda yapmaktan hoşlandığımız şeyler bizim ilgi alanlarımızın 
ortaya çıkmasına yardımcı olur.”

• Sizce ilgi nedir?

• İlgi alanlarımız nelerdir?

8. Öğrencilerden fikirleri alındıktan sonra uygulayıcı tarafından ilginin tanımı 
yapılır:

“İlgi, belli faaliyetlere isteyerek yönelme bu faaliyetleri kısıtlayıcı koşullar 
altında bile başka faaliyetlere tercih etme ve bu faaliyetleri yaparken 
yorgunluk yerine dinlenmişlik, bıkkınlık yerine devam etme isteği duyma 
durumlarında, varlığına hükmettiğimiz bir iç uyarıcı olarak düşünülebilir 
(Kuzgun, 2009).”

9. Çalışma Yaprağı-1’deki ilgi alanları tahtaya yapıştırılır ve öğrencilere bu 
alanlarla ilgili bilgi verilir. 

10. Daha sonra öğrencilerden kâğıtlara yazdıkları yapmaktan hoşlandıkları 
şeyleri uygun olan ilgi alanlarının altına yapıştırmaları istenir ve öğrenciler 
sırayla kâğıtları tahtadaki ilgi alanlarının altına yapıştırırlar.

11. Kâğıtları yapıştırma işlemi bittikten sonra öğrencilere aşağıdaki soru yönletilir 
ve gönüllü öğrencilerden cevapları alınır:

• Yazarken aklınıza gelmeyen fakat ilgi alanlarını görünce fark ettiğiniz 
ilgileriniz oldu mu?

12. Daha sonra uygulayıcı tarafından öğrencilere aşağıdakine benzer bir 
açıklama yapılarak süreç sonlandırılır:

“Bu etkinlikte; yapmaktan hoşlandığımız şeylerin ilgimizi yansıttığını görmüş 
olduk. İlgilerimizi fark etmek bizlerin gelecekte daha mutlu ve isabetli kararlar 
vermemizi kolaylaştırır. Bu nedenle herhangi bir faaliyete yönelirken bu 
özelliklerimizi dikkate almak önemlidir.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Uygulayıcı etkinlikle ilgili öğrencilerle hafta içerisinde bir İlgi Köşesi oluşturacaklarını 
belirtir. Bu köşeye yapmaktan hoşlandıkları etkinlikleri ister resim, ister şiir, ister 
görsel şeklinde hazırlayarak bu köşeye asabileceklerini belirtir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Fatma BAYHAN

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilerin kâğıtlara yazı yazmaları yerine resim çizmeleri istenebilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Öğrencilerin yapmaktan hoşlandığı şeylerle ilgi alanlarını bulmaları sırasında 
yönlendirici sorularla öğretmen desteği sağlanabilir. 

  1 Kuzgun, Y. (2009). Rehberlik ve psikolojik danışma. Nobel Yayıncılık.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Kariyer

İlgileriyle dersleri ilişkilendirir./15.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kariyer Farkındalığı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notunda yer alan ilgi alanları tahtaya yapıştırılmak üzere 
kesilir, hazır hâle getirilir.

2. Çalışma Yaprağı-1 ve Çalışma Yaprağı-2 arkalı önlü olacak şekilde sınıf 
mevcudu kadar çoğaltılır.

Araç-Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Etkinlik Bilgi Notu

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğe “Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bu hafta ilgilerimizi fark 
edip derslerimizle ilişkilendireceğiz.” denerek giriş yapılır. 

2. Öğrencilere “İlgi, belli faaliyetlere isteyerek yönelme bu faaliyetleri kısıtlayıcı 
koşullar altında bile başka faaliyetlere tercih etme ve bu faaliyetleri yaparken 
yorgunluk yerine dinlenmişlik, bıkkınlık yerine devam etme isteği duyma 
durumlarında, varlığına hükmettiğimiz bir iç uyarıcı olarak düşünülebilir 
(Kuzgun, 2009).” açıklaması yapılır.

3. Açıklama yapıldıktan sonra öğrencilere “Sizler neleri yapmaktan 
hoşlanıyorsunuz?” ve “Söylediğiniz alanlara ne gibi yaşantılar sonucu ilgi 
duydunuz?” soruları yöneltilir, alınan cevaplar hakkında tartışılır. 

4. Daha sonra öğrencilerin yeterince tanımadıkları ilgiler hakkında bilgi sahibi 
olmaları için öğrencilerle birlikte tahtaya Etkinlik Bilgi Notunda yer alan 
ilgi alanları yapıştırılır. İlgi türlerinin hangi derslerle ilişkili olabileceğiyle 
öngörüler alınır.

5. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır. “Sevgili öğrenciler, okulda 
gördüğünüz derslerden bazıları karşınızda. Şimdi sizlerden bu derslerde 
neler yaptığınızı düşünmenizi ve bu yaptığınız etkinliklerden zevk aldığınızı/
hoşlandığınızı düşündüğünüz etkinliklerle bu etkinliklerin ilişkili olduğu ilgi 
alanlarını Çalışma Yaprağı-1’deki ilgili ders başlığının altına yazmanızı 
istiyorum. Haydi, başlayın!” denerek öğrencilere yazmaları için 10 dakika 
süre verilir. 

6. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1’e ekleme yapabilecekleri, ilgi alanları ile 

İLGİLERİM VE BİLGİLERİM

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
15. HAFTA

  1 Kuzgun, Y. (2009). Rehberlik ve psikolojik danışma. Nobel Yayıncılık.
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

ilişkilendirmede varsa yanlış eşleştirmelerini düzeltebilecekleri hatırlatılır.

7. Aşağıdaki sorularla süreç devan ettirilir:

• Çalışma Yaprağı-1’e baktığınızda bu dersler arasından en çok 
hangi dersin/derslerin etkinliklerinden zevk aldığınızı/hoşlandığınızı 
düşünüyorsunuz?

• Ders etkinliklerinizi çoğunlukla hangi ilgi alanı/alanları ile 
ilişkilendirdiniz? 

• Bu derslerin etkinliklerinden zevk aldığınızı/hoşlandığınızı fark etme 
sizlere neler hissettiriyor?

8. Öğrencilere aşağıdakine benzer bir açıklama yapılarak süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, akademik yaşamımızda bizler için önemli olan ders 
etkinlikleri ile kariyer yaşamımız için çok önemli olan temel kavramlardan 
biri olan ilgilerimizle ilişkilendirebilmemiz bu iki alanda mutlu ve başarılı 
olabilmemizi sağlar.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-2 dağıtılır. Öğrencilerden okulda gördükleri seçmeli 
derslerin etkinliklerinden zevk aldıklarını/hoşlandıklarını düşündükleri etkinlikleri 
yazmaları ve aynı şekilde ilgi alanları ile eşleştirmeleri istenir. Bu uygulama için 
öğrencilere bir hafta süre verilir. 

2. Verilen sürenin sonunda öğrencilerden Çalışma Yaprağı- 2’ye yazdıklarını 
birbirleri ile paylaşmaları istenir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Emine ZORLU

1. İlgi alanlarının yazılı olduğu kâğıtların her biri farklı renklerdeki kâğıtlara çıktı 
alınabilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da 
punto büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Yaşam amaçlarına ulaşmak için bir eylem planı hazırlar./16.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişiler Arası Beceriler

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-2 A3 formatında çıktı alınır ve eylem planı hazırlama 
ölçütleri tahtaya yapıştırılmak üzere kesilir, hazır hâle getirilir.

2. Çalışma Yaprağı-1 sınıf mevcudu kadar A4 boyutunda çoğaltılır.

Araç-Gereçler 1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının yaşam amaçlarına ulaşmak için bir eylem planı 
hazırlamakla ilgili olduğu açıklanarak etkinliğe giriş yapılır.

2. Çalışma Yaprağı-2 tahtaya asılır ve öğrencilerle içeriğinde yer alan öneriler 
üzerine konuşulur. Öğrenci görüşleri alınır.

3. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır, uygulayıcı tarafından gerekli 
açıklamalar yapılır ve doldurmaları için 10 dakika süre verilir. 

4. Gönüllü öğrencilerden cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir.

5. Aşağıdakilere benzer soruları sınıfa yönelterek grup etkileşimi başlatılır:

• Bugüne kadar ulaşmanız gereken ama ulaşamadığınız amaçlar oldu 
mu?  Neden?

• Bu amaçlarınıza ulaşamamanızın sebepleri nelerdi?

• Kendiniz için amaç belirlerken neler düşündün? Bu sana, kendini nasıl 
hissettirdi?

6. Gönüllü öğrencilerin cevapları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama 
yapılarak etkinlik sonlandırılır: 

“Yaşam amacınızı belirlediğinizde, bu yönde başarıyla emek vermekten 
ve amacınızı gerçekleştirmekten mutluluk duyacaksınız. Yaşam amacı 
mutluluğun anahtarıdır. Ne kadar büyük bir arzuya sahip olursanız, başarma 
olasılığınız da o derece artacaktır. Fakat arzularınızı gerçekleştirebilmenin 
en önemli koşulunun iyi bir planlama olduğunu asla unutmayın.”

AMAÇLARIM İÇİN NELER YAPMALIYIM?

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
16. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerin yıl boyunca Çalışma Yaprağı-1’e yazdıkları hususlarda kendilerini 
gözlemlemeleri istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Emine ZORLU

1. Etkinlik Bilgi Notunda yer alan bilgilerin önceden yönergeye göre okunarak prova 
yapılması önemlidir. 

2. Etkinlik Bilgi Notunda yer alan bölüm için önceden hazırlanmış bir sunum da 
kullanılabilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da 
punto büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.

4. Öğrencilere kazanımların değerlendirilmesi sürecine kendini gözleme çizelgeleri 
hazırlatılarak doldurmalarına rehberlik sağlanabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

AMAÇLARINIZA ULAŞABİLMEK İÇİN ADIMLAR

Gerçekçi ve ulaşılabilir bir amaç düşünün. “ZAFER İLK ADIMLA BAŞLAR”. Amacını belirlemeyen 
insanlar bir yoldan giderken diğer yola saparlar, ne istediklerini bilmemeleri onlar için bir problem 
teşkil eder. Bu insanlar rotasını bilmeyen “gemi kaptanı” gibidirler. Sizin kaptanlık dereceniz ne 
kadar üstün olursa olsun gideceğiniz rota sizde yoksa denizde dolaşır durursunuz ya da istemediniz 
bir yere varmak zorunda kalırsınız.

1- Düşündüğünüz bu amacınızı çok açık olarak belirtin.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2- Bu amaca ulaşabilmek için ihtiyacınız olan şeylerin bir listesini çıkarın.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

3- Bu amaca ulaşabilmek için sizin yapmanız gereken şeylerin bir listesini çıkarın.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

4- Amacınızın gerçekleşebileceği tarihi belirleyin.
...........................................................................................................................................

5- Amacınıza ulaştığınızda kendinize ne hediye vereceğinizi belirleyin.
..........................................................................................................................................
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Yaşadığı yoğun duyguları yönetir./17.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Duyguları Anlama ve Yönetme

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 A3 formatında çıktı alınarak etkinliğe başlamadan 
tahtaya asılır.

2. Çalışma Yaprağı-2 A4 formatında çıktı alınarak tahtaya asılır.

3. Çalışma Yaprağı-3 A4 formatında sınıf mevcudu sayısınca çoğaltılır.

4. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunur.

Araç-Gereçler

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2 
3. Çalışma Yaprağı-3 (Duygu ve Baş Etme Yöntemi Eşleştirme Etkinliği)
4. Bant
5. Etkinlik Bilgi Notu

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Öğrencilerin dikkatini çekmek için Çalışma Yaprağı-1 (yanardağ resmi) 
tahtaya asılır ve aşağıdaki sorular sorulur:

• Bu resmin ne resmi olduğunu biliyor musunuz?

• Bu olay nasıl oluşur?

2. Öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra aşağıdaki yönerge paylaşılır:

“Evet çocuklar, bu bir yanardağ resmi. Duygularımızda bu şekilde oluşur. 
Öncesinde birçok olay ya da duruma bağlı olarak duygular oluşur. Bu 
duygularımız yoğunlaşır ve sonrasında ortaya çıkar.”

3. Çalışma Yaprağı-1 tahtadan alınır ve uygulayıcı tarafından aşağıdaki 
yönerge paylaşılır:

“Sevgili çocuklar, duygu kelimesini belirli nesne, olay veya bireylerin insanın 
iç dünyasında uyandırdığı izlenim olarak tanımlayabiliriz. Duygular, birey 
olmanın en önemli unsurudur. Duygular tesadüfen ortaya çıkmaz. İnsan, 
hayatı boyunca çevreden gelen olayların ve durumların etkisiyle çeşitli 
duyguları yaşar. Yaşanılan duygu kadar duygunun yoğunluğu ve sonrasında 
gösterilen tepkiler de önemlidir. Bugün sizlerle yaşadığımız yoğun duyguları 
nasıl yöneteceğimizi fark etmemizi sağlayacak bir etkinlik yapacağız.”

KONTROL BENDE

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
17. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

4. Açıklamanın ardından Çalışma Yaprağı-2’de hazırlanan görseller aralıklı 
olarak soldan sağa doğru tahtaya asılır. Çocuklara aşağıdaki soru yöneltilir:

• Olaylar ya da durumlar karşısında yaşadığınız duygular nelerdir?

5. Etkinlik Bilgi Notundan faydalanılarak örnek duygu cümleleri okunur ve 
aşağıdaki soru sorulur:

“Size bazı cümleler okuyacağım. Bu cümlelerde hangi duygu hissedilir?”

Cevaplarla birlikte tahtada asılı olan duygu görselleri öğrencilere gösterilir 
ve öğrencilerin duyguları tanımaları sağlanır. 

6. Duygu görsellerinin hepsi tanıtıldıktan sonra aşağıdaki yönerge paylaşılır:

“Evet çocuklar, sizin de ifade ettiğiniz gibi olaylar ve durumlar karşısında 
mutluluk, üzüntü, korku, şaşkınlık, öfke, ilgi, iğrenme, utanç vb. birçok duygu 
yaşarız. Bu duyguları fark etmek, anlamak ve ifade etmek duyguları kontrol 
edebilmeyi sağlar. Duyguların olması normaldir ve duyguları ifade etmekten 
çekinilmemelidir. Duygu kontrolünde, duyguyu tanıma-anlama ve ifade 
etme başvurulması gereken ilk yöntemdir. Duyguların nasıl ifade edildiği 
ve verdiğimiz tepkilerin boyutu son derece önemlidir. Yaşanılan yoğun 
duyguların kontrolünü sağlamak için zamana ihtiyaç duyarız. Bu zamanı 
uygun baş etme yollarını kullanarak oluşturabiliriz.”

7. Yönergenin ardından “Şimdi sizlerle duygularımızı nasıl yönetebileceğimizi 
fark edeceğiniz bir eşleştirme oyunu oynayacağız.” şeklinde açıklama 
yapılır.

8. Uygulayıcı tarafından daha önceden sınıf mevcudu kadar çoğaltılan Çalışma 
Yaprağı-3 öğrencilere dağıtılır ve Etkinlik Bilgi Notundan faydalanarak 
Çalışma Yaprağı-3’te yer alan duygularla baş etme yöntemleriyle ilgili 
bilgilendirme yapılır. Çocuklardan karşılaştıkları duygu ile kullanabilecekleri 
baş etme yöntemini eşleştirmeleri istenir. Aşağıdaki yönerge paylaşılır:

“Çalışma Yaprağı-3’te sizlere bazı olaylar ve durumlara bağlı oluşabilecek 
duygular verilmiştir. Duyguları dünyanız gibi hayal edin. Dünyayı canlı 
tutmak için güneşe ihtiyaç duyarız. Bu duygularla karşılaştığınızda hangi 
güneşi seçerek duygunuzu yönetebileceğinizi düşünmenizi ve size uygun 
yöntemle eşleştirmenizi istiyorum.”

9. Çalışma Yaprağı-3 doldurulurken aşağıdaki sorularla öğrencilerin düşünmesi 
sağlanır:

• En son hangi olay bu duyguyu yaşamanıza sebep oldu?

• Bu duyguya tepkiniz ne oldu?

10. Çalışma Yaprağı-3 doldurduktan sonra aşağıdaki sorularla öğrencilerin 
duygu ve düşüncelerini paylaşmaları istenir:  

• Kendi duygularınızı bilmek ne işinize yarar?

• Yoğun duygularınızı yönetebileceğiniz yollar bulmak size ne 
hissettirdi?

• Bundan sonra yaşayacağınız olay ve durumlarda yoğun duygularınızı 
yönetebilmek için hangi yöntemleri kullanacaksınız?

11. Cevaplar alındıktan sonra öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılarak etkinlik 
sonlandırılır: 

“Evet, sevgili öğrenciler, durum ve olaylar karşısında neler hissedilebileceğine 
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

ve bu durumda hissedebileceğimiz yoğun duyguları yönetebilme 
yöntemlerine ilişkin paylaşımlarda bulunduk.  Duygular önemlidir. Çünkü 
duygular içimizde ne olduğunu, ne hissettiğimizi ve neyin önemli olduğunu 
gösterir. Duyguların farkında olmak, onları anlamak, bizim yoğun duyguları 
yönetebilme kabiliyetimizi artırır. Öğrendiğiniz yöntemleri farklı durum ve 
olaylarda ortaya çıkan tüm yoğun duyguları yönetmede kullanabilirsiniz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi: -

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Fatma TEKİNOL

1. Etkileşimli tahta ya da projektör bulunan sınıflarda Çalışma Yaprağı-1 ve Çalışma 
Yaprağı-2 tahtaya yansıtılabilir.

2. Öğrenciler Çalışma Yaprağı-2’de duyguları adlandırma konusunda zorlanırsa 
uygulayıcı duyguları ifade etme de öğrencilere destek olur. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 ve 2 daha büyük boyutlarda ve Çalışma Yaprağı-3 daha büyük 
puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak materyallerde uyarlama yapılabilir. 

2. Çalışma Yaprağı-3’te yer alan tüm eşleştirmeler yerine belirli miktarının yapılması 
istenerek etkinlik basitleştirilebilir.

3. Çalışma Yaprağı-3’ün tamamlanması için ek süre verilerek öğrenme süreci 
farklılaştırılabilir. 

4. Çalışma Yaprağı-3’ün tamamlanması sırasında öğretmen bireysel olarak geri 
bildirim vererek destek sunabilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU
Türk Dil Kurumuna Göre Duygu:

1. isim Duyularla algılama, his:
2. isim Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Duygu Görselleri Üzerinde Yer Alan Duygular

8 TEMEL DUYGU DUYGUSAL TEPKİMİZ
(İKİNCİL DUYGULARIMIZ) ÖRNEK DUYGU CÜMLELERİ

Mutluluk Sevinç, neşe, zevk, rahatlama, keyif, 
haz, gurur, heyecan ve coşkunluk

Çok güzel bir gündü. En sevdiğim parkta 
oynadım.

Üzüntü Keder, acı, kasvetli, melankoli, 
umutsuzluk, yalnızlık ve depresyon

Bugün çok severek kullandığım kalemimi 
kaybettim. Aramama rağmen bulamadım.

Korku Kaygı, endişe, sinirlilik, ürkeklik, dehşet 
ve panik

Bugün okula giderken yoldan geçen 
arabanın korna sesi o kadar yüksek sesle 

çaldı ki birden kulaklarımı kapattım.

Şaşkınlık Hayret, sürpriz, şok, şaşırma, şaşkınlık 
ve merak

Yurt dışında oturan kuzenim eve gittiğimde 
kanepede oturuyordu.

Öfke Öfke, hiddet, kızgınlık, gazap, sinirlilik, 
düşmanlık, hınç ve şiddet

Sıra arkadaşım hoşlanmadığımı söylediğim 
hâlde kalemimi izinsiz aldı ve kırılmasına 

sebep oldu.

İlgi Merak, kabul, dostluk, güven, şefkat, 
sevgi ve bağlılık

Uzayın nasıl bir yer olduğu konusunda 
araştırma yapmak istiyorum.

İğrenme Tiksinme, hor görme, küçümseme, kibir, 
nefret, hoşlanmama, sevmeme

Patates kızartması yedim, ellerim yağ içinde 
kaldı, hemen yıkamalıyım.

Utanç Suçluluk, utanç, hayal kırıklığı, vicdan 
azabı, pişmanlık, üzüntü ve pişmanlık

En sevdiğim derste öğretmenimin sorduğu 
soruyu cevaplayamadım.
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Yoğun Duyguları Yönetme Yöntemleri

YÖNTEM AÇIKLAMA

HOBİLER
Resim yapma, enstrüman çalma vb. zamanı verimle geçirecek etkin-
likler yapılabilir. Bu süreçte duygu yoğunluğu azalacağından kontrol 
sağlanmış olacaktır.

DUYGULARI YAZMA
Yaşanılan duygunun kontrol altına alınması için hissedilen duygu yazı-
labilir.  Olay özeti, hissedilen duygu ve verilen tepki yazılabilir. Uzun 
vadede duyguyla baş etme becerisi kazanmak için günlük tutulabilir.

SPOR/EGZERSİZ YAPMA
Yürüyüş, ip atlama, voleybol, basketbol, futbol, tenis, okçuluk, yüzme, 
kayak, badminton, atletizm vb. birçok spor dalından biri ya da birkaçı 
ile ilgilenilebilir.

DUYGULARI PAYLAŞ
Duyguları FARK ET, ANLA VE İFADE ET yöntemini kullanmak. Duygu-
ların farkında olmak, anlamak ifade etmeyi kolaylaştırır. Duyguların 
ifade edilmesi duygu kontrol kabiliyetini arttırır.

YARDIM AL

Duyguların yakınlarla, öğretmenleriyle paylaşılması ve uzman kişiler-
den yardım alınması duygu kontrolünü sağlamak açısından önemlidir. 
Başa çıkma konusunda kişinin kendini yetersiz hissettiği noktada ilgili 
kişi ve kurumlardan yardım almasının doğru olacağı ifade edilebilir. 

OYUN OYNA
Satranç, bowling, masa tenisi, bilardo vb. zekâ oyunları ile zaman 
geçirmek duyguların yoğunluğunu azaltacağı için kontrol etme konu-
sunda destek sağlayacaktır.

NEFES EGZERSİZİ Duygu yoğunluğunu kontrol altına almak için nefes egzersizi yapılabi-
lir.

DENİZ YILDIZI NEFESİ
Yönerge: Kendini gergin, öfkeli, endişeli hissettiğinde deniz yıldızı nefesi tüm bedenini sakinleştirmek için işe 
yarar. Deniz yıldızının kolundan yukarı doğru giderken, “Burnundan nefes al.”, deniz yıldınızın kolundan aşağı 
doğru giderken “Nefesi ağzından bırak.”

ÇİÇEK MUM NEFESİ
Yönerge: Gergin, üzgün, öfkeli, endişeli hissettiğinde çiçek mum  nefesi tüm bedenini sakinleştirmek ve rahat-
latmak için işe yarar. Çiçek koklar gibi içinden 4’e kadar sayarak nefes al, ardından mum üfler gibi içinden 
4’e kadar sayarak nefesini bırak.
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Çalışma Yaprağı 1
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Çalışma Yaprağı 2

MUTLU
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İĞRENMİŞ
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İLGİLİ
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ÖFKELİ
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ŞAŞKIN
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ÜZGÜN
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KORKMUŞ
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UTANMIŞ
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Çalışma Yaprağı 3
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

İyi oluşunu destekleyen duyguların yaşamındaki önemini fark eder./18.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Duyguları Anlama ve Yönetme

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 sınıf mevcudu sayısınca çoğaltılır.

2. Çalışma Yaprağı-2 sınıf mevcudu sayısınca çoğaltılır.

3. EBA’da bulunan “Renklerle Notalar” videosu hazırlanır.

Araç-Gereçler 1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Öğrencilerin dikkatini çekmek için EBA’dan ulaşılan “Renklerle Notalar” 
adlı melodi dinletilir. Müzik bittikten sonra aşağıdaki sorular sorulur:

• Bu sesini duyduğumuz enstrümanın ne olduğunu biliyor musunuz?

• Her tuştan farklı bir sesin çıktığını fark ettiniz mi?

2. Öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra aşağıdaki yönerge paylaşılır:

“Evet çocuklar, bu sesler bir piyanodan geliyor. Duygularımızda piyanonun 
tuşları gibi farklı yoğunluğa sahiptir. Sahip olduğumuz duygularla ortaya 
çok güzel şarkılar çıkarabiliriz.”

3. Uygulayıcı tarafından öncesinde sınıf mevcudu kadar çoğaltılmış olan 
Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki 
yönerge paylaşılır:

“Sevgili çocuklar, günlük durum ve olaylar sonrasında birçok duygu oluşur. 
Bu duygular bizim nasıl hissettiğimizi belirler. Bugün sizlerle yaşamda sizi iyi 
hissettiren duyguları öğrenmenizi sağlayacak bir etkinlik yapacağız.”

4. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan iyi oluşu destekleyen duygu cümleleri 
öğrencilerle birlikte yapılır. Cevaplar sırasıyla mutlu, gururlu, ilgili, aktif, 
dikkatli, kararlı, umutlu, güçlü, huzurlu olacak şekilde cevaplanmalıdır.

5. Etkinlik yapıldıktan sonra öğrencilerle ısınma oyunu oynanır. Oyunla ilgili 
aşağıdaki yönerge paylaşılır:

“Sevgili çocuklar, şimdi sizlerle eğlenceli bir oyun oynayacağız. 

İYİ HİSSET İYİ OL

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
18. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Oyunumuzun kuralını açıklıyorum; ben bir kelime söyleyeceğim, sizden 
bu kelimenin son harfiyle başlayan yeni bir kelime söylemenizi istiyorum. 
Sonrasında başka bir arkadaşınızın ismini söyleyin ve ondan yine kelimenin 
son harfiyle başlayan yeni bir kelime söylemesini isteyin. (mutlu-uygar-resim 
gibi.) Düşünmek için size beş saniye vereceğim. İlk kelimeyi benim ismini 
söyleyeceğim kişi söyleyecek. Hazır mısınız?”

6. Oyun için belirli bir zaman verilir ve oyun sonlandırılır. Aşağıdaki soru 
öğrencilere sorulur:

• Oyun oynarken ne hissettiniz?

7. İsteyen öğrencilerden cevaplar alındıktan aşağıdaki açıklama yapılır:

“Evet çocuklar, ben de birçoğunuz gibi çok eğlendim, mutlu oldum. İyi 
oluşumuzu destekleyen duygular hissetmek duygusal bağışıklık sistemini 
güçlendirir. Yaşanılan iyi oluşu destekleyen duygular yaşamı renklendirir. 
İyi oluşu destekleyen duyguların çok olması yaşam doyumunu artırır. Şimdi 
sizlerle kendi iyi oluşunuzu destekleyen duygularınızı belirleyeceğiniz bir 
etkinlik yapacağız.”

8. Uygulayıcı tarafından öğrenci mevcudu sayısınca çoğaltılan Çalışma 
Yaprağı-2 öğrencilere dağıtılır ve aşağıdaki yönerge paylaşılır:

“Sevgili çocuklar, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak duygular yaşamınız 
için önemlidir. Size iyi oluşunuzu destekleyen duyguların yer aldığı bir 
liste verdim. Kâğıdın alt tarafında size ait olan bir gökkuşağı koydum. 
Buradan size kendinizi çok iyi hissettiren yedi tane duyguyu düşünmenizi, 
belirlemenizi ve işaretlemenizi istiyorum. Belirlediğiniz duyguları kullanarak 
gökkuşağınızın her bir rengini bu duygularla isimlendirmenizi istiyorum.”

9. Etkinlik için yeterli zaman verildikten sonra aşağıdaki sorular yöneltilerek 
öğrencilerin düşünmesi sağlanır:

• Sizi en iyi hissettiren duygular nelerdir?

• Gökkuşağınızı adlandırırken ne hissettiniz?

• İyi oluşunu destekleyen duyguların yaşamınıza etkisiyle ilgili ne 
düşünüyorsunuz?

• İyi oluşunuzu destekleyen duyguların oluşması için neler yapılabilir?

• İyi oluşu destekleyen duyguların çok hissedilmesi size nasıl hissettirir?

10. İstekli öğrencilerin cevaplarını paylaşması sağlanır. Cevaplar alındıktan 
sonra aşağıdaki açıklama yapılarak etkinlik sonlandırılır:

“Evet, sevgili çocuklar, bugün sizlerle iyi oluşu destekleyen duyguların 
yaşamdaki önemini fark ettiren bir etkinlik yaptık. Kendi yeteneklerinizi 
fark etmeniz, günlük yaşam stresi ile başa çıkabilmeniz, verimli bir 
şekilde çalışabilmeniz ve içinde bulunduğunuz toplumun gelişimine katkı 
sağlayabilmeniz iyi oluşunuzu destekler. Psikolojik ve sosyal işlevselliğin 
olması anlamına gelen iyi oluşunu destekleyecek size iyi hissettiren 
duyguların yaşamınızda çokça olması önemlidir. İyi oluşu destekleyen 
duygular gökkuşağının renkleri gibidir, sizin yaşamınızı renklendirir. İyi 
oluşu destekleyen duyguların yaşamınızda yer alması duygusal bağışıklık 
sisteminizi güçlendirerek psikolojik sağlamlığınızı artırır. İyi oluşunuzu 
destekleyen duyguların oluşmasını sağlayacak etkinliklere hayatınızda sıkça 
yer vermelisiniz.”
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. İyi oluşu destekleyen duyguların belirlenmesini sağlayan Çalışma Yaprağı-
2’nin öğrencilerde kalması ve evde aile bireylerinin kendi duygularını 
belirlemeleri istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Fatma TEKİNOL

1. Etkileşimli tahta ya da projektör bulunan sınıflarda Çalışma Yaprağı-1 ve Çalışma 
Yaprağı-2 tahtaya yansıtılabilir.

2. Müziğin dinletilememe durumunda piyano fotoğrafı çıktı yapılarak tahtaya asılabilir. 
Yönerge bu duruma göre şekillendirilir.

3. Öğrenciler Çalışma Yaprağı-1’de duyguları adlandırma konusunda zorlanırsa 
uygulayıcı, duyguları adlandırmada öğrencilere destek olur.

4. Çalışma Yaprağı-2 gökkuşağı resmi renkli çıktı olarak alınmalıdır. Renkli çıktı alma 
olanağı yoksa renkli boyalar ile gökkuşağının öğrenciler tarafından renklendirilmesi 
sağlanır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 ve 2 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyallerde uyarlama yapılabilir. 

2. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan tüm duygu ifadeleri yerine belirli miktarının 
doldurulması ve bulmacadan bulması istenerek etkinlik basitleştirilebilir. 

3. Çalışma Yaprağı-1 ve 2’nin tamamlanması sırasında öğretmen bireysel olarak 
rehberlik ederek öğrencilere destek olabilir. 

4. Çalışma yapraklarının tamamlanması ve söylenen kelimenin son harfiyle başlayan 
yeni kelime bulma etkinliğinde ek süre verilerek öğrenme süreci farklılaştırılabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

DUYGU AVI BULMACASI

Size 9 adet olay ya da durum örneği verilmiştir. Bu olay ya da durumlar sonrasında hissedilen duyguyu bulunuz.

Aşağıdaki bulmaca da size kendinizi iyi hissettiren 9 tane iyi oluşu destekleyen duygu kelimesi gizlenmiştir. 
Bu duygu kelimeleri aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa doğru,çapraz yazılarak 

gizlenmiştir. Bu duyguları bulmanızı istiyorum.

Karşılaşılan Olay ya da Durum Hissedilen 
Duygu

Sınavda en yüksek notu ben aldım. MUTLU

23 Nisan'da kendi yazdığım şiiri törende tüm okulun karşısında okudum.

Robotik-Kodlama Kulübünde yapılan etkinliği çok merak ediyorum.

Okulda Yardımlaşma Kulübünde yeni bir etkinlik planlıyorum, ayrıca resim kursuna başladım.

Sınıfta ders işlenirken başka hiçbir şeye odaklanmam, sadece dersi dinlerim.

Ders başarımı artırmak için günlük tekrar yapıp, test çözeceğim.

Melodikayı çalmayı başaracağıma inanıyorum.

İlk elemeleri birinci sırada bitirdim, rakiplerimle aramda açık ara fark var.

Köye gittim, elma ağacının altına oturdum, mis gibi havada kitap okudum.
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Çalışma Yaprağı 2

 Aşağıda sıralanan, iyi oluşu destekleyen duygular listesinden size kendinizi çok iyi hissettiren yedi tane duyguyu 
düşünmenizi, belirlemenizi ve işaretlemenizi istiyorum. Belirlediğiniz duyguları kullanarak gökkuşağınızın her bir rengini 
bu duygularla isimlendirmenizi istiyorum.

İYİ OLUŞU DESTEKLEYEN DUYGULAR LİSTESİ

MUTLU HUZURLU SEVGİ DOLU SAKİN

ŞAKACI DUYARLI HOŞNUT COŞKULU

İYİMSER ÖZGÜR OLGUN SEVİNÇLİ

ENERJİK SEVECEN RAHAT MERAKLI

GURURLU DİNGİN KAYGISIZ YARDIMSEVER

MİNNETTAR KEYİFLİ GÜVENLİ KATILIMCI

HALİNDEN MEMNUN ÜMİT DOLU ŞEFKATLİ EMİN

HAYAT DOLU HASSAS HARİKA KARARLI

HEYECANLI NEŞELİ UMUTLU KAYGISIZ
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Okul içindeki ve dışındaki eğitsel ve sosyal etkinliklere katılmanın gelişimine 
katkılarını değerlendirir./19.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Akademik Anlayış ve Sorumluluk

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde gözden geçirilir.

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Araç-Gereçler 1. Etkinlik Bilgi Notu
2. Çalışma Yaprağı-1

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının okul içindeki ve dışındaki eğitsel ve sosyal etkinliklere 
katılmanın gelişime katkılarını değerlendirmek olduğu açıklanarak etkinliğe 
giriş yapılır.

2. Uygulayıcı tarafından okul içindeki ve dışındaki eğitsel ve sosyal etkinliklerin 
neler olduğu öğrencilere sorulur. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alınır ve 
uygulayıcı tarafından tahtaya yazılır.

3. Uygulayıcı tarafından öğrencilerin söylenmediği diğer eğitsel ve sosyal 
etkinlikler Etkinlik Bilgi Notu göz önünde bulundurularak tahtaya yazılır.

4. Öğrencilere okul içindeki ve dışındaki eğitsel ve sosyal etkinliklerden herhangi 
birine katılıp katılmadıkları, katılanlardan ilgili etkinliğin gelişimlerine ne 
gibi katkıları olduğu sorulur. Gönüllü öğrencilerden cevaplar alınır.

5. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır ve şu yönerge verilir: 

“Sevgili öğrenciler, size dağıttığım çalışma yaprağında okul içindeki 
ve dışındaki bazı eğitsel ve sosyal etkinlikler yer alıyor. Bu etkinliklerin 
karşılarında ise örnek olarak gelişiminize ne gibi katkılar sağladıkları 
yazıyor. Siz de diğer etkinliklerin gelişiminize ne gibi katkıları olacağını 
düşünüp karşılarına yazınız. Çalışma Yaprağı-1’de olmayan ancak 
olmasını istediğiniz ve katıldığınız etkinlikleri yazabilmeniz için boşluklar da 
bırakılmıştır.”

6. Öğrencilerin yazma işlemi bittikten sonra Çalışma Yaprağı-1’de yazdıklarını 
paylaşmaları istenir. Öğrencilerin yazdıklarını paylaşmaları için öğrenciler 
cesaretlendirilir.

NE KATKISI VAR?

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
19. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

7. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki tartışma sorularıyla 
süreç devam ettirilir:

• Etkinlikte bahsedilen okul içindeki ve dışındaki eğitsel ve sosyal 
etkinliklerden yeni fark ettikleriniz oldu mu?

• Bahsedilen eğitsel ve sosyal etkinliklerden gelecekte hangilerine 
katılmak istersiniz? Neden?

• Okul içindeki ve dışındaki eğitsel ve sosyal etkinliklere katılmanın 
gelişiminize nasıl katkısı olur?

• Bu eğitsel ve sosyal etkinliklerin gelecekteki amaçlarınıza ulaşmanıza 
nasıl katkıları olabilir?

• Hiçbir eğitsel ve sosyal etkinliğe katılmayanlar bu etkinliğin sonunda 
fikirlerini değiştirdiler mi?

8. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir açıklama 
ile etkinlik sonlandırılır: 

“Gördüğünüz gibi okul içinde ve dışında katılabileceğiniz eğitsel ve sosyal 
etkinlikler sizlerin fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal vb. birçok alanda 
gelişiminize olumlu katkı sağlar. Sizler de okul içindeki ve dışındaki eğitsel 
ve sosyal etkinliklere katılarak gelişiminizi destekleyebilirsiniz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden yakın çevresindeki yetişkinlerin öğrenci iken katıldığı okul 
içindeki ve dışındaki eğitsel ve sosyal etkinliklerin neler olduğu, bu etkinliklerin 
onların gelişimine nasıl katkısı olduğu üzerine röportajlar yaparak sonraki 
hafta gönüllü öğrencilerin sınıfta sunmaları istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Çiğdem ÇÖPOĞLU, Etkinlik Düzenleme Kurulu

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da punto 
büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Çalışma yapraklarının tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Etkinlikler ve gelişime olan katkıların karışık bir şekilde yazılı olduğu çalışma 
yaprakları verilerek öğrencilerin oklar aracılığı ile eşleştirmesi sağlanabilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

 
Etkinlik Bilgi Notu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ev ödevleri ve 
projeler

Destekleme 
ve yetiştirme 

kurslarõ
Okul gezileri

Belirli gün ve 
haftalarõn 

kutlanmasõna 
yšnelik çalõşmalar

Basketbol, 
voleybol, futbol 

takõmõna 
katõlmak

Resim 
kursuna 
gitmek

Bağlama, gitar, 
piyano, keman 
kursuna gitmek

Şiir, kompozisyon 
ve bilgi 

yarõşmalarõna 
katõlmak

Münazara 
çalõşmasõna 

katõlmak

Halk oyunlarõ 
kursuna 
gitmek

Tiyatro, piyes 
çalõşmalarõna 

katõlmak
El sanatlarõ ile 

uğraşmak

Okul gazetesi 
çõkarmak

Millî ve dinî 
bayram 

kutlamalarõna 
katõlmak

Ev işlerinde aile 
üyelerine 

yardõmcõ olmak

Akran 
gruplarõyla 

oyun oynamak

Konferans, 
panel, açõk 
oturumlarõ 

izlemek
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Çalışma Yaprağı 1

Ev ödevleri ve 
projeler

Millî ve dinî bayram 
kutlamalarına 

katılmak

Okul gazetesi 
çıkarmak

Resim kursuna 
gitmek

Belirli gün 
ve haftaların 
kutlamalarına 

katılmak

Şiir, kompozisyon 
ve bilgi 

yarışmalarına 
katılmak

• Derste öğrendiklerimi pekiştirir.

• Kültürel ve toplumsal değerleri kazanmamı sağlar.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Eğitsel etkinliklerdeki başarısızlıkların öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu 
kabul eder./20.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Eğitsel Planlama ve Başarı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunarak etkinliğe hazırlık yapılır.

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. 

Araç-Gereçler 1. Etkinlik Bilgi Notu
2. Çalışma Yaprağı-1

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından “Merhaba çocuklar, bugün sizinle eğitsel etkinliklerdeki 
başarısızlıklarımız ile ilgili bir etkinlik yapacağız.” şeklinde bir açıklamayla 
etkinliğe giriş yapılır.

2. Öğrencilere Etkinlik Bilgi Notu okunur.

3. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve şu yönerge verilir: 

“Gördüğünüz gibi her insan hayatında bazen başarısız olabilir. Şimdi 
sizden dağıttığım Çalışma Yaprağı-1’e bugüne kadar eğitsel etkinliklerinizde 
başarısız olduğunuz üç durumu ve karşılarına bu başarısız olduğunuz üç 
durumun sonucunda ne öğrendiğinizi yazmanızı istiyorum.”

4. Bütün öğrenciler yazma işlemini tamamladıktan sonra Çalışma Yaprağı-1’e 
yazdıklarını paylaşmaları istenir.

5. Öğrencilerin paylaşımı alındıktan sonra aşağıdaki tartışma sorularıyla süreç 
devam ettirilir:

• Başarısız olduğunuzda neler hissettiniz?

• Başarısız olmanıza sebep olan şeyler nelerdir?

• Başarısızlıklarınızın sonucunda ne gibi dersler çıkardınız?

• Çıkardığınız dersler size ne gibi avantajlar sağladı?

• Başarısız olmaktan korkmak bizi nasıl bir sonuca götürür?

6. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar alındıktan sonra uygulayıcı 
tarafından şu açıklama ile etkinlik sonlandırılır:

BAŞARISIZLIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM BİR ŞEY VAR

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
20. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

“Bugünkü etkinliğimiz eğitsel etkinliklerdeki başarısızlıkların öğrenme 
sürecinin bir parçası olduğunu kabul etmek ile ilgiliydi. Her ne kadar eğitsel 
etkinliklerdeki hata ve başarısızlıklar genelde bireyde utanma ve yetersizlik 
duygusuna yol açsa da eğitsel etkinliklerde başarısız olmak öğrenme 
sürecinin bir parçasıdır. Bireyler başarısız olduklarında kendilerini neden 
başarısız olduklarına dair sorgular. Bu sorgulamalar sonucunda başarısız 
olan birey başarısızlıklarının üstesinden gelmek için farklı çözüm yolları 
dener. Sonunda bu çözüm yollarından birisi onu başarıya götürür.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden çevrelerindeki insanların eğitim süreçlerindeki yaşadıkları 
başarısız olduğu durumları öğrenip bu başarısızlıklardan neler öğrendikleriyle 
ilgili poster hazırlamaları istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Çiğdem ÇÖPOĞLU

1. Etkinlik Bilgi Notu etkileşimli tahtaya ya da projeksiyon yardımıyla tahtaya 
yansıtılabilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’in çıktı alınamadığı durumlarda renkli yapışkanlı kâğıtlardan 
her bir öğrenciye üçer adet dağıtılması sağlanır. Öğrencilerden kâğıtların bir 
tarafına eğitsel etkinliklerdeki başarısızlıklarını diğer tarafına da bunlardan neler 
öğrendiklerini yazmaları istenebilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Etkinlik Bilgi Notu birden fazla kez okunabilir.

2. Çalışma yaprağının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU1

Örnek Olay – 1

 Thomas Edison’a, 999 denemeden sonra yaptığı bininci deneyde ampulü bulmasıyla 
ilgili olarak şöyle bir soru yöneltmişler:
 - 999 kez başarısız olmanıza rağmen bininci deneyi yapacak gücü nereden buldunuz?
 Edison şu yanıtı vermiş: 
 - Ampulün icadı bin aşamalı bir süreçti. Başarısız gibi görünen ilk 999 aşama bininci ve 
son aşamaya götüren öğrenmelerle doluydu.

Örnek Olay – 2

 3M firmasının hatalar nedeniyle bugünlere geldiği anlatılır. Örneğin ofislerde üzerine 
küçük notlar yazmak için kullandığımız post-itler bir başarısızlık sonucu bulunmuştur. 
 1900’lerin başında 3M şirketinin yöneticileri, araştırma-geliştirme (AR-GE) bölümüne 
dünyanın en güçlü yapışkanını geliştirme talimatını verirler. Yapılan uzun çalışmalardan sonra 
AR-GE birimi bir yapışkan geliştirir. Ancak buldukları yapışkan, dünyanın en güçlü yapışkanı 
olmak bir yana en zayıf yapıştırıcısıdır. Öyle ki küçük bir bebek bile yapıştırılan nesneyi iki par-
mağıyla hafifçe çektiğinde nesne kolaylıkla gelmektedir.
 3M şirketi, eğer AR-GE ekibini başarısızlığından dolayı cezalandırsaydı ve buluşlarını 
çöpe atsaydı bugün 3M firmasını dünyaya tanıtan ve en büyük şirketlerinden birisi yapan post-it 
kâğıdı olmayacaktı. 

  1 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/999-kez-hata-yapabilirsin-104784
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Çalışma Yaprağı 1

 

Çalışma Yaprağı 1 

Eğitsel Etkinliklerdeki Başarõsõzlõklarõm 
Eğitsel Etkinliklerdeki 

Başarõsõzlõklarõmdan …ğrendiklerim 

1- 1- 

2- 2- 

3- 3- 
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Öğrenme sürecinde deneyimlediği başarısızlıkların üstesinden gelmek için farklı 
çözüm yolları dener./21.Hafta 

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Eğitsel Planlama ve Başarı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik öncesinde “Uzun Kaşıklar” isimli video yukarıdaki linkten bulunup 
oynatmak için hazır hâle getirilir.

2. Etkinlik Bilgi Notundaki görseller etkileşimli tahtaya yansıtılmak için 
hazırlanır.

3. Çalışma Yaprağı-1, öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Araç-Gereçler 1. Etkileşimli tahta
2. “Uzun Kaşıklar” isimli video

(https://www.youtube.com/watch?v=-dsDr3uVBh8)
3. Etkinlik Bilgi Notu
4. Çalışma Yaprağı-1

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. “Merhaba sevgili öğrenciler, bugün sizlerle öğrenme sürecinde 
deneyimlediğiniz başarısızlıkların üstesinden gelmek için farklı çözüm 
yolları denemek amacıyla bir etkinlik gerçekleştireceğiz.” denerek etkinliğe 
giriş yapılır.  

2. Uygulayıcı tarafından, etkinlik öncesinde bulunarak hazır hâle getirilen, 
“Uzun Kaşıklar” isimli videonun ilk 10 saniyesi izletilir ve sonrasında Etkinlik 
Bilgi Notundaki resimler tahtaya yansıtılır.

3. Öğrencilere “İzlemiş olduğunuz videonun bu bölümünde neler gördünüz?” 
sorusu yöneltilir. Gönüllü öğrencilerden cevaplar alınarak ufak bir beyin 
fırtınası gerçekleştirilir.

4. Uygulayıcı tarafından “İzlemiş olduğunuz videodaki insanlar, derin bir 
çukurun/kuyunun ortasındaki kâsede bulunan yemekten, birer metrelik 
kaşıklarla yemeye çalışıyorlar. Peki, videoda gördüğünüz insanlar yemeği 
yiyebilme konusunda başarılı olabiliyorlar mı?” sorusu sorularak gönüllü 
öğrencilerden cevaplar alınır.

5. Daha sonra “Sevgili öğrenciler, şimdi sizlerden videoda izlediğiniz 
başarısızlık durumunun ortadan kalkmasını sağlayacak farklı çözüm yolları 
düşünmenizi istiyorum.” denir. Öğrencilere yeterli süre verilir. Süre sonunda 
gönüllü öğrencilerden cevaplar alınır.

BİR METRE

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
21. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

6. Öğrencilerin cevapları alındıktan sonra “Uzun Kaşıklar” isimli videonun kalan 
bölümü öğrencilere izletilerek videodaki başarısızlık karşısında bulunan 
çözüm yoluyla öğrencilerin düşündükleri çözüm yolları değerlendirilir.

7. Video ile ilgili çalışma tamamlandıktan sonra Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere 
dağıtılır. “Sevgili öğrenciler, dağıtmış olduğum Çalışma Yaprağı-1’deki 
soruları cevaplamanızı istiyorum.” denerek doldurmaları için yeterli süre 
verilir.

8. Süre sonunda gönüllü öğrencilerden doldurdukları Çalışma Yaprağı-1’i sınıf 
arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir.

9. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki sorular öğrencilere 
yöneltilerek süreç devam ettirilir:

• Videodaki başarısızlık senaryosuna farklı çözümler ararken 
zorlandınız mı? Neden?

• Çalışma Yaprağı-1’deki belirtmiş olduğunuz başarısızlığa farklı 
çözümler ararken zorlandınız mı? Neden?

• Karşılaşılan her başarısızlık durumunun tek bir çözüm yolu mu vardır?

• Başarılı olamadığınızda bunun üstesinden gelebilmek için farklı 
çözüm yolları düşünüyor musunuz?

• Düşündüğünüz çözüm yolu başarısızlık durumunuzun giderilmesinde 
yetersiz kaldığında farklı bir çözüm yolu deniyor musunuz?

10. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra etkinlik şu ifadelerle sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, bu derste karşılaştığımız öğrenme başarısızlıkları için 
farklı çözüm yollarına yönelik bir etkinlik gerçekleştirdik. Başarısızlıklarımızın 
farklı nedenleri olabilir. Bu nedenler arasında fiziksel yetersizliklerimizi, 
öğrenmeye karşı tutum ve davranışlarımızı, aile/arkadaş/sosyal 
çevrelerimizi, dikkat ve motivasyon eksikliklerimizi, kaygı düzeylerimizi ve 
daha nicelerini sayabiliriz. Sizler de okul yaşantınızda ya da okul dışında 
karşılaştığınız öğrenme süreçlerindeki başarısızlıklarınızda bu nedenlerle 
karşılaşıyor olabilirsiniz. Ancak şunu unutmamalısınız ki her başarısızlığın 
mutlaka bir ya da birden fazla çözüm yolu vardır. Bu çözüm yollarını 
bulmaya çalışmalı ve bu çözüm yollarını başarısızlıklarınızın üstesinden 
gelebilmek için denemelisiniz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerin bir hafta boyunca Çalışma Yaprağı-1’de belirtmiş oldukları 
başarısızlık durumları ve bunlara ilişkin buldukları farklı çözüm yollarını 
denemeleri istenir. Bir sonraki hafta gönüllü öğrencilerin deneyimlerini sınıfta 
paylaşmaları sağlanır.

Uygulayıcıya Not:

1. Etkinliğin ilk basamağında, “uzun kaşıklar” isimli videonun yalnızca ilk 10 saniyesinin 
izletilmesi etkinliğin devamı için önem taşımaktadır.

2. Etkileşimli tahta ya da projeksiyonun bulunmadığı sınıflarda Etkinlik Bilgi Notu 
büyütülerek tahtaya asılabilir.

3. Çalışma Yaprağı-1’in çoğaltma imkânının bulunmadığı durumlarda uygulayıcı 
tarafından, sorular sırasıyla sesli olarak sınıfa okunabilir ve öğrencilerden soruların 
cevaplarını defterlerine yazmaları istenebilir.
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Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Zeynep ATASOY KARAKAYA, Etkinlik Düzenleme Kurulu

4. Etkinlik sürecinde öğrencilere yöneltilen sorularda, başarısızlık durumlarının tespit 
edilmesi noktasında sınıf genelinde bir zorluk hissedilirse okul rehberlik servisi ile 
iş birliği yapılarak öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla “Başarısızlık 
Nedenleri Anketi” uygulanması sağlanabilir. Bu sayede öğrenciler, başarısızlık 
nedenlerini kolaylıkla tespit edebilirler. Bunlara yönelik isabetli çözüm yolları üretip 
deneyebilirler. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Videodaki görüntülerin sesli betimlemesi yapılarak görme bakımından sınırlı 
öğrencilere destek olunabilir.

2. Çalışma Yaprağı-1 kontrast renkte bir zemin üzerine yapıştırılarak, yazılarının 
puntosu büyütülerek ve dokunsal özellikler de eklenerek görme bakımından işlevsel 
hâle getirilebilir.

3. Tartışma soruları basitleştirilerek öğrencilerin katılımları desteklenebilir.

KAYNAK: 

https://www.youtube.com/watch?v=-dsDr3uVBh8 (Erişim Tarihi: 09.03.2021)
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU1

  1 Çalışma Yaprağı-1’deki görseller “Uzun Kaşıklar” isimli video içerisinden alınmıştır.

4 
 

Etkinlik Bilgi Notu 11 
 

 

 

 

 
1Çalışma Yaprağı-1’deki görseller “Uzun Kaşıklar” isimli video içerisinden alınmıştır. 
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Çalışma Yaprağı 1

Sevgili öğrenciler, aşağıda cevap vermeniz için birtakım sorular yer almaktadır. Aşağıdaki soruları 
cevaplayınız. 

1) Okul yaşantınızdaki öğrenme süreçlerinde karşılaştığınız bir başarısızlığınızı düşünerek yazınız.

2) Bu başarısızlığınızın nedenleri neler olabilir?

3) Bu başarısızlığınızın üstesinden gelebilmek için birbirinden farklı en az üç çözüm yolu düşünerek 
yazınız.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri 
izler./22.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişisel Güvenliğini Sağlama

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Çalışma Yaprağı-2 bulmaca cevapları için hazır bulundurulur. 

3. “Çocuk Hakları Nelerdir?” isimli video etkinlik öncesinde bulunarak hazır 
hâle getirilir.

4. Etkileşimli tahta ya da projeksiyonun bulunmadığı sınıflarda 7. uygulama 
basamağı için “Çalışma Yaprağı-4” hazır hâlde bulundurulur.

5. Etkileşimli tahta ya da projeksiyonun bulunmadığı sınıflarda “Çalışma 
Yaprağı-3” büyütülerek tahtaya asılmak üzere bir adet çoğaltılır.

Araç-Gereçler

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Etkileşimli tahta
3. “Çocuk Hakları Nelerdir?” isimli video

(https://www.youtube.com/watch?v=EIkMqcJt8Fw)
4. Çalışma Yaprağı-2
5. Çalışma Yaprağı-3
6. Çalışma Yaprağı-4

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından etkinliğin amacının kişisel hakların korunması ve 
kişisel güvenliğin sağlanması için yönergelerin izlenmesi olduğu açıklanarak 
etkinliğe giriş yapılır.

2. “Çalışma Yaprağı-1” öğrencilere dağıtılır ve bulmacayı çözmeleri için 
yeterli süre verilir. Süre sonunda öğrencilere bulmacada hangi kelimeleri 
buldukları sorulur.

3. Öğrencilerin buldukları kelimeler uygulayıcı tarafından tahtaya sıralanır. 
Bulmacada yer alan ancak öğrenciler tarafından bulunamayan kelimelerin 
olması hâlinde bu kelimeler de öğrencilere söylenerek tahtaya sıralanır.

4. Ardından “Sevgili öğrenciler, bulmacadaki kelimeler sizlere neler 
çağrıştırdı?” sorusu yöneltilir. Gönüllü öğrencilerden cevapları alınarak 
beyin fırtınası yapılır.

HAK VE GÜVENLİK

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
22. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

5. Öğrencilere aşağıdaki tartışma soruları sorularak süreç devam ettirilir:

• Kişisel haklar denildiğinde aklınıza gelen şeyler nelerdir?

• Sizce kişisel haklar korunabilir niteliğe sahip midir? 

• Kişisel haklar korunabilir niteliğe sahipse nasıl korunabilir?

6. Gönüllü öğrencilerden cevapları alınır. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki 
açıklama yapılır:

“Sevgili öğrenciler, ‘Günlük yaşamımızı sürdürürken çeşitli sorunlarla 
karşılaşabiliriz. Sahip olduğumuz hakları bilmek karşılaştığımız sorunları 
çözerken bizlere yardımcı olur. Yasal olarak bireylere tanınan yetkilere hak 
denir. Haklarımız yasalarla güvence altına alınmıştır. Eğitim ve öğrenim 
hakkı, sağlık hakkı, çalışma hakkı, yaşama hakkı, seçme ve seçilme hakkı, 
dilekçe hakkı sahip olduğumuz haklardan bazılarıdır’ (Şahin, 2019, s. 27).”

7. Uygulayıcı tarafından, etkinlik öncesinde bulunarak hazır hâle getirilen, 
“Çocuk Hakları Nelerdir?” isimli video öğrencilere izletilir.

8. Uygulayıcı tarafından sınıf başkanlığı örneği verilir: 

“Okula başladığınız andan itibaren öğrenim gördüğünüz sınıflarda her yıl 
sınıf başkanlığı seçimi yapılmaktadır. Bu seçimlerde sınıfta öğrenim gören 
her öğrencinin oy verme ve sınıf başkanlığına aday olma hakkı vardır. 
Sınıftaki öğrenciler başkan adaylarına özgür iradeleriyle oy verirler ve en 
fazla oyu alan öğrenci sınıf başkanı seçilir (Şahin, 2019, s. 204).”

9. Daha sonra Çalışma Yaprağı-3 etkileşimli tahtaya yansıtılır. Uygulayıcı 
tarafından öğrencilere “Sevgili öğrenciler, bu görseller sizlere neler 
çağrıştırdı? Bu görseller ne anlatıyor? Bu görsellerle daha önce karşılaştınız 
mı? Nerelerde karşılaştınız? Bu görseller nerelerde kullanılıyor? Bunlara 
benzer başka uyarı levhaları biliyor musunuz?” soruları sorulur. Gönüllü 
öğrencilerin cevapları alınır. 

10. Aşağıdaki sorularla sürece devam edilir:

• Kişisel güvenlik denildiğinde aklınıza neler geliyor?

• Kişisel güvenliğimizi sağlamak için neler yapabiliriz?

• Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için 
izlediğiniz yönergeler var mı?

11. Ardından uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılarak etkinlik 
sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, çocuk olarak birçok hakka sahipsiniz. Bu haklarınızın 
farkına varmalı ve onlardan haberdar olmalısınız. Sahip olduğunuz bu 
haklar, hem ulusal hem de uluslararası belgelerle koruma altına alınmıştır. 
Bu belgeler sizler için aynı zamanda birer yönerge özelliği taşımaktadır. 
Ayrıca kişisel haklarımızın korunması ve kişisel güvenliğimizin sağlanması 
için hayatımızın her alanında gerek görsel gerek işitsel gerekse yazılı olarak 
pek çok yönerge mevcuttur. Bu yönergelerin bizler için olduğu bilincini 
koruyarak yönergeleri izlemeye özen göstermeliyiz.”
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Uygulayıcı tarafından sınıfta 3-4 kişilik gruplar oluşturularak her bir gruptan 
kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanmasına yönelik broşürler 
hazırlamaları, bir hafta sonra da hazırladıkları bu broşürleri okul panolarına 
asmaları istenebilir.

2. Öğrencilerden çevrelerinde gördükleri kişisel güvenlik yönergelerini 
gözlemlemeleri ve bunları fotoğraflayarak bir albüm oluşturmaları istenebilir.

3. Kaynakçada gösterilen “Çocuk Haklarına Yolculuk” A5 boyutunda bir adet 
çoğaltılarak sınıf panosuna asılabilir. Bu sayede çocukların haklarından 
haberdar olması sağlanabilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Zeynep ATASOY KARAKAYA

1. Çalışma Yaprağı-1’deki bulmacada bulunması gereken kelimeler, etkinliğin 
konusunun öğrenciler tarafından sezilebilmesi için özellikle verilmemiştir. 

2. Çalışma Yaprağı-1’in çoğaltılma imkânının bulunmadığı durumlarda, bulmaca 
etkileşimli tahtaya yansıtılarak öğrencilerden buldukları kelimeleri söylemeleri 
istenebilir.

3. 7.uygulama basamağında, etkileşimli tahta ya da projeksiyonun bulunmadığı 
sınıflarda “Çocuk Hakları Nelerdir?” isimli videonun izletilmesi yerine Çalışma 
Yaprağı-4’teki “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi” uygulayıcı tarafından 
sınıfa okunabilir.

4. Etkileşimli tahta ya da projeksiyonun bulunmadığı sınıflarda “Çalışma Yaprağı-3” 
büyütülerek tahtaya asılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyalde uyarlama yapılabilir.

2. Tahtaya yansıtılan görsellerin boyutlarının büyük ve zemine kontrast renkte olmasına 
dikkat edilerek materyalde uyarlama yapılabilir.

3. Yapılan açıklamalar, verilen yönergeler ve sorulan sorularda kullanılan dil 
kelime sayısı, kelime zorluğu veya yabancılığı temelinde sadeleştirilerek etkinlik 
basitleştirilebilir.

KAYNAK: 

https://www.youtube.com/watch?v=EIkMqcJt8Fw (Erişim Tarihi: 12.03.2021)

Şahin, Erhan. (2019). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokul Sosyal Bilgiler 6 Ders Kitabı, Ankara: Anadol Yayıncılık.

http://www.sanliurfa.gov.tr/birlesmis-milletler-ocuk-haklari-bildirgesi (Erişim Tarihi: 12.03.2021)

“Çocuk Haklarına Yolculuk” https://www.unicef.org/turkey/media/7176/file/%C3%87ocuk%20Haklar%C4%B1na%20Yolculuk.pdf (Erişim Tarihi: 12.03.2021)
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Çalışma Yaprağı 1

 Aşağıdaki bulmacada 12 tane sözcük yer almaktadır. Bu sözcükler aşağıdan yukarı, 
yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa doğru yazılarak gizlenmiştir. Bu sözcükleri bulunuz.

4 
 

Çalışma Yaprağı 1 

 Aşağıdaki bulmacada 12 tane sözcük yer almaktadır. Bu sözcükler aşağıdan yukarı, 

yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa doğru yazılarak gizlenmiştir. Bu sözcükleri 

bulunuz. 
  

H A K P A J Ç A L I Ş M A Ü 

P E A G Ç Ş V B I C Ö M J P 

Z Ü A N A Y A S A Ü S İ F İ 

Ü C F I U G T K Ü O Z T B Z 

Ö A A E V M A S Z F G İ B C 

Ğ Z Ö B N U N A K B Z Ğ Ü Z 

R J N Ç I U D J Z Ö E E O J 

E A E L S N A E O K İ Ş L A 

N B Ç Ş Y A Ş A M A İ Ğ F G 

İ O K Ğ H P L V H İ Ş Ğ İ S 

M Ö E G K I I Ğ K Ü U H A E 

Ş B L M C O K I L Ğ A S Z Ç 

K E İ C L İ Z H D F H Ş V M 

A J D M Ö A L S E Ç İ L M E 
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Çalışma Yaprağı 2

Çalışma Yaprağı-1’in Cevap Anahtarı
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Ö A A E V M A S Z F G İ B C 

Ğ Z Ö B N U N A K B Z Ğ Ü Z 

R J N Ç I U D J Z Ö E E O J 

E A E L S N A E O K İ Ş L A 

N B Ç Ş Y A Ş A M A İ Ğ F G 

İ O K Ğ H P L V H İ Ş Ğ İ S 

M Ö E G K I I Ğ K Ü U H A E 

Ş B L M C O K I L Ğ A S Z Ç 

K E İ C L İ Z H D F H Ş V M 

A J D M Ö A L S E Ç İ L M E 
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Çalışma Yaprağı 3
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Çalışma Yaprağı 4

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ

20 Kasım 1959 (RG 27.01.1995 sf. 22184)

Birleşmiş Milletler halkları Birleşmiş Milletler Antlaşmasında temel insan haklarına ve insan kişiliğinin saygınlık ve değe-
rine olan inançlarını yinelediği ve daha geniş bir özgürlük içinde toplumsal ilerlemeyi ve daha iyi bir yaşam düzeyini 
sağlamaya karar verdiği için,

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ve başka bir görüş, 
ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş ya da benzeri bir statü ayrımı gözetilmeksizin bu Bildirgede öne sürülen 
hak ve özgürlüklere yetkili olduğunu ilan ettiği için,

Bedensel ve zihinsel bakımdan henüz olgunlaşmamış olan çocuk, doğumdan önce olduğu gibi doğumdan sonra da 
uygun yasal korunma dâhil özel gözetim ve bakıma gereksinme gösterdiği için,

Bu özel gözetimin gereği, 1924 tarihli Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesinde belirtildiği ve İnsan Hakları Evrensel Bildir-
gesinde ve çocukların esenliğiyle ilgili uzmanlık kuruluşları ve uluslararası örgütlerin statüsünde tanındığı için,

İnsanlığın çocuğa verebileceğinin en iyisini vermek gerektiği için, 
Genel Kurul, Çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmesi ve kendisinin ve toplumun iyiliği için burada öne sürülen hak ve 
özgürlüklerden yararlanması amacıyla bu Bildirgeyi ilan eder ve ana ve babaları, kadın-erkek herkesi, gönüllü örgütleri, 
yerel makamları ve hükümetleri bu hakları tanımaya ve aşağıdaki ilkeler uyarınca giderek alınacak yasal ve başka ön-
lemlerle bu hakları gözetmeye çağırır.

İlke 1
Çocuk, bu bildirgede öne sürülen haklardan yararlanır. Her çocuk, kendisinin ya da ailesinin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, 
siyasal ya da başka bir görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş ve başka bir statü bakımından herhangi 
bir ayrım yapılmaksızın bu haklara sahiptir.

İlke 2
Çocuk, özel olarak korunur, yasalar ve başka yollarla sağlıklı ve normal biçimde, özgürlük ve saygınlık koşullarında 
bedensel, zihinsel, ahlaki, manevi ve toplumsal olarak gelişmesine olanak sağlayacak fırsat ve kolaylıklardan yararlanır. 
Bu amaçla çıkarılacak yasalarda, çocuğun çıkarları önde gelir.

İlke 3
Çocuğun doğuştan başlayarak bir isme ve vatandaşlığa hakkı vardır.

İlke 4
Çocuk toplumsal güvenlik olanaklarından yararlanır. Sağlık içinde gelişme ve yetişme hakkı vardır. Bu amaçla kendisine 
ve annesine özel bakım ve korunma olanakları sağlanır. Bu olanaklar doğum öncesi ve doğum sonrası bakımı da içerir. 
Çocuğun, yeterli beslenme, barınma, eğlenme ve sağlık hizmetlerine hakkı vardır.
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İlke 5
Bedensel, zihinsel ve toplumsal bakımdan özürlü çocuğa özel durumunun gerektirdiği gibi davranılır ve özel eğitim ve 
bakım sağlanır.

İlke 6
Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu gelişmesi için sevgi ve anlayışa gereksinimi vardır. Ana babanın bakım ve sorumlulu-
ğu altında ve her durumda yakınlık, maddi ve manevi güvenlik ortamında elden geldiğince yetiştirilir. Ailesiz ve yeterli 
destekten yoksun çocuklara özel bakım sağlamak, toplum ve kamu makamlarının ödevidir. Çok çocuklu aile çocuklarının 
korunması amacıyla devletçe ve başka kaynaklardan yardım sağlanır.

İlke 7
Çocuğun, en azından ilköğretim aşamasında ücretsiz ve zorunlu bir eğitim almaya hakkı vardır. Çocuğa, genel kültürünü 
geliştirmeye yarayacak ve eşitlik temeli üzerinde yeteneklerini, yargı gücünü, manevi ve toplumsal sorumluluk duygusunu 
geliştirmesine ve yararlı bir toplum üyesi olmasına olanak sağlayacak bir eğitim verilir.
Çocuğun eğitiminden ve rehberliğinden sorumlu olanlar için yol gösterici ilke, çocuğun çıkarlarıdır. Bu sorumluluk her 
şeyden önce ana babasınındır.
Çocuk, eğitimle aynı amaçlara yönelik oyun ve eğlenme konusunda tüm olanaklarla donatılır; toplum ve kamu makam-
ları çocuğun bu haktan yararlanma olanaklarını artırmaya çaba gösterir.

İlke 8
Çocuk her durumda korunma ve yardımdan ilk yararlanacaklar arasındadır.

İlke 9
Çocuk, her türlü ihmal, zulüm ve sömürüye karşı korunur. Çocuk, her ne biçimde olursa olsun alım-satım konusu olamaz.
Çocuğun, uygun bir yaş sınırına ulaşmadan önce çalışmasına izin verilmez; hiçbir durumda sağlık ve eğitimine zarar 
verecek ve bedensel, zihinsel ya da ruhsal gelişmesine engel olacak bir işte çalışmasına yol açılıp izin verilemez.

İlke 10
Çocuk ırk, din ve başka herhangi bir ayrımcılığı besleyen uygulamalardan korunur. Anlayış, hoşgörü ve halklar arasında 
dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ruhuyla, güç ve yetkilerini insanlığın hizmetine sunması gerektiği bilinciyle yetiştirilir.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Kişisel güvenliği için “Hayır!” demenin önemine inanır./23.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişisel Güvenliğini Sağlama

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Çalışma Yaprağı-2’nin çıktısı alınır.

Araç-Gereçler 1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Aşağıdaki açıklama ile etkinliğe giriş yapılır:

“Sevgili öğrenciler, bazen istemediğimiz hâlde yapmak durumunda 
kaldığımız, bazen de karşımızdakini kırmamak adına kabul ettiğimiz 
durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar bazen olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. 
Bu sonuçlara götüren şey ise “Evet” veya “Hayır” yanıtlarından hangisini 
seçtiğimiz oluyor. Bugün sizlerle bu durumları örneklendiren bir etkinlik 
yapacağız.”

2. Daha sonra öğrencilere sırasıyla şu sorular yöneltilir ve öğrencilerin yanıtları 
alınır:

• Sizin de istemediğiniz hâlde “Evet” dediğiniz durumlar oldu mu?

• Bu durumları düşündüğünüzde “Evet” demenizin sebebi sizce neydi? 

• İstemeden “Evet” demiş olduğunuz durumlarda ne gibi sonuçlarla 
karşılaştınız?

3. Öğrencilerin yanıtları alındıktan sonra tüm öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 
dağıtılır ve aşağıdaki yönerge verilir:

“Şimdi sizlere dağıttığım kâğıtlarda yer alan soruları okumanızı ve ne cevap 
vereceğinizi düşünerek soruların altındaki boşluklara yazmanızı istiyorum.”

4. Öğrencilerin Çalışma Yaprağı-1’i doldurmaları beklenir. Öğrenciler 
doldurduktan sonra gönüllü öğrencilerden verdiği yanıtları okumaları istenir. 
Öğrencilerin okumaları bittikten sonra kâğıtların kendilerinde kalacağı ve 
etkinlik sonunda tekrar kâğıtlara dönüleceği söylenir.

HAYIR, DE KURTUL

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
23. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

5. Etkinliğin devamında gönüllü bir öğrenciye ihtiyaç duyulduğu öğrencilere 
söylenir. Gönüllü öğrencilerden bir tanesi seçilir. Seçilen öğrenciye 
aşağıdaki yönerge verilir:

“Şimdi sana bir senaryo okuyacağım ve senaryoyu okurken bazı yerleri 
cevaplandırmanı isteyeceğim. Senaryomuzda sabah uyanıyorsun ve o gün 
boyunca “Hayır” demek yasak. Gün boyunca sana söylenen her şeye “Evet” 
demek zorundasın. Hazırsan başlıyoruz.”

6. Daha sonra Çalışma Yaprağı-2’deki senaryo uygulayıcı tarafından okunur 
ve öğrencinin cevapları alınarak devam edilir. Öğrenci “hayır” cevabını 
verdiğinde hayır cevabının yasak olduğu söylenir.

7. Senaryo bittikten sonra öğrenciye şu sorular yöneltilir ve yanıtlaması istenir:

• Senaryoda “Hayır” demek yasaktı ve sana söylenen her şeyi kabul 
etmek durumunda kaldın. Bu durum sana kendini nasıl hissettirdi?

• Senaryoda “Hayır” demek yasak olmasaydı, yine de “Evet” diyeceğin 
şeyler var mıydı?

• Senaryoda “Hayır” demek yasak olmasaydı, hangilerine “Hayır” 
derdin?

8. Öğrencinin yanıtları alındıktan sonra aynı sorular tüm sınıfa “Siz 
arkadaşınızın yerinde olsanız neler hissederdiniz?” şeklinde sorulur.

9. Daha sonra öğrencilerden etkinliğin başında doldurmuş oldukları Çalışma 
Yaprağı-1’i tekrar okumaları ve “Evet” yanıtını verdikleri sorular varsa onları 
değiştirmek isteyip istemedikleri sorulur. Değiştirmek isteyen öğrencilerin 
yanıtları değiştirmesi beklenir

10. Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur ve yanıtları alınır:

• Etkinlik süresince istemediğiniz hâlde “Evet” dediğiniz durumları fark 
ettiniz mi?

• İstemediğimiz durumlar karşısında “Hayır” yanıtı vermek size neler 
kazandırır?

11. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik sonlandırılır:

“Evet, sevgili çocuklar, bazen günlük hayatta karşımızdakini üzmemek, 
karşımızdaki kişileri kaybetmemek veya nasıl hayır diyeceğimizi 
bilemediğimiz için istemesek bile “Evet” demek durumunda kalabiliyoruz. 
Ama biliyorsunuz gerçekte “Hayır” demek yasak değil. İstemediğimiz, 
doğru ve güvenli bulmadığımız, bizi tedirgin eden durumlar ve talepler 
karşısında korkmadan “Hayır” demeliyiz. Kendimizi doğru bir şekilde ifade 
edersek  “Hayır” desek bile karşımızdaki kişiler kırılmayacaktır. Böylelikle 
istemediğimiz hiçbir şeyi yapmak durumunda kalmayız ve kendimizi de 
tehlikeli durumlardan korumuş oluruz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden “Hayır diyorum çünkü…” şeklinde başlayan cümleyi tamamlayarak 
çeşitli sloganlar hazırlamaları ve bir sonraki hafta etkinliğe başlarken paylaşmaları 
istenebilir.



310

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Hande KUŞCU

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyalde uyarlama yapılabilir. 

2. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan tüm sorular yerine sınırlı bir miktarının cevaplanması 
istenerek etkinlik basitleştirilebilir.

3. Çalışma Yaprağı-1’in tamamlanması için ek süre verilerek öğrenme süreci 
farklılaştırılabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

1. En yakın arkadaşın sınavda senden kopya çekmek istedi. Eğer kabul etmezsen bir daha senin-
le konuşmayacağını söyledi.  Ne cevap verirdin?
………………………………………………………………………………………………..................

2. Arkadaşların okul çıkışında çok güvenli olmayan bir yerde oyun oynamak istedi ve seni de 
çağırdılar. Ne cevap verirdin?
………………………………………………………………………………………………..................

3. Sosyal medya hesabından tanımadığın bir kişi arkadaşlık isteği gönderdi ve kabul etmen için 
sana çok önemli bir şey söyleyeceğini söyledi. Ne cevap verirdin?
………………………………………………………………………………………………..................

4. Arkadaşların o gün okulu asmayı ve uzun zamandır beklediğiniz film için sinemaya gitmeyi 
teklif etti. Ne cevap verirdin?
………………………………………………………………………………………………..................

5. Basketboldan hoşlanmıyorsun ama ailen seni basketbol kursuna yazdırmayı ve senin için fay-
dalı olacağını düşündüklerini söyledi. Ne cevap verirdin?
………………………………………………………………………………………………..................
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Çalışma Yaprağı 2

 Sabah kalktın ve okula gitmek için en yakın arkadaşınla buluştun. O gün çok önemli bir sınavınız 
vardı ama arkadaşın moralinin bozuk olduğunu, okula gitmek istemediğini söyledi. Birlikte internet kafeye 
gitmeyi teklif etti.  Ne cevap verirsin? 
 Arkadaşınla birlikte internet kafeye gittiniz. Bir süre oyun oynadıktan sonra arkadaşın sıkıldığını 
söyledi ve birlikte parka gitmeyi teklif etti. Ne cevap verirsin?
 Birlikte parka gittiniz. Parkta biraz daha durduktan sonra eve dönmek için yürümeye başladınız. 
Arkadaşın yarınki sınava çalışamayacağını, sınavda senden kopya çekmesine izin verip vermeyeceğini 
sordu. Ne cevap verirsin?
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Fiziksel ve duygusal değişimini fark eder./24.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Benlik Farkındalığı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan insan figürünün A3 formatında çıktısı alınır 
ve kenar çizgilerinden kesilir.

2. Renkli kâğıtlar belirtilen ölçülerde kesilerek hazırlanır.

3. Fon kartonun üzerine kesilen çocuk figürü yapıştırıcı ile yapıştırılır.

4. Etkinliğe başlarken üzerinde çocuk figürü olan fon karton bant yardımı ile 
tahtaya asılır.

5. Etkinliğe başlarken sınıf 4 gruba ayrılır. Her grup için gönüllü olan 
öğrencilerden bir grup lideri seçilir.

6. Grup liderlerine 4x8 cm boyutunda kesilen renkli kâğıtlardan, her renkten 
birer adet (her grup liderinde toplamda 5 adet renkli kâğıt) olacak şekilde) 
dağıtılır.

Araç-Gereçler

1. 50x70 cm boyutlarında fon karton
2. Çalışma Yaprağı-1 
3. Çalışma Yaprağı-2
4. Stick yapıştırıcı
5. Bant 
6. Makas
7. 4x8 cm boyutlarında kesilmiş 4 adet kırmızı kâğıt
8. 4x8 cm boyutlarında kesilmiş 4 adet sarı kâğıt
9. 4x8 cm boyutlarında kesilmiş 4 adet turuncu kâğıt
10. 4x8 cm boyutlarında kesilmiş 4 adet mavi kâğıt
11. 4x8 cm boyutlarında kesilmiş 4 adet yeşil kâğıt

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılır ve sonrasında sorular 
sorulur: 

“Sevgili öğrenciler, etkinliğimize başlarken öncelikle hepinizin bebeklik 
döneminizdeki fiziksel görünümünüzü fotoğraflardan ve videolardan 
gördüğünüz kadarıyla düşünmenizi istiyorum.” 

RENGÂRENK DEĞİŞİM

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
24. HAFTA



314

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Bebeklik döneminizdeki fiziksel görünümünüz nasıldı?

• Bebeklik döneminizde hangi fiziksel aktiviteleri yapabiliyordunuz?

• Bebeklik döneminizde ne gibi duygusal özellikleriniz vardı?

• Bebekleri sizce en çok ne mutlu eder ve onları en çok ne üzer?

2. Öğrencilerden yanıtlar alındıktan sonra “Şimdi de şu anda içinde 
bulunduğunuz dönem ile bebeklik döneminizi karşılaştırmanızı istiyorum. 
Sizce ne gibi fiziksel ve duygusal değişimler geçirdiniz?” sorusu sınıfa 
yöneltilir ve yanıtlar alınır.

3. Yanıtlar için öğrencilere teşekkür edilir ve aşağıdaki yönerge ile sürece 
devam edilir:

“Evet, bütün insanlar dünyaya bebek olarak gelirler. Hayatları boyunca da 
büyürler, gelişirler ve değişirler. Hayatımız boyunca bebeklik, çocukluk, 
ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini sırasıyla yaşarız. Bu dönemlerden 
biri de ergenlik dönemi. Ergenlik dönemi, her bireyde farklı yaşlarda 
başlamakla beraber genel olarak kızlarda 11, erkeklerde ise 13 yaşlarında 
başlar. Bu döneme girerken bazı fiziksel, duygusal, davranışsal değişimler 
yaşarız ve bu değişimler ergenlik dönemi tamamlanana kadar devam eder.”

4. Yukarıdaki yönerge okunduktan sonra, etkinliğe başlarken oluşturulan 
grupların ikisine “Fiziksel Değişimler”, diğer ikisine de “Duygusal Değişimler” 
konu başlıkları verilir ve şu yönerge ile devam edilir:

“Şimdi 10 dakika boyunca size verdiğim konu başlıklarına göre ergenlik 
dönemine girerken yaşanan değişimleri düşünmenizi istiyorum. “Fiziksel 
Değişim” ve “Duygusal Değişim” konu başlığındaki gruplarda yer alan 
üyeler buldukları düşünceleri grup liderlerine aktaracaklar. Grup liderleri de 
grubu ile birlikte seçtiği 5 özelliği etkinlik başında dağıtmış olduğum renkli 
kâğıtlara sırayla yazacaklar.”

5. Daha sonra süre başlatılır ve gruplar kendi içerisinde tartışarak buldukları 
değişimleri kâğıtlara yazarlar.

6. Süre dolduğunda şu yönerge ile devam edilir:

“Şimdi her grup lideri renkli kâğıtlarını alarak sırayla tahtaya gelecek. Renkli 
kâğıtlara yazmış olduğu değişimleri okuyacaklar. Daha sonra tahtada 
görmüş olduğunuz çocuk figürünün üzerindeki değişik yerlere yapıştırıcı 
yardımı ile ellerindeki renkli kâğıtları yapıştıracaklar.”

7. Yönerge verildikten sonra grup liderleri sırayla tahtaya alınır ve renkli 
kâğıtlarda yazılanları okuyarak çocuk figürünün üzerine yapıştırıcı ile 
yapıştırmaları sağlanır. Grup liderleri kâğıtları yapıştırırken çocuk figürünün 
değişik bölgelerine yapıştırmaları konusunda yönlendirilir. Böylece çocuk 
figürünün tamamının renkli kâğıtlarla kaplanmış olması sağlanır. 

8. Son grup lideri de renkli kâğıtları yapıştırdıktan sonra yapıştırılan kâğıtlar 
üzerindeki yazılar uygulayıcı tarafından sınıfa okunur. Daha sonra 
uygulayıcı tarafından, Etkinlik Bilgi Notunda yer alan bilgiler de sınıfa 
okunur. Öğrenciler tarafından yazılmamış olanlara değinilir.

9. Ardından aşağıdaki sorular öğrencilere sorularak duygu ve düşünceleri 
alınır ve etkinlik sonlandırılır.

• Etkinlik süresince kendinde daha önce fark etmemiş olduğu bir 
değişimi fark eden oldu mu?

• Etkinlik süresince bahsettiğimiz fiziksel ve duygusal değişimlerden 
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

hangilerini kendinizde gözlemliyorsunuz?

• Bu etkinlik ile ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir?

10. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama 
yapılarak etkinlik sonlandırılır:

“Evet çocuklar, yapmış olduğumuz etkinlikte ergenlik dönemine giren bir 
çocuğun geçirdiği fiziksel ve duygusal değişimleri düşündük ve bunları 
renkli kâğıtlara yazdık. Daha sonra tahtadaki çocuk figürünün üzerini bu 
renkli değişimler ile doldurduk. Tahtadaki çocuğa baktığımızda rengârenk 
olduğunu görüyoruz. Bütün bu değişimler onu kendine özgü renkleri olan, 
farklı özellikleri olan bir insan hâline getirdi. Ayrıca bütün bu değişimler 
birbirini tamamlayarak ortaya bir birey çıkarmış oluyor. Ergenlik dönemi 
ile gerçekleşen bu değişimler de bizleri kendimize özgü bir birey hâline 
getirecek. Fiziksel ve duygusal değişimlerimizi fark ederek onları kabul 
etmeli ve bu dönem bittiğinde kendi renklerimizi oluşturmuş olacağımızı 
unutmamalıyız. Ayrıca ergenlik döneminde yaşadığınız, yaşayacağınız 
değişimler ile alakalı öğrenmek istediğiniz veya baş etmekte zorlandığınız 
durumlar ile ilgili okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma servisinden 
yardım alabilirsiniz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden bir hafta boyunca ergenlik dönemindeki fiziksel ve duygusal 
değişimler ile ilgili kendilerini gözlemlemeleri istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Hande KUŞÇU

1. Etkinlik sırasında öğrenciler fiziksel ve duygusal değişimleri bulmakta zorlanırlarsa 
uygulayıcı tarafından Çalışma Yaprağı-2’de yer alan bilgiler ile yardım edilebilir.

2. Gruplar tarafından kâğıtlara aynı değişimler yazılmış olsa da çocuk figürünün 
üzerine tüm kâğıtların yapıştırılması sağlanır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Gruplar oluşturulurken uygun akran eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre düzenlenebilir.

2. Çocuk resmi ve yapıştırılan renkli kâğıtlar tüm sınıf tarafından rahatlıkla görülebilecek 
şekilde daha büyük boyutlarda hazırlanarak materyallerde uyarlama yapılabilir. 

3. Konunun anlatımı ve verilen yönergeler kelime sayısı, kelime zorluğu veya yabancılığı 
göz önünde bulundurularak basitleştirerek kullanılabilir.
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Çalışma Yaprağı 1
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Çalışma Yaprağı 2

Ergenlik Döneminde Görülen Fiziksel Değişimler

• Bedensel büyüme hızında artış görülür.

• Boy uzaması görülür.

• Kilo artışı ve yağlanma görülür.

• Tüm kemik sisteminde büyüme hızlanır.

• Cinsiyet özellikleri kazanılmaya başlanır.

• Seste değişim yaşanır.

• Ciltte yağlanma ve sivilcelenme yaşanır.

• Terleme salgısı artar.

• Kızlarda menstrüel döngü (adet kanaması) başlar.

Ergenlik Döneminde Görülen Duygusal Değişimler

• Duyguların derinliği ve yoğunluğu artar.

• Karamsarlık görülür.

• Nedensiz ağlamalar görülür.

• Öfke-sevinç patlamaları yaşanır.

• Anlaşılamadığı duygusu yaşanır.

• Yalnız kalma isteği görülür.

• Arkadaşlarla daha çok vakit geçirme isteği görülür.

• Bağımsız bir birey olma çabası görülür.

• Dış görünüşe fazla önem verilir.

• Kimlik arayışı görülür.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal Gelişim

Karar verme sürecinde alternatif düşünceler geliştirmenin önemini açıklar./25. 
Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Karar Verme

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1’in A3 formatında çıktısı alınır.

2. Çalışma Yaprağı-2’nin her sayfasından birer adet A4 formatında çıktı alınır.

Araç-Gereçler
1. 3 farklı renkte tahta kalemi
2. Çalışma Yaprağı-1
3. Çalışma Yaprağı-2

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Aşağıdaki açıklama yapılarak etkinlik süreci başlatılır:

“Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle kararlarımızı almamızda önemli bir yere 
sahip olan alternatif düşünceler geliştirmekten bahsedeceğiz.”

2. Sınıf tahtasının ortasına renkli tahta kalemi ile “KARAR” kelimesi yazılır 
ve öğrencilere “Karar kelimesinin hayatımızdaki yeri hakkında neler 
söyleyebiliriz?” sorusu sorulur ve gönüllü öğrencilerden cevapları alınır. 

3. Aşağıdaki açıklama ile sürece devam edilir:

“Söylediğiniz gibi karar kelimesi hayatımızın birçok anında bizimledir. 
Sabah gözlerimizi açtığımız andan itibaren gün içinde bizimle beraberdir. 
Yataktan kaçta kalkacağımız, ne yiyeceğimiz, ne giyeceğimiz, okula 
hangi yoldan gideceğimiz gibi rutinleşen ve alışkanlıklarımızla birlikte çok 
fazla düşünmeden aldığımız kararlar da vardır, daha çok düşünmemizi 
gerektiren kararlar da vardır. Ders seçimi, paramızı nereye harcayacağımız, 
karşılaştığımız zorlukları nasıl aşacağımız gibi.”

4. Çalışma Yaprağı-1 tahtaya asılır ve aşağıdaki açıklama yapılır: 

“Çöp adamımızın ismi Zahid ve okul bahçesinde dolaşırken yerde bir 
miktar para görüyor. Şimdi bizler Zahid’in gördüğü para ile ilgili nasıl karar 
vereceğine yardımcı olacağız. Sizce Zahid ne yapmalı?”

5. Öğrencilerden alınan ilk iki cevap çalışma yaprağındaki çöp adam resminin 
yanındaki birinci ve ikinci düşünce balonlarına yazılır. Yazım aşamasında 
farklı renkte tahta kalemi kullanılır. İlk iki cevaptan sonra uygulayıcı 
tarafından aşağıdaki açıklama yapılır: “Bir karar verirken en az iki seçenek 
düşünmek daha doğru karar almamızı kolaylaştırır. Aceleci bir karar 
almamızın da önüne geçer. Tabii ki seçenekleri artırabiliriz. Peki Zahid 
başka ne yapabilir?”

ALTERNATİF DÜŞÜNCELER

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
25. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

6. Öğrencilerden gelen cevaplar çalışma yaprağına ya da tahtaya düşünce 
balonları çizilerek yazılır.

7. Öğrenciler gruplara ayrıma yöntemlerinden biri kullanılarak 5 gruba ayrılır 
ve her birine Çalışma Yaprağı-2’deki sayfalardan biri verilir. Daha sonra 
aşağıdaki yönerge öğrencilere verilir:

“Zahid’e yardımcı olduk ve onun kararını vermesi için alternatif düşünceler 
geliştirdik. Peki bizler hayatımızda vereceğimiz kararlarda nasıl alternatif 
düşünceler üretiyoruz. Şimdi sizlerle günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz 
durumlarda kararlar alırken alternatif düşünceler oluşturacağımız bir etkinlik 
yapacağız. Bunun için görsellerdeki çöp adam karakterlere yardımcı olmanızı 
istiyorum. Gruplarınızda bulunan görsellerin altında çöp adamımızın kim 
olduğu ve nasıl bir karar verme süreci ile karşılaştığını anlatan ifadeler 
yer almaktadır. Sizden bu ifadeleri okumanızı, çöp adamınızın düşünce 
balonlarına en az iki alternatif düşünce yazmanızı istiyorum. Düşünce 
balonlarını çoğaltarak çöp adamlarınıza daha fazla yardımcı olabilirsiniz. 
Çalışmanızı tamamladığınızda grubunuzdan bir sözcü seçmelisiniz. Gruplar 
çalışmalarını tamamladığında grup sözcüleri çalışmalarla ilgili sunumlarını 
sınıf ile paylaşacaktır.”

8. Grupların çalışmaları ve sözcülerin paylaşımları tamamlandıktan sonra tüm 
gruplara teşekkür edilerek aşağıdaki tartışma soruları sınıfa yöneltilir:

• Karar verme sürecinde tek bir yol belirlemenin bize ne gibi etkileri 
olabilir?

• Daha fazla alternatife sahip olmak karar verme sürecimizi nasıl 
etkiler?

9. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili çocuklar, bugün sizlerle karar verme sürecinde alternatif 
seçeneklerimizin olmasının önemi üzerinde durduk. Birlikte yaptığımız 
etkinlikte alternatif seçeneklerin kararlarımızı nasıl etkileyeceğini de görmüş 
olduk. Hayatınız boyunca nerdeyse her gün karar vermek durumunda 
kalacaksınız. Bu kadar sık karşılaşacağınız durumlarda olumsuzluk 
yaşamamak için siz de bundan sonra her kararınız için en az iki alternatif 
belirleyin.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Uygulayıcı tarafından öğrencilerden seçmeli derslerin seçimi ile ilgili 
karar verme sürecindeki alternatif düşüncelerinin listelendiği bir karikatür 
oluşturmalarını ve oluşturdukları karikatürleri EBA’dan paylaşmaları istenir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Mine ŞİMŞEK

1. Etkileşimli tahta veya projektör bulunan sınıflarda Çalışma Yaprağı-1 tahtaya 
yansıtılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Gruplar oluşturulurken uygun akran eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre düzenlenebilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’in tüm sınıf tarafından rahatlıkla görülebilmesi için daha büyük 
boyutlarda çıktısı alınabilir. 

3. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan baloncuklara yazılan yazıların tüm sınıf tarafından 
rahatlıkla görülebilmesi için yazıların büyük boyutlarda ve koyu renkte yazılmasına 
dikkat edilerek fiziksel çevre düzenlenebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

Çalışma Yaprağı 1 
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Çalışma Yaprağı 2

5 
 

Çalışma Yaprağı 2

 

Eren 2 gün sonraki sınava hazırlanmakta fakat 
zorlandığı soruları sormaya çekinmektedir. 
Sınavda başarılı olabilmesi için zorlandığı 
soruların cevabını öğrenmesi gerekmektedir. 
Eren’in en doğru kararı verebilmesi için 
alternatif düşünceler geliştirmesine yardımcı 
olur musunuz?
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6 
 

 

 
Elifsu meraklı, sürekli farklı şeyler öğrenmeyi 
ve derste işlenen konularla ilgili farklı sorular 
sormayı seven bir öğrencidir. Bu durum ise 
zaman zaman sınıf arkadaşlarının tepkisine 
sebep olmaktadır. Elifsu öğrenme isteğinden, 
soru sormaktan vazgeçmek istememekte fakat 
arkadaşlarının tepkisini de haklı bulmaktadır. 
Elifsu’nun alternatif düşünceler geliştirmesine 
yardımcı olur musunuz?
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7 
 

 

Yiğit okul rehberlik ve psikolojik danışma 
servisinin düzenlediği ilgi ve yetenekler konulu 
proje çalışmasına katılmak istemektedir. 
Çalışma gruplarının oluşturulması aşamasında 
Yiğit resme olan ilgisi ve yeteneğinden 
dolayı resim alanından proje çalışmasına 
katılacak olan arkadaşı Buğlem ile ekip olmak 
istemektedir. En yakın arkadaşı Ataberk ise 
Yiğit’in kendisiyle müzik alanında çalışmaya 
katılmasını istemektedir. Yiğit Ataberk’i 
kırmak istememekte fakat proje çalışmasına 
resim alanından katılmak istemektedir. Yiğit’in 
karar verme sürecinde alternatif düşünceler 
geliştirmesine yardımcı olur musunuz?
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8 
 

 

Buğra teneffüslerde zekâ oyunları atölyesinde 
vakit geçirmekten hoşlanmaktadır. Teneffüste 
4 arkadaşıyla birlikte zekâ oyunları atölyesine 
gitmişlerdir. Fakat atölyede 4 kişilik oyun 
oynanabilecek boş masa bulunmamaktadır.
Buğra ve arkadaşlarının karar verme sürecinde 
alternatif düşünceler geliştirmesine yardımcı 
olur musunuz?
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Zeynep kantine doğru giderken koridorda 
koşan bir arkadaşının çarpması sonucu 
yere düştü ve dizinin kanadığını fark etti. 
Zeynep’in ne yapması gerektiği konusunda, 
karar vermesinde, alternatif düşünceler 
geliştirmesine yardımcı olur musunuz?

9 
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal Gelişim

Başarılı olduğu durumlar için kendini takdir eder./26.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Benlik Farkındalığı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Öğrencilerden etkinliğin yapılacağı gün boya kalemlerini getirmeleri istenir.

Araç-Gereçler
1. Boya kalemleri

2. Uygulayıcı ve her öğrenci için boş A4 kâğıdı

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından öğrencilere “Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle takdir 
etmek üzerine bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Takdir kelimesi TDK tarafından 
‘Beğenme, beğenip belirtme, değer verme’ olarak tanımlanmaktadır. Sosyal 
ilişkilerimizde de çoğu zaman takdir etmeyi kullanırız.” açıklaması yapılarak 
“Peki neleri, kimleri takdir ederiz?” sorusu sorulur. Uygulayıcı tarafından 
öğrencilerden gelen cevaplar özetlenir.

2. Uygulayıcı tarafından öğrencilere “Takdir etmek önemli midir? Neden?” 
sorusu yöneltilir ve öğrencilerden cevaplar alınır. 

3. Öğrenciler, seçilen gruplara ayırma yöntemi ile ikişerli gruplara ayrılır. 

4. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki yönerge verilir:

“Şimdi sizlerden grubunuzdaki arkadaşınız ile göz teması kurmanızı ve onu 
bir davranışı, bir özelliği veya bir başarısı ile ilgili takdir etmenizi istiyorum. 
Size, kendisine veya çevresine karşı yapmış olduğu bir davranışı, bir başarısı 
ile ilgili takdir edebilirsiniz.”

5. Gönüllü öğrencilerin verdikleri cevapları özetlenir ve “Sevgili öğrenciler 
takdir etmek, takdir edilmek insanda pozitif duygular oluşturur, iletişimi 
güçlendirir. Şimdi bu takdir cümlelerimizi en değer verdiğimiz insana 
söyleyeceğiz. Yani kendimize.” açıklaması yapılır.

6. Öğrencilerden arkalarına yaslanıp gözlerini kapamaları ve başarılı oldukları 
bir durumu düşünmeleri istenir. Öğrencilere 1 dakika süre verilir ve sürenin 
sonunda öğrencilerden gözlerini açmaları istenir. A4 kâğıtları dağıtılır ve 
boya kalemlerini çıkarmaları istenir.

7. Daha sonra şu açıklama yapılır:

TAKDİRİ HAK EDİYORUM

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
26. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

“Başarılı olduğumuz bir anımızı düşündük, şimdi kendimizi yaşadığımız 
başarılı durum ile ilgili takdir edelim ve takdir cümlelerimizi bir karikatür ya 
da resimle anlatalım.” 

8. Öğrenciler karikatürlerini hazırlarken uygulayıcı tarafından A4 kâğıdını 
kullanılarak kâğıttan bir uçak hazırlanır ve uçağın üzerine öğrencilerin 
kendini takdir etmesini destekleyecek cümle veya cümleler yazılır. Örneğin 
“Takdire layık olduğunu biliyorum, lütfen başarılarında kendini takdir et.” 
gibi.

9. Karikatür için verilen sürenin sonunda uygulayıcı tarafından öğrencilere şu 
yönerge verilir:

“Belki de en çok kendimizi takdir etmeyi unutuyoruz veya en çok kendimizi 
takdir ederken zorlanıyoruz. Ama her birimizin hayattaki küçük veya büyük 
bütün başarıları ya da özellikleri takdiri hak ediyor.” 

10. Daha sonra hazırlanan uçak rastgele atılarak uçağı tutan öğrencinin 
kendisini takdir etmesi istenir.

11. Etkinlik süresini zora sokmayacak kadar öğrencinin kendini takdir etmesine 
izin verilir ve hepsine teşekkür edilerek aşağıdaki sorular yöneltilir:

• Kendinizi takdir ederken neler hissettiniz?

• Kendinizi takdir ederken zorlandınız mı?

• Kendimizi takdir etmenin bizim için önemi nedir?

12. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik sonlandırılır:

“Her birinizin çok güzel yönleri var. Sizin, siz olmanızdan dolayı çok 
mutluyum ve hepinizin bu özelliklerini takdir ediyorum. Fakat birinin bizi 
takdir etmesi kadar kendimizi de takdir etmemiz çok önemli. Bu sayede 
kendi kendimizi de mutlu edebilir ve belki de eksik yönlerimizi geliştirip 
zaten var olan özelliklerimizi daha da iyiye götürebiliriz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden bir takdir takvimi tutmaları ve her gün uyumadan önce o gün 
kendilerini takdir ettikleri bir davranış ya da özelliği yazmaları istenir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Mine ŞİMŞEK

1. Uygulama esnasında takdir cümleleri kurmakta zorlanan öğrencilere yardımcı 
olunur, öğrenciler desteklenir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Gruplar oluşturulurken uygun akran eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre düzenlenebilir.

2. Yapılan resim ya da karikatürlerin tamamlanması için ek süre verilerek öğrenme 
süreci farklılaştırılabilir.

3. Öğrencilerin resim ya da karikatür çizmelerinin yanı sıra kendilerini takdir ettikleri 
bir süreci anlatmaları ya da kendileri için kullandıkları takdir sözcüklerini yazmaları 
istenerek farklılaşan düzeyde tepki vermeleri sağlanabilir.

4. Resim ya da karikatürlerin tamamlanması sürecinde öğretmen öğrenciye bireysel 
olarak rehberlik ederek destek sunabilir.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Kariyer

Yapabildiği etkinliklerin, yeteneklerinin bir göstergesi olabileceğini fark eder. 
/27.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kariyer Farkındalığı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu-1, Etkinlik Bilgi Notu-2 ve Etkinlik Bilgi Notu-3 derse 
girmeden önce okunmalıdır. Böylece etkinliğin uygulanması sırasında konu 
bütünlüğü bozulmadan uygulama gerçekleştirilebilir.

Araç-Gereçler

1. Etkinlik Bilgi Notu-1
2. Etkinlik Bilgi Notu-2
3. Etkinlik Bilgi Notu-3
4. Tahta
5. Tahta kalemi

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. “Yaptıklarımız yeteneğimizdir.” cümlesi tahtaya yazılır; öğrencilere, bu 
cümlenin ne ifade ettiği sorularak etkinliğe başlanır. Birkaç öğrenciye söz 
hakkı verilir.

2. Etkinliğin amacı öğrencilere açıklanır:

“Bu etkinliğimizin amacı; akademik çalışmalarınızda başarılı olduğunuz 
derslerinizin ve günlük hayatta yaptığınız etkinliklerin yeteneklerinizin bir 
göstergesi olabileceğini fark etmenize yardımcı olmaktır.” 

3. Daha sonra öğrencilere “Yetenek nedir?” sorusu yönlendirilir. Öğrencilerden 
yanıtları alındıktan sonra Etkinlik Bilgi Notu-1’de yer alan tanımlardan 
yararlanılarak eksik kısımlar tamamlanır.

4. Etkinlik Bilgi Notu-2’deki hikâye uygulayıcı tarafından öğrencilere okunur.

5. Hikâye okunduktan sonra öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir:

• Murat’ı başarıya ulaştıran size göre neydi?

• Bilim insanlarını ya da sporcuları da başarıya ulaştıran çocukluklarında 
yaptıkları olabilir mi? Buna örnek verebilir misiniz? (Bu soruyla 
hayranı oldukları başarılı insanların hayat hikâyelerini araştıran 
öğrenciler varsa etkinlik sırasında bilgilerini paylaşarak kendilerinin 
ve arkadaşlarının konuyu pekiştirmeleri sağlanır.)

YAPABİLDİKLERİM YETENEĞİMDİR

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
27. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

6. “Şimdi sizlere, tüm dünyanın ismini bildiği iki bilim insanının hikâyesini 
okuyacağım.” denir ve Etkinlik Bilgi Notu-3 uygulayıcı tarafından öğrencilere 
okunduktan sonra aşağıdaki sorular sorulur:

• Thomas Edison elektrik alanında icatlar yapmayı nasıl başarmıştır? 
(Öğrencilerin cevapları alındıktan sonra, Etkinlik Bilgi Notu-
3’den yararlanılarak öğretmen tarafından tüm öğrencilerin açıkça 
anlayabileceği şekilde sorunun cevabı açıklanır.)

• Aziz Sancar nasıl bu kadar başarılı olmuştur? (Öğrencilerin cevapları 
alındıktan sonra, Etkinlik Bilgi Notu-3’den yararlanılarak öğretmen 
tarafından tüm öğrencilerin açıkça anlayabileceği şekilde sorunun 
cevabı açıklanır.)

• Siz neler yapabiliyorsunuz?

• Siz hangi ders ve etkinliklerde başarılısınız? 

7. Yukarıdaki soruların cevapları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama 
yapılarak etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler! Sıkılmadan, severek ve başarıyla yapabildiklerinizin, 
yeteneklerinizin bir göstergesi olduğunu unutmayın. Yapabildiğiniz 
alanlarda kendinizi geliştirecek faaliyetlere katılmanız sizi gelecekte 
başarıya götürecektir.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Bu etkinlikte öğrendiklerini ve farkına vardıklarını evde aile bireyleri ile 
paylaşabilirler.

2. Aile bireyleriyle iyi yaptıkları etkinlikler hakkında sohbet edebilirler.

3. İlgilerini çeken ve sevdikleri başarılı insanların hayatlarını ve onları başarıya 
götüren basamakları araştırabilirler ve bu kişi hakkında bir poster oluşturup 
sınıfta sunabilirler.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Ferah AKAYDIN

1. Sadece söz hakkı isteyen öğrencilere söz verilir. Söz istemeyen öğrenciler konuşmaya 
zorlanmamalıdır. 

2. Bazı öğrencilerin ilgi alanları belirginleşmemiş ya da farkındalıkları oluşmamış 
olabilir. Bu etkinlik sayesinde farkındalık geliştireceklerine inanılmaktadır.

3. Öğretmen kendi ilgi-yetenekleri ile yapabildikleri arasındaki ilişki hakkında 
öğrencileriyle paylaşımda bulunabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Etkinlik Bilgi Notu gereksinim hâlinde birden fazla okunabilir.

2. Okuma becerisi olan öğrenciler için Etkinlik Bilgi Notunda yer alan bilgilerin öğrenci 
tarafından okunması sağlanabilir.

3. Öğrencilerin ilgi alanlarını fark etmeleri için yönlendirici sorularla öğretmen desteği 
sağlanabilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1
 Yetenek: Bir kimse bir mesleği veya ona hazırlayan bir eğitim programını seçerken hangi yetenek 
türüne, ne derece sahip olduğunu düşünmeli ve en çok sahip olduğu yeteneğini kullanabileceği çalışma 
alanını araştırmalıdır. Sahip olunan yetenekten farklı yetenek gerektiren bir alana yönelindiğinde; o alanda 
başarı şansı düşük olacak ve buna bağlı olarak mesleki doyumsuzluk yaşanacaktır. Bir kimsenin bir alan-
daki yeteneğini yani öğrenme gücünü tanımasının en kolay ve bilinen yolu; o güne kadar o alanda yaptığı 
çalışmalarda elde ettiği başarıya bakmasıdır.
 O hâlde; meslek seçme durumunda olan bir kişi, güçlü ve zayıf olduğu alanları dikkate almalı ve 
en çok sahip olduğu yetenekleri en fazla gerektiren meslekleri tercih etmelidir. Örneğin, bir öğrenci okulda 
hangi konuları zorlanmadan, zahmetsizce öğrendiğine ve o konularda sınıfta öğretilenin üzerinde genelle-
meler yapabildiğine, hangi alanlarda ise; sadece derslerde kendisinden beklenenleri yerine getirebildiğine 
bakarak yeteneklerini az çok değerlendirebilir.
 Genel yetenek; sözel, sayısal, şekil-uzay ilişkileri ve göz-el koordinasyonu yeteneği olmak üzere 4 
tür yeteneği içeren bir kavramdır.
 Sözel Yetenek: Sözcüklerle akıl yürütebilme, okuduğunu anlayabilme ve düşünceleri sözcüklerle 
açık bir biçimde ifade edebilme. Sözel yetenek sosyal bilimlerde; tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat, sosyo-
loji, psikoloji, hukuk, dil bilimi, halkla ilişkiler, basın-yayın gibi alanlarda gerekmektedir. 
 Sayısal Yetenek: Sayılarla akıl yürütebilme, problemleri çözebilme. Bu yetenek; fizik, kimya, biyo-
loji, matematik, astronomi, tıp, veterinerlik gibi sağlık bilimleri ve mühendislik alanında başarı için gerekli 
bir yetenektir.
 Şekil-Uzay İlişkileri Yeteneği: Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farkları görebilme, cisimleri ve 
şekillerin döndürüldükleri zaman alacakları durumları göz önünde canlandırabilme. Bu yetenek; resim, 
inşaat, makine, harita-kadastro mühendisliği, mimarlık, endüstriyel tasarım, diş hekimliği gibi alanlarda 
başarı için gerekli bir yetenektir.
 Göz-El Koordinasyonu: El ve gözü birbiriyle uyum hâlinde ve hızlı bir biçimde kullanabilme, ipliği 
iğne deliğinden geçirme gibi hareketleri çabucak yapabilme. Kesme, delme gibi, el ve gözün iş birliği 
ile yapılabilecek işleri yapabilme. Beden eğitimi dersinde ve birçok spor dalında, araba kullanmakta, 
mimarlıkta, sanatta, kaynakçılıkta, marangozlukta ve cerrahi alanında başarı sağlanması için gerekli bir 
yetenektir.

KAYNAK: 

Kuzgun Yıldız, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği. http://kagithaneihkib.meb.k12.tr
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-2
ŞAMPİYON MURAT

 Murat çocukluğunda misket oynamayı çok sever, arkadaşlarıyla sık sık yarışır ve hep kazanırdı. Bu 
sebeple arkadaşları arasında en çok misketi olan çocuktu. Bir çanta dolusu misketi vardı ve bunlar Murat 
için çok değerliydi. Çünkü onları bir emek sonucunda kazanmıştı. Nişan alıp vurmalı ve isabet ettirmeli 
oyunlar onun için bir tutkuydu. Deniz kenarında en uzağa taş fırlatmak, şişeleri bir çubuğa takarak sabanla 
nişan alıp vurmaya çalışmak da sevdiği diğer oyunlar arasındaydı. Bu alana olan ilgisi onun etkinliklerde 
başarılı olmasını sağlıyordu. Liseye başladığı yıl okçuluk sporuyla tanıştı. Ondaki ilgiyi gören okçuluk ant-
renörü yetenekli olduğunu fark etti ve takıma girmesini istedi. Murat, yeteneği sayesinde bu spor dalında 
iyi bir ilerleme gösterdi. Bu arada okul başarısının çok iyi olması, özellikle sayısal yeteneği onun makine 
mühendisi olmasını sağladı. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda pek çok madalya ve kupa kazandı. 15 
yaşında Türkiye şampiyonu, 20 yaşında ise Balkan şampiyonu oldu. Bu başarısı ailesini, öğretmenlerini 
ve arkadaşlarını çok gururlandırdı. Onlar Murat’ın çocukluk yılarındaki ilgilerinden ve etkinliklerinden bu 
alanda yetenekli olduğunu fark etmişlerdi ve başarılı olacağına da inanmışlardı.
 Murat, göz-el koordinasyonu yeteneği sayesinde okçuluk sporunda önemli başarılar elde etmiştir. 
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-3

 THOMAS EDİSON

 Meraklı kişilikte bir çocuktum ve daha 10 yaşındayken fizik ve kimya kitaplarının içerisinde buldum 
kendimi. Sonra kimya bilimi üzerine yoğunlaştım. Evimizin bodrum katını küçük bir kimya laboratuvarına 
dönüştürdüm. Elektrik akımı elde etme üzerinde araştırmalar ve denemeler yaptım. Hayatım boyunca farklı 
atölyelerde bu çalışmalarımı sürdürdüm. Telgrafı, gramofon ve elektrik ampulünü geliştirdim. Edison Electric 
Company adında kendi şirketimi kurdum. 
 Tüm bu başarılarımı, sizin yaşlarınızda farkına vardığım sayısal yeteneğimin bana kazandırdığı 
fizik ve kimya derslerindeki başarılarıma borçluyum.

 AZİZ SANCAR

 Henüz beş yaşındayken okuma yazma öğrendim. Göz-el koordinasyonum iyi olduğu için iyi futbol 
oynuyordum. Çok iyi kaleciydim, bir süre futbolcu olma hayalleri kurdum. Derslerimde hep çok başarılıy-
dım. Liseyi birincilikle bitirdim. Fizik, kimya, matematik derslerini hızlı ve kolaylıkla öğrenebiliyordum. Bu 
sebeple futbolcu olmaktan vazgeçip tıp fakültesinde okumayı hedefledim. Tıp fakültesini de birincilikle bitir-
dim. Lisedeyken farkına vardığım kimya dersine olan yeteneğim sayesinde meslek hayatımda da biyokimya 
alanına yöneldim. Bu alanda yürütmüş olduğum çalışmalarım sonucunda 2015 Nobel Kimya Ödülünün 
sahibi oldum.
 Sayısal yeteneğim de (fiizik, kimya, matematik derslerim) çok iyiydi. Liseyi bitirirken sayısal yetene-
ğimle bir meslek edinmeyi tercih ettim ve doktor oldum. Bu tercihim sonucunda mutlu ve başarılıyım.

KAYNAK: 

https://www.rehberlikservisim.com/2018/01/thomas-edisonun-basari-oykusu/

KAYNAK: 

https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2015/10/Aziz-Sancar.pdf

https://serkanbolat.com/2016/06/08/aziz-sancar
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Kariyer

Derslerin etkinliklerini yetenekleriyle ilişkilendirir./28.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kariyer Hazırlığı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu-1’i gözden geçiriniz.

2. Etkinlik Bilgi Notu-2’yi gözden geçiriniz.

3. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan ders etkinlikleri satır çizgilerinden kesilir ve 
bir kutunun içine koyulur.

4. Uygulayıcı tarafından tam bir fon kartonu üzerine Çalışma Yaprağı-2’deki 
gibi dört büyük çember çizilir ve tahtaya yapıştırılır.

Araç-Gereçler

1. Yapıştırıcı/bant
2. Kutu/torba
3. Çalışma Yaprağı-1
4. Çalışma Yaprağı-2
5. Etkinlik Bilgi Notu-1
6. Etkinlik Bilgi Notu-2

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından “Sizlerle daha önce sözel yetenek, sayısal yetenek, 
şekil-uzay yeteneği ve göz-el koordinasyonu olmak üzere dört yetenek türü 
ile ilgili konuşmuştuk. Bu yetenek türlerinin neler anlattığını kimler söylemek 
ister?” açıklaması yapılır ve yöneltilen soru ile ilgili paylaşımda bulunmak 
isteyen öğrenciler dinlenir, eksik kalan bilgiler Etkinlik Bilgi Notu-2’den 
yararlanılarak uygulayıcı tarafından tamamlanır.

2. Uygulayıcı “Şimdi de sizlerle derslerde yapmış olduğumuz etkinlikler ve 
onların yeteneklerle olan ilişkileri üzerine iki haftalık süreçte konuşacağız. 
Seçmeli dersler dışındaki derslerimizin bir kısmını bu hafta, kalanını da 
gelecek hafta konuşacağız. Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve 
ahlak bilgisi bu hafta yeteneklerle ilişkisi üzerine konuşacağımız dersler.” 
açıklamasında bulunur.

3. Daha önce satır çizgilerinden kesilerek karışık hâlde hazırlanmış olan 
Çalışma Yaprağı-1’deki etkinlikler uygulayıcı tarafından kutuya konarak 
hazırlanır. Öğrencilerden her birinin bir etkinlik kâğıdını çekmesi istenir. 
Uygulayıcı tarafından “Sizlere vermiş olduğum ders etkinliklerinin yanında 
iki boş kutucuk görüyorsunuz. Şimdi sizler ilk olarak birinci kutucuğa ilgili 
olduğu dersin adını yazınız. Şimdilik ikinci kutucuk boş kalacak. Yazmaya 
başlayabilirsiniz.” açıklaması yapılır.

YETENEK ÇEMBERLERİ-I

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
28. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

4. Öğrencilere “Sırasıyla ders adlarını yazmış olduğumuz kâğıtları katlayarak 
kutuya atalım.” denir ve etkinlikler kutunun içinde karıştırılır. “Şimdi sizler 
yine birer kâğıt çekeceksiniz ve seçtiğiniz kâğıtta yazılı olan kazanımın 
hangi yetenek alanları ile ilişkili olabileceğini düşüneceksiniz. Bir etkinlik 
sadece bir yetenek alanı ile ilişkili olabileceği gibi, birden fazla yetenek 
alanı ile de ilişkili olabilir. Hangi yetenek alanı/alanları ile ilişkili olduğunu 
düşünüyorsanız ikinci kutucuklara yazınız.” açıklaması yapılır.

5. Süreç tamamlandığında öğrencilerden sınıfa dönmeleri istenir.

6. Uygulayıcı tarafından daha önce hazırlanan ve tahtaya yapıştırılan yetenek 
çemberleri gösterilir ve “Sizler şimdi hazırladığım yetenek çemberlerini 
görüyorsunuz. Bu çemberler dört yetenek alanını temsil ediyor. Sıra ile 
kâğıtlarınızda yazan etkinliği, ders adlarınızı okuyunuz ve hangi yetenek 
alanı ile ilişkilendirdiyseniz etkinliğinizi tahtada ilgili yere yapıştırınız. 
Ders etkinliğiniz birden fazla yetenek alanı ile ilişkili ise kâğıdınızı ilgili 
yetenek alanlarını kapsayacak şekilde yapıştırınız.” sözleriyle etkinlik süreci 
açıklanır.

7. Gönüllü öğrencilerden biri seçilerek süreç başlatılır. Öğrencilerin vermiş 
olduğu yanıtlar Etkinlik Bilgi Notu-1’den takip edilir ve öğrenci tarafından 
yanlış cevap verilirse öğrenci doğru cevabı bulması için uygulayıcı tarafından 
desteklenir.

8. Tüm ders etkinlik kâğıtları bitene kadar süreç devam ettirilir.

9. Kazanım soruları sorulur ve gönüllü öğrencilerden paylaşımları alınarak 
etkinlik sonlandırılır:

• Konuştuğumuz derslerden en çok hangi ders ya da derslerin 
etkinliklerinde başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz?

• Ders etkinliklerini daha çok hangi yetenek ya da yetenek alanları ile 
ilişkilendirdiniz?

Kazanımın
Değerlendirilmesi: 1. Kazanım değerlendirme gelecek hafta yapılacaktır.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Şeyma BAYRAM

1. Hazırlanan yetenek çemberleri fon kartonu ders sonunda üzerinde bulunan ders 
etkinlikleri ile birlikte sınıf panosuna asılır ve uygulayıcı öğrencilere etkinliğe bir 
sonraki derste devam edeceklerini açıklar.

2. Etkinlik içinde adı geçen dersler tahtaya yazılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da punto 
büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen/akran desteği sağlanabilir.



335

Çalışma Yaprağı 1

Ders Etkinliği Yetenek Ders

Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini belirleme

Konuşmalarında kelimeleri anlamlarına uygun kullanma

Okuduğunu anlama

Okuduğu metindeki soruna çözüm üretme

Karikatürleri/görselleri yorumlayarak düşüncelerini ifade etme

Okuduğunu/dinlediğini özetleme

Düşüncelerini sözlü olarak ifade etme

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri kurma ve çözme

Geometrik şekilleri zihinde canlandırma

Dikdörtgen bir kutunun içini eşit boyutta küplerle doldurma

Bir grubun yaş ortalamasını hesaplama

Sınıfta bulunan kızlarla erkeklerin oranını bulma 

Problemin çözümünde öğretilenden farklı çözüm yolları bulma 

Pergel kullanarak çember çizme

Kan grupları arasındaki kan alışverişini açıklama

Güneş sistemini zihinde canlandırma

Koku ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi bir deney üzerinden açıklama

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının önemini açıklama 

Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek 
gösterme

Deney yaparak maddelerin yoğunluklarını hesaplama

Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklama

Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimi açıklaya-
bilme

Sure/dua ezberleme ve okuma

Din ve ahlakla ilgili temel kavramları açıklama 

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara örnekler verme

Değerlerin toplumsal bütünlüğe katkısını yorumlama
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Çalışma Yaprağı 2

YETENEK ÇEMBERLERİ

SÖZEL 
YETENEK

GÖZ-EL
KOORDİNASYONU

ŞEKİL-UZAY
YETENEĞİ

SAYISAL
YETENEK
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1

Ders Etkinliği Yetenek Ders

Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini belirleme Sözel Türkçe

Konuşmalarında kelimeleri anlamlarına uygun kullanma Sözel Türkçe

Okuduğunu anlama Sözel Türkçe

Okuduğu metindeki soruna çözüm üretme Sözel Türkçe

Karikatürleri/görselleri yorumlayarak düşüncelerini ifade etme Sözel Türkçe

Okuduğunu/dinlediğini özetleme Sözel Türkçe

Düşüncelerini sözlü olarak ifade etme Sözel Türkçe

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri kurma ve çözme Sözel/Sayısal Matematik

Geometrik şekilleri zihinde canlandırma Şekil-Uzay Matematik

Dikdörtgen bir kutunun içini eşit boyutta küplerle doldurma Şekil-Uzay/Sayısal Matematik

Bir grubun yaş ortalamasını hesaplama Sayısal Matematik

Sınıfta bulunan kızlarla erkeklerin oranını bulma Sayısal Matematik

Problemin çözümünde öğretilenden farklı çözüm yolları bulma Sayısal Matematik

Pergel kullanarak çember çizme Göz-El 
Koordinasyonu

Matematik

Kan grupları arasındaki kan alışverişini açıklama Sözel Fen Bilimleri

Güneş sistemini zihinde canlandırma Sözel Fen Bilimleri

Koku ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi bir deney üzerinden açıklama Şekil-Uzay Fen Bilimleri

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının önemini açıklama Sözel Fen Bilimleri

Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek 
gösterme

Göz-El 
Koordinasyonu 

Fen Bilimleri

Deney yaparak maddelerin yoğunluklarını hesaplama Sayısal/Göz-El 
Koordinasyonu

Fen Bilimleri

Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklama Sözel Fen Bilimleri

Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimi açıklaya-
bilme

Sözel Fen Bilimleri

Sure/dua ezberleme ve okuma Sözel Din Kültürü

Din ve ahlakla ilgili temel kavramları açıklama Sözel Din Kültürü

İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara örnekler verme Sözel Din Kültürü

Değerlerin toplumsal bütünlüğe ilişkin katkısını yorumlama Sözel Din Kültürü
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-2

Genel olarak dört yetenek alanından söz edilebilir (2018, Kuzgun). Bunlar:

Sözel yetenek; sözcüklerle akıl yürütebilme, okuduğunu anlayabilme ve düşünceleri sözcüklerle ifade edebil-
meyi anlatır.

Sayısal yetenek; sayılarla akıl yürütebilme, problemleri çözebilmeyi anlatır.

Şekil-uzay yeteneği; şekiller arasındaki benzerlikleri ve farkları görebilme, isimleri ve şekillerin döndürüldük-
leri zaman alacakları durumları göz önünde canlandırabilmeyi anlatır.

Göz-el koordinasyonu; kesme, delme gibi el ve gözün iş birliği ile yapılabilecek işleri yapabilmeyi anlatır.

KAYNAK: 

Kuzgun, Y. (2018). Akademik benlik kavramı ölçeği el kitabı. Ankara: Nobel.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Kariyer

Derslerin etkinliklerini yetenekleriyle ilişkilendirir./29.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kariyer Hazırlığı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu-1’i gözden geçiriniz.

2. Etkinlik Bilgi Notu-2’yi gözden geçiriniz.

3. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan ders etkinlikleri satır çizgilerinden kesilir ve 
bir kutunun içine konur.

Araç-Gereçler

1. Yapıştırıcı/bant
2. Çalışma Yaprağı-1
3. Çalışma Yaprağı-2
4. Etkinlik Bilgi Notu-1
5. Etkinlik Bilgi Notu-2

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı “Sizlerle geçen hafta Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü 
ve ahlak bilgisi dersleri içinde yer alan etkinliklerin yeteneklerle olan ilişkisi 
üzerine konuşmuştuk. Bu hafta da İngilizce, bilişim teknolojileri ve yazılım, 
sosyal bilgiler derslerinin yeteneklerle olan ilişkisini incelemeye devam 
edeceğiz.” diyerek etkinliği başlatır. 

2. Bir önceki hafta yapılan yetenek çemberlerini tahtaya yapıştırılır.  

“Geçen hafta sizler önce kutudan ders etkinlikleri çektiniz, hangi dersle 
ilişkili olduğunu yazdınız, daha sonra katlayarak kutuya attınız ve tekrar 
birer etkinlik çekerek hangi yetenek alanı/alanları ile ilişkili olduğunu 
yazdınız. Daha sonra sırayla kalkarak hangi yetenek alanı/alanlarını 
kapsıyorsa yetenek çemberleri üzerine yapıştırdınız. Aynı etkinliğe bu hafta 
da yeni dersler ile devam edeceğiz. Şimdi kâğıtlarınızı kutudan alınız ve 
etkinliğimize başlayalım.” açıklaması yapılır.

3. Tüm etkinlik kâğıtları bitene kadar süreç devam ettirilir.

4. Uygulayıcı tarafından “Genel yeteneklerle ilgili yetenek çemberlerini 
tamamladınız. Şimdi sizler burada saydığımız dört genel yetenek alanı 
dışında özel yeteneklerimizle ilgili dersleri düşünün. Sizce hangi dersler özel 

YETENEK ÇEMBERLERİ-II

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
29. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

yetenek alanlarımızla ilişkilidir?” sorusu yöneltilir ve gönüllü öğrencilerden 
paylaşımlar alınır. 

5. Müzik yeteneği, spor yeteneği ve görsel sanatlar/resim yeteneği başlıkları 
tahtaya yazılır.

6. Daha önce hazırlanmış olan Çalışma Yaprağı-2 kâğıtları çıkartılır ve 
öğrencilerden sırayla gelerek etkinlik kâğıtlarını okumaları ve ilgili yeteneği 
söylemeleri istenir.

7. Öğrencilerden iki hafta boyunca konuşulan ders etkinliklerini ve yetenekleri 
düşünmeleri istenir ve süreç tartışma soruları ile devam eder:

• Konuştuğumuz dersler arasında en çok hangi dersin/derslerin 
etkinliklerinde başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz?

• Ders etkinliklerini daha çok hangi yetenek alanları ile ilişkilendirdiniz?

• Ders etkinlikleri ile yetenekler arasında ilişki olması sizin için ne ifade 
ediyor?

8. “Her bireyde çeşitli yetenek alanları bulunmaktadır ve okulda verilen 
derslerde bu yetenek alanlarının hepsi ile ilgili etkinlikler yapılması bizlere 
yeteneklerimizi keşfetme ve geliştirebilme olanağı sağlar.” vurgusu ile 
etkinlik sonlandırılır.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden iki haftalık süreçte konuşulmayan seçmeli derslerle ilgili 
ders etkinliklerini yazmaları ve yetenek alanı/alanları ile ilişkilendirmeleri 
istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Şeyma BAYRAM

1. Önceki hafta ders sonunda sınıf panosuna asılan yetenek çemberleri tekrar tahtaya 
yapıştırılır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da punto 
büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen/akran desteği sağlanabilir.



341

Çalışma Yaprağı 1

Ders Etkinliği Yetenek Ders

Türkiye’nin kıtalara göre konumunu zihninde canlandırma

Toplumsal hayatta demokrasinin önemini açıklama 

Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama 
proje önerileri hazırlama 

Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma-
lar yapma

Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz 
etme

Kelimelerin anlamlarını öğrenme

Dil yapısına uygun cümle kurabilme

Kelimeleri doğru telaffuz etme

Siber zorbalıktan korunma amacıyla alınabilecek önlemleri açıklama

Belirli bir amaç için bilgisayar programlarını kullanarak tablo oluşturma

Tablo hâline getirilmiş verileri grafik türlerini kullanarak görselleştirme

Farklı işletim sistemlerini karşılaştırma

Teknolojinin sosyal ve kültürel hayata katkılarını ve risklerini tartışma

Dosyaların saklanması ve dosyalara erişilmesi konusunda strateji geliştirme
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Çalışma Yaprağı 2

Ders Etkinliği Yetenek

Farklı ritmik yapıdaki müzikleri seslendirme

Enstrüman çalma

Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirme

Ritme uygun dans etme

Görsel sanat çalışmasında perspektifi kullanma

Gözleme dayalı kısa ve uzun süreli çizimler yapma

Görsel sanat çalışmasını oluştururken farklı materyalleri ve teknikleri kullanma

Jimnastik serisi uygulama

Oyun ve etkinliklerdeki hareket becerilerini sergileme

Topu potaya atabilme/hedefi vurabilme



343

Ders Etkinliği Yetenek Ders

Türkiye’nin kıtalara göre konumunu zihninde canlandırma Şekil-Uzay Sosyal Bilgiler

Toplumsal hayatta demokrasinin önemini açıklama Sözel Sosyal Bilgiler 

Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama 
proje önerileri hazırlama Sözel Sosyal Bilgiler

Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma-
lar yapma Sözel Sosyal Bilgiler

Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz 
etme Sözel Sosyal Bilgiler

Kelimelerin anlamlarını öğrenme Sözel İngilizce

Dil yapısına uygun cümle kurabilme Sözel İngilizce

Kelimeleri doğru telaffuz etme Sözel İngilizce

Siber zorbalıktan korunma amacıyla alınabilecek önlemleri açıklama Sözel Bilişim 
Teknolojileri

Belirli bir amaç için bilgisayar programlarını kullanarak tablo oluşturma Sayısal/Göz-El 
Koordinasyonu

Bilişim 
Teknolojileri

Tablo hâline getirilmiş verileri grafik türlerini kullanarak görselleştirme Şekil-Uzay/Sayısal Bilişim 
Teknolojileri

Farklı işletim sistemlerini karşılaştırma Sözel Bilişim 
Teknolojileri

Teknolojinin sosyal ve kültürel hayata katkılarını ve risklerini tartışma Sözel Bilişim 
Teknolojileri

Dosyaların saklanması ve dosyalara erişilmesi konusunda strateji geliştirme Sözel Bilişim 
Teknolojileri

ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1
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Ders Etkinliği Yetenek

Farklı ritmik yapıdaki müzikleri seslendirme Müzik

Enstrüman çalma Müzik

Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirme Müzik

Ritme uygun dans etme Müzik

Görsel sanat çalışmasında perspektifi kullanma Görsel Sanatlar/
Resim

Gözleme dayalı kısa ve uzun süreli çizimler yapma Görsel Sanatlar/
Resim

Görsel sanat çalışmasını oluştururken farklı materyalleri ve teknikleri kullanma Görsel Sanatlar/
Resim

Jimnastik serisi uygulama Spor

Oyun ve etkinliklerdeki hareket becerilerini sergileme Spor

Topu potaya atabilme/hedefi vurabilme Spor

ETKİNLİK BİLGİ NOTU-2
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Davranışlarının kendisine ve çevresine etkilerini fark eder./30.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Benlik Farkındalığı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlikte yer alan Etkinlik Bilgi Notları ve Çalışma Yaprağı uygulama 
öncesinde okunmalıdır. 

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

3. Uygulayıcı kendisine çiçek resmi verecek öğrenciyle önceden görüşüp bunu 
planlamalıdır.

Araç-Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1
2. Etkinlik Bilgi Notu-1
3. Etkinlik Bilgi Notu-2

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı sınıfa girdiğinde daha önceden belirlenen öğrenci tarafından 
uygulayıcıya çiçek resmi takdim edilir. Uygulayıcı tarafından öğrenciye 
gülümsenerek çok nazik olduğu ifade edilir ve teşekkür edilerek yerine 
oturması istenir.

2. Etkinliğin amacı hakkında bilgi verilir:

“Etkinliğimizin amacı; davranışlarımızın, bizi ve çevremizdekileri nasıl 
etkilediğinin farkına varmaktır. Az önce arkadaşınız (çiçeği veren öğrencinin 
ismini söyleyerek) bana bir çiçek resmi verdi. Bu davranışı karşısında ben 
çok mutlu oldum. Ona tebessüm ederek teşekkür ettim ve çok nazik olduğunu 
söyledim. Peki, bir de arkadaşımıza soralım bakalım benim ona söylediklerim 
karşısında ne hissetti?”

3. Öğrencinin cevabı alındıktan sonra aşağıdaki açıklama yapılır:

“Sevgili öğrenciler, olumlu davranışlarımız insanlarla iyi ilişkiler kurmamızı 
sağlar. Olumsuz davranışlarımız ise bize ve çevremizdekilere zarar verir. Her 
iki durumda da davranışlarımızdan hem kendimiz hem de çevremizdekiler 
etkilenir. Şimdi bunu bir etkinlikle görelim.” 

4. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır ve doldurmaları için verilen sürenin 
ardından gönüllü öğrencilerin paylaşımları alınır.

5. Öğrencilerden, kendini ve arkadaşlarını etkileyen davranışlarına örnek 

NE EKERSEN ONU BİÇERSİN

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
30. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

vermesi istenir. Öğrenciler, “Okuldaki davranışlarınız sizi ve arkadaşlarınızı 
nasıl etkiler? Buna örnek verebilir misiniz?” gibi sorularla teşvik edilir. 
Öğrencilerin örnek bulmakta zorlanması durumunda Etkinlik Bilgi Notu-1’de 
yer alan sorular sınıfa yöneltilebilir.

6. Etkileşim tamamlandıktan sonra aşağıdaki açıklama yapılır ve Etkinlik Bilgi 
Notu-2’deki hikâye öğrencilere okunur:

“Sevgili çocuklar, şimdi sizlere konumuzla ilgi çok etkileyici bir hikâye 
okuyacağım.”

7. Hikâyenin ardından aşağıdaki tartışma soruları ile sürece devam edilir:

• Sizin de buna benzer hikâyeleriniz var mı?

• Davranışlarımızın etkilerini fark etmek neden önemlidir?

8. Gönüllü öğrencilerin cevapları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama ile 
etkinlik sonlandırılır:

“Bu etkinliğimizde, davranışlarımızın bizi ve çevremizdekileri etkilediği 
farkındalığını geliştirmiş olduk. Çevremizdekilere olumlu davranmayı tercih 
edersek olumlu tepkiler alırız ve olumlu etkileniriz. Böylece mutlu, öz güvenli, 
saygı duyulan bireyler olmayı tercih etmiş oluruz. Olumsuz davranırsak 
olumsuz tepkiler alırız ve olumsuz etkileniriz. Bu durum karşısında da mutsuz, 
öfkeli, yalnız, öz güvensiz bireyler olmayı tercih etmiş oluruz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden, GÜLÜMSEME hikâyesini aileleriyle paylaşmaları istenir.

2. Bu etkinlikte kazandıklarını günlük hayatlarında kullanmaları ve etkilerini 
gözlemeleri istenir. Eğer isterlerse bu gözlemlerini zaman zaman sınıfla 
paylaşabilecekleri söylenir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Ferah AKAYDIN

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyalde uyarlama yapılabilir. 

2. Çalışma Yaprağı-1’in tamamlanması sırasında öğretmen öğrencilere bireysel olarak 
rehberlik ederek destek sunabilir.

3. Çalışma Yaprağı-1’in tamamlanması için ek süre verilerek öğrenme süreci 
farklılaştırılabilir.

4. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan iki senaryonun cevaplanması yerine bir tanesinin 
cevaplanması istenerek etkinlik basitleştirilebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

Örnek Durum-1 Örnek Durum-2

Sokakta yürürken yerde bir çanta buldun. Çantayı 
emniyete teslim ederek sahibinin bulunmasına yar-
dımcı oldun.

Sınıfta bir arkadaşına lakap taktın. Önceleri şaka 
amaçlı bunu yaparken artık tüm sınıf arkadaşların, 
öğrenciye o lakapla seslenmeye başladı. Kontrolden 
çıkan bu durum karşısında sen ve arkadaşın çok zor 
durumda kaldınız.

Bu davranışın SENİ nasıl 
etkiler?

Bu davranışın 
ÇANTANIN SAHİBİNİ 

nasıl etkiler?

Bu davranışın SENİ nasıl 
etkiler?

Bu davranışın 
ARKADAŞINI nasıl etkiler?
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1

 1. Okulda, lavabo ve tuvaleti pis ya da temiz bırakırsan bu durum, seni ve çevrendekileri nasıl etkiler?
 “Okulda lavabo ve tuvaletleri temiz bırakırsan temiz bulursun.  Eğer pis bırakırsan pis bulursun. 
Sabun, tuvalet kâğıdı gibi malzemeleri özenli kullanırsan hem okulun bütçesine ve diğer öğrencilerin de 
yararlanmasına katkı sağlamış olursun hem de tekrar ihtiyacın olduğunda onları yerinde bulabilirsin.”

 2. Ders araç gereçlerini özenle kullanırsan bu durum seni ve çevrendekileri nasıl etkiler?
 “Ders araç gereçlerini özenle kullanırsan eşyaların zarar görmez. Ayrıca israf etmemiş olursun. 
Böylece aile bütçeni ve doğayı da korumuş olursun.”

 3. Öğretmenini derste dikkatli dinlersen seni ve çevrendekileri nasıl etkiler?
 “Derste öğretmeni dikkatli dinlersen hem dersin huzurunu korumuş olursun hem de dersi daha iyi 
anlarsın. Böylece kendine ve çevrene zarar vermeyen, sevilen, sayılan ve başarılı biri olursun.”
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-2

GÜLÜMSEME 
 Küçük kız, üzgün görünen yabancıya gülümsedi. Adam kendini daha iyi hissetti. Geçmişte bir 
arkadaşının ona yapmış olduğu iyiliği anımsadı ve ona bir teşekkür mektubu yazdı. Bu mektup arkadaşının 
o kadar hoşuna gitti ki yemek yediği lokantaya iyi bir bahşiş bıraktı. Bu bahşişin miktarına şaşıran garson 
paranın bir kısmını yolda gördüğü bir fakire verdi. Adam çok sevindi çünkü iki gündür açtı, ağzına bir lokma 
bile koymamıştı. Yemeğini bitirdikten sonra, kaldığı izbe odaya gitmek üzere yola koyuldu. (O sırada başına 
bir felaket geleceğinden haberi bile yoktu.) Yolda soğuktan titreyen bir köpek yavrusuna rastladı ve onu alıp 
eve götürdü. Soğuk fırtınadan kurtulup başını sokacak bir yer bulduğu için köpekçik çok mutluydu. O gece 
evde yangın çıktı. Köpek yavrusu havlamaya başladı. Bütün ev halkını uyandırana kadar havladı ve böylece 
yangından herkes kurtuldu. Bunların hepsinin nedeni bir kuruşa bile mal olmayan bir GÜLÜMSEME idi.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Kendini tanımlayan özelliklerin değişebilir olduğunu fark eder./31.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişiler Arası İlişkiler

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Öğrenci sayısı kadar küçültülmüş A4 kâğıdı hazırlanır. (A4 kâğıdını 4 
kez küçülttüğümüzde 16 tane kâğıt olacaktır, etkinlikte istenen boyut için 
yeterlidir.)

2. Poşet veya bir kutu hazır bulundurulur.

3. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunur.

Araç-Gereçler
1. Etkinlik Bilgi Notu
2. Öğrenci sayısı kadar küçük kâğıt
3. Poşet, kutu veya kalem kutusu benzeri bir materyal

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Öğrencilere “Sevgili öğrenciler, kendinizi en iyi tanımlayabileceğiniz 
kişilik özelliklerinizi düşünmenizi istiyorum.” yönergesi okunur ve 5 dakika 
düşünme süresi verilir. (Öğrencilere yardımcı olmak amacıyla “Etkinlik Bilgi 
Notu” okunur.)

2. Düşüncelerini paylaşmak isteyenlerden paylaşımları alınır; olumlu ya da 
olumsuz ifadeler, eleştirmeden kabul edilir.

3. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılır ve öğrencilere düşünmeleri 
için süre verilir:

“Kişilik özellikleri bizi biz yapan, diğer insanlardan ayıran özelliklerdir. 
Bu özellikler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Hatta bazen yıllar içinde, 
aynı kişide bile değişiklik gösterebilir. Şimdi sizden birkaç yıl öncesini 
düşünmenizi istiyorum. O zaman var olan ama şimdi değişen özelliklerinizi 
hatırlamaya çalışın.” 

4. Özellikleri bulmakta zorlanan öğrenciler olursa onlara şu şekilde açıklama 
yapılır: 

“Çocuklar, bazen biz fark etmesek de aile bireylerimiz veya arkadaşlarımız 
bizdeki bu değişimi daha kolay fark edebilirler. Onları hatırlamaya çalışın. 
Örneğin birkaç yıl önce sinirli ve çabuk öfkelenen biriyken artık daha sakin 
kalabilmek gibi.” 

DEĞİŞİM ZAMANI

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
31. HAFTA



351

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

5. Öğrencilerin her birine küçük kâğıtlar verilir ve değişim gösteren özelliklerini 
ve bu özelliklerde nasıl bir değişiklik olduğunu yazmaları istenir. 

6. Öğrenciler cevaplarını yazdıktan sonra, her birinin kâğıtları kutuya atmaları 
sağlanır.

7. Daha sonra gönüllü öğrencilerden sırayla birer kâğıt çekmeleri ve buradaki 
değişimi sesli şekilde okuyarak bu değişime yönelik görüşlerini ifade etmeleri 
istenir.

8. Paylaşımların ardından tüm sınıfa aşağıdaki tartışma soruları yöneltilir:

• Arkadaşlarınızın yazdıkları kişilik özelliklerinden zaman içinde 
değişmeyeceğini düşündükleriniz var mı? Neden?

• Eğer kişilik özelliklerimizin değişmesi mümkün olmasaydı neler 
yaşardık?

9. Gönüllü öğrencilerin cevapları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama ile 
etkinlik sonlandırılır:

“Evet çocuklar, kişilik özellikleri büyümenin, insanlarla iletişime girmenin, 
yaşantıların, bazen hedeflerin, bazen de örnek alınan insanların etkisiyle 
zamanla değişime uğrayabilir. Bizi biz yapan şey kişilik özelliklerimiz kadar 
bu kişilik özelliklerimizin de değişebilir olmasıdır.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi: -

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Şükran ÇELİK

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilerin değişen kişilik özelliklerini yazmaları sırasında öğretmen bireysel 
olarak rehberlik ederek destek sunabilir.

2. Öğrencilerin değişen kişilik özelliklerini yazarak tamamlamaları için ek süre verilerek 
öğrenme süreci farklılaştırılabilir. 

3. Öğretmen kendisinin değişen bir kişilik özelliğini örnek verip öğrencilere model 
olarak etkinlik sürecini farklılaştırabilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

 Kişilik özellikleri, ailelerimizden kalıtım yoluyla bize geçen özelliklerin çevreyle etkileşimi sonucunda 
oluşan, bizi biz yapan temel özelliklerimizdir. Diğer insanlardan farklılıklarımız olsa da bazen benzer 
özelliklere de sahip olabiliriz. Örnek verecek olursak; umursamaz olmak, titiz olmak, duyarlı olmak, cömert 
olmak, cimri olmak, çalışkan olmak, sabırlı olmak, rahat olmak, hareketli olmak, kararlı olmak, kararsız olmak, 
tuttuğunu koparmak, korkak olmak, cesur olmak, dürüst olmak, girişken olmak, barışçı olmak, yardımsever 
olmak, duygusal olmak gibi. 

 Sizler de kendinizde fark ettiğiniz kişilik özelliklerinizi bulmaya çalışın. Bazen sizler bunun farkında 
olmazsınız ancak çevrenizdeki insanlar size bunu ifade edebilir. Annenizin size kullandığı “Odanı sürekli 
derli toplu tutmanı seviyorum.” cümlesi aslında sizin düzenli biri olduğunuz anlamına gelir.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

İnsanların farklı kişilik özelliklerine sahip olmasının kişiler arası ilişkilere zenginlik 
katacağını bilir./32.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişiler Arası İlişkiler

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Öğrencilere etkinlikten en az bir gün önce, etkinliğin yapılacağı gün pastel 
boyalarını getirmeleri hatırlatılır.

Araç-Gereçler

1. Öğrenci sayısı kadar A4 kâğıdı
2. Pastel boyalar
3. Tahta kalemi
4. Hamur yapıştırıcı ya da bant

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Aşağıdaki açıklama ile etkinliğe giriş yapılır:

“Sevgili çocuklar, geçen hafta hatırlarsanız kişilik özelliklerimiz üzerine 
konuşmuştuk. Bu hafta da benzer bir konu hakkında bir etkinlik yapacağız 
ama bu hafta oldukça renkli olacak. Haydi başlayalım.”

2. Öğrencilere A4 kâğıtlarından birer adet verilerek aşağıdaki açıklama 
yapılır. Öğrenciler resimlerini yaparken tahta kalemi ile tahta ortadan ikiye 
bölünür.

“Her birimizin birbiriyle çok fazla ortak özelliği var. Mesela saç renkleri, 
göz renkleri birbiriyle aynı olan birçok arkadaşınız var. Hatta boyları, 
kiloları aynı olan arkadaşlarımız da var. Bu özelliklerden birisi de 
cinsiyetlerimiz. Şimdi kız öğrencilerin sadece kahverengi, erkek öğrencilerin 
ise sadece siyah boyalarını kullanarak içlerinden geldiği gibi soyut resimler 
yapmalarını istiyorum. Resmi yalnızca kâğıdın yarısına yapacaksınız o 
nedenle kâğıtlarınızı ikiye katlayın. Biraz hızlı olun, çünkü sizden çok güzel 
bir resim daha isteyeceğim.”

3. Öğrencilerin resimleri tamamlandıktan sonra aşağıdaki açıklama yapılır:

“Az önce konuştuğumuz gibi bazı özelliklerimiz siyah ve kahverengi gibi 
birbirine yakın renkler gibi benzerken kişilik özelliklerimizi birbirinden çok 
farklı ve rengârenk olabilir. Şimdi her biriniz sizi en iyi tanımlayan kişilik 
özelliklerinden 3 tanesini düşünün ve her biri için o özelliği anlatan birer 
renk belirleyin. Sonra kâğıdınızın diğer yarısına bu renkleri kullanarak bir 
soyut resim daha yapın.”

RENKLERİN DİLİ

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
32. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

4. Resimler tamamlandıktan sonra gönüllü öğrencilerden resimlerdeki renklerin 
hangi kişilik özelliklerini temsil ettikleri ve neden o renk olduklarına ilişkin 
paylaşımda bulunmaları ve paylaşımlarından sonra resimlerini ikiye bölerek 
cinsiyetlerini belirten resmi tahtadaki çizginin soluna, kişilik özelliklerini 
belirten resmi ise tahtanın sağına yapıştırmaları istenir.

5. Gönüllü öğrencilerin açıklamalarını yapıp resimlerini yapıştırmalarından 
sonra tüm sınıftan aynı şekilde resimlerini yapıştırmaları istenir.

6. Daha sonra sınıfa aşağıdaki tartışma soruları yöneltilir:

• Tahtanın hangi tarafı daha renkli? Sizce neden?

• Bu renk zenginliğine sebep olan şey nedir?

• Bu zenginlik ilişkilerimize neler kazandırır?

7. Öğrencilerin cevapları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama ile etkinlik 
sonlandırılır:

“Sevgili çocuklar, sizlerin de gördüğü gibi bazı özelliklerimiz söz konusu 
olduğunda oldukça benzer bir sınıfken söz konusu kişilik özellikleri 
olduğunda oldukça zengin ve rengârengiz. Bu zenginlik sayesinde kişiler 
arası ilişkilerimizde de birçok rengi aynı anda görebiliyoruz. Eğer bu kişilik 
özelliklerimiz olmasaydı dünyamız sadece kahverengi ve siyahtan ibaret 
olacakken sizlerin her birinizin özellikleri sayesinde rengârenk bir dünyaya 
sahibiz. Sizi farklılıklarınızla birlikte çok seviyorum.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi: -

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Şükran ÇELİK

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilerin resim etkinliğini tamamlaması için ek süre verilerek öğrenme süreci 
farklılaştırılabilir.

2. Öğrencilere verilen yönergeler kelime sayısı, kelime zorluğu veya yabancılığı (soyut 
resim vb.) göz önünde bulundurularak basitleştirilebilir.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Kariyer

Çalışarak bir şey üretmenin sorumluluğunu alır./33.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kariyer Farkındalığı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 sınıf mevcudu kadar çoğaltılır.

Araç-Gereçler

1. Tuvalet kâğıdı rulosu/karton
2. 2 farklı renk karton
3. Yapıştırıcı
4. Makas
5. Kuru boya kalemleri

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Öğrencilere, “Değerli öğrenciler en son ne zaman bir ürün ürettiniz, bir 
çiçek yetiştirdiniz veya bir hediye hazırladınız?” sorusu sorularak etkinliğe 
giriş yapılır.

2. Gönüllü öğrencilerin cevapları alındıktan sonra uygulayıcı tarafından şu 
açıklama yapılır:

“Çabalarımız sonucu bir ürün üretmek hepimize keyif verir. Bir ürün ortaya 
koyarken öncelikle fikrimizi tasarlarız, fikir aşaması için beyin fırtınası 
gibi yöntemler kullanırız. Ürün geliştirmek için bazı ölçütler belirleriz. Bu 
ölçütler ürünü hazırlarken hangi malzemeleri kullanacağımız, kimlerden 
yararlanacağımıza ilişkin sorulardır. Ardından ortaya koyacağımız ürün için 
gerekli sorumlulukları üstleniriz. Ürünü nerede ve ne amaçla kullanacağımızı 
belirler ve yapım aşamasına başlarız. Sorumluluk üstlenip çaba gösterip 
ürettiğimiz ürünlerin yanında diğer insanların yararı için ortaya koyduğumuz 
emekler de birer üründür. Bugün yapacağımız etkinlikte ise bir şey üretmenin 
sorumluluğunu alarak bir kalemlik yapacağız.”

3. Açıklamanın ardından öğrencilerden getirmeleri istenen tuvalet kâğıdı 
rulosunu/kartonu çıkarmaları ve sıralarına koymaları söylenir. 

4. Tuvalet kâğıdı rulosu getiren öğrencilerden renkli karton ile rulonun etrafını 
kaplamaları, tuvalet kâğıdı rulosu yerine karton getiren öğrencilerden de 

ÇABALARSAM OLUR

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
33. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

kartonu iki ucundan birleştirerek silindir hâline getirmeleri istenir. Ardından 
kalemliğin alt tabanını yapmak için kartondan daire şeklinde bir parça 
keserek silindirin/tuvalet kâğıdı rulosunun altına yapıştırmaları gerektiği 
söylenir.

5. Kalemliğin yapımının ardından öğrencilerden süsleme için diğer renkli 
kartona kuru boya kalemlerini kullanarak bir ağaç resmi çizmeleri istenir. 
Çizimler yapıldıktan sonra kesilen ağaç resmini silindirin/tuvalet kâğıdı 
rulosunun etrafına yapıştırıcıyla yapıştırmaları gerektiği açıklanır.

6. Tüm kalemlikler bittikten sonra herkesin kendi ürettiği kalemliği öğretmen 
masasına getirerek sergilemesi istenir.

7. Gönüllü öğrencilerden etkinlik sürecine ve ürettikleri kalemliklere ilişkin 
paylaşımları alınır.

8. Aşağıdaki tartışma sorularıyla etkileşim sürdürülür:

• Etkinlik boyunca üstlendiğiniz sorumlulukla bir ürün ortaya çıkarmak 
size neler hissettirdi?

• Sizce hiç kimse sorumluluklarını üstlenmeyip görevlerini yerine 
getirmezse nasıl bir yaşam hâkim olur?

• Kendimize, ev-aile yaşamımıza, okulumuza, toplumumuza karşı 
sorumluluklarımız nelerdir?

• Çaba harcayarak bir kalemlik ürettiniz, bir ürün ortaya koymanın size 
hissettirdiği duygular neler oldu?

• Etkinlik süresince kendinize ilişkin fark ettikleriniz oldu mu? Bu 
farkındalıklarınızı yaşama taşıma konusundaki planlarınız nelerdir?

9. Uygulayıcı tarafından şu açıklamayla etkinlik sonlandırılır:

“Evet, çocuklar! Bugünkü etkinlikte hepimiz bir ürün ortaya koymanın keyfini 
yaşadık. Çevremizde de gördüğümüz her şey tıpkı kalemliği yaparken 
olduğu gibi bir çaba ve emek sonucu ortaya çıkmış olan ürünlerdir. 
Oturduğumuz sıralar, yazı yazdığımız tahtalar, öğrenci olarak sizlerin 
okulda bulunarak derslere katılmanız ve verilen ödevleri yapmanız, öğretmen 
olarak bizlerin size öğrettikleri, çiftçilerin emekleriyle ortaya çıkan sebze 
ve meyveler, ailemizin geçinmek için çalışması gibi her şey bir sorumluluk 
üstlenip çalışılarak ortaya konmuştur. Hepimiz tüm bunların farkında olarak 
yaşamımızı planlamalı ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden evlerinde bulunan atık/geri dönüşüm malzemelerini kullanarak 
aileleriyle birlikte evde kullanabilecekleri bir nesne/malzeme/eşya üretmeleri 
ve Çalışma Yaprağı-1 dağıtılarak üretme sürecine ilişkin deneyim ve 
gözlemlerini ilgili başlıklara yazmaları istenebilir. Ürün üretmek ve Çalışma 
Yaprağı-1’i doldurmak için öğrencilere 1 hafta süre verilir.
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Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Sevgi GÖK

1. Uygulayıcı tarafından 1 hafta öncesinden öğrencilere duyuru yapılarak tuvalet kâğıdı 
rulosu, 2 farklı renk karton, makas, yapıştırıcı, kuru boya kalemleri getirmeleri istenir. 
Kalemlik ana malzemesi olan tuvalet kâğıdı rulosunu getiremeyecek öğrencilerin 
rulo yerine karton getirebileceği söylenir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da punto 
büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Kalemlik yapımı sırasında akran/öğretmen desteği sunulabilir.

3. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

ÜRÜN SERÜVENİM

Ürününüzü ortaya koyduktan sonra aşağıdaki başlıkları doldurun.

1. Ürününüzü ortaya koymadan önce aklınızdaki tasarım fikri nasıldı? Ürün geliştirme 
ölçütleriniz ve tasarım planınız neydi?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Ürününüzü hangi alanda ve hangi işleve yönelik kullanmayı düşündünüz?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Ürününüzü ortaya koyarken hangi çabayı gösterdiniz? Hangi sorumlulukları 
aldınız?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. İş birliği sonucu bir ürün ortaya koymak neler hissettirdi?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Sorumluluk üstlenip, çaba gösterip ailenizin kullanımına açık işlevsel bir ürün 
ürettiniz. Bunun sonucunda duygularınız nelerdir? Paylaşabilir misiniz?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3 
 

Çalışma Yaprağı 1 
ÜRÜN SERÜVENİM 

 
Ürününüzü ortaya koyduktan sonra aşağıdaki başlıkları doldurun. 

 
1. Ürününüzü ortaya koymadan önce aklınızdaki tasarım fikri nasıldı? Ürün geliştirme 

ölçütleriniz ve tasarım planınız neydi? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Ürününüzü hangi alanda ve hangi işleve yönelik kullanmayı düşündünüz? 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Ürününüzü ortaya koyarken hangi çabayı gösterdiniz? Hangi sorumlulukları aldınız? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4. İş birliği sonucu bir ürün ortaya koymak neler hissettirdi? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Sorumluluk üstlenip, çaba gösterip ailenizin kullanımına açık işlevsel bir ürün ürettiniz. 

Bunun sonucunda duygularınız nelerdir? Paylaşabilir misiniz? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Kariyer

Kendi ilgileri ile mesleklerin özelliklerini ilişkilendirir./34.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kariyer Farkındalığı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-2 sınıf mevcudu kadar çoğaltılır.

2. Sınıf çember düzeninde oturacak şekilde ayarlanır.

Araç-Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Etkinlik Bilgi Notu

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. “Değerli öğrenciler hepimizin ilgi alanı farklıdır. Bu farklılıklar okul 
yaşantımızda olduğu gibi iş yaşantımızda da görülür. Geçtiğimiz haftalarda 
ilgilerden bahsetmiştik. Her birimiz kendi ilgi alanlarımızı keşfetmiştik. Bu 
haftaki etkinliğimizde kendi ilgi alanlarımızın seçmeyi düşündüğümüz 
mesleklerle ilişkili olup olmadığını inceleyeceğiz.” açıklaması ile etkinliğe 
giriş yapılır.

2. Uygulayıcı tarafından Çalışma Yaprağı-1 tahtaya yansıtılır/asılır/elle yazılır. 
Ardından öğrencilerin Çalışma Yaprağı-2’yi doldururken bu görselden 
yararlanabilecekleri açıklanır.

3. Daha önceden öğrenci sayısı kadar çoğaltılan Çalışma Yaprağı-2 öğrencilere 
dağıtılır.  Çalışma Yaprağı-2’nin “İlgilerim” başlığına daha önceki 
etkinliklerde fark ettikleri ilgilerinden 5 tanesini yazmaları, “Mesleklerim” 
başlığına ise seçmeyi düşündüğü mesleklerden 3 tanesini yazmaları istenir. 

4. Yazma işlemi tamamlandıktan sonra uygulayıcı tarafından sınıfta en az 2 
aynı mesleği yazan öğrenciler gruplandırılır. Sınıf içerisinde aynı mesleği 
seçen ortak öğrenci yoksa bu öğrenciler kendi aralarında gruplandırılır. 

5. “İlgilerim” ve “Mesleklerim” başlığına yazma işlemi tamamlandıktan sonra 
uygulayıcı tarafından şu açıklama yapılır:

“Evet, hepiniz ilgilerinizi ve seçmeyi düşündüğünüz meslekleri yazdınız. 
Şimdi sizlerden istediğim ‘Mesleğimin Özellikleri’ başlığını doldurmanız. 

KENDİ SEÇİMİM

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
34. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Mesleklerin özelliklerine şu örnekleri verebilirim. Mesela öğretmen, doktor 
olan kişiler insanlarla çalışırken; mühendisler makinelerle çalışır veya bir tur 
rehberinin iletişimi güçlü olmalı, seyahat etmeye engel durumu olmamalıyken; 
bir mimarın ofis ortamında çalışmaya istekli olması gerekir. Deneysel 
araştırmalar yapan bilim insanları laboratuvar ortamında deney aletleriyle 
çalışırken; ziraatla uğraşan çiftçiler açık alanda, tarlalarda tarım aletleriyle 
çalışır. Çalışma ortamı kadar mesleklerin başka özellikleri de vardır. Bunlar 
çalışma saatleri, ücret, statü, iş bulma olanağı olarak sıralanabilir.”

6. Açıklamanın ardından grup üyelerinin yazmış oldukları mesleklere 
ait özellikleri tartışma yoluyla belirlemeleri ve Çalışma Yaprağı-2’nin 
“Mesleğimin Özellikleri” başlığına yazmaları istenir.

7. Eğer sınıfta ortak meslek yazmayan öğrencilerin olduğu grup varsa, bu grup 
tek tek yazmış oldukları mesleklere ait özelikleri tartışarak belirleyecek ve 
Çalışma Yaprağı-2’nin “Mesleğimin Özellikleri” başlığına yazacaktır.

8. Yazma işlemi için 10 dakika süre verilir.

9. Yazma işleminin tamamlanmasından sonra uygulayıcı tarafından grup 
çalışmasının sona erdiği ve bireysel çalışmaya devam edileceği söylenir. 
Ardından ortak olarak yazılmayan mesleklere ilişkin özelliklerin öğrencilerin 
kendileri tarafından bireysel olarak yazılacağı açıklanır. Sonrasında 
öğrencilerin yazmış oldukları mesleklerin özellikleriyle kendi ilgi alanlarından 
hangilerinin ilişkili olduğunu fark edip ilgi alanlarını o meslekle eşleştirmeleri 
istenir. Ardından eşleşen mesleklerde çalıştıklarını hayal etmeleri istenir ve 
bunun sonunda kendilerini nasıl hissettikleri sorulur.

10. Gönüllü öğrencilerden etkinlik sürecine ve hayallerine ilişkin paylaşımları 
alınır. 

11. Tartışma sorularıyla etkileşim devam ettirilir:

• Etkinlik boyunca hissettikleriniz, düşündükleriniz neler oldu?

• İlgiler neden önemlidir?

• Meslek özelliklerini bilmenin size nasıl bir katkısı olur?

• Sadece meslek özelliklerine göre bir mesleğe yönelmek sizce yeterli 
midir?

12. Aşağıdaki yönerge verilerek etkinlik sonlandırılır:

“Gördüğümüz gibi ilgilerimiz bizleri adım adım seçeceğimiz mesleğe 
götürmektedir. Kendimizi tanımak, ilgilerimizin farkında olmak ileride 
yapacağımız meslekten aldığımız doyumu ve başarıyı etkileyecektir. 
Unutulmamalıdır ki ilgilerimiz yaşımıza, çevremize, akademik başarımıza 
göre zamanla değişebilir. Kariyer planlaması yaparken ilgilerimizi de göz 
önüne almalı ve ilgilerimizin istediğimiz mesleğin özellikleriyle uygun olup 
olmadığına da bakmalıyız.”
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden ilgilerin ve meslek özelliklerinin birbirinden ayrı 
değerlendirilmesinin sonuçlarının aileyle tartışılması istenebilir. 

2. Öğrencilerden istedikleri mesleklerin özelliklerini farklı bilgi kaynaklarından 
araştırmaları ve araştırma sonuçlarını 1 hafta sonra sınıfla paylaşmaları 
istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Sevgi GÖK

1. Çalışma Yaprağı-1 etkinlik öncesinde tahtaya yansıtılır. Yansıtmanın mümkün 
olmadığı durumlarda uygulayıcı yazıyı tahtaya asar/elle yazar.

2. Öğrencilerin ilgiler hakkında sorusu olursa Etkinlik Bilgi Notundan yararlanılarak 
açıklama yapılır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da punto 
büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Öğrencinin ilgi alanları ve mesleklerle ilgili eşleme yapılırken öğretmen desteği 
sunulabilir.

3. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ İLGİLER-MESLEKLER*

1. FEN BİLİMLERİ İLGİSİ:
Tıp, Veterinerlik, Mühendislik

2. SOSYAL BİLİMLER İLGİSİ:
Hukuk, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, İlahiyat

3. ZİRAAT İLGİSİ:
Veterinerlik, Ziraat ve Orman Mühendisliği, Su Ürünleri, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Balıkçılık, Hayvancılık

4. MEKANİK İLGİ:
Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Gemi İnşaatı, Uçak Mühendisliği, Tekstil Mühen-
disliği, Teknik Eğitim Fakültesi 

5. İKNA İLGİSİ:
Yazarlık, Gazetecilik, Diplomatlık, Yöneticilik, İşletmecilik, Din Görevlisi, Öğretmenlik, Avukatlık, Halkla İlişkiler, 
Sigortacılık, Sinema-TV

6. TİCARET İLGİSİ:
Pazarlama ve Reklamcılık

7. EDEBİYAT İLGİSİ:
Edebiyat, Diller Filoloji, Basın-Yayın, Gazetecilik, Yazarlık, Şairlik

8. YABANCI DİL İLGİSİ:
Tercümanlık, Turist Rehberliği, Yabancı Dil Öğretmenliği

9. GÜZEL SANATLAR İLGİSİ:
Güzel Sanatlar Fakültesi

10. MÜZİK İLGİSİ:
Konservatuarlar

11. SOSYAL YARDIM İLGİSİ:
Tıp, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Hemşirelik, Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim Öğretmenliği 

12. İŞ AYRINTILARI İLGİSİ: 
Muhasebe, Sekreterlik, İşletme, İktisat, Maliye, İstatistik, Mimarlık, Tasarım ve Çizim, Haritacılık, Kütüphanecilik, 
Arşivcilik
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Çalışma Yaprağı 2

Çalışma Yaprağı 2 
 
 

       
 
 
1.………………………………………..   

 

2.………………………………………..  1. ………………………………………… 

 

3.………………………………………..  2. ………………………………………… 

 

4. ………………………………………..  3. ………………………………………… 

 

5. ……………………………………….. 

 

 

1. Mesleğimin Özellikleri   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.  Mesleğimin Özellikleri   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Mesleğimin Özellikleri 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

İLGİLERİM MESLEKLERİM 

MESLEĞİMİN ÖZELLİKLERİ 
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU*

1. FEN BİLİMLERİ İLGİSİ:
Fen bilimleri ile ilgili konuları öğrenmeye ve fen konuları üzerinde çalışmaya istekli olma.

2. SOSYAL BİLİMLER İLGİSİ:
Sosyal bilim alanı ile ilgili konuları öğrenmeye ve bu konular üzerinde çalışmaya istekli olma.

3. ZİRAAT İLGİSİ:
Bitki meyve, sebze, tahıl ve/veya hayvan yetiştirmekten üretmekten hoşlanma.

4. MEKANİK İLGİ:
Alet ve makineleri çalıştırmaktan ve onarmaktan hoşlanma.

5. İKNA İLGİSİ:
Duygu ve düşünceleri başkalarına iletmekten ve onları etkilemekten hoşlanma.

6. TİCARET İLGİSİ:
Alım satım işleri ile uğraşma, ticaret yolu ile kâr elde etme, bir malı müşteriye tanıtma ve satma gibi faaliyetlerden 
hoşlanma.

7. EDEBİYAT İLGİSİ:
Akıcı konuşabilme ve yazabilme, edebi eserleri incelemekten ve edebi eser üretmekten hoşlanma.

8. YABANCI DİL İLGİSİ:
Yabancı dil öğrenmeye istekli olma ve öğrenebilme.

9.  GÜZEL SANATLAR İLGİSİ:
Resim, heykel, el sanatları vb. sanat ürünleri yaratmaktan, mevcut eserleri incelemekten hoşlanma.

10. MÜZİK İLGİSİ:
Müzik dinlemekten, müzik aleti çalmaktan, müzik parçaları bestelemekten hoşlanma.

11. SOSYAL YARDIM İLGİSİ:
Zayıf ve hasta insanlara yardım etmekten hoşlanma.

12. İŞ AYRINTILARI İLGİSİ: 
Ayrıntılarla uğraşmaktan hoşlanma, her işi günü gününe yapma, bir yazı veya hesabı inceden inceye kontrol etme, 
her şeyi düzenli tutma.

KAYNAK: 

* Kuzgun, Y. (2014). Akademik Benlik Kavramı Ölçeği el kitabı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Kariyer

Derslerin mesleklerle ilişkisini açıklar./35.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kariyer Hazırlığı

6. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Büyük kartonlara derslerin isimleri yazılır. (Türkçe, Sosyal Bilgiler Fen
Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Resim, Müzik, Beden Eğitimi)

2. Mesleklerin isimlerinin yazılı olduğu kâğıtların içine konacağı bir kutu ya da
bir torba.

3. Kutunun üzerine “Meslek Tombalası” yazılır.

4. Etkinlik Bilgi Notu-2’ de yazan meslek isimleri üzerinde meslek tombalası
yazan bir kutunun içine kesilerek konur. Çalışma Yaprağı-1 sınıf sayısı kadar
çoğaltılır.

Araç-Gereçler

1. Etkinlik Bilgi Notu-1
2. Etkinlik Bilgi Notu-2
3. Çalışma Yaprağı-1
4. Üzerinde derslerin isimlerinin yazılı olduğu 9 karton ya da poster
5. Tombala kutusu olarak kullanılabilecek bir kutu ya da torba
6. Tombaladan çıkan meslekleri yapıştırmak için bant ya da yapıştırıcı 

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğe, “Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bu hafta derslerin
mesleklerle ilişkisini kurmaya çalışacağız.” denerek giriş yapılır.

2. Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur:

• Okulda hangi dersleriniz var?

• Bu derslerden birbirine benzeyen yani gruplayabileceğimiz dersler
var mı? Hangileri?

3. Daha sonra “Evet çocuklar okulda gördüğünüz bazı dersler birlikte
gruplanabilir.” açıklaması yapılarak Etkinlik Bilgi Notu-1 etkileşimli tahtada
yansıtılır ya da çıktısı tahtaya asılır.

4. “Bu dersler ve grupları ile ilgili sorunuz var mı?” ve “Bu gruplamayı neden
yaptık?” diye sorulur ve öğrencilerin cevapları alınır.

5. Öğrencilere şu yönerge verilir:

MESLEK TOMBALASI

6. SINIF ETKİNLİKLERİ
35. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

“Şimdi Meslek Tombalası isimli bir oyun oynayacağız. Önce mesleğin tanımını 
yapalım. Meslek, bir kimsenin hayatını sürdürmek ve geçimini sağlamak için 
yaptığı sürekli iş olarak tanımlanmaktadır.”

6. Uygulayıcı “Bu oyunda çeşitli mesleklerin isimlerinin yazılı olduğu bir 
kutumuz/torbamız var. Gönüllü arkadaşlarımız sırasıyla içerisinde mesleğin 
yazılığı olduğu kutu ve/veya torbadan bir tane kâğıt çekecek. Tombaladaki 
mesleğin hangi ders ya da derslerle ilişkili olabileceğini tahmin ederek 
tahtada ilgili kartona yapıştıracak.”

7. Etkinlik tamamlandıktan sonra öğrencilere aşağıdaki tartışma soruları 
yöneltilir:

• Daha önce derslerle meslekleri eşleştirmiş miydiniz?

• Her meslek sahibi sizce tüm dersleri üniversitede öğreniyor mudur?

• Şimdi gördüğümüz dersler bizi ileride hangi mesleklere hazırlıyor?

• Bu çalışmanın ardından şaşırtıcı ya da ilginç bulduğunuz eşleştirmeler 
oldu mu?

8. Öğrencilere aşağıdakine benzer bir açıklama yapılarak süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, okullarda olmamızın ve gördüğümüz derslerin bir amacı 
var, okullar bizi genel anlamda hayata hazırlıyor. Aslında biz her dersle 
geleceğimize bir adım daha atıyoruz. Bugün öğrendiğimiz gibi derslerin 
mesleklerle ilişkili olduğunu bilmek, bizim başarılı olduğumuz derslerden yola 
çıkarak hangi mesleği seçebileceğimiz konusunda bize yardımcı olabilir.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilere Çalışma Yaprağı -1 dağıtılır.

2. Bu formu evde dikkatlice inceleyerek doldurmaları istenir, iki gün sonra da 
sınıfta yeniden paylaşılacağı belirtilir.

Uygulayıcıya Not:

Etkinliği Geliştiren: Gülcan COŞKUN

1. Öğrenciler derslerin gruplanmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşarsa (Etkinlik Bilgi Notu-1 
dikkate alınarak) müdahale edilerek düzeltme yapılmalıdır.

2. Etkinlik Bilgi Notu-2’deki bazı gruplarda meslek sayısı çok olduğu için tombalaya 
onar tane meslek yazılabilir.

3. Dersler ve ilgili meslek alanları ile eşleştirmede dikkatli olunmalı, Etkinlik Bilgi Notu-
3’te yer alan listeden yardım alınmalı.

4. Liste dışında söylenen ve merak ettikleri mesleklerle ilgili okul rehberlik ve psikolojik 
danışma servisine yönlendirilebilirler.

Özel gereksinimli öğrenciler için,

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da punto 
büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Dersler ve derslerin ilgili olduğu mesleklerle ilgili öğretmen sözel ya da görsel destek 
sağlayarak etkinliği aşamalı hâle getirebilir. 

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU 1

SÖZEL DERSLER  
TÜRKÇE
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL YETENEK İLE İLGİLİ DERSLER  
GÖRSEL SANATLAR
MÜZİK 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

DİL İLE İLGİLİ  DERSLER  
İNGİLİZCE 
ALMANCA 
ARAPCA
FRANSIZCA

SAYISAL DERSLER  
MATEMATİK
FEN BİLGİSİ
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU 2

SÖZEL DERSLER VE MESLEKLERİ: 
• Animasyon ve Oyun Tasarımı
• Arkeoloji ve Sanat Tarihi
• Basın ve Yayın
• Coğrafya Öğretmenliği
• Gazetecilik
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
• İlahiyat
• Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 
• Sanat Tarihi
• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
• Tarih, Tarih Öğretmenliği 
• Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
• Türkçe Öğretmenliği

SAYISAL DERSLER VE MESLEKLERİ: 
• Astronomi ve Uzay Bilimleri
• Beslenme ve Diyetetik 
• Bilgisayar Mühendisliği
• Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
• Biyomedikal Mühendisliği
• Diş Hekimliği
• Ebelik 
• Eczacılık
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği 
• Endüstri ve Sistem Mühendisliği 
• Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
• Havacılık ve Uzay Mühendisliği
• Hemşirelik 
• Matematik Öğretmenliği 
• İnşaat Mühendisliği
• Mekatronik Sistemler Mühendisliği
• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
• Meteoroloji Mühendisliği, Mimarlık
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
• Tekstil Mühendisliği
• Tıp
• Uçak ve Uzay Mühendisliği
• Veteriner

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ VE MESLEKLERİ
• Arkeoloji, 
• Bankacılık 
• Çocuk Gelişimi
• Ekonomi
• Felsefe Grubu Öğretmenliği
• Hukuk
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
• İktisadi ve İdari Bilimler Programları
• İnsan Kaynakları Yönetimi Finans
• İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi 
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• Kamu Yönetimi
• Maliye
• Psikoloji
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
• Sınıf Öğretmenliği
• Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
• Sosyal Hizmet 
• Sosyoloji
• Turizm ve Otel İşletmeciliği 
• Uluslararası İlişkiler
• Uluslararası İşletme Yönetimi
• Uluslararası İşletmecilik 
• Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 
• Uluslararası Ticaret ve Finans

DİL BÖLÜMLERİ VE MESLEKLERİ:
• Alman Dili ve Edebiyatı 
• Almanca Öğretmenliği
• Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
• Arapça Öğretmenliği
• Çin Dili ve Edebiyatı
• İngiliz Dili ve Edebiyatı
• İngilizce Öğretmenliği
• Japonca Öğretmenliği 
• Mütercim-Tercümanlık 
• Rus Dili ve Edebiyatı
• Turizm Rehberliği 

RESİM İLE İLGİLİ MESLEKLER:
• Fotoğraf Sanatçısı
• Seramik Sanatçısı
• Seramik Öğretmeni
• Moda Tasarımcısı
• Moda ve Tekstil Tasarımcısı
• Takı Tasarımcısı
• İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı
• Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
• Ressam
• Resim Öğretmeni
• Grafik Sanatçısı-Tasarımcısı
• Grafik Öğretmeni
• Heykeltıraş

MÜZİK İLE İLGİLİ MESLEKLER
• Müzik öğretmenliği
• Müzisyenlik
• Besteci

BEDEN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MESLEKLER
• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
• Antrenör
• Spor Yöneticisi
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Çalışma Yaprağı 1

Sevgili Öğrencim,

 Bugün mesleklerle derslerin ilişkisini kurmaya çalıştık. Senden, bugün öğrendiklerimizle ilgili 

sana özel bir uygulama yapmanı istiyorum.

Senin en sevdiğin dersler:                      

 1. 

 2. 

 3. 

Senin en çok ilgi duyduğun meslekler:

 1. 

 2. 

 3. 

Seçtiğin hangi meslek hangi ders grubuyla ilgili? ( sözel, sayısal…..gibi)

 1.

 2.

 3.
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BOŞLUKLARI DOLDURALIM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Ortak

Sınıf rehberlik programı etkinliklerine/yaşantılarına ilişkin duygu ve düşüncelerini 
yansıtır./36.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Sene boyunca gerçekleştirilen sınıf rehberlik çalışmaları ve kazanımları göz-
den geçirilir. 

2. Çalışma Yaprağı-1 grup sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Ortak

İlkokul-Ortaokul-Lise kademelerindeki tüm sınıf düzeyleri

1. Çalışma Yaprağı-1

1. Etkinliğin amacının sene boyunca sınıf rehberlik programı etkinliklerine/
yaşantılarına ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtmak olduğu açıklanarak 
etkinliğe giriş yapılır.

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılarak boş bırakılan yerleri kendi düşün-
ce ve duygularına göre doldurmaları istenir. 

3. Öğrencilere Çalışma Yaprağı- 1’i doldurmaları için yeterli süre verilir. 

4. Ardından gönüllü öğrenciler Çalışma Yaprağı- 1’deki cevaplarını paylaşır. 
(Gönüllü öğrenci çıkmaması halinde uygulayıcı öğrencileri katılım sağlama-
ları için teşvik eder.)

5. Paylaşımlar alındıktan sonra aşağıdaki sorular ile devam edilir.

• Rehberlik etkinliklerine yönelik duygu ve düşünceleriniz neler? 

• Rehberlik etkinliklerinin daha iyi yapılması ve geliştirilmesi için öneri-
leriniz neler?

• Bu sene sınıf rehberlik etkinlikleri uygulanırken aklınızda kalan sizi 
etkileyen bir yaşantınızı paylaşır mısınız? 

6. Öğrencilerden paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki yönerge ile etkinlik 
sonlandırılır.

“Bu sene sınıf rehberlik etkinliklerinde akademik gelişim, kariyer gelişimi, 
sosyal duygusal gelişim alanlarında birçok faaliyete katıldınız. Bu etkinlikler-
le akademik anlayış ve sorumluluk geliştirme, okula uyum sağlama, eğitsel 
çalışmalarınızı planlayabilme gibi eğitim öğretim hayatınıza yönelik kaza-
nımlar elde ettiniz. Aynı zamanda kendinizi tanıyıp, kişisel güvenliğinizi 

6. SINIF ETKİNLİKLERİ  
36. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

sağlamanın yollarını değerlendirdiniz. Kişiler arası becerileri geliştirmek için 
çalıştınız. Meslekleri tanıyıp, çalışma hayatı konusunda bilgiler edindiniz. 
Rehberlik etkinlikleri bu bilgiler ışığında sizi hayata hazırlama, beceri kazan-
dırma, güçlü yanlarınızı geliştirme konularında destekler. Eğitim öğretim sü-
recinizde yine rehberlik etkinlikleri yaparak yeni kazanımlar öğreneceksiniz. 
Bu dönemin etkinlikleri sona erdi, ancak siz bu zamana kadar öğrendiğiniz 
bilgi ve becerileri yaşamınıza geçirebilir, yardıma ihtiyaç duyduğunuzda 
benden, okul psikolojik danışmanınızdan /rehber öğretmeninizden  destek 
isteyebilirsiniz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden istedikleri bir konu ile ilgili etkinlik tasarlamaları istenir. Tasar-
lanan etkinlikler okul psikolojik danışmanına /rehber öğretmene iletilir.

Etkinliği Geliştiren: Derya ATALAY

Uygulayıcıya Not: 1. Okul psikolojik danışmanı/rehber öğretmeni tasarlanan etkinlikleri EBA ya 
yükleyebilir veya etkinlik oluşturma birimlerine ulaştırabilir.
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Boşlukları Dolduralım

Bu sene yaptığınız rehberlik etkinliklerinin değerlendirilmesi, geliştirilebilmesi amacıyla sizin fikirlerinize ihti-

yacımız var. Etkinliklere ilişkin duygu ve düşüncelerinizi boş bırakılan kısımlara yazabilirsiniz. İhtiyaç duyar-

sanız arka sayfayı kullanabilirsiniz.

1- Bu sene sınıf rehberlik etkinliklerinde ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

faaliyetleri yaptık.

 

2- Rehberlik etkinliklerinde daha önce bilmediğim……………………………………… …………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

konuları öğrendim.

3- En çok………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

etkinliklere katılmaktan keyif aldım.

4- ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….......................................................................................

etkinliklere katılmaktan çok hoşlanmadım.

5- Bence ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….........................

konularında da etkinlikler olmalı.

TEŞEKKÜR EDERİM.

Çalışma Yaprağı 1
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ORTAOKUL  
SINIF REHBERLİK  

ETKİNLİKLERİ
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Yeni durumlar ve değişimlerle ilgili duygularını ifade eder./1.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Duygularını Anlama ve Yönetme

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Öğrencilerin yanlarında bulunan kitaplar ya da uygulayıcı tarafından 
getirilen mümkünse ağır kitaplar öğretmen masasına konur.

3. Her bir kitabın üzerine birer kâğıt yapıştırılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılır:
“Sevgili çocuklar, hayatımız birbirine benzeyen günlerle geçerken kimi 
zaman sizleri etkileyen yeni durumlar ve değişikliklerle de karşılaşabilirsiniz. 
Bu durumlar ve değişimler aklınızda yer edip bazı duygular hissettirebilir. 
Yeni bir okula başlayabilir, başka bir şehre ya da mahalleye taşınabilir, 
bilmediğiniz bir yere yolculuk yapabilir; ilk defa havyan sahiplenebilir, ilk 
defa bir kursa gidebilir, bir yarışmada yer alabilir ya da yeni bir arkadaş 
grubuna dâhil olabilirsiniz. Aynı zamanda 7. sınıfa geçmek de yeni bir 
olaydır. Bugün bu yeni olayların ve değişimlerin size hissettirdiği duygular 
hakkında konuşacağız.”

2. Açıklama yapıldıktan sonra gönüllü bir öğrenci tahtaya çağırılır ve öğretmen 
masasının başına geçmesi istenir. Daha sonra aşağıdaki yönerge verilir:
“Çocuklar hayatımız boyunca birçok yeni durum ya da değişimlerle 
karşılaştığımızı söylemiştim. Şimdi her birimiz hayatımızdaki değişimleri ya 
da yeni durumları düşünelim. Birazdan bunları paylaşmanızı isteyeceğim.”

3. Öğrencilerin bir süre düşünmelerine izin verilir ve sonrasında sırasıyla 
öğrencilerin cevapları alınır. Alınan uygun cevaplar her bir kitabın üzerindeki 
kâğıda birer tane olacak şekilde yazılır.

4. Daha sonra gönüllü öğrenciden sırt çantası takması istenir ve yeni durum ya 
da değişimleri temsil eden kitaplar birer birer öğrencinin sırtındaki çantaya 
koyulur. Gönüllü öğrenciyi rahatsız etmeyecek fakat ağırlık hissedecek 
kadar kitap konduktan sonra öğrenciye şu yönerge verilir:

Araç - Gereçler

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Sırt çantası
3. Kitaplar
4. Yapışkanlı kâğıtlar

ÇANTALAR HAFİFLİYOR

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
1. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

“Sanırım değişimler ve yeni durumlar sırtına biraz yük olmaya başladı. 
Dilersen bunların her birine ilişkin duygularını, neler hissettiğini bizimle 
paylaşarak bu yükü azaltabilir ve yeni durum ya da değişimlere uyum 
sağlayabilirsin.”

5. Gönüllü öğrenci yeni durum ve değişimlere ilişkin duygularını paylaştıktan 
sonra öğrenciye teşekkür edilerek yerine geçmesi istenir ve Çalışma 
Yaprağı-1 öğrencilere dağıtıldıktan sonra öğrencilere aşağıdaki açıklama 
yapılır:
“Az önce arkadaşınız yeni durum veya değişimlere yönelik duygularını ifade 
ederek, bu durumlara nasıl uyum sağlayabileceğimizi bize gösterdi. Şimdi 
sıra sizlerde. Elinizdeki çalışma yapraklarında ilgili yerlere karşılaştığınız yeni 
durum veya değişimleri yandaki damlalara da duygularınızı yazabilirsiniz.”

6. Çalışma yaprağını doldurmaları için yeterli süre verildikten sonra gönüllü 
öğrencilerden paylaşımları alınır.

7. Aşağıdaki sorular sorularak gönüllü öğrencilerden yanıtları alınır:
• Arkadaşlarınıza benzer durum ve değişimlerle karşılaştınız mı? 
• Yeni durum ve değişimlerde en sık hangi duyguyu hissedersiniz?
• Benzer durum ve değişimlerde arkadaşlarınızdan farklı duygular 

hissettiğinizi gözlemlediniz mi, gözlemlediyseniz neler hissettiniz?
• Arkadaşlarınızla sizin birbirinden farklı durum ve değişimlere 

birbirinizinkine benzer duygular hissettiğinizi gözlediniz mi, 
gözlemlediyseniz neler hissettiniz?

8. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik sonlandırılır:
“Sevgili çocuklar, hepiniz bugün yeni durum ve değişimlerle ilgili olarak 
duygularınızı paylaştınız. Kimi durumlarda duygularınızın kendinize özgü 
olduğunu, kimi durumlarda ise arkadaşlarınızla ortak duygular hissettiğinizi 
fark ettiniz. Hayatta değişim ve yeni durumlar kaçınılmazdır. Değişime uyum 
sağlamayı kolaylaştırmak istediğiniz zamanlarda duygularınızı ifade etmek, 
uyum için yeni yollar bulmanızı sağlar. Bundan sonra karşılaştığınız yeni 
durumlarda veya değişimlerde birbirimizle duygularımızı paylaşarak hem 
yükümüzü hafifletebilir hem de daha iyi uyum sağlayabiliriz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden bir sonraki hafta boyunca yeni durum ve değişimleri 
gözlemlemeleri ve hissettikleri duyguları yazmaları istenebilir. Yazdıklarından 
istediği kısımları aile, öğretmen veya arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir.

2. Diğer kişilerin yeni durum ve değişimler karşısında nasıl duygular hissettikleri 
ve duygularını nasıl ifade ettiklerini gözlemlemeleri istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyalde uyarlama yapılabilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan iki yeni durum ve değişimden yalnızca birinin 
cevaplanması istenerek etkinlik süreci basitleştirilebilir. 

3. Çalışma Yaprağı-1’in tamamlanması için ek süre verilerek öğrenme süreci 
farklılaştırılabilir.

Etkinliği Geliştiren: Hatice TAYFUR
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Çalışma Yaprağı 1

Sevgili Öğrenciler, 

     Yaşadığınız yeni durum ve değişimleri gözden geçirip duygularınızı ifade etmenizi istiyorum. Noktalı yere 
yaşadığınız yeni durum ve değişimi, damlaların içine ise hissettiklerinizi yazabilirsiniz.

Yaşadığım Yeni Durum ve Değişim                           

…………………………....................

Yaşadığım Yeni Durum ve Değişim                           

…………………………....................
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Zamanını etkili kullanmanın akademik gelişimine etkisini açıklar./2.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Eğitsel Planlama ve Başarı 

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 etkinlik öncesinde hazırlanıp poster hâline getirilir.

2. Çalışma Yaprağı-2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. 

3. Çalışma Yaprağı-3 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının zamanı etkili kullanmanın akademik gelişime etkisiyle 
ilgili olduğu açıklanarak etkinliğe giriş yapılır.

2. Öğrencilere zamanı etkili kullanmak dendiğinde akıllarına nelerin geldiği 
sorularak gönüllü öğrencilerin cevapları alınır. 

3. Önceden hazırlanıp poster hâline getirilen Çalışma Yaprağı-1 öğrencilerin 
görebileceği bir yere asılır, posterde yazılı olan her bir atasözü zaman 
yönetimi ile ilişkilendirilerek tek tek tartışılır.

4. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-2 dağıtılır ve aşağıdaki yönerge verilir:

“Şimdi sizlerden bir gününüzü nasıl geçirdiğinizi düşünmenizi istiyorum. 
Sabah uyandınız, güzel ve uzun bir gün sizi bekliyor. Uyku vaktinize kadar 
geçirdiğiniz günü nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yaparak bir gününüzü 
geçiriyorsunuz? Sizlere dağıttığım Çalışma Yaprağı-2’deki şablona bir 
gününüzü yazmanızı istiyorum.”

5. Tüm öğrenciler Çalışma Yaprağı-2’yi doldurduktan sonra uygulayıcı 
tarafından aşağıdaki sorularla süreç devam ettirilir:

• Bir gününüzü düşündüğünüzde en çok nelere vakit ayırdığınızı fark 
ettiniz?

Araç - Gereçler

1. Renkli bir karton
2. Makas
3. Bant
4. Çalışma Yaprağı-1
5. Çalışma Yaprağı-2
6. Çalışma Yaprağı-3

VAKİT NAKİTTİR

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
2. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• En az neye/nelere vakit ayırdığınızı fark ettiniz?

• Zaman ayırmayı isteyip de bu listenizde yer almayan etkinlik/
etkinlikler nelerdi?

• Zamanınızı etkili kullanamadığınızı düşündüğünüz bir durum oldu 
mu?

• Eğer olduysa sizce bu durumun sebepleri neler olabilir?

• Bu listeyi yeniden düzenleseydiniz neleri farklı yapardınız?

• Zamanı etkili kullanmak hayatımızda neleri değiştirirdi?

6. Gönüllü öğrencilerden alınan yanıtların ardından uygulayıcı tarafından 
aşağıdaki açıklama ile süreç sonlandırılır:

“Zaman, geri getirilmesi mümkün olmayan ve çok hızlı bir şekilde ellerimizden 
kayıp giden bir güç. Çoğu kez zamanın ne kadar hızlı geçtiğinden şikâyet 
ederiz, bir şeyleri yapmaya yeterince vaktimizin olmadığından yakınırız. 
Bize verilen bu zamanı değerlendirmenin tek yolu; ilk adımı atma cesareti 
bulmamız, kendinize hedefler koymamız ve doğru seçimler yapabilmemizdir. 
Unutmayın, başarılı insanlar da sizinle aynı zaman dilimini paylaşır. Onları 
başarılı yapan şey zamanlarını etkili kullanma becerilerini kazanmış 
olmalarıdır.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-3 dağıtılır. Derste anlatılanlar ışığında bir 
günlerini hayal etmeleri ve zamanı etkili kullanmanın önemini düşünerek 
bir hafta sonraki derse kadar bu çalışmayı tamamlamaları istenir. Gönüllü 
öğrencilerin sınıfta sunmaları sağlanır.

Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan poster etkileşimli tahta ya da projektör olan 
okullarda tahtaya da yansıtılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da 
punto büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.

4. Kazanımların değerlendirilmesi sürecinde öğrenci ile birlikte günlük zaman 
çizelgeleri hazırlanarak öğretmen desteği sağlanabilir.

Etkinliği Geliştiren: Yağmur Benian DURU
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Çalışma Yaprağı 1

Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Erteye kalan, arkaya kalır.

Bugünün işini yarına bırakma. Vakit nakittir.

Boşa harcadığın bir dakika, ömründen 
harcadığın bin dakika.

Geçen zamana üzülmek, rüzgârı kova-
lamaya benzer.

Er kalkan işine, geç kalkan düşüne. Tembelin işi bitmez, yaz gelse bile kışı 
bitmez.

Erken kalkan yol alır. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
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Çalışma Yaprağı 2
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Çalışma Yaprağı 3
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Zamanını etkili kullanmanın akademik gelişimine etkisini açıklar./3.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Eğitsel Planlama ve Başarı 

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunur.

2. Çalışma Yaprağı-1öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının zamanını etkili kullanmanın akademik gelişimine etkisiyle 
ilgili olduğu açıklanarak etkinliğe giriş yapılır.

2. “Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Geçen hafta sizlerle zamanı etkili 
kullanmanın akademik gelişime etkisinden bahsetmiştik. Bir gününüzü 
düşünerek zamanı ne şekilde planladığınız, nelere daha çok vakit 
ayırdığınız, nelere ayıramadığınız üzerine konuştuk. Bu hafta da zamanı 
etkili kullanmanın sınavlarımız, akademik başarımız üzerine etkilerinden 
bahsedeceğiz.” açıklaması yapılarak etkinliğe giriş yapılır.

3. Uygulayıcı tarafından Etkinlik Bilgi Notunda yer alan bilgiler paylaşılır. 
Sonrasında uygulayıcı tarafından “Zamanı etkili kullanmaya ilişkin 
bahsettiğim bu bilgileri sınavlarda başarılı olmak için nasıl kullanabiliriz?” 
sorusu öğrencilere yöneltilir.

4. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve 
öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılır:

“Sevgili öğrenciler, size dağıttığım çalışma yaprağında sınav temelli bir 
zaman planlaması yapmanızı istiyorum. Bunun için öncelikle sınava yönelik 
hedeflerinizi ve önceliklerinizi düşünmenizi, sonra bunlara göre planlarınızı 
hazırlamanızı bekliyorum.”

5. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1’i doldurmaları için yeterli süre verilerek süre 
sonunda gönüllü öğrencilerin paylaşımları alınır.

6. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki tartışma sorularıyla 
süreç devam ettirilir:

Araç - Gereçler
1. Etkinlik Bilgi Notu
2. Çalışma Yaprağı-1

ZAMANI ETKİLİ KULLAN, SINAVLARDA KAZAN!

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
3. HAFTA



385

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Zamanı etkili kullanmak sınavlarda bize nasıl katkı sağlar?

• Daha önce sınavlara hazırlanırken zamanı nasıl kullanıyordunuz?

• Sınava hazırlık sürecinde zamanı etkili kullanmanıza engel olan şeyler 
var mıydı? Bunlar nelerdir?

• Şu andan itibaren sınavlarda başarılı olabilmek için zamanınızı etkili 
kullanma konusunda neler yapmayı düşünüyorsunuz?

7. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer 
bir açıklama ile süreç sonlandırılır: “Zaman hızla akıp gidiyor, onu 
durduramıyoruz, yönlendiremiyoruz. Tek yapabildiğimiz ona uyum 
sağlamak ve bu uyumu sağlarken aynı zamanda elimizdeki bu gücü en 
etkili şekilde kullanabilmek. Unutmayın en büyük gücümüz zamanımızdır. 
Zamanı etkili bir biçimde kullanmak, başarıya giden yolda bizlere ışık tutar. 
Sınavlarda başarılı olmayı ve hedeflerimize ulaşmayı istiyorsak zamanı 
etkili kullanma yöntemlerini günlük hayatımız içinde sıklıkla kullanmalıyız, 
zamanımızı verimli bir şekilde planlamalıyız.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden süreçte hazırladıkları “Sınavlara Hazırlık Planım” başlıklı 
programa bir hafta boyunca uymaları istenir. Bu süreçte planlamada gerekli 
gördükleri düzenlemeleri yaparak sonraki çalışmalarında uymak üzere 
çalışma odalarının görünür bir köşesine asmaları istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da  
etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

2. “Sınavlara Hazırlık Planım” çizelgesine günlük geri bildirim sunulabilir.

Etkinliği Geliştiren: Yağmur Benian DURU, Etkinlik Düzenleme Kurulu
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

KAYNAK: 

https://slideplayer.biz.tr/slide/4872361/ (Şahinbey Rehberlik ve Araştırma Merkezi)

Zamanı etkili bir şekilde kullanabilmemiz için öncelikle bir günde neler yaptığımıza odaklanmamız 
gerekir. Genel olarak yaşamımızın;
 • %32’sini uyuyarak
 • %20’sini çalışarak
 • %10’unu yemek yiyerek
 • %9’unu seyahat ederek
 • %8’ini kişisel bakım yaparak
 • %8’ini öğrenerek
 • %7’sini bekleyerek
 • %6’sını diğer faaliyetlerle geçiririz.

Hayatın her alanında başarıyı yakalamak ve düzenli bir yaşam sürebilmek için zamanımızı planlarız. 
Peki, zamanımızı etkili bir şekilde nasıl planlayabiliriz? Zamanı etkili biçimde kullanmamızı kolaylaştı-
racak bazı ufak ipuçlarımız var. Gelin onları birlikte inceleyelim:

 1. Hedeflerimizi, yürüttüğümüz faaliyetleri, önceliklerimizi tanımlamalıyız.
 2. Belirlediğimiz önceliklere sadık kalmalıyız.
 3. Günlük, haftalık ve aylık planlar yapmalıyız.
 4. En önemli işleri en verimli olduğumuz saatlerde yapmalıyız. (Bu kişiden kişiye değişebilir.)
 5. Yapılacak işlere zaman sınırlaması koymalı ve bunlara uymalıyız.
 6. Çalışma odamızı, masamızı kısacası çalıştığımız alanı düzenli tutmalıyız.
 7. “HAYIR!” diyebilmeyi öğrenmeliyiz.
 8. Mükemmeliyetçi, aceleci olmaktan ve güvensizlikten kaçınmalıyız.
 9. Kaygılanmak, endişe etmek yerine sakinliğimizi koruyarak planımıza uymaya çalışmalı ve 
asla pes etmemeliyiz.
 10. Zamanımızı TV, bilgisayar, tablet gibi teknolojik aletlerle ya da sürekli uyuyarak geçirme-
meliyiz. Bunlar başarımızın önündeki en büyük engellerdir.
 11. Çalışma planı hazırlarken hangi dersi hangi saatlerde çalışacağımızı önceden planlama-
lıyız.
 12. Büyük ve zorlu işleri küçük parçalara bölerek ilerlemeliyiz.
 13. Ara vermeden uzun süreli çalışma zihnimizi yorar ve dikkatimizi dağıtır. Uzun süreli mola-
lardan sonra ise yeniden derse geçebilmekte güçlük yaşarız. Bu yüzden ideal olan 40-50 dakikalık bir 
çalışmanın ardından 10 dakika mola vermektir.
 14. Unutmanın en aza inmesi için okuldaki derslerimizin gününe uygun ve ona yakın olacak 
şekilde çalışma planımızı hazırlamalıyız. Örneğin matematik dersimiz perşembe günüyse tekrarlarımızı 
ders gününden bir gün önce ve sonrasında yapmalıyız, böylece konular zihnimizde kalıcı hâle gelir.
 15. Ders planımızı oluştururken birbirine benzeyen dersleri art arda çalışmak verimli olmamızı 
engeller. Bir sözel bir sayısal ya da bir sayısal bir sözel dersi çalışmak daha faydalı ve zihnimiz için 
daha az yorucudur. (Örneğin fen bilgisi dersinin ardından sosyal bilgiler dersine çalışmak, Türkçe der-
sinden sonra matematik dersine çalışmak gibi.)
 16. Hata yapmaya hakkınız olduğunu unutmayın ama geçmişte yaptığınız hataları da tekrar-
lamayın.
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Çalışma Yaprağı 1
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Eğitsel çabanın akademik hedeflere ulaşmadaki etkisini değerlendirir./4.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Akademik Anlayış ve Sorumluluk

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 kesim yerlerinden makasla 3 parça olacak şekilde kesilir. 
Ardından bu parçalar boş kutuya konur.

2. Sınıf süreçteki yaşantı gereği hareket edilebilecek boş alanlar olacak şekilde 
düzenlenmelidir.

3. Öğrencilerin gruba ayırma yöntemlerinden birisiyle 3 gruba ayrılması 
sağlanır ve her gruptan bir temsilci seçilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının eğitsel çabanın akademik hedeflere ulaşmadaki etkisini 
değerlendirmek olduğu açıklanır.

2. Öğrencilere eğitsel çaba ve akademik hedef kavramlarına ilişkin ne 
anladıkları sorulur ve gönüllü öğrencilerin paylaşımları alınır.

3. Kavramlarda ortak bir anlayış geliştirmek ve etkinlikte bu anlayış çerçevesinde 
çalışmalar yapılabilmesi adına uygulayıcı tarafından öğrencilere aşağıdaki 
açıklama yapılır:

“Sevgili öğrenciler, akademik hedef, eğitim ve öğretim süreçlerinin sonunda 
elde etmek istediğimiz, ulaşmayı arzu ettiğimiz amaçlar ve gayelerdir. 
Eğitsel çaba ise akademik hedeflere ulaşmak için ortaya konan gayret ve 
çalışmalardır.”

4. Çalışma Yaprağı-1’de kesilip kutulara konulan şiir, öykü ve resim yazılı 
parçalar grupların temsilcilerine çektirilir. Grubun kümelendiği masanın 
önüne yapıştırılır.

5. Ardından uygulayıcı tarafından şu açıklama yapılır:

Araç - Gereçler

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-1’de bulunan renklerden birer adet fon karton
3. Makas
4. Boya kalemleri
5. Boş kutu

EĞİTSEL ÇABA İSTASYONU

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
4. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

“Sevgili öğrenciler, öncelikle her grubun bulunduğu yere kutudan size çıkan 
kavramın adını vereceğiz. Örneğin şiir istasyonu, öykü istasyonu ve resim 
istasyonu gibi. Ardından ben fon kartonlarını masalara bırakacağım. Her 
grup başladığı istasyonda benim verdiğim süre kadar masada bulunan 
fon kâğıtları üzerinde ‘Çabamız, gayretimiz bizi akademik hedeflerimize 
ulaştırır.’ konusunda hangi istasyonda ise ona uygun çalışmalar yapacak. 
Daha sonra istasyon değiştirmenizi istediğimde herkes bir yan istasyona 
geçecek.  Ardından gruplar sırasıyla diğer istasyonlarda benim verdiğim 
süre kadar diğer grubun bıraktığı yerden o istasyona ait çalışmayı 
devam ettirecekler. Ancak temsilciler uygulama sonlanana kadar istasyon 
değiştirmeyecek. Son olarak temsilciler elde edilen çalışmaları tahtada 
sunacaklar.”

6. Yönerge verildikten sonra fon kartonları ve boya kalemleri gruplara dağıtılır 
ve uygulamaya başlama talimatı verilir. 

7. Uygulama sonlandırıldıktan sonra grup temsilcileri çalışmalarını sunar. 
Ardından aşağıdaki sorular yöneltilir:

• Uygulamanın size ne kazandırdığınızı düşünüyorsunuz?

• Çalışma sonunda elde ettiğiniz ürünleri birer akademik hedef 
olarak düşünürseniz bu hedefe yönelik gösterdiğiniz çabayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

• Sizin akademik hedefleriniz nelerdir?

• Bu akademik hedeflere ulaşmada hangi eğitsel çabaları göstermeniz 
gerekmektedir? 

• Sizce akademik hedeflere ulaşmada eğitsel çabanın nasıl bir rolü 
bulunmaktadır?

8. Aşağıdaki açıklamaya benzer bir açıklama yaparak süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, bugünkü etkinliğimizde öykü, şiir ve resim üretebilmek 
için hep birlikte çaba gösterdiniz. Elde ettiğiniz ürünler bu çabanızın bir 
sonucuydu. Eğitim hayatında da kendimiz için belirlediğimiz akademik 
hedeflere ulaşabilmek ancak göstereceğiniz eğitsel çaba ile mümkün 
olacaktır.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Aile, arkadaş veya yakın çevresindeki insanların bu konuda varsa yaşantılarını 
röportaj yöntemiyle öğrenmeleri ve bunları sınıfta sunmaları istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

1. Her istasyonda verilecek yeterli süre etkinliğin akışına göre belirlenebilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’in A3 boyutunda olması daha işlevsel olabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

2. Grup çalışması sırasında akran eşleştirmesi yapılarak akran desteği 
sağlanabilir.

Etkinliği Geliştiren: Rıdvan KUMEK, Etkinlik Düzenleme Kurulu
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Akademik çalışmalarını zamanında bitirmede kararlı olur./5.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Akademik Anlayış ve Sorumluluk

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 sınıftaki öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Her öğrenci bir başka öğrenci ile eşleşecek şekilde ikili gruplar oluşturulur.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının akademik çalışmaları zamanında bitirmede kararlılık 
kazanmak olduğu öğrencilere açıklanır.

2. Öğrencilere “Bugünün işini yarına bırakma.” sözünün neler çağrıştırdığı 
sorulur ve gönüllü öğrencilerden cevaplar alınır.

3. Paylaşımlar alındıktan sonra öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve 
ardından aşağıdaki yönerge verilir:

“Sevgili öğrenciler, etkinliğimizi daha iyi anlamak adına eşleştiğiniz 
arkadaşınızla bir çalışma yürüteceksiniz. Bunun için 20 dakikanız olacak. 
Elinizde bulunan çalışma yaprağındaki soruları sırasıyla birbirinize röportaj 
yapar gibi sorup cevapları çalışma yaprağınızda bulunan ilgili yerlere 
yazacaksınız. İlk 10 dakika gruplarda benim belirlediğim öğrenciler 
eşleştiği arkadaşına soruları soracak, sonraki 10 dakikalık bölümde de 
roller değişecek ve diğer arkadaşınız soruları soracak. Ardından gönüllü 
olanlardan yaptığı röportajı paylaşmasını isteyeceğim. Son olarak herkes 
kâğıtları değişecek ve kendine ait cevapların olduğu kâğıdı alacak.”

4. Yönergeden sonra öğrencilere etkinliğe başlama talimatı verilir. 

5. İlk 10 dakikadan sonra öğrencilere hatırlatma yapılarak rollerin değişmesi 
istenir.

6. Verilen süre dolduktan sonra gönüllü öğrencilerden yazdıklarına dair 
paylaşımlar alınır.

7. Ardından etkinlik aşağıdaki tartışma soruları ile sürdürülür:

• Yaptığınız röportajlarda verilen cevaplarda arkadaşlarınızla benzer 
yaşantınız, duygunuz, düşünceniz vs. oldu mu? Olduysa neler oldu?

Araç - Gereçler 1. Çalışma Yaprağı-1

KARARLI GRUPLAR

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
5. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Akademik çalışmalarımızı zamanında bitirmede kararlılık göstermenin 
bize ne gibi yararları olur?

• Akademik çalışmalarımızı zamanında bitirmede kararlılık 
göstermemenin bize ne gibi zararları olur?

• Bundan sonraki yaşamınızda akademik çalışmalarınızı zamanında 
bitirme doğrultusunda ne gibi planlarınız var?

• Etkinlik hakkındaki duygu ve düşünceleriniz nelerdir?

8. Son olarak şu açıklama yapılarak etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, her insanın hayatta yerine getirmesi gereken görevleri 
ve bazı sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumlulukları zamanında 
yerinde getirmek oldukça önemlidir. Aksi takdirde istemediğimiz durumlarla 
karşılaşma ihtimalimiz kaçınılmaz olmaktadır. Sizlerin de eğitim hayatınız 
boyunca yapmanız gereken akademik çalışmalar olacaktır. Akademik 
çalışmaları zamanında bitirmede kararlı olmamız başarılı olmamızda çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle bu kararlılığı kazanmak ve buna 
uygun planlama yapmak gerektiğini unutmayalım.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden bitirmeleri gereken akademik çalışmaları ile ilgili aylık 
ya da haftalık bir zaman çizelgesi hazırlayarak sınıfta sunmaları istenir. 
Öğrencilerden bu planı çalışma odalarına asarak bu plana göre kendilerini 
takip etmeleri istenir.

Uygulayıcıya Not:

1. Eşleşmelerde dışarda kalan öğrenci olursa o öğrenci ile uygulayıcı eşleşebilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Uygulayıcı etkinlik sürecinde yapılacakları aşama aşama görselleştirebilir ve 
nasıl yapılacağını bunun üzerinden öğrencilere anlatabilir.

2. Çalışma yaprağındaki yazıların puntoları büyütülerek ya da dokunsal özellikler 
eklenerek görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

3. Tartışma soruları basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

Etkinliği Geliştiren: Rıdvan KUMEK
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Çalışma Yaprağı 1

Son dönemlerde zamanın-
da bitiremediğin bir akade-
mik çalışma:

a) Çalışmanı zamanında bitirememende neler etkili oldu?

b) Çalışmanı zamanında bitirememenin ne gibi sonuçları 
oldu?

c) O zamana tekrar dönme şansın olsa çalışmanı zamanında 
bitirmek için neleri farklı yapardın?

Bu hafta içerisinde bitirmen 
gereken bir akademik çalış-
ma:

a) Bu çalışmayı zamanında bitirmek için nasıl bir planlama 
yapman gerekir?
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Kariyer

Yapabildiği ve hoşlandığı etkinliklere dayalı olarak ilgi ve yeteneklerine örnekler 
verir./6.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kariyer Farkındalığı

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunur.

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Öğrencilere aşağıdakiler okunur:

“Sevgili çocuklar, hepimizin yapmayı sevdiği ve bunun yanında yapmakta 
başarılı olduğu, kendini becerikli hissettiği etkinlikler vardır. Sizlerle bugün, 
bu konuda çalışma yapacağız.”

2. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve aşağıdaki yönerge ile süreç 
başlatılır:

“Sevgili çocuklar; sevdiğiniz etkinlikleri ilgi listesine ve kendinizi başarılı 
bulduğunuz etkinlikleri yetenek listesine yazmanızı istiyorum.”

3. Öğrencilere 5 dakika süre verilir. Sürenin tamamlandığı öğrencilere bildirilir.

4. Öğretmen aşağıdaki açıklamayı yapar:

“Yetenekler bir mesleki etkinlikte sağlanan başarı düzeyi, ilgiler ise 
faaliyetlerden zevk alma düzeyi ile ilişkilidir.” açıklamasını yapar. 

5. Öğretmen kendi ilgi ve yeteneğinden birer örnek verir. Kendi özelliklerine 
benzer ilgi veya yeteneği olan öğrencilerden birine söz verir.

6. Soruları tahtaya yazar. Söz alan öğrenci kendi ilgi ve yeteneğini açıklar.

Araç - Gereçler
1. Etkinlik Bilgi Notu
2. Çalışma Yaprağı-1
3. Tahta kalemi/tebeşir

İLGİ VE YETENEKLERİMİZLE KATILALIM

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
6. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Benzer ilgisi veya yeteneği olan var mı? El kaldırsın.

• Farklı ilgi veya yeteneği olan var mı? El kaldırsın.

7. Yukarıdaki sorulardan birini seçer. Soruyu arkadaşlarına yöneltir. Parmak 
kaldıranlardan birini seçer.  Seçilen öğrenci ilgi ve yeteneklerinden birer 
tanesini söyler. Süreç devam eder.

8. Örnekler tamamlandıktan sonra süreç tartışma sorularıyla devam ettirilir:

• İlgi ve yeteneklerinizi nasıl fark edersiniz?

• İlgi ve yeteneklerinizi fark etmek size neler kazandırır?

• İlgi ve yetenekleriniz arasında benzerlik var mı? Varsa bu benzerliği 
nasıl açıklarsınız?

• İlgileriniz değişir mi? Kalıcı olmasını istiyorsanız neler yapabilirsiniz?

• Zamanla daha başarılı olduğunuz bir yeteneğiniz var mı? Varsa bunu 
nasıl sağladınız?

• Hayatınızda başarılı olduğunuz konular ya da etkinliklerde sizce 
ilgi ve yeteneklerinizin payı var mı? Varsa nasıl bir katkı olduğunu 
açıklayabilir misiniz?

9. Öğrencilerin tartışma sorularına yönelik paylaşımları alındıktan sonra 
aşağıdakine benzer bir açıklama ile süreç sonlandırılır:

“Bugün sizlerle ilgi ve yeteneklerinize dair örnekler verdiğiniz bir çalışma 
gerçekleştirdik. Sevdiğiniz ve yapabildiğiniz etkinliklere dayalı olarak 
kendiniz hakkında düşündünüz. Etkinliğe katılmadan önce seçim yapmanız 
gerekiyorsa bugün oluşturduğunuz liste aklınızda olsun. İlgi ve yetenekleriniz 
kılavuzluğunda daha mutlu ve isabetli kararlar alabilirsiniz. Etkinlik veya 
çalışmalarınızda yine ilgi ve yeteneklerinize dikkat edin etkinliği severek 
yapıyorsanız ilginize ve başarılı bir şekilde etkinliği yürütebiliyorsanız bu 
yeteneğinize işaret edebilir. Kendinizi değerlendirin, ilgi ve yetenek listenizi 
güncellemekten hiç vazgeçmeyin.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden Çalışma Yaprağı-1’i kullanmadıkları bir deftere yapıştırıp 
yapabildikleri ve sevdikleri etkinlikleri gözlemlemeleri ve not almaları 
istenebilir.

2. Ailelerinden ilgi ve yetenekleri hakkında görüş almaları istenebilir.

3. Yeni keşfettikleri ilgi ve yeteneklerini sınıfıyla ya da öğretmenleriyle 
paylaşmaları istenebilir.

4. Öğrenciler, ilgi ve yetenek alanıyla ilgili bilgisi olan öğretmenlere 
yönlendirilebilir.
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Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma yaprağının çoğaltılamadığı durumda bir A4 kâğıdı ikiye kesilebilir. 

2. Öğrenciler katılım konusunda zorlanmamalıdır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da 
punto büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.

4. Kazanımların değerlendirilmesi sürecinde gözlem formları hazırlanarak 
öğrencinin yapabildikleri ve sevdikleri etkinlikleri fark etmeleri sağlanarak 
öğrenme süreçleri farklılaştırılabilir.

Etkinliği Geliştiren: Hatice TAYFUR
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

KAYNAK: 

Pişkin, M. (2015) Kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörler (Ed.B. Yeşilyaprak), (6. Baskı).  Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı:Kuramdan 
Uygulamaya içinde, s.43-78. Pegem. 

Vardarlı, B. (2014). Küresel ModelBağlamında Mesleki İlgilerin Türkiyedeki Yapısının İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Ünive-
ristesi, İzmir.

Yetenek: Yetenek genel anlamda çeşitli alanlarda sergilenebilen performans kapasitesi anlamına 
gelir.  Yetenek aynı zamanda öğrenme gücü veya bir iş, görev ya da faaliyeti diğer insanlara 
göre daha başarılı ve daha hızlı bir şekilde yapabilme yetisi olarak da tanımlanabilir. Yetenek 
kavramının arka planında iki temel kaynağın olduğu görülmektedir. Birincisi, yeteneğin doğuştan 
gelen bir boyutunun olması, ikincisi ise çevresel faktörlerin etkisiyle zamanla geliştirilen bir özel-
lik taşımasıdır. (Pişkin,2015, s. 45)

İlgi: Bir faaliyet, görev ya da bir nesneye karşı duyulan sevme ya da sevmeme durumudur deni-
lebilir. Bir başka anlatımla, bireyin bir faaliyetten hoşlanma ve haz alma derecesidir. Yetenekler 
bir mesleki etkinlikte sağlanan başarı düzeyi, ilgiler ise faaliyetlerden zevk alma düzeyi ile ilişki-
lidir. (Pişkin,2015, s. 53)
İlgi ve yeteneklerin birbirine etkisini iki örnekle inceleyelim. Birincisi “İyi bir futbolcu olacak po-
tansiyelle dünyaya gelen bir bireyi düşünelim. Bu birey eğer futbol oynamayı sevmiyorsa yani 
ilgisi yoksa o faaliyete zaman ayırmayacağı için o alana ilişkin becerisi yeteri kadar gelişmeye-
cektir.” (Pişkin,2015, s. 53) İkincisi ise “Bir kişinin annesi evde resim yapmaktan hoşlanıyorsa, 
bu kişinin de annesinden görüp resim yapmayı denemesi, bu konuda annesinden destek alması, 
kişinin bu etkinlikten doyum sağlamasını ve resim yapma davranışını tekrarlama olasılığını artı-
racaktır. Bu kişi resim yapmak istemesine karşın, birkaç deneme sonrasında kötü resim yaptığını 
görürse, resim yapma davranışını tekrarlama olasılığı azalacaktır.” (Vardarlı,2014, s. 9-10)
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Çalışma Yaprağı 1

İlgi Listesi (Sevdiklerim)

İlgi Listesi (Sevdiklerim)

Yetenek Listesi (Başardıklarım)

Yetenek Listesi (Başardıklarım)
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Kariyer

İlgi ve hobilerini ayırt eder./7.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kariyer Farkındalığı

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunur.

2. Çalışma Yaprağı-1 grup sayısı kadar çoğaltılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının öğrencilerin ilgi ve hobilerini ayırt etmesiyle ilgili olduğu 
ve etkinlik süresinin 2 hafta olduğu açıklanarak etkinliğe giriş yapılır.

2. Öğrencilere ilgi ve hobiler hakkında neler bildikleri sorularak gönüllü 
öğrencilerin cevapları alınır. Daha sonra Etkinlik Bilgi Notundaki bilgiler de 
dikkate alınarak ilgi ve hobinin ne demek olduğu kısaca açıklanır.

3. Sınıf dörderli gruplara ayrılır. Her gruba önceden çoğaltılan Çalışma 
Yaprağı-1 dağıtılır ve öğrencilerin incelemeleri için birkaç dakika süre verilir.

4. “Bugün sizlerle ilgi ve hobilerinizi ayırt edebilmeye olanak sağlamak için 
sessiz sinema oynayacağız. Her grup elindeki kâğıtlardan dörder tane 
kavram seçip diğer gruplara anlatacak. Kavramları sesli anlatım dışında her 
şekilde anlatabiliriz. Grup üyelerinin tamamı anlatıcı rolünü üstlenecektir. 
Anlatacağımız kavram ilgilerle ilgiliyse başparmağımızı yukarıya 
kaldırmamız, hobilerle ilgiliyse aşağıya indirmemiz gerekiyor.” yönergesiyle 
etkinlik başlatılır.

5. Her grup sırayla seçtikleri ilgi veya hobilere ait etkinlikleri anlattıktan sonra, 
anlatıcı seçilen ilgi veya hobinin kendi hayatındaki yerinden bahseder.

6. Sürece aşağıdaki sorularla devam edilir:

• Anlatacağınız ilgi veya hobiyi seçmenizde neler etkili oldu?

• Çalışma Yaprağı-1’deki ilgi ve hobilerden sizin hayatınızda yer 
alanlar hangileriydi? 

• Çalışma Yaprağı-1’deki ilgi ve hobilerden hayatınızda olanlara 
yönelmenizde neler etkili oldu?

• Eklemek istediğiniz ilgi ve hobi var mı? (Gelen örnekler tahtaya yazılır.)

Araç - Gereçler
1. Etkinlik Bilgi Notu
2. Çalışma Yaprağı-1

İLGİM Mİ HOBİM Mİ?

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
7. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden 1 hafta boyunca yaptıkları bütün etkinlikleri listelemeleri ve bir 
sonraki hafta için yanlarında bulundurmaları istenir.

Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma Yaprağı-1’deki ilgi ve hobiler sınıf mevcuduna göre artırılıp 
azaltılabilir.

2. Grup sayısının fazla olduğu uygulamalarda, birer tane anlatıcı seçilerek süreç 
kısaltılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Grup çalışması sırasında akran eşleştirmesi yapılarak akran desteği 
sağlanabilir.

2. Sessiz sinema oyunu yerine öğrencilerin görseller arasından ilgi ve hobileri 
ayırt etmeleri sağlanabilir.

3. Kazanımların değerlendirilmesi amacı ile öğrencilere etkinlik listeleri 
hazırlanarak bir hafta boyunca yaptıkları etkinlikleri hazırlanan listeden 
işaretlemeleri sağlanabilir.

Etkinliği Geliştiren: Rabia AKKOÇ
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

 Daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynakları inceleyebilirsiniz:

Kuzgun, Y. (2011). Meslek rehberliği ve danışmanlığına giriş (5.b.). Ankara: Nobel Akademik. 

Pişkin, M. (2019) Kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörler (Ed.B. Yeşilyaprak), (10. Baskı).  Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı:Kuramdan 

Uygulamaya içinde, s.43-78. Pegem.

 İLGİ: Belli etkinliklere isteyerek yönelme, bu etkinlikleri kısıtlayıcı koşullar altında bile 

başka etkinliklere tercih etme ve bu etkinlikleri yaparken yorgunluk yerine coşku, bıkkınlık yerine 

devam etme isteği duyma durumlarında, varlığına hükmettiğimiz bir iç uyarıcı olarak düşünü-

lebilir (Kuzgun,2011). Bir kimse herhangi bir zorlama olmadığı ya da kendisine bir ödül sözü 

verilmediği hâlde bazı faaliyetleri kendiliğinden yapıyor ve bundan doyum sağlıyorsa o tür 

faaliyetlere karşı ilgisi olduğu söylenebilir. Bir kimsenin ilgi duyduğu bir faaliyet alanı genellikle 

onun yetenekli olduğu alandır. 

 HOBİ: Para kazanma amacı olmadan, eğlenmek, keyif almak için yapılan boş zaman 

aktiviteleridir. Koleksiyon hazırlamak, okumak, yazmak, şarkı söylemek, dans etmek gibi aktivi-

teler hobilere örnek olarak verilebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

İLGİLER HOBİLER

Fen Bilimleri
Fen bilimleriyle ilgili konuları öğrenmeye ve fen 

konuları üzerinde çalışmaya istekli olma.
Dans Etmek

Sosyal Bilimler
Sosyal bilim alanı ile ilgili konuları öğrenmeye 
ve bu konular üzerinde çalışmaya istekli olma.

Bulmaca Çözmek

Ziraat
Bitki (meyve, sebze, tahıl) ve/veya hayvan 

yetiştirmekten (üretmekten) hoşlanma.
Puzzle Yapmak

Mekanik
Alet ve makineleri çalıştırmaktan ve onarmaktan 

hoşlanma.
Şarkı Söylemek

İkna
Duygu ve düşünceleri başkalarına iletmekten ve 

onları etkilemekten hoşlanma.
Koleksiyon Hazırlamak

Ticaret
Mal alıp satmaktan, bu yolla kâr elde etmekten 

hoşlanma.
Günlük Tutmak

İş Ayrıntıları
Bir yazının küçük ayrıntılara dikkat edebilme ve 

hataları düzeltmekten hoşlanma.
Okumak

Edebiyat
Akıcı konuşabilme ve yazabilme, edebi eserleri 
incelemekten ve edebi eser üretmekten hoşlanma.

Şiir Yazmak

Yabancı Dil
Yabancı dil öğrenmeye istekli olma ve öğrene-

bilme.
Spor Yapmak

Güzel Sanatlar
Resim, heykel, el sanatları vb. sanat ürünleri 
yaratmaktan, mevcut eserleri incelemekten 

hoşlanma.

Resim Yapmak

Müzik
Müzik dinlemekten, müzik aleti çalmaktan, 
müzik parçaları bestelemekten hoşlanma.

Bilgisayar Oyunu Oynamak

Sosyal Yardım
Zayıf ve hasta insanlara yardım etmekten hoş-

lanma.
Bitki Yetiştirmek

Fotoğraf Çekmek

El Sanatları ile Uğraşmak
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Kariyer

İlgi ve hobilerini ayırt eder./8.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kariyer Farkındalığı

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 ve Çalışma Yaprağı-2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Etkinlik gününden önce öğrencilere boya kalemleri ve makas getirmeleri 
gerektiği hatırlatılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Önceki hafta yapılan etkinlik kısaca hatırlatılarak süreç başlatılır.

2. Çalışma Yaprağı-1 ve Çalışma Yaprağı-2 öğrencilere dağıtılır. 

3. Daha sonra öğrencilere “Geçen hafta ilgi ve hobilerin neler olabileceğine 
yönelik bir etkinlik yapmıştık. Etkinlik sonunda sizlerden hafta boyunca 
yaptığınız etkinlikleri yazmanızı ve bu listeyi yanınızda getirmenizi istemiştim. 
Şimdi sizlere dağıttığım çalışma yapraklarına göre kendi ilgi havuzunuzu ve 
hobi ağacınızı oluşturmanızı istiyorum. Ağacınızı ve havuzunu istediğiniz 
gibi şekillendirebilir ve boyayabilirsiniz.” yönergesi verilerek öğrencilerden 
kendi ilgi ve hobilerinin neler olduğunu ayırt etmeleri istenir. 

4. Sınıf dörderli gruplara ayrılır. A3 boyutundaki kâğıtlar gruplara dağıtılır. Her 
gruptan, bireysel İlgi Havuzu ve Hobi Ağacını kesip biçimlendirerek onları 
A3 kâğıdı üzerinde grup ‘İlgi Denizi’ne ve ‘Hobi Ormanı’na dönüştürmesi 
istenir. 

5. Sürece aşağıdaki sorularla devam edilir:

• İlgi ve hobilerinizi ayırırken nelere dikkat ettiniz?

• İlgi ve hobilerinizi ayırt ederken zorlandınız mı?

Araç - Gereçler

1. Boya kalemleri
2. Makas
3. Çalışma Yaprağı-1 
4. Çalışma Yaprağı-2 
5. A3 boyutunda kâğıt (grup sayısı kadar)

İLGİ HAVUZUM-HOBİ AĞACIM

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
8. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Gruplardan ilgi ve hobilerinden oluşturdukları sisteme isim vermeleri istenir ve 
bunlar sınıf panosuna asılır.

Uygulayıcıya Not:

1. Uygulayıcı Etkinlik Bilgi Notunun yeterli olmadığı durumlarda kaynakçadaki 
kitaplardan yararlanabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Grup çalışması sırasında akran eşleştirmesi yapılarak akran desteği 
sağlanabilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

Etkinliği Geliştiren: Rabia AKKOÇ

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Grup çalışması esnasında, grup arkadaşlarınızdan esinlenerek ekleme 
yaptığınız ilgi veya hobileriniz oldu mu? 

• Hayatınızda yer alan ilgi ve hobilerinize yönelmenizde neler etkili 
olmuş olabilir?

6. 7. haftada yer alan Etkinlik Bilgi Notundan da yararlanılarak aşağıdaki 
açıklama ile süreç sonlandırılır:

“İlgi ve hobilerimizin ayrımını yapabilmek, meslek seçimi ve kariyer 
planlaması yapmanızda oldukça etkilidir. Neyin ilginiz, neyin hobiniz 
olduğunu bilmek daha doğru kararlar almanızda size yardımcı olacaktır.”
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Çalışma Yaprağı 1

İLGİ HAVUZUM
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Çalışma Yaprağı 2

HOBİ AĞACIM
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Akademik çalışmaları ile ilgili değişen durumlara uygun davranışlar 
sergiler./9.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Akademik Anlayış ve Sorumluluk 

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısınca çoğaltılır.

2. Etkinlik Bilgi Notunda yer alan karar verme basamakları tahtaya yansıtılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılır:

“Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle akademik çalışmalarınız ile ilgili değişen 
durumlar karşısında planlama yapmanız, gözden geçirmeniz ve uygun 
davranışlar sergilemeniz konusunda bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Öncelikle 
sizler ile birlikte eğitim hayatınız süresince sizi ya da akademik başarınızı 
etkileyen durumlar hakkında söz edelim.”

2. Uygulayıcı tarafından aşağıda yer alan sorular yöneltilir:

• Yaşamınızda sizi en çok etkileyen bir olayı ya da durumu paylaşır 
mısınız?

• Yaşamınızda meydana gelen değişimler sonucunda akademik 
başarınızda herhangi bir değişiklik oldu mu? Neden?

3. Gönüllü öğrencilerden sorulara ilişkin paylaşımları alınır. 

4. Uygulayıcı tarafından tahtaya yansıtılmış olan Etkinlik Bilgi Notundan 
yararlanılarak karar verme basamakları hakkında öğrenciler bilgilendirilir.

5. Daha sonra Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır ve aşağıdaki açıklama 
yapılır ve öğrencilere çalışmaları için yeterli süre verilir:

“Sevgili öğrenciler, sizlere dağıttığım Çalışma Yaprağı-1’de bulunan 
hikâyeleri okuyarak hikâyedeki kişilerin akademik yaşamlarında meydana 
gelen değişikliğe nasıl uyum sağlayabilecekleri ve hangi uygun davranışları 
sergileyebileceklerine ilişkin düşünmenizi istiyorum. Bunu yaparken biraz 

Araç - Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1
2. Etkinlik Bilgi Notu

BAŞARIYI TAKİP ET!

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
9. HAFTA



408

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden bir sonraki haftaya kadar kendilerini etkileyen, yaşamış 
oldukları bir durumu düşünmeleri ve bu durumun akademik başarısı üzerindeki 
etkilerini en aza indirebilmek için karar verme basamaklarını kullanarak nasıl 
bir yol izleyebileceklerini belirlemeleri ve gönüllü olanların çalışmalarını 
sınıfta sunmaları sağlanabilir.

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında yer alan yazılı materyallere Braille yazı eklenebilir ya da 
punto büyütülerek materyal desteği sağlanabilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.

Etkinliği Geliştiren: Neşe KURT DEMİRBAŞ, Etkinlik Düzenleme Kurulu

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

önce üzerinde konuştuğumuz karar verme basamaklarını da göz önünde 
bulundurun ve önerilerinizi yazın.” 

6. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra hikâyelere ilişkin öğrencilerin 
paylaşımları/görüşleri alınır. 

7. Süreç tartışma soruları kapsamında değerlendirilerek sonlandırılır.

• Etkinlik sürecinde neler yaşadınız/hissettiniz?

• Hikâyelerde çözüm üretmekte zorlandınız mı? Hangi noktalarda 
zorlandınız?

• Değişen bir durum karşısında akademik çalışmalarınızın olumsuz 
etkilenmemesi için neler yapabilirsiniz?

8. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir açıklama 
ile etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili öğrencilerim, bugün sizlerle yaşamımızda meydana gelen durumlar 
(hastalık, zorbalığa maruz kalma, aile içi anlaşmazlıklar, ebeveyn kaybı, 
kardeş doğumu, salgın, taşınma…) ve bunun sonucunda akademik 
başarılarımızdaki değişimler hakkında çalıştık. Sizler de yaşamınızda 
meydana gelen değişimler karşısında hangi davranışlar sergilediğinizi, nasıl 
planlar yaptığınızı ve süreci gözden geçirirken nelere dikkat ettiğinizden 
bahsettiniz. 

Özetle yaşamımızda meydana gelen değişimler karşısında akademik 
başarımızın etkilenmemesi için durumlara uygun planlar yapmalı, kararlar 
almalı ve bu kararları uygulamaya geçirmeliyiz. Unutmayın ki ilk ve en 
önemli adım sizin kararlılığınız ve değişime uyumunuz!”
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Çalışma Yaprağı 1

Sevgili öğrenciler, aşağıda yazılı kısa hikâyeleri okumanızı istiyorum. 

Ardından kendinizi Arda ve Eda’nın yerine koyarak hikâyeyi tamamlamanız gerekmektedir.

YENİ BİR HAYAT!

Arda, Ankara’da bir ortaokula giden 7. sınıf öğrencisidir. Yıllardır aynı okula devam etmekte 
ve okulunu, öğretmenlerini, arkadaşlarını çok sevmektedir. Ancak bir gün öğretmen olan 
babasının tayini Adana’ya çıkmıştır. Önce yeni bir şehre taşınmaktan çok mutlu olsa da yeni 
bir okul ve yeni arkadaşlara sahip olma düşüncesi oldukça kaygılanmasına sebep olmuştur. 
Taşınmaları dönem sonunda gerçekleşecek olmasına rağmen Arda şu anki okuluna karşı 
aidiyet duygusunu kaybetmiş, arkadaşları ile iletişimini koparma noktasına gelmiştir. 

Özellikle son zamanlarda yaşadığı bu durumlar nedeniyle akademik başarısı düşmüş ve oku-
la devam etmek istememiştir. Bir gün çok sevdiği okul psikolojik danışmanı/rehber öğretmeni 
ile bu durumu paylaşmış ve yaşamındaki değişimler hakkında görüşmüştür. 

Arda nasıl bir yol izlemelidir?

HAYALLERİN PEŞİNDEN KOŞ!!!

Eda, ortaokul 7. sınıf öğrencisidir. Bu okula ve derslere karşı oldukça ilgisizdir. Her gün okula 
gelmek istememekte ve ailesinin isteği üzerine okula devam ettiğini ifade etmektedir. Eda her 
ne kadar okula devam etme konusunda isteksiz olsa da Samsun’da altın madalya kazan-
mış bir karate sporcusudur.  Söz konusu karate olduğunda oldukça disiplinli davranmakta, 
verilen görevi yerine getirmekte hatta hayatını karateye göre planlandırmakta ve gelecekte 
başarılı bir karateci olmak istemektedir.

Bir gün karate hocası yanına çağırmış ve kendisine oldukça yetenekli olduğunu, ilerde bir 
gün ülkemiz adına yarışlara katılabileceğini söylemiştir. Eda mutluluktan havalara uçmuş ve 
hayallerini gerçekleştirebileceği için heyecanlanmıştır. Ancak küçük bir sorun bulunmaktadır. 
Eda’nın ortaokulu ve liseyi tamamlaması için akademik başarısına da önem vermesi gerek-
mektedir.

Duydukları karşısında Eda nasıl bir yol izlemelidir?
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1

 Yaşamımızda birçok değişen durum ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu durumlara bazen 
çok kolay uyum sağlayabilirken bazen uyum sağlamak bizleri zorlayabilir. Özellikle de uyum 
sürecinde uygun davranışlar sergileyemediğimizde bu süreçten ilk etkilenenlerden biri akademik 
başarımızdır. 

Özellikle akademik başarımızın süreçten olumsuz etkilenmesini önlemek ya da olumlu yönde 
desteklenebilmesi için bazı planlar yapmamız gerekmektedir. 

Bu süreçte karar verme basamakları sizlere yol gösterici olabilir.

Karar Verme Basamakları1

1. Karar verilecek durumun farkına varılması/tanımlanması

2. Seçeneklerin oluşturulması

3. Seçenekler hakkında bilgi toplanması

4. Toplanan bilgilerin istekleri karşılama olasılığı açısından değerlendirilmesi/Gözden geçirme

5. Uygun seçeneğin belirlenmesi/Planlama

6. Harekete geçilmesi

7. Kararın ve sonuçlarının değerlendirilmesi

8. Karar verilmesi/Davranışın sergilenmesi

  1 Kuzgun, Y. (2011). Mesleki Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş. Nobel Yayınevi.  Beşinci basım, Ankara. (75. sayfa Karar 

Kuramlarından uyarlanmıştır.)
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Kariyer

Mesleklerle ilgili bilgi kaynaklarına ulaşır./10.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kariyer Farkındalığı

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunur.

2. Etkinlik Bilgi Notu öğrenci sayısınca çoğaltılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının mesleki bilgi kaynaklarının neler olduğu, mesleklerle 
ilgili doğru bilgiye nereden ve nasıl ulaşabileceğimizi öğrenmek olduğu 
açıklanarak etkinliğe başlanır.

2. Öğrencilerin dikkatini konuya çekmek için renkli kâğıtlar dağıtılır ve 
ardından şu açıklama yapılır:

“Bir mesleği araştırma ödeviniz olsa yardım almayı düşüneceğiniz ilk üç 
kişi, kurum ya da kuruluşu kâğıtlara yazınız ve yazdıktan sonra tahtaya 
yapıştırınız.”

3. Tahtaya yapıştırılan kâğıtların birkaç tanesi okunduktan sonra öğrencilere 
“Mesleklerle ilgili araştırma yapmak istediğimizde başvurabileceğimiz 
kaynakları şimdi sizlere açıklayacağım.” şeklinde açıklama yapıldıktan 
sonra aşağıdaki mesleki bilgi kaynakları tahtaya yazılır: 

• Meslek elemanları

• Mesleki odaları, dernekler

• Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi

• Üniversitelerin program tanıtım sayfaları

• İŞKUR 

• Çeşitli üniversitelerin meslekleri tanıtan kitap broşür ve CD’si

• EBA Mesleki Rehberlik Modülü

Araç - Gereçler
1. Etkinlik Bilgi Notu
2. Renkli yapışkanlı kâğıtlar

MESLEKİ BİLGİ KAYNALARIMI ÖĞRENİYORUM

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
10. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilere en çok hangi mesleği merak ettikleri sorulur. Sınıfta çoğunluğun 
istediği bir meslek seçilir.

2. Sınıf öğrenci mevcuduna göre 7 gruba ayrılır ve her bir gruba mesleki bilgi 
kaynaklarından birisini seçmeleri istenir. 

3. Öğrencilere her grubun seçtiği mesleki bilgi kaynağından o mesleği 
araştırmaları ve araştırma sonucunu yazılı olarak sınıf panosuna asmaları 
istenir.

4. Araştırma sonucunda her bir bilgi kaynağından o meslekle ilgili farklı bilgilerin 
öğrenildiğinin görülmesi istenir.

Uygulayıcıya Not:

1. Kâğıtlara öğrencilerin isimleri yazdırılmaz.

2. Bir meslek araştırılırken sadece bir bilgi kaynağının kullanılmayıp tüm 
kaynakların etkili bir şekilde kullanılması gerektiği özellikle vurgulanmalıdır.

Özel gereksinimli öğrenciler için,

1. Mesleki bilgi kaynakları öğrencilerin araştırması yerine öğrencilere sunularak 
öğrenme süreci farklılaştırılabilir.

2. Grup eşleşmesine yer verilerek akran desteği sağlanabilir.

3. Bilgi kaynağına ulaşma ve meslekle ilgili farklı bilgilere ulaşma, öğretmenin 
rehberliğinde geri bildirimler sunularak öğrencilere buldurulabilir.

Etkinliği Geliştiren: Ahmet KARAGÖZ

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

4. Mesleki bilgi kaynakları yazıldıktan sonra bu kaynaklardan nasıl 
faydalanılabileceği Etkinlik Bilgi Notundan faydalanılarak öğrencilere 
açıklanır.

5. “Bir meslek araştırılırken sadece bir bilgi kaynağından alınan bilgi yeterli 
midir?” sorusu öğrencilere yönlendirilir ve cevaplar alınır. 

6. Bir meslekle ilgili tek bir bilgi kaynağından alınan bilginin yeterli olmayacağı 
en az birkaç tane kaynaktan araştırma yapmanın doğru olacağı vurgulanarak 
etkinlik sonlandırılır.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

MESLEK ELEMANI: Burada kastedilen o mesleği yapan kişilerdir. Çalışma koşulları, o mesleği icra eden kişide 
olması gereken ilgi ve yetenekler, çalışma koşulları, gelir bilgisi gibi birçok bilgiye meslek elemanından 
ulaşabilirsiniz.
MESLEK ODALARI VE DERNEKLER: Meslek odaları ve dernekler o mesleği icra eden ve geçmişte o mesleği 
icra etmiş kişilerin kurmuş olduğu oda ve derneklerdir. Meslek elemanlarından alınabilecek bütün bilgiler 
buradan da alınabilir.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ: Bir meslekle ilgili araştırma yapmak istediğinizde en kolay 
ulaşabileceğiniz kişi okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlardır. Bir 
meslekle ilgili merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz ne varsa okul rehberlik servislerinden öğrenebilirsiniz.
ÜNİVERSİTELERİN AKADEMİSYENLERİ VE ÖĞRENCİLERİ: Araştırdığınız meslek ile ilgili ön lisans ya da lisans 
programlarında hangi dersler okutuluyor, eğitim kaç yıl sürüyor, lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ya da 
doktora gibi görevde yükselme imkânlarının olup olmadığına ilişkin bilgilere üniversitelerdeki akademisyen 
ve öğrencilerden ulaşabilirsiniz.
İŞKUR: Aslında iş arayan kişilerin iş bulmak için kullanmış olduğu bir platformdur. Ancak İŞKUR’un web 
sitesine girip E-ŞUBE’ye giriş yaptığınızda Online İşlemler kısmından Meslekleri Tanıyalım linkini tıkladığınızda 
mesleklerle ilgili bilgi edinebilirsiniz.

ÜNİVERSİTELERİN MESLEKLERİ TANITAN KİTAP BROŞÜR VE CD’Sİ: Özellikle üniversite tercih dönemlerine 
yakın zamanlarda üniversiteler web sitelerine meslekleri tanıtan kitap ve broşürleri yüklerler.  Üniversitelerin 
web sitelerine bakarak da mesleklerle ilgili birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.
EBA MESLEKİ REHBERLİK MODÜLÜ: EBA’ya girişinizi yapıp EBA Kütüphanenin Rehberlik Hizmetleri bölümünü 
üzerinden Mesleki Rehberlik linkini açtığınızda meslek seçim süreci ve meslekler hakkında bilgi ve videolara 
ulaşabilirsiniz.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Her bireyin hak ve sorumlulukları olduğunu bilir./11.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişiler Arası Beceriler

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu-1’de yer alan fotoğraf tahtaya yapıştırılmak üzere kesilir. 

2. Çalışma Yaprağı-2’deki karakterler kesilir. 

3. Etkinlik Bilgi Notu-3 etkinlik uygulanmasından önce uygulayıcı tarafından 
okunmalıdır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı öğrencilere, onları Malala YUSUFZAY ile tanıştıracağını 
söyleyerek Etkinlik Bilgi Notu-1’deki fotoğrafı tahtaya herkesin görebileceği 
şekilde yapıştırılır. 

2. Fotoğrafı yapıştırdıktan sonra öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılır: 
“Sevgili öğrenciler, Malala YUSUFZAY, ülkesindeki iç karışıklıklar sebebiyle 
okula gidebilmek için mücadele etmek zorunda kalan Pakistanlı bir kızdır. 
Malala hem kendisinin hem de diğer kız arkadaşlarının okula gidebilmesi 
için mücadele etmek zorunda kalmıştır. Çünkü ülkesinde bulunan rejim kız 
çocuklarının okula gitmesini engellemektedir. Malala ise ‘Okula gitmemizi 
nasıl engellerler?’ diyerek kendisinin ve diğer tüm kızların eğitim hakkının 
ihlal edilmesine sessiz kalmamış, sesini uluslararası kuruluşlara duyurmaya 
çalışmıştır.”

3. Malala YUSUFZAY kısaca tanıtıldıktan sonra sınıfa şu sorular sorulur: 

• Malala’nın ve kız arkadaşlarının okula gidememesi hakkında neler 
söylemek istersiniz? 

Araç - Gereçler

1. Etkinlik Bilgi Notu -1
2. Etkinlik Bilgi Notu- 2
3. Etkinlik Bilgi Notu- 3
4. Çalışma Yaprağı -1
5. Çalışma Yaprağı- 2
6. Bant 
7. Tahta kalemi 
8. Makas

HAKLAR VE SORUMLULUKLAR 

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
11. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Kız çocuklarının okula gitmesinin engellenmesi sizce doğru bir şey mi?

4. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra eğitimin tüm insanlar için 
engellenemeyecek bir hak olduğu vurgusu yapılarak öğrencilere aşağıdaki 
soru yöneltilir: 

• Sevgili öğrenciler peki biz tüm insanların sahip olduğu engellenemeyen 
başka hakları var mı? Varsa bu haklar nelerdir? 

5. Öğrencilerin paylaşımları alınır. Etkinlik Bilgi Notu-2’den yararlanarak eksik 
kalan yanlar tamamlanır. 

6. Daha sonra uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılır ve sonrasında 
aşağıdaki sorular yöneltilir:

“Sevgili öğrenciler yaşama hakkı, eğitim hakkı gibi haklara hepimiz sahibiz. 
Bunlar ‘Temel Haklar ve Özgürlükler’ olarak isimlendirilir. Bununla birlikte 
bizlerin yani tüm bireylerin sahip olduğu bir şey daha var: Sorumluluk. 
Hepimizin bazı sorumlulukları var. Örneğin benim sizlere ders anlatma, not 
verme gibi sorumluluklarım var.” 

• Sizlerin sahip olduğu sorumluluklar neler? 

• Çevrenizdeki diğer bireylerin sorumlulukları neler?

7. Yanıtlar alındıktan sonra Çalışma Yaprağı-1 tahtaya asılır, Çalışma Yaprağı-
2’deki karakterler arkası kapalı bir şekilde öğretmen masasının üzerine 
konur ve şu açıklama yapılır:

“Şimdi sıra geldi bir eşleştirme oyunu oynamaya. Tahtaya astığım listede 
bazı ifadeler yer alıyor.  Oynayacağımız bu oyunda gönüllü üç arkadaşımız 
öğretmen masasına doğru gelecek, masadan bir kâğıt seçecek. Seçtiği 
kâğıtta yer alan karakter ile tahtada yazan ifadeleri biraz önce konuştuğumuz 
sorumluluk açısından eşleştirecek. Karakterini tahtaya yapıştıracak, tahtada 
yer alan ifadelerden hangileri karakterinin sorumluluğu ise bu ifadelerden 
tahta kalemi ile karakterine doğru oklar çizerek eşleştirme yapacak. Sonra 
da sınıfa karakterini tanıtacak ve sorumluluklarını söyleyecek. Oyunumuz bu 
şekilde kimler gönüllü olmak ister?”

8. Gönüllü öğrenciler arasından üç öğrenci seçilerek süreç başlatılır. 

• Uygulayıcı gerek duyarsa öğrencinin seçtiği karakteri sınıfa 
söyledikten sonra “Bu karakterin ne gibi sorumlulukları var?” gibi bir 
soru ile öğrencileri yönlendirir.

9. Öğrenciler karakterini sınıfa tanıtır ve Çalışma Yaprağı-1’de yer alan 
sorumluluk ifadeleri ile eşleştirir. Uygulayıcı tarafından Etkinlik Bilgi Notu-
3’ten öğrencinin yaptığı eşleştirme takip edilir. Yanlış eşleştirmede öğrenci 
doğru eşleştirmeye yönlendirilir. Üç öğrenci de eşleştirmesini yapana kadar 
süreç devam ettirilir. 

10. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki tartışma 
sorularıyla süreç yönlendirilir: 

• Arkadaşlarınızın yaptığı eşleştirmelerde bir şey dikkatinizi çekti 
mi? Herkesin sorumlulukları var ve bazı sorumluluklarımız da tıpkı 
haklarımız gibi ortak. 

• Sorumluluk sahibi olmak sizlere ne hissettiriyor? 

• Hak sahibi olmak size ne hissettiriyor?

• Hak ve sorumluluklarımız olmasaydı nasıl olurdu?
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrenciler iki gruba ayrılır. Bir grup haklar ile ilgili diğer grup da sorumluluk 
ile ilgili pankartlar hazırlamaları istenebilir. Bu uygulama için öğrencilere 
iki hafta süre verilir. Verilen süre sonunda öğrencilerden hazırladıkları 
pankartları önce uygulayıcıyla ve birbirleriyle paylaşmaları istenir. Daha 
sonra ise teneffüslerde hazırladıkları pankartları okulun diğer öğrencileri 
ile paylaşabilirler. Öğrencilerin hazırladıkları pankartlar okul veya sınıf 
panosuna asılabilir. 

2. Öğrencilerden haklar ve sorumluluklar konusunda kompozisyon yazmaları 
istenebilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

11. Öğrencilere aşağıdakine benzer bir açıklama yapılarak süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle haklar ve sorumluluklar üzerine konuştuk. 
Her bireyin yani hepimizin hakları ve sorumlulukları vardır. Yaşama hakkı, 
eğitim hakkı, yerleşme ve seyahat hürriyeti, konut edinme hakkı, çalışma 
hakkı, din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti sahip olduğumuz 
temel hak ve özgürlüklerdendir. Bunun yanında doğayı temiz tutma, iyi bir 
insan olma, diğer insanlara ve fikirlere saygılı olma gibi sorumluluklarımız 
da vardır. Hak ve sorumluluklar birbirinin tamamlayıcısıdır ve tüm insanların 
yaşam kalitesi üzerinde önemli rolleri vardır.”

Uygulayıcıya Not:

1. Etkileşimli tahta veya projektör bulunan sınıflarda Etkinlik Bilgi Notu-1’de yer 
alan fotoğraf tahtaya yansıtılabilir. 

2. Çalışma Yaprağı-2’de yer alan karakterlerin isimleri ile sınıfta aynı isme sahip 
öğrenci varsa uygulayıcı isimleri değiştirebilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Etkinlik Bilgi Notu-1 ve Çalışma Yaprağı-2’de yer alan resimler daha büyük 
boyutlarda basılarak ve kontrast renkte zemine yapıştırılarak materyalde 
uyarlama yapılabilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’in tüm sınıf tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde daha 
büyük puntoda ya da boyutlarda hazırlanmasına dikkat edilerek materyalde 
uyarlama yapılabilir. 

3. Kazanımın değerlendirilmesi aşamasındaki pankart çalışması için gruplar 
oluşturulurken uygun akran eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre düzenlenebilir.

Etkinliği Geliştiren: Sevgi GÜNGÖR 
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1

 

Malala YUSUFZAY

*Fotoğraf   https://tr.wikipedia.org/wiki/Malala_Yusufzay adresinden indirilmiştir. Erişim Tarihi: 05.01.2020
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-2

Yaşama hakkı

Eğitim hakkı

Yerleşme ve seyahat hürriyeti

Konut edinme hakkı

Çalışma hakkı

Din ve vicdan hürriyeti

Düşünce ve ifade hürriyeti
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Çalışma Yaprağı 1

Doğayı ve çevreyi temiz tutma

Doğayı ve canlıları koruma

İsraf etmeme

İyi bir insan olma 

Ev işlerine yardım etme

Diğer insanlara ve fikirlerine saygılı olma

Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olma

Ödevlerini yapma

Hastaları tedavi etme

Suçluları yakalama

Trafik kurallarına uyma

Okul kurallarına uyma 
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-3

Doğayı ve çevreyi temiz tutma Polis Zeliha 
Hanım

Doktor Mehmet 
Bey 7. Sınıf Öğrencisi Aylin

Doğayı ve canlıları koruma Polis Zeliha 
Hanım

Doktor Mehmet 
Bey 7. Sınıf Öğrencisi Aylin

İsraf etmeme Polis Zeliha 
Hanım

Doktor Mehmet 
Bey 7. Sınıf Öğrencisi Aylin

İyi bir insan olma Polis Zeliha 
Hanım

Doktor Mehmet 
Bey 7. Sınıf Öğrencisi Aylin

Ev işlerine yardım etme Polis Zeliha 
Hanım

Doktor Mehmet 
Bey 7. Sınıf Öğrencisi Aylin

Diğer insanlara ve fikirlerine saygılı 
olma

Polis Zeliha 
Hanım

Doktor Mehmet 
Bey 7. Sınıf Öğrencisi Aylin

Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olma Polis Zeliha 
Hanım

Doktor Mehmet 
Bey 7. Sınıf Öğrencisi Aylin

Ev ödevlerini yapma 7. Sınıf Öğrencisi Aylin

Hastaları tedavi etme Doktor Mehmet 
Bey

Suçluları yakalama Polis Zeliha 
Hanım

Trafik kurallarına uyma Polis Zeliha 
Hanım

Doktor Mehmet 
Bey 7. Sınıf Öğrencisi Aylin

Okul kurallarına uyma 7. Sınıf Öğrencisi Aylin
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Çalışma Yaprağı 2
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Kendisi için verimli öğrenme ve ders çalışma koşullarını oluşturur./12.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Eğitsel Planlama ve Başarı

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu-1 ve Etkinlik Bilgi Notu-2 etkinlik öncesinde okunur.

2. Sınıf mevcudu kadar A4 kâğıdı temin edilir.

3. Zihin haritaları tekniği ile ilgili ön bilgi edinilir.

4. Etkinlik Bilgi Notu-3 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

5. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının öğrencilerin kendisi için verimli öğrenme ve ders çalışma 
koşullarını oluşturmaları olduğu ifade edilerek aşağıdaki açıklama yapılır:

“Sevgili öğrenciler, hepimiz başarıya ulaşmak için farklı yollar deneriz. 
Bazen gittiğimiz yollar ve uyguladığımız yöntemler bizi istediğimiz sonuca 
götürmeyebilir. Bu yüzden başarılı olmak için uygun yöntemleri ve ders 
çalışma koşullarını oluşturmak önemlidir. Böylece daha verimli bir öğrenme 
gerçekleşir.” 

2. Ardından öğrencilere şu soru sorulur:

• Verimli öğrenme ve ders çalışma koşulları ile ilgili neler biliyorsunuz?

3. Öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra şu açıklama ile devam edilir. 
“Verimli çalışmak demek çok fazla çalışmak demek değildir. Planlı şekilde, 

Araç - Gereçler

1. Etkinlik Bilgi Notu-1
2. Etkinlik Bilgi Notu-2
3. Etkinlik Bilgi Notu-3
4. Çalışma Yaprağı-1
5. A4 kâğıtları
6. Renkli keçeli kalemler/kuru boya

BENİM ÖĞRENME HARİTAM

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
12. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

ne istediğimizi bilerek ve zamanı doğru şekilde kullanmamızı gerektiren bir 
çalışma şeklidir.”

4. Etkinlik Bilgi Notu-1 ve Etkinlik Bilgi Notu-2’de yer alan bilgiler öğrencilerle 
paylaşılır. Öğrencilerin soruları varsa cevaplanır.

5. Daha sonra “Şimdi sizlerden kendinizin nasıl ders çalıştığını ve hangi 
şartların ve yöntemlerin sizin için uygun olacağını düşünmenizi istiyorum.”  
şeklinde bir açıklama ile devam edilir.

6. Etkinlik Bilgi Notu-3 dağıtılır ve öğrencilerin örneği incelemeleri istenir. 
Ardından her öğrenciye boş bir A4 kâğıdı ve renkli kalemler verilir. 
Öğrencilerden kâğıdın tam ortasına “Öğrenme Haritam” yazmaları ve zihin 
haritası yöntemiyle kendilerine uygun olan yöntem ve koşulları şekil, resim 
ve yazılarla oluşturmaları istenir. 

7. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra ortaya çıkan çalışmalar 
tahtaya veya duvara asılır. Öğrencilerin sıra ile tüm çalışmaları incelemeleri 
sağlanır. Verimli olmayan çalışma yolları varsa alternatif seçenekler bulması 
için öğrenci teşvik edilir.

8. Sürece aşağıdaki tartışma soruları ile devam edilir:

• Kendi zihin haritanızı oluştururken zorlandınız mı? Neden?

• Verimli ders çalışma ve öğrenme koşullarını uyguladığınızı düşünüyor 
musunuz?

• Bu etkinlikten sonra neleri daha farklı yapmak istersiniz? 

• Arkadaşlarınızın çalışmalarında benzerlik ve farklılıklar gördünüz 
mü?

9. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir açıklama 
ile süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, hepimiz birbirimizden farklıyız. Bu yüzden öğrenme 
süreci de insanların bireysel farklılıklarına göre değişebilir. Kimimiz için 
görsel, kimimiz için işitsel uyaranlar daha etkilidir. Bazıları tek başına ve 
çok sessiz bir ortamda çalışabilirken bazıları başkalarıyla beraber çalışmayı 
tercih edebilir. Herhangi bir konuyu çalışmak için gerekli olan zaman da 
kişiden kişiye farklılık gösterir. Önemli olan; kişinin kendini iyi tanıması ve 
kişisel özelliklerini de dikkate alarak kendi öğrenme haritasını çizmesidir.”

1. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır. Çalışma Yaprağı-1 üzerinde etkinlikte 
öğrendikleri bilgiler ile kendi verimli öğrenme ve ders çalışma koşullarını 
oluşturarak bunların katkılarını belirtmeleri istenir. Gönüllü öğrencilerin sınıfta 
çalışmalarını sunmaları sağlanabilir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:
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Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma ortamı oluşturma anlatılırken farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 
öğrenciler de dikkate alınmalıdır. 

2. Zihin haritası oluştururken öğrenciler istedikleri şekiller ve tasarımı yapmakta 
özgür bırakılmalıdır.

3. Etkinlik Bilgi Notu-1 öğrencilerin yararlanması için çıktı alınıp sınıf panosuna 
asılabilir. 

4. Ailelerin ev koşullarını sağlaması ve sürece destek vermesi için veliler ile 
görüşülebilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Akran eşlemesi yapılarak öğrencilerin sosyal ortamı düzenlenebilir.

2. Çalışma yaprağındaki görseller ve yazılar büyütülerek, kontrast renkte bir 
zemin üzerine yapıştırılarak ya da dokunsal özellikler eklenerek görme 
bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

3. Çalışma yaprağındaki doldurulacak kısımlar sayıca azaltılarak etkinlik 
öğrencilerin düzeyine göre basitleştirilebilir.

Etkinliği Geliştiren: Ümmügülsüm SAĞLAM
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-11

Verimli Öğrenme İçin Öneriler

AMAÇLARINIZI BELİRLEYİN

ARAÇ GEREÇ VE KAYNAK-
LARDAN YARARLANIN

UYGUN BİR ÇALIŞMA ORTAMI SEÇİN
Çalışma yeri derli toplu, yalın elden 
geldiğince sabit ve sakin olmalı. Ayrıca 
ışık, ısı gibi fiziksel sorunları da çözüm-
lenmiş olmalıdır. 
Yatakta, koltukta ve divanda uzanarak 
çalışmak, dikkatin toplanmasını güçleş-
tirecek, öğrencinin çalışmak için daha 
çok zaman yitirmesine neden olacaktır.

PLANLI ÇALIŞIN
Günlük çalışma çizelgelerinde; okulda 
geçen saatler, ders çalışma, eğlenme, 
dinlenme, ev işlerine yardım ve uyku 
saatleri gösterilmiş olmalıdır.

ZAMANI VERİMLİ KULLANIN
Her öğrenci zamanı kendine göre ayar-
lamalıdır.
Bir saat çalıştıktan sonra araya 5-10 
dakikalık dinlenme koymak yararlı olur. 
Bu sayede bir saatlik çalışma sonunda 
dağılan dikkat ve azalan verim tekrar 
kazanılır.

DERSE HAZIRLIKLI GELİN
Öğrenciler okula gelmeden önce, o 
gün işleyecekleri konuları gözden ge-
çirmeliler. Bu sayede hem derslerin 
işlenişine katılmak için gerekli güveni 
kazanırlar, hem de öğretmenin anlat-
tıklarını daha kolay anlarlar.

NOT TUTUN
Yazılı hâle getirilmeyen bilgiler çok ça-
buk unutulur. Buna bağlı olarak öğrenci 
derste dinlediği konuyu çok fazla ayrıntı-
landırmadan not tutmalıdır.

ARALIKLI TEKRARLAR YAPARAK 
UNUTMAYI ÖNLEYİN
Öğrenilenler zamanla unutulabilir. 
Unutmayı önlemenin iki yolu vardır. 
Bunlardan biri öğrenilen bilgileri yeri 
geldikçe kullanmak, diğeri de aralıklı 
olarak tekrar etmektir.

  1 ABA Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı. (2016). Etkili ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri. https://abaegitim.com/etkili-verim-

li-ders-calisma-yontemleri/ adresinden edinilmiştir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-2

Zihin Haritalama Tekniği:

Zihin Haritalama Tekniği, 1970’li yıllarda İngiliz beyin araştırmacısı, matematikçi ve psikolog Tony Buzan 
tarafından geliştirilmiştir (Bütüner, 2007: 2). Bilgilerin beyne kaydedilmesi için kullanılan teknik ilgi çekici, 
etkili ve kısa sürede not almayı sağlayan özel bir tekniktir (Buzan, 2003a:16). Ayrıca yaratıcılığı gelişti-
ren, zor ve karmaşık bilgilerin sistematik bir biçimde basitçe düzenlenmesini sağlayan zihin haritalama 
tekniği etkili bir hatırlama tekniğidir (Aktaş, 2012; akt. Özdemir, Alaybeyoğlu, Balbal, 2017).2

Zihin Haritası Nasıl Yapılır?

Wycoff (1991) ise, zihin haritasının elemanlarını şu şekilde özetlemiştir.
1) Sayfanın ortasına resmin odak noktası veya problemin grafiksel sunumu veya haritalanmış olan bilgi 
yerleştirilir. 
2) Düşüncelerin, serbest bir şekilde yayılmasına izin verilir. 
3) Her çizgiye sadece bir anahtar kelime yazılır. 
4) Anahtar sözcük fikirleri, çizgilerle merkezi fikre bağlanır. 
5) Fikirleri vurgulamak ve fikirlere dikkat çekmek için renkler kullanılır. 
6) Resimler ve semboller, fikirler üzerine dikkat çekmek için kullanılır ve başka bağlantılar oluşturmak için 
zihni teşvik eder (Wycoff, 1991; akt. Bütüner, 2006).3

  2 Özdemir, A., Alaybeyoğlu, A., & Balbal, K. F. (2017). Dörtgenler konusunun zihin haritalama tekniği ile öğretimi. Bilim, Eğitim, 

Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 1(2), 45-51.

  3 Bütüner, S. (2006). Açılar ve üçgenler konusunun ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine Vee diyagramları ve zihin haritaları kullanıla-

rak öğretimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-3

Örnek Zihin Haritası
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Çalışma Yaprağı 1 
 

 

Çalışma Yaprağı 1
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Öğrenme etkinliklerine yönelik duygu ve düşüncelerini ifade eder./13.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Akademik Anlayış ve Sorumluluk

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik öncesinde kâğıt katlama sanatı (origami) için gereken kare kâğıtlar 
sınıftaki toplam öğrenci sayısı dikkate alınarak hazır hâle getirilir.

2. “Çalışma Yaprağı-2” etkileşimli tahtaya yansıtılmak üzere hazır hâlde 
bulundurulur.  

3. “Origami ile Kâğıttan Kelebek Yapımı” isimli video uygulayıcı tarafından 
önceden bulunarak öğrencilere izletmek için hazır hâle getirilir.

4. “Çalışma Yaprağı-3” sınıftaki öğrenci sayısının yarısı kadar çoğaltılır ve 
işaretli noktalardan kesilerek 2 öğrencinin kullanımına sunulur.

5. Etkinlik başlatılmadan her öğrencinin masasında üçer adet kare kâğıdın 
hazır hâlde bulunması sağlanır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Öğrencilerde merak uyandırmak için “Sevgili öğrenciler, masalarınızda 
kâğıtlar görüyorsunuz. Sizce bu kâğıtları neden dağıtmış olabilirim?” sorusu 
yöneltilir ve gönüllü öğrencilerden birkaçına söz hakkı verilir.

2. Öğrencilerin cevapları alındıktan sonra uygulayıcı tarafından etkinliğin 
amacının öğrenme etkinliklerine yönelik duygu ve düşüncelerini ifade etme 
olduğu açıklanarak etkinliğe giriş yapılır. Bu etkinlik için kâğıt katlama sanatı 
(origami) ile 3 farklı figür öğrenecekleri belirtilir. 

3. Uygulayıcı tarafından, ilk adımda öğrencilerden önlerindeki kâğıttan 
birini almaları istenir ve aşağıda verilen kâğıt katlama sanatına ait bir 
figürün yönergesi adım adım, yavaş bir şekilde ve tek bir defa okunarak 
öğrencilerden de tek seferde anladıkları kadarıyla uygulamaları istenir: 

• “Elinizdeki kare kâğıtları bir üçgen elde edecek şekilde ortadan katlayın. 

Araç - Gereçler

1. Her öğrenci için 3 adet kare kâğıt 
2. “Origami ile Kâğıttan Kelebek Yapımı” isimli video 

(https://www.youtube.com/watch?v=kfBn8FePmp8) 
3. Çalışma Yaprağı-1
4. Çalışma Yaprağı-2  
5. Çalışma Yaprağı-3

KÂĞITLARI KATLA 
DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ SÖYLE!

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
13. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Üçgende gördüğünüz en sivri uçtan diğer sivri uca katlayarak küçük 
bir üçgen daha oluşturun. 

• Oluşturduğunuz bu küçük üçgeni tekrar açın. 

• Sivri uçlarından birlikte tutarak tepe noktasına doğru paralel şekilde 
1-2 cm katlayın.

• Sağ taraftaki ucu üçgenin tepe noktasını ortalayacak şekilde yukarı 
doğru katlayın. 

• Daha sonra aynı işlemi diğer taraf için de yapın. 

• Şimdi kâğıdın ön yüzünü çevirin.

• Üstteki tepe noktasını yaklaşık 1 cm arkaya doğru katlayın.

• Şimdi de kâğıdınızın arka yüzünü tekrar çevirin. 

• Altta kalan sivri köşeyi 1 cm yukarı katlayarak küçük bir üçgen 
oluşturun.

• Tekrar ön yüzünü çevirin.

• İsteğinize göre göz, burun, ağız, bıyık çizebilirsiniz.

• Sevimli tavşanınız hazır.”

4. Yapılacak her bir figürün ardından öğrencilere “Bu figürü nasıl yaptık?” sorusu 
yöneltilir. Öğrencilerden cevapları alındıktan sonra uygulayıcı tarafından 
“Bu figür için yalnızca dinlediğiniz adımları uygulamaya çalıştınız.” denir.

5. Ardından “Çalışma Yaprağı-2” etkileşimli tahta aracılığıyla açılarak 
öğrencilerden önlerindeki ikinci kâğıdı almaları ve tahtada gördükleri figürü 
yapmaları istenir. Yeterli süre verilir. 

6. Tahtada gördükleri figürü yapan öğrencilere “Bu figürü nasıl yaptık?” sorusu 
tekrar yöneltilir. Öğrencilerden cevapları alındıktan sonra “Bu figür için 
yalnızca gördüğünüz adımları uygulamaya çalıştınız.” denir.

7. Daha sonra öğrencilere “Origami ile Kâğıttan Kelebek Yapımı” isimli video 
etkileşimli tahta aracılığıyla açılarak öğrencilerden önlerindeki üçüncü ve 
son kâğıdı alarak tahtada izledikleri video ile aynı anda kendilerinin de 
orada gördükleri figürü yapmaları istenir. Yeterli süre verilir. 

8. Videoda izledikleri figürü yapan öğrencilere “Bu figürü nasıl yaptık?” sorusu 
tekrar yöneltilir. Öğrencilerden cevapları alındıktan sonra “Bu figür için aynı 
anda hem dinlediğiniz hem de gördüğünüz adımları uygulamaya çalıştınız.” 
denir.

9. Ardından “Çalışma Yaprağı-3” öğrencilere dağıtılır ve uygulayıcı tarafından 
öğrencilere, “Evet sevgili öğrenciler, etkinliğin başından itibaren ‘yalnızca 
dinleyerek, yalnızca görerek ve aynı anda hem dinleyip hem de görerek’ üç 
farklı öğrenme etkinliğiyle üç farklı figür ortaya koydunuz. Şimdi sizden bu 
farklı öğrenme etkinlikleri üzerine düşünmenizi ve sizlere dağıttığım kâğıtlarda 
yer alan duygum/düşüncem kutucuklarına duygu ve düşüncelerinizi 
yazmanızı istiyorum.” şeklinde bir yönerge verilir. Öğrencilere “Çalışma 
Yaprağı-3” için gerekli süre verilir.

10. Verilen süre sonunda gönüllü öğrencilerden yazdıklarını sınıfla paylaşmaları 
istenir.

11. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra uygulayıcı tarafından, aşağıdaki 
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

tartışma soruları öğrencilere yöneltilerek süreç devam ettirilir: 

• En çok hoşunuza giden öğrenme etkinliği hangisiydi? Dinleyerek, 
görerek ya da hem dinleyip hem de görerek yeni şeyler öğrenmeniz 
size neler hissettirdi?

• Bu etkinliği gerçekleştirirken ne hissettiniz, ne düşündünüz? 

• Hangi öğrenme etkinliği sizi en çok zorladı? Zorlandığınızda neler 
hissettiniz, neler düşündünüz?

• Yeni bir şey öğrendiğinizde ne hissedersiniz, ne düşünürsünüz?

• Okul yaşantınızda ya da günlük yaşantınızdaki öğrenme etkinlikleri 
size neler hissettirir, neler düşündürür?

12. Uygulayıcı tarafından “Sevgili öğrenciler, öğrenme etkinliklerine yönelik 
duygu ve düşüncelerinizi ifade etmekten çekinmemeli ve akademik 
başarılarınız için bunun önemli bir gereklilik olduğunu unutmamalısınız. 
Öğrenme etkinliklerine yönelik duygu ve düşüncelerinizi ifade etmeniz 
hayat boyu öğrenme yolundaki başarılarınıza, öğrenme durumlarınıza etki 
etmektedir. Bu sayede kendinize uygun öğrenme etkinlikleri keşfedebilir, 
farklı durumlarda iyi sonuçlar alabilmeyi başarabilirsiniz.” denerek etkinlik 
sonlandırılır.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Etkinlik sonunda öğrencilerden, bir hafta boyunca günlük hayattaki ya 
da okuldaki deneyimledikleri öğrenme etkinliklerine yönelik duygu ve 
düşüncelerini belirlemeleri ve sonraki hafta sınıfla paylaşmaları istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

1. İmkânlar çerçevesinde kare kâğıtların renkli olması tercih edilebilir.

2. Hazır hâlde kare kâğıdın bulunamadığı durumlarda, uygulayıcı “Çalışma 
Yaprağı-1”deki 10*10 cm’lik kareleri ihtiyacı kadar çoğaltıp keserek hazır 
hâle getirebilir.

3. Uygulama basamağında, etkileşimli tahta/projeksiyon ya da ağ erişimi 
bulunmayan sınıflarda uygulayıcı “Çalışma Yaprağı-2”yi A5 boyutunda, 
öğrenci sayısı kadar çoğaltarak sınıfa dağıtabilir.

4. Uygulama basamağında, etkileşimli tahta/projeksiyon ya da ağ erişimi 
bulunmayan sınıflarda uygulayıcı etkinlik öncesinde, verilen videodaki figürü 
öğrenebilir ve sınıfta kendisi anlatarak tek seferde yapabilir. Öğrencilerden 
de eş zamanlı olarak tek seferde yapmalarını isteyebilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yapraklarındaki doldurulacak kısımlar sayıca azaltılarak etkinlik 
öğrencilerin düzeyine göre basitleştirilebilir.

2. Çalışma yaprağı ile çalışma sürecinde öğrencilere bireysel geribildirim 
verilerek destek olunabilir.

3. Origaminin nasıl yapılacağı betimlenirken öğrencilere eş zamanlı model 
olunabilir.

4. Çalışma yaprağındaki görseller ve yazılar büyütülerek, kontrast renkte bir 
zemin üzerine yapıştırılarak ya da dokunsal özellikler eklenerek görme 
bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

Etkinliği Geliştiren: Zeynep ATASOY KARAKAYA
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Çalışma Yaprağı 1
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Çalışma Yaprağı 2

 
KAYNAK: 
https://www.matematikciler.com/origami/ (Erişim Tarihi: 10.01.2021)
https://www.youtube.com/watch?v=kfBn8FePmp8 (Erişim Tarihi: 10.01.2021)
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Çalışma Yaprağı 3

(Duygu ve Düşüncelerim)

Duygum/Düşüncem kutucukları sırasıyla kullanılan dinleyerek, görerek, hem dinleyerek hem görerek öğrenme 
etkinliklerine yönelik doldurulmalıdır.

(Duygu ve Düşüncelerim)

Duygum/Düşüncem kutucukları sırasıyla kullanılan dinleyerek, görerek, hem dinleyerek hem görerek öğrenme 
etkinliklerine yönelik doldurulmalıdır.

1. Duygum 2. Duygum 3. Duygum

1. Düşüncem 2. Düşüncem 3. Düşüncem

1. Duygum 2. Duygum 3. Duygum

1. Düşüncem 2. Düşüncem 3. Düşüncem
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Arkadaşlarının olumlu özelliklerini takdir eder./14.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişiler Arası Beceriler

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Video etkinlik öncesi bulunarak dinletmeye hazır hâle getirilir.

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından sınıfta sessizlik sağlanıp “Alkış sesi” içeren video  
öğrencilere izletilir.

2. Dinletilen ses sonrasında öğrencilere “Dinlemiş olduğunuz bu ses size neyi 
çağrıştırdı? Alkış sesi duyduğunuzda aklınıza gelen ilk şey ne oldu?” soruları 
sorulur. Öğrencilere birkaç dakika düşünmeleri için süre verilir. Gönüllü 
öğrenciler başta olmak üzere öğrencilerin cevapları dinlenir. Uygulayıcı 
tarafından bu cevaplar yazı tahtasına kısa notlar hâlinde yazılır.

3. Ardından uygulayıcı tarafından etkinliğin amacının arkadaşlarımızın olumlu 
özelliklerini takdir etmek olduğu açıklanarak etkinliğe giriş yapılır.

4. Öğrencilere aşağıda yer alan sorular sorulur ve beyin fırtınası yapılır:   

• İnsanlar birbirlerinde beğendikleri ya da sevdikleri olumlu özelliklerini 
nasıl ifade ederler?

• Arkadaşınızı olumlu bir özelliğinden dolayı takdir etmek isteseniz ne 
söylerdiniz?

• Takdir edilmek size ne hissettirir, sizi nasıl etkiler?

5. Daha sonra öğrencilere “Çalışma Yaprağı-1” dağıtılır ve “Daha önce bir 
arkadaşınızı takdir ettiniz mi?” sorusu yöneltilir, ara verilmeden (coşkulu bir 
ses tonuyla) “Takdir etmediyseniz haydi takdir edelim!” denir ve aşağıdaki 
etkinlik yönergesi verilir:

“Sevgili öğrenciler, size dağıtmış olduğum Çalışma Yaprağı-1’de 

Araç - Gereçler
1. “Alkış sesi” içeren bir video
2. Çalışma Yaprağı-1
3. Yazı tahtası

HAYDİ TAKDİR EDELİM! 

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
14. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

‘arkadaşımın olumlu özellikleri’ ve ‘takdir cümlelerim’ olmak üzere 2 sütun 
görmektesiniz. Yanınızda/arkanızda (her öğrenci bir arkadaşıyla eşleşecek 
şekilde) oturan arkadaşınızın olumlu özelliklerini ve bu olumlu özelliklerine 
karşılık gelecek takdir cümlelerinizi yazınız.”

6. Verilen süre bittikten sonra öğrencilerden, arkadaşları için yazdıkları 
cümlelerden birer tanesini arkadaşlarına dönerek yüksek sesle okumaları 
istenir.

7. Öğrenciler paylaşımlarını tamamladıktan sonra aşağıdaki sorularla süreç 
devam ettirilir:

• Arkadaşlarınız tarafından olumlu özelliklerini takdir edilmesi size 
neler hissettirdi?

• Siz arkadaşlarınızı takdir ederken neler hissettiniz?

• Arkadaşlarınızı takdir ettiğinizde onların mutlu olduğunu görmek size 
nasıl hissettirdi?

8. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama 
yapılarak etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili çocuklar, sizleri birbirinizin özelliklerini takdir ederken görmek beni 
çok mutlu etti. Ben de bu güzel ifadeler için hepinizi çok takdir ediyorum. 
Sizin de gördüğünüz gibi bir arkadaşımızın olumlu özelliklerini takdir 
etmek hem arkadaşımıza hem bize hem de çevremizdekilere kendini iyi 
hissettirirken aynı zamanda o özelliklerin daha çok geliştirilmesi için bizi 
motive eder. Bundan sonra da sınıf içerisinde güzel bir davranış ya da kişilik 
özelliğiyle karşılaştığımızda vakit kaybetmeden takdir edelim.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerin yazdığı takdir cümleleri broşür şeklinde sınıf panosuna asılabilir. 
Bu sayede öğrencilerin arkadaşlarını takdir etme davranışlarında kalıcılık 
sağlanabilir.

2. Öğrencilerin okul dışındaki arkadaşlarında ve çevresinde bulunan kimselerde 
gördükleri olumlu özellikleri takdir etmeleri istenebilir.

Uygulayıcıya Not:

1. Etkileşimli tahta/projeksiyon ya da ağ erişimi bulunmayan sınıflarda uygulayıcı 
kendine ait ağ erişim imkânları doğrultusunda “alkış sesi” bulup öğrencilere 
dinletebilir.

2. “Çalışma Yaprağı-1”in çoğaltılma imkânı bulunmayan durumlarda uygulayıcı 
Çalışma Yaprağı-1’de yer alan tabloyu sınıf yazı tahtasına çizip öğrencilerden 
defterlerini kullanmalarını isteyebilir.

3. Çalışma yaprağı doldurulurken öğrencilerin zorlandığı gözlenirse uygulayıcı 
yazı tahtasına olumlu bir özellik ve bu özelliğe uygun bir takdir cümlesi örneği 
yazabilir. (Olumlu özellik: Arkadaşım kibar biridir. Takdir cümlesi: Eşyalarımı 
kullanırken izin istemesini beğeniyorum.) 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Tahtaya yazılan kısa notların tüm sınıf tarafından rahatlıkla görülebilecek 
şekilde büyük ve koyu olmasına dikkat edilerek fiziksel çevre düzenlenebilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan tüm boşluklar yerine sınırlı bir miktarının 
doldurulması istenerek etkinlik basitleştirilebilir. 

3. Çalışma Yaprağı-1’in tamamlanması için ek süre verilerek öğrenme süreci 
farklılaştırılabilir.

Etkinliği Geliştiren: Zeynep ATASOY KARAKAYA
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KAYNAK: 
https://www.youtube.com/watch?v=4HR-m9SoAH8 (Erişim Tarihi: 06.01.2021)

Çalışma Yaprağı 1

ARKADAŞIM ………..….’NIN OLUMLU ÖZELLİĞİ TAKDİR CÜMLELERİM
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Arkadaşlık ilişkilerinde yaşadığı sorunları yapıcı yollarla çözer./15.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişiler Arası Beceriler

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1’in A3, Çalışma Yaprağı-2’nin A4 boyutunda çıktısı 
alınmalıdır.

2. Çalışma Yaprağı 1’deki KAT-1, KAT-2, KAT-3, KAT-4 ve KAT-5 sayfalarından 
ikişer adet A4 formatında çoğaltılır.

3. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunmalıdır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılarak süreç başlatılır:

“Sevgili çocuklar, arkadaşlık ilişkilerimiz her zaman tek düze ilerlemez. Kimi 
zaman çok iyi vakit geçirdiğimiz gibi, kimi zaman da çeşitli anlaşmazlıklar 
yaşayabiliriz. Bugün bu anlaşmazlıkların çözümü üzerine konuşacağız.” 

2. Ardından öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir:

• Arkadaşlarınızla ne tür anlaşmazlıklar yaşıyorsunuz?

• Bu anlaşmazlıklar nasıl sonuçlanıyor?

• Bu anlaşmazlığa bulduğunuz çözüm sizi, arkadaşınızı ve onlarla 
ilişkinizi nasıl etkiliyor?

3. Aşağıdaki açıklama yapılır ve Etkinlik Bilgi Notu öğrencilerle paylaşılır: 
“Gördüğünüz gibi zaman zaman çevremizdeki pek çok kimseyle anlaşmazlık 
yaşayabiliriz, burada önemli olan bizim bu anlaşmazlıkları nasıl çözmeye 
çalıştığımızdır. Anlaşmazlıklar aynı zamanda hem kendimizi hem de 
karşımızdaki kişiyi tanımak adına fırsattır. Şimdi sizlerle anlaşmazlıklarımızı 
çözmek için etkili bir yol olan müzakere yöntemini paylaşacağım.”

4. A3 boyutunda çıktısı alınan Çalışma Yaprağı-1’in tüm sayfaları yatay olarak 
tahtaya asılır. (Çıktı alınmamışsa Kat-1 ekrana yansıtılır.) 

Araç - Gereçler

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Etkinlik Bilgi Notu
4. Bant

MÜZAKERE ASANSÖRÜ

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
15. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

5. Öğrencilerden yanlarındaki arkadaşlarıyla eşleşip buradaki basamakları 
izleyebilecekleri bir canlandırma tasarlamaları istenir. Eğer öğrenci sayısı 
tekse uygulayıcı tek kalan öğrenciyle eşleşir.

6. Süre dikkate alınarak olabildiğince fazla ikili grubun canlandırmalarını 
yapmaları istenir. Canlandırma sırasında KAT sayfaları karşılıklı olacak 
şekilde, iki sıra hâlinde sıralanır ve öğrencilerin her birinin bir sıradaki KAT-
1’e geçmeleri ve sırasıyla ilerlemeleri istenir. (Çıktı alınmamışsa sınıfların 
zeminindeki kareler kat olarak kullanılabilir ya da tebeşirle katlar çizilebilir.)

7. Rolü oynayan öğrencilerden, canlandırma sonunda neler hissettiklerini 
paylaşmaları istenir.

8. Canlandırmalar tamamlandığında aşağıdaki tartışma soruları tüm sınıfa 
yöneltilir:

• Bu etkinlik size neler hissettirdi?

• Bugüne kadar anlaşmazlıklarınızda kullandığınız yöntemlerden 
bırakmayı düşündükleriniz var mı?

• Bundan sonra anlaşmazlıklarınızda neleri farklı olarak yapmaya 
başlayacaksınız?

9. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılarak etkinlik sonlandırılır:

“Evet çocuklar, bugün sizlerle hayat aşımıza tat katan; onun tuzu biberi olan 
anlaşmazlıklarımızı birbirimizi incitmeden nasıl çözeceğimizi gösteren bir 
yol öğrendik. Biz sorunlarımızı müzakere yöntemini kullanarak çözdükçe 
ilişkilerimiz de tıpkı asansörün yukarı katlara çıkması gibi ilerleyecek ve 
gelişecektir.”

1. Öğrencilerden müzakere yöntemini aileleriyle de paylaşmaları ve evdeki bir 
anlaşmazlığa bu yolla çözüm aramaları istenebilir.

2. Öğrencilerden izledikleri film ya da dizilerde anlaşmazlıkların nasıl ele 
alındığını değerlendirmeleri ve bunların kişilere ve ilişkilerine etkilerini not 
etmeleri ve birbiriyle paylaşmaları istenebilir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma Yaprağı-1 ve 2’nin çıktısının alınması mümkün olmuyorsa bunların 
ekrana yansıtılması sağlanabilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Tahtaya asılacak olan Çalışma Yaprağı-1 tüm sınıf tarafından rahatlıkla 
görülebilecek şekilde daha büyük puntoda ya da boyutta hazırlanarak 
materyalde uyarlama yapılabilir. 

2. İkili gruplar oluşturulurken uygun akran eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre 
düzenlenebilir. 

3. Öğrencilerin uygun cevabı düşünüp canlandırma yapabilmeleri için 
öğrencilere ek üre verilerek öğrenme süreci farklılaştırılabilir.

Etkinliği Geliştiren: Mehmet Emin KÜRKCÜ
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Çalışma Yaprağı 1
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

 Teknolojinin bize sunduğu en büyük yeniliklerden olan asansörler, bizlere özellikle çok yüksek kat-
lı binalardaki üst katlara ulaşmada büyük kolaylık sağlamaktadır. Bilim insanları şimdilerde bu asansörü 
yakın çevremizle yaşadığımız anlaşmazlıkların çözümünde de kullanmamız için geliştirdi!
 Ancak bu asansörü kullanabilmek için bize bazı görevler düşmekte. Öyle ki anlaşmazlık yaşadığı-
mız kişiyle birlikte bindiğimiz bu asansör hiç konuşmadan öylece durursak ya da birbirimize kırıcı sözler 
söylersek üst kata çıkmak için hareket etmediği gibi bizim inmemize de müsaade etmiyor. 
 Öncelikle bizim karşımızdakine sorunumuzu yüz yüze konuşarak çözme isteğimizi iletmemiz ge-
rekiyor. Bu şekilde bir üst kata çıkabiliyoruz; ancak bu katta da bizim ne istediğimizi sebepleriyle kar-
şımızdakine söylememiz gerekli üçüncü katta ise neler hissettiğimizi sebepleriyle ifade ederek dördüncü 
kata çıkabiliyoruz. Dördüncü kattan bizi bir yukarı çıkaracak olan görev ise istek ve duygulardan anla-
şılanların karşılıklı olarak birbirimize ifade edilmesi, beşinci kata geldikten sonra ise çözüm için gerekli 
seçenekler ortaya konursa asansör bizi serbest bırakıyor. (Türnüklü, 2006)

ÖRNEK OLAY
(Öğrencilerin canlandırma yapılırken zorluk yaşaması durumuna karşın alternatif olarak geliştirilmiştir. 
İhtiyaç duyulmadığı takdirde okunmasına gerek yoktur.)

Arkadaşlar arasında dışlanma ergenlik döneminde sıkça rastlanan bir durum olabilir. Bu sorunun ele 
alınması müzakere yöntemi kullanılarak şu şekilde yapılabilir:

Öğrenci 1 Öğrenci 2

Son günlerde beni rahatsız eden bir durumu 
seninle konuşmak istiyorum.

Seni rahatsız eden durumun ne olduğunu merak 
ettim, ben de seni dinlemeye hazırım.

Diğer arkadaşlarla bir aradayken benim görüş-
lerimi de dikkate almanı istiyorum; çünkü beni 
dinlemeyip görüşlerimi dikkate almadığınızda 

istenmediğimi düşünüyorum.

Böyle düşündüğünü bilmiyordum. Seni dikkate 
almamak kasıtlı olarak yaptığım bir davranış de-
ğil; ancak senin de bir arkadaş grubu içindeyken 
daha fazla aktif olmanı, düşüncelerini açıklamaya 
istekli olmanı istiyorum; çünkü grup içinde herkesi 

takip edemiyorum.

Ben sizin kadar girişken değilim, haklısın; ama 
bazen beni hiç dikkate almıyorsun gibi geliyordu 

ve ben de buna çok içerliyorum. 

Sanırım hiç yüzüne bakmadığımdan yakınıyorsun 
arkadaş ortamında ben de bu durumu sıkıldığına 
veriyordum, senin bizimle birlikte olmak istemedi-

ğin olarak yorumluyordum.

Sen de benim biraz daha aktif olmamı konuşur-
ken göz teması kurmamı istiyorsun anlaşılan.

Evet. Ben de sana karşı daha duyarlı davranaca-
ğım, söz alma çabaların karşısında seni destekle-

yeceğim.

Bu durumu okul çıkışı oynayacağımız oyunu belir-
lerken deneyebilir miyiz?

Okul çıkışı çok kalabalık oluyor ve ne söylediğimi-
zi anlayamıyoruz ama hafta sonu buluştuğumuz-
da deneyebiliriz. Sen söylemek istediklerini dile 

getiremezsen benimle göz göze gelmeye çalış bir 
fırsatını bulup sana söz hakkı gelmesi için çalışı-

rım.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Derste dinleme, not alma ve soru sorma gibi teknikleri kullanır./16.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Eğitsel Planlama ve Başarı

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesi okunmalıdır.

2. Çalışma Yaprağı-1 sınıf mevcudu kadar çoğaltılmalıdır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Öğrencilere bugün gerçekleştirilecek etkinliğin önemli noktalarının yer aldığı 
bir hikâyenin kendileriyle paylaşılacağı söylenerek ve koyu olarak yazılan 
yerler daha vurgulu olacak şekilde aşağıdaki metin okunur:

“Selma ve Ramiz adlı iki arkadaş farklı illere yapacakları bir gezi için 
heyecanlı bir bekleyiş içindeydi. Selma, gezmeye gideceği yerin görülmeye 
değer yerlerini öğrenip bu yerler hakkında bilgi toplarken Ramiz yapacağı 
gezinin sadece eğlenceli bir vakit geçirme aracı olduğunu düşünüyordu.

Selma, yaptığı gezi boyunca tur rehberinin verdiği bilgileri can kulağıyla 
dinlemiş, önemli gördüğü yerleri not almış ve bu yerlerle ilgili daha detaylı 
bilgileri nereden öğreneceğinin sorarken; Ramiz gezi esnasında anlatılanları 
dinlemiyor, akşam yiyeceği yemekleri düşünüp uzaklara dalıyordu.”

2. Aşağıdaki sorularla etkileşim sürdürülür:

• Sizce bu iki arkadaş tatilden sonra bir araya geldiklerinde hangisi 
gezip gördüğü yerleri, yaptığı yolculuğu diğerine daha detaylı 
anlatabilir? Neden?

• Sizce bu hikâyede ne anlatılmak istenmiştir?

3. Sınıfta gönüllü öğrenciler başta olmak üzere cevaplar alınır ve “Derste 
dinleme, not alma ve soru sorma yöntemlerini kullanıyor musunuz? Nasıl?” 
sorusuyla etkileşim sürdürülür

4. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra Çalışma Yaprağı-1 
dağıtılır ve aşağıdaki yönerge verilir:

Araç - Gereçler
1. Etkinlik Bilgi Notu 
2. Çalışma Yaprağı-1

ÖĞRENME SERÜVENİM

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
16. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

“Şimdi sizlere dinleme, not tutma ve soru sormayla ilgili bilgiler vereceğim. 
Sizlerden vereceğim bu bilgilerle ilgili olarak ortadaki geniş alana bu 
anlattıklarımı ve anlattıklarım esnasında aklınıza takılan soruları not etmenizi, 
not aldıktan sonra soldaki kısma anahtar kavramların neler olduğunu 
yazmanızı ve en alttaki alana da bu yazdıklarınızı gözden geçirdikten sonra 
birkaç cümleyle özet çıkarmanızı istiyorum. En sonda ise anlatılanlara uygun 
bir başlık atmalısınız.”

5. Daha sonra Etkinlik Bilgi Notu öğrencilerle paylaşılır. Bu sırada koyu olarak 
yazılan kısımların okunuşunun daha vurgulu olmasına ve parantez içinde 
belirtilen eylemlerin yapılmasına dikkat edilir. 

6. Gönüllü öğrencilerin dinlerken not aldıkları soruları sormaları istenir ve 
cevaplanır.

7. Aşağıdaki tartışma sorularıyla süreç devam ettirilir:

• Dinleme, not alma ve soru sorma tekniklerini kullanmakta zorlandınız 
mı? Nasıl?

• Bugünden sonra ders dinlerken nelere dikkat edeceksiniz?

• Bu teknikleri kullanmanın size ne gibi katkıları olabilir?

8. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, eğitim de tıpkı başlarken paylaştığımız hikâye gibi 
bir yolculuktur ve bu yolculuktaki deneyimlerimizi artırmanın yolu derste 
anlatılanları dikkatli şekilde dinlemek, anladıklarımızı not almak ve aklımıza 
takılanları öğretmenimize ya da arkadaşlarımıza sormaktır.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden bundan sonra derslerde not alırken bu tekniği kullanmaları 
istenebilir.

Uygulayıcıya Not:
1. Etkinlik Bilgi Notunda yer alan bilgilerin önceden yönergeye göre okunarak 

prova yapılması önemlidir. 

2. Çalışma Yaprağı-1’in öğrenci sayısı kadar çoğaltılması yerine tahtaya 
yansıtılarak öğrencilerden defterlerine çizmesi istenebilir.

Etkinliği Geliştiren: Mehmet Emin KÜRKCÜ



449

ETKİNLİK BİLGİ NOTU

NOT TUTMAK NEDİR, NİÇİN ÖNEMLİDİR? NOT TUTARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

• Okunan ya da dinlenenlerin önemli kısımlarını, ana düşüncelerden anladıklarımızı kendi cümleleri-

mizle yazmak not tutmaktır.

• Öğrenmeye aktif katılımı sağladığı için unutmayı azaltır.

• Daha sonraki okumalarda tüm metnin ya da kitabın değil anahtar kavramlara odaklanılarak önemli 

kısımların okunmasını sağlar, vakit kazandırır.

• Öğrenme faaliyetine ne kadar çok duyu organı dâhil edilirse o kadar kalıcı öğrenmeler gerçekleşir. 

Not alma kasları da öğrenme faaliyetine katar. (Burasının önemli olduğu söylenir.)

• Eğer konuşan çok hızlı gidiyor ve not alan yetişmekte zorlanıyorsa kısaltma sistemi kullanılabilir.

• Öğretmenin sesinin değiştiği, anlatımının yavaşladığı, tahtaya yazdığı veya “burası çok önemli” 

şeklinde doğrudan belirttiği bilgilere daha fazla dikkat edilmelidir.

• Dersin sonunda alınan notlar arkadaşlarla karşılaştırılmalı, eğer yetiştiremediği ya da karmaşık 

şekilde yazdığı bölümler varsa telafi edilmeli ve temize çekilmelidir.

DİNLEMEK NEDİR, NİÇİN ÖNEMLİDİR? DİNLERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

• İşitmek, dinlemek değildir. Dinlemek konuşan kişiye ve anlatılanlara tüm dikkatimizi vermemizi 

gerektirir. (‘İşitmek dinlemek değildir.’ sözü tahtaya yazılır.)

• Konuya hazırlıklı gelinmeli.

• Söylenenlerden yola çıkılarak daha sonra söylenebilecekler tahmin edilmeye çalışılmalı.

• Konuyla ilgili kendi kendine sorular sormalı. (‘Öğretmenimiz bu konuyu niye anlatıyor?’)

SORU SORMAK NEDİR, NİÇİN ÖNEMLİDİR? SORU SORARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

• Bilmediğimiz, anlamadığımız ya da hakkında detaylı bilgi istediğimiz bir konu hakkında yardıma 

başvurmaktır.

• Dinleme ve not alma öğrenmeyi, bilmeyi sağlar. Esas anlamayı sağlayan ise soru sormadır.

• “Ne?”, “Nasıl?” ve “Neden?” ile başlayan sorular sorulmalıdır. (Örneğin İstanbul’un 1453’te fet-

hedildiğini bilmek daha sonra unutulabilir; ancak bu bilgiyi niçin ve nasıl fethedildiğiyle birlikte 

öğrenirsek daha detaylı ve kalıcı öğrenmiş oluruz.)

KAYNAK: 
Yeşilyaprak, B. (2014). 21.Yüzyılda Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel.
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Çalışma Yaprağı 1

BAŞLIK
(Ne dinledim/okudum?)

ANAHTAR KELİMELER
(Yazmaya değer bulduklarım-

dan hangileri bana metnin 
tamamı hakkında ipucu 

verebilir?)

NOTLAR
(Anlatılanlardan hangileri yazmaya değerdi?

Niçin?)

SORULAR
(Okurken/anlatım esnasında hangi sorular aklıma geldi?)

ÖZET
(Bugün ne öğrendim? Bu anlatılanları arkadaşıma/kardeşime nasıl özetlerdim?)

 

 

 

 



451

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Belleğini güçlendirecek stratejileri açıklar./17.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Eğitsel Planlama ve Başarı

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu-1 ve Etkinlik Bilgi Notu-2 etkinlik öncesinde okunarak 
hazırlanılır.

2. Renkli tahta kalemleri temin edilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının belleği güçlendirecek stratejileri açıklamak olduğu 
belirtilerek etkinliğe giriş yapılır.

2. Öğrencilere etkili öğrenme için herhangi bir teknik kullanıp kullanmadıkları, 
bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olup olmadıkları sorularak gönüllü 
öğrencilerin cevapları alınır.

3. Öğrencilere yönerge verilir:

“Şimdi sizlere belleği güçlendirecek stratejiler hakkında bilgi vereceğim. Bu 
bilgileri dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Anlamadığınız yerler olursa soru 
sorabilirsiniz.”

4. Ardından uygulayıcı tarafından öğrenciler ile Etkinlik Bilgi Notu-1’de yer 
alan Bölüm-A ve Bölüm-B paylaşılır.

5. Bölüm-B okunduktan sonra öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur ve 
değerlendirme yapılır:

• Biraz önce okuduğum; kısaltma, şiir, deyiş, akrostiş tekniklerini daha 
önce duymuş muydunuz?    

• Bu tekniklerden herhangi birini şimdiye kadar kullandığınız oldu mu? 
Örnek vermek isteyen var mı? (Her bir teknikten en az bir örnek, 
öğrenci katılımı ile yapılır.)

• Bu tekniklerinden hangisini, daha çok hangi öğrenme durumlarında 
kullanabiliriz?

Araç - Gereçler
1. Etkinlik Bilgi Notu-1
2. Etkinlik Bilgi Notu-2
3. Renkli tahta kalemleri

BELLEĞİM GÜÇLÜ

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
17. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

6. Örneklerde geçen; benzetmelerde, günlük hayattaki nesnelerle ortak 
özelliklerinin dikkate alındığına, tekerlemelerde, kolay ezber için ses 
uyumunun kullanıldığına ve kısaltmaların, anlamlı kelimelerden oluştuğuna 
dikkat çekilir, bu konudaki öğrenci değerlendirmeleri alınır.

7. Bölüm-B ile ilgili değerlendirmeler bittikten sonra Bölüm-C okunur ve 
öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur ve değerlendirme yapılır:

• Hikâye tekniğinin temel özelliğini anlayabildiniz mi?

• Bu tekniği daha çok hangi öğrenme durumlarında kullanabiliriz? 

• Bildiğiniz, kullandığınız hikâye tekniği ile oluşturulmuş bir örnek 
paylaşır mısınız? 

8. Bölüm-C ile ilgili değerlendirmeler bittikten sonra Etkinlik Bilgi Notu-2 
paylaşılır.

9. Gönüllü öğrencilerle tahtada konunun zihin haritasını beraberce çizmek için 
yönerge verilir:

“Şimdi sizlerle örnek uygulamayı beraber yapacağız. Okuyacağım metnin 
ana fikrini tahtanın orta kısmına, yardımcı fikirleri de ana fikrin etrafına, renkli 
kalemler ile dallara ayırarak yazmanızı istiyorum. Unutmayın yapacağımız; 
konunun renkli, görsel haritasını çıkartmak olacaktır. Merkezden başlayıp 
etrafına yayılan; anahtar kelimeler, semboller, küçük resimler ve renkleri 
kullanarak bir şablon çıkartacağız.” 

10. Etkinlik Bilgi Notu-2’deki örnek “Hücre” konusu okunur ve aşağıdaki 
basamaklar takip edilir:

• Önce konunun ana düşüncesi tespit edilerek tahtanın ortasına 
yazılması sağlanır.

• Ana düşüncenin etrafına yan anlamlar ve bunları ifade eden sembol, 
anahtar kelime ve işaretlemeler yerleştirilir.

• Konuya ilişkin geniş katılım ve tahtaya aktarımına dikkat edilmelidir.

11. Örnek uygulama bittikten sonra uygulamaya ilişkin varsa öğrenci soruları ve 
düşünceleri alınır. 

12. Aşağıdaki sorular sorularak, etkinlik konusunun anlaşılıp anlaşılmadığı 
öğrenilir, ihtiyaç duyulan kısımlar açıklanır ve etkinlik sonlandırılır:

• Bu stratejilerden aklınızda kalanları paylaşır mısınız?

• Anlatılan tekniklerden hangisi sizin için ilginç geldi? Hangisinin size 
uygun olduğunu düşünüyorsunuz?

• Öğrenme ile belleği güçlendiren teknikler arasında nasıl bir ilişki 
kurulabilir?

• Bu stratejilerin öğrenmenize katkı sağlayacağınızı düşünüyor 
musunuz?

13. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir açıklama 
ile süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle belleği güçlendirecek stratejiler hakkında 
konuştuk. Örnek uygulamalar yaptık. Belleğimizi geliştirerek derslerde ve 
sınavlarda daha başarılı olabileceğimizi unutmayalım.”
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1. Öğrencilere farklı bir konuda zihin haritası çıkartmaları ve bunu arkadaşları 
ile paylaşmaları istenebilir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

1. Etkinlik Bilgi Notunda yer alan koyu anahtar kelimeler tahtaya yazılabilir.

2. Etkileşimli tahta veya projeksiyon bulunan sınıflarda, Bölüm-B, Bölüm-C deki 
örnekler ve Etkinlik Bilgi Notu-2’deki örnek konu tahtaya yansıtılabilir.

3. Süreçte 10.basamakta ulaşılması hedeflenen zihin haritası için Etkinlik Bilgi 
Notu-3 incelenebilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Sorular basitleştirilerek, gerekirse ipuçları verilerek öğrencilerin sürece 
katılımları desteklenebilir.

2. Zihin haritasının oluşturulma sürecinde öğrencilerin bireysel olarak kendi zihin 
haritalarını oluşturmaları sağlanabilir.

3. Küçük gruplar oluşturularak etkinlik süreci farklılaştırılabilir.

Etkinliği Geliştiren: Mehmet Fatih KARAMAN, Etkinlik Düzenleme Kurulu
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1
 BÖLÜM-A
 Bir öğrenci belleğini geliştirerek derslerde ve sınavlarda daha başarılı olabilir. Bu nedenle sizlerin hangi tarz 
öğrenmeye yatkın olduğunuzu, bilgilerin kalıcı hâle nasıl getirileceğini yani belleği güçlendiren uygulamaları tanımanız 
ve kullanmanız önemlidir. 
 Bilginin depolanması, gerektiğinde ona ulaşılmasını sağlayan bellek diğer adıyla hafıza üçe ayrılır. Bunlar; gün-
lük hayatta sürekli görülen anlık yüzler, duyulan kokular gibi birkaç saniyelik duyuşsal kayıt, işlerimizi halletmek için kısa 
süreliğine öğrendiğimiz adres veya telefon numarasını kullanmak gibi kısa süreli bellek, ilkokul öğretmenimizin ismini 
hatırlamak gibi uzun süreli bellektir.
 Peki, bütün bunlar beynimizde nasıl bir süreçten geçiyor. Bu da beynimizin düşünme ve davranış biçimine göre, 
sağ beyin ya da sol beyin tarafını ilgilendiriyor. Sağ beyin; resim, şekil, müzik, sembol, beden dili, hayal ürünü, şiirsel 
ifade, mecazlar kullanarak öğrenir. Sol beyin ise; mantık yürütme, sıralama, analiz etme, sayı, kelime, sembol kulla-
narak öğrenir. Örnekle açıklamak gerekirse, resim çizmek, müzik aleti çalmak, şiir, kompozisyon yazmak, renkli şekil 
oyunları oynamak beynimizin sağ tarafını, matematik problemi çözmek, satranç oynamak, yazı yazmak, yabancı bir dil 
öğrenmek ise beynimizin sol tarafını geliştirir. Bu arada size bir ipucu vereyim kitap okumak beynimizin her iki tarafının 
da güçlendiriyor.

 BÖLÜM-B
 Sevgili öğrenciler, derslerde ve sınavlarda başarılı olmak için bilginin uzun süreli hafızaya aktarılması gerek-
tiğini unutmayın. Şimdi bunu nasıl yapabileceğimize dair okul yaşantımızdan örnekler ile açıklayalım. İlkokul 1. sınıfa 
başladığımızda kimi zaman harfleri hatırlamak için öğretmenimiz; ‘C’ ay dede, ‘E’ tarak, ‘S’ yılan ‘O’ simit gibi benzet-
meler kullanmıştır. Sınıf seviyesi ilerleyip çarpım tablosunu öğrenmeye gelince de bazen “Altı kere altı otuz altı dedemin 
sakalı yolda kaldı.” gibi tekerlemeler kullandığımız olmuştur. Aylarını ezberlerken;
 

tekerlemesini kullanmak eğlenceli gözüküyor değil mi? 
“İç Anadolu’da yetişen ürünler nelerdir?” sorusunu “BAŞ” diye kodlarsak daha kolay öğrenebiliriz ne dersiniz? 
* Buğday *Arpa *Şekerpancarı veya “Anası mezar dikecekmiş.” cümlesinin sıfat fiiller olan, an–ası–mez–ar-dik–ecek–
miş i ifade ettiğini kolayca hatırlayabilirsiniz. Bakırın çıkarıldığı yerleri; KADER; Kastamonu-Küre, Artvin- Murgul, Diyar-
bakır- Ergani, Elazığ- maden, Rize- Çayeli ile öğrenmek daha eğlenceli olacaktır. 

 BÖLÜM-C
 Birde hatırlamakta zorlanılan konuları hikâye olarak canlandırma tekniğimiz var. Sosyal Bilgiler kitabınızdan bir 
parçayı örnek verebiliriz.

Masal masal maliki,
Saydım baktım on iki.
Ocak, Şubat, Mart,
Sözünü iyi tart.
Nisan, Mayıs, Haziran,

Çalışkanlara hayran.
Temmuz, Ağustos, 
Eylül,
Kimi düldül, kimi 
bülbül.

Ekim, Kasım, Aralık,
Süt içelim lık lık.
Allı pullu aylar,
Birbirini kovalar.

KİL TABLETLERDEN AKILLI TABLETLERE1

“Benim ismim Sümerli Ludingirra. Ziggurat dediğimiz yedi katlı bir binada görev yapıyorum. Biz bu binanın üst 
katlarını gözlemevi, ibadethane ve eğitim merkezi olarak kullanıyoruz. Daha geniş olan alt katlarını ise depo 
olarak kullanıyoruz. Bizler Mezopotamya’da çok verimli topraklara sahip olduğumuzdan tarımla uğraşıyoruz. 
Ürettiğimiz ürünleri zigguratlarda muhafaza ediyoruz. Şimdi size burada göreve başladığım ilk yıllarda başıma 
gelen bir olayı anlatacağım. Bir gün komşularımdan birisi siyah renkli büyük bir çuvalda buğday getirerek sak-
lamamı istedi. Ben de çuvalı uygun bir yere koydum. Ancak o yıl çok verimli geçtiği için depoya çok ürün geldi. 
Ben de dikkat etmeyerek aynı renkte iki buğday çuvalını yan yana koymuştum. Bu durum karışıklığa sebep oldu. 
Çuval sahipleri beni suçladılar. Bunun üzerine kendimce bir çözüm üreterek çuvalların üzerine işaretler koymaya 
başladım. Çuvallar arttıkça işaretlerin sayısı da arttı. Bu yöntemin karışıklığı engellediğini görenler bu işaretleri 
kullanmaya başladı. Zamanla kullanılan işaretler kilden yapılan tabletler üzerine aktarıldı. Böylece yazı icat edil-
miş oldu.”

  1 Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Ders Kitabı, Devlet Kitapları, 2019
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-22

Bütün canlılar görünüşte birbirinden farklı olsa da hepsi hücrelerden oluşur. Hücresel yapıya sahip olma canlılarla 
cansızları ayıran en önemli özelliktir. Canlıları oluşturan ve canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı birimine 
hücre denir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve bazı mantarlar birçok hücrenin bir araya gelmesiyle oluşurken mikros-
kobik canlılar tek bir hücreden oluşur. Bir hücreli ya da çok hücreli tüm canlıların en küçük yapı birimi hücredir. 
Canlı varlıkların hayatını devam ettirmesini sağlayan beslenme, boşaltım, solunum, üreme, büyüme gibi canlılık 
faaliyetleri hücrelerde gerçekleşir. Hücreler görevlerine ve bulundukları canlıya göre bazı farklılıklar gösterse de 
hücreler üç temel kısımdan oluşur:
* Hücre zarı * Sitoplazma * Çekirdek
Hücre Zarı: Hücreler, hücre zarı adı verilen bir zarla çevrilidir. Hücre zarı, sitoplazmayı dıştan çevreleyerek si-
toplazmanın dağılmasını önler; hücreyi korur. Hücre zarının özellikleri şunlardır: * Canlıdır, * Esnektir, * İnce ve 
saydamdır, * Seçici geçirgendir,
Sitoplazma: Çekirdek ile hücre zarının arasını dolduran yumurta akı kıvamında, yarı saydam ve akışkan bir sıvı-
dır. Sıvı olduğu için büyük oranda sudan oluşur. Sitoplazmada bulunan ve beslenme, solunum, boşaltım gibi ya-
şamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılara organel denir. Sitoplazmada yer alan organeller şunlardır: mitokondri, 
kloroplast, koful, sentriyol, ribozom, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum, lizozom.

  2 Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Ders Kitabı, Devlet Kitapları, 2019

Şimdi de sizler için son derce kullanışlı bir teknik olan zihin haritası hakkında bilgi vermek istiyorum. Bilgilerin zihni-
mizde kalıcı hâle gelmesine yardımcı olan bu teknik konunun görsel haritasını anahtar kelime ve semboller kullanarak 
çıkartılmasıdır. Elimize aldığımız yatay A4 kâğıdına, merkezde konunun ana fikri, etrafında yardımcı düşünceler kısa, 
akılda kalır kelimeler kullanarak resim ve sembollerle desteklenip bilgiyi görselin içerisine yerleştirmek gerekiyor. Bunu 
yaparken şunlara dikkat etmeliyiz: Renkli kalemleri bolca kullanmak, anahtar kavramın etrafına dallar çizerek önem 
sırasına göre alt dallar oluşturmak, bu dalları baktığımızda hatırlamamızı sağlayacak ifade eden resim, sembol veya 
işaretlemeleri yerleştirmektir. Bu teknik adeta şehir haritası yapmaya benzer; şehrin merkezi, buna bağlı ara yollar.

Örnek Konu: Hücre
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-3
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Sınavlara hazırlanmayı etkileyen faktörleri açıklar./18.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Eğitsel Planlama ve Başarı

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 sınıf mevcudu kadar çoğaltılmalıdır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Aşağıdaki açıklama ile öğrencilere etkinliğin amacı açıklanarak etkinlik 
süreci başlatılır:

“Bugün sizler ile sınavlara hazırlanmayı etkileyen faktörler üzerine 
paylaşımlarda bulunacağım.”

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır ve aşağıdaki yönerge öğrencilere 
verilir:

“Gördüğünüz gibi sizlere sınavlara hazırlanmanızı etkileyen bazı faktörlerin 
isimlerinin olduğu bir bulmaca verildi. Bulmacanın yanında bu kelimelerin 
neler olduğu sizlere verilmiş durumda. Sizlerden istenen gizlenmiş olarak 
verilen bu kelimeleri bulmanızdır.”

3. Öğrencilere kelimeleri bulmaya çalışırken kelimelerin yukarıdan aşağıya ya 
da aşağıdan yukarıya, ters olarak ya da çapraz olarak verilebileceği ve 
buna dikkat etmeleri gerektiği açıklaması yapılır. Öğrencilerin bulmacayı 
tamamlamaları için yeterli süre verilir.

4. Bulmacayı tamamlayamayan öğrenciler için cevap kâğıdı olan Çalışma 
Yaprağı-2 tahtaya yansıtılarak ya da akıllı tahtada gösterilerek öğrencilerin 
bulmacayı tamamlamasına yardımcı olunur.

5. Öğrenciler bulmacayı tamamladıktan sonra “Sınavlara hazırlanırken birçok 
etmen bizi etkilemektedir. Sizce bulmacada yer alan bu faktörler sınava 
hazırlanma sürecini nasıl etkilemektedir?” sorusu öğrencilere yöneltilir. 

6. Öğrencilerden alınan cevaplardan sonra aşağıdaki soru yöneltilir:

Araç - Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Etkinlik Bilgi Notu

SINAVA DOĞRU BEN

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
18. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Sizce bulmacada yer alan faktörlerin dışında başka hangi faktörler 
sınava hazırlanmayı etkilemektedir?

7. Öğrencilerin verdikleri cevaplar ile bulmacada yer alan faktörler tahtaya 
yazılır. Öğrencilerin verdikleri cevaplarda yer almayan faktörler Etkinlik 
Bilgi Notundan eklenebilir.

8. Aşağıdaki tartışma soruları ile sürece devam edilir: 

• Sınavlara hazırlanma sürecinde hangi faktörler sizleri daha fazla 
etkilemektedir?

• Sınavlara hazırlanmayı etkileyen faktörlerden daha önce fark 
edemedikleriniz var mıydı?

• Bu etkinlik sürecinde neleri fark ettiniz?

9. Öğrencilerin paylaşımı alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir açıklamayla 
süreç sonlandırılır:

“Duygularınız, düşünceleriniz gibi bazı faktörler sınava hazırlık sürecinizi 
olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Sınava hazırlık sürecindeki 
olumlu faktörleri artırıp, olumsuz faktörleri azaltarak sınava hazırlık 
sürecinin daha etkili geçirilmesi sağlanabilir.” cümlesi ifade edilerek etkinlik 
sonlandırılır.

1. Öğrencilerden bir hafta boyunca sınavlara hazırlanmayı etkileyen faktörlere 
ilişkin sloganlar geliştirerek bir sonraki hafta gönüllü öğrencilerin çalışmalarını 
sınıfla paylaşmaları istenebilir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

1. Öğrencilere 5, 6 ve 7. basamaklarda sınavlara hazırlanmayı etkileyen 
faktörler Etkinlik Bilgi Notundan yararlanılarak kısaca açıklanabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yapraklarındaki harflerin puntoları büyütülerek veya dokunsal 
özellikler eklenerek görme bakımında işlevsel hâle getirilebilir.

2. Tartışma soruları basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

3. Ek süre verilerek öğrencilerin etkinliği tamamlamaları kolaylaştırılabilir.

Etkinliği Geliştiren: Gazanfer Kürşat PEHLİVAN, Etkinlik Düzenleme Kurulu
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Çalışma Yaprağı 1

3 
 

 
KELİME BULMA 

 
 

1- AÇLIK 
2- SUSUZLUK 
3- KORKU 
4- SINAV 

KAYGISI 
5- YATARAK 

ÇALIŞMAK 
6- YORGUNLUK 
7- SINAV TÜRÜ 
8- UYKUSUZLUK 
9- GÜRÜLTÜLÜ 

ORTAM 
10- PLANSIZLIK 
11- ÖN YARGI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A D R H K T D S G H J K F A E A 
B U Y K U S U Z L U K A S A E S 
S D E İ I D F E H I P Ö O L K S 
A M A T R O Ü L Ü T L Ü R Ü G E 
N U A D F R T G E N A I S R T K 
M K T L A R R E S İ N T I A K L 
T R A I T R V E R M S I N E I İ 
R O R K L I M A K E I R A R L B 
Ş K U L Z U S U S K Z K V G Ç Y 
L O R E A S L S D L L M T H A O 
K R F R D N F G F İ I A Ü L K L 
H R G R U K A A L Ç K K R I A T 
R Ç N G T Ö N Y A R G I Ü M C F 
T L R R Y T K L O M Y O L I T D 
D O R S I N A V K A Y G I S I E 
Y A T A Ç Ş R S I M L I K T S Z 
Z Y A T A R A K Ç A L I Ş M A K 
S A D E R H K R T E R K L İ I G 
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Çalışma Yaprağı 2

4 
 

 
 

KELİME BULMA CEVAP KÂĞIDI 
 

 
1- AÇLIK 
2- SUSUZLUK 
3- KORKU 
4- SINAV KAYGISI 
5- YATARAK 

ÇALIŞMAK 
6- YORGUNLUK 
7- SINAV TÜRÜ 
8- UYKUSUZLUK 
9- GÜRÜLTÜLÜ 

ORTAM 
10- PLANSIZLIK 
11- ÖN YARGI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A D R H K T D S G H J K F A E A 
B U Y K U S U Z L U K A S A E S 
S D E İ I D F E H I P Ö O L K S 
A M A T R O Ü L Ü T L Ü R Ü G E 
N U A D F R T G E N A I S R T K 
M K T L A R R E S İ N T I A K L 
T R A I T R V E R M S I N E I İ 
R O R K L I M A K E I R A R L B 
Ş K U L Z U S U S K Z K V G Ç Y 
L O R E A S L S D L L M T H A O 
K R F R D N F G F İ I A Ü L K L 
H R G R U K A A L Ç K K R I A T 
R Ç N G T Ö N Y A R G I Ü M C F 
T L R R Y T K L O M Y O L I T D 
D O R S I N A V K A Y G I S I E 
Y A T A Ç Ş R S I M L I K T S Z 
Z Y A T A R A K Ç A L I Ş M A K 
S A D E R H K R T E R K L İ I G 
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

Sınavlara Hazırlanmanızı Etkileyen Bazı Faktörlerin Listesi

  Uyku Düzeni (Uykusuzluk) ve Yorgunluk: Uykusuzluk hem sağlığımızı hem de ders başarımızı olum-

suz olarak etkilemektedir. Uykusuz kaldığımızda derslerimize konsantre olmakta zorlanırız. Aynı 

durumu yorgun olduğumuzda da yaşarız. Yorgunken ve uykusuzken çalışmalarımıza yeterince yo-

ğunlaşamayız. 

  Beslenme Şekli (Sağlıklı Beslenmemek, Açlık): Bedenimizin ve beynimizin daha sağlıklı çalışabilmesi 

için ihtiyaç duyduğu su ve gıda ihtiyacını sağlamak gerekir. Susuz kaldığımızda ya da aç olduğu-

muzda bedenimizin ihtiyacını karşılayamamış oluruz. Bu durumda derslere yeterince yoğunlaşma-

mızı engellemekte, ders başarımıza olumsuz yansımaktadır. Bu nedenle beslenme alışkanlığımıza 

dikkat etmeliyiz. 

  Sınav Kaygısı, Korkular ve Sınavlara/Derslere Yönelik Ön Yargılar: Sınavlara, derslere yönelik olum-

suz düşüncelerimiz, duygularımız bu süreci olumsuz etkilemektedir. Kaygılarımız, korkularımız, ön 

yargılarımız hem ders çalışmamızı hem de sınav performansımızı olumsuz olarak etkilemektedir.

  Yanlış Çalışma Alışkanlığı, Yatarak/Uzanarak Ders Çalışmak ve Müzik Dinleyerek Ders Çalışmak: 

Yanlış çalışma alışkanlıkları sınava hazırlanma şeklimizi olumsuz olarak etkilemektedir. Müzik dinle-

yerek ders çalıştığımızda dikkatimizin dağılmasına neden olduğundan yeterince verim elde edeme-

yiz. Yatarak ya da uzanarak ders çalıştığımızda vücudumuz gereğinden fazla rahatlayacağından 

kısa süre içinde uykumuzun gelmesine ve ders çalışma veriminin düşmesine sebep olacaktır. 

  Uygun Olmayan Ders Çalışma Ortamı: Ders çalıştığımız ortamın (ısı, ışık, düzen olarak, vb.) uygun 

olması ya da olmaması ders çalışma verimimizi olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir. Uygun ol-

mayan ortamda ders çalışmak dikkatimizin dağılmasına, ders başarımızın düşmesine neden olmak-

tadır. Uygun oda sıcaklığında, çalışma masasında ve yeterince aydınlık bir ortamda ders çalışmak 

verimimizi artırır.

  Sınav Türü (Yazılı-Sözlü-Çoktan Seçmeli): Sınavlara hazırlanırken sınav türüne, sınavda sorumlu ola-

cağımız konulara ve soru şekillerini göz ününde tutarak ders çalışmak başarımızı arttıracaktır.

  Zamanı etkili kullanamama, Plansızlık ve Ders Çalışmayı Son Zaman Sıkıştırmak: Sınavlara hazır-

lanırken zamanımızı etkili kullanamazsak ders çalışmaya yeterince süre ayıramayız.  Planlı olmak 

derslere, kendimize ya da diğer işlerimize ne kadar zaman ayırmamız gerektiği konusunda bize yar-

dımcı olur. Eğer plansız hareket edersek derslerimize yeterince vakit ayıramayız bu durumda sınav 

başarımız da olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca çalışmalarımızı her gün düzenli olarak yapmadığımız-

da, çalışmamız gereken konuları son zamana sıkıştırdığımızda konuları öğrenmek, pekiştirmek zor 

olmaktadır. Konuların öğrenilmesi ve tekrarı için yeterince vakit ayırmadığımızda bu durum bizim 

konuları eksik öğrenmemize neden olur. 
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Sınavlara hazırlanma davranışlarını gözden geçirir./19. Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Eğitsel Planlama ve Başarı

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu uygulama öncesinde okunarak hazırlık yapılır. 

2. Çalışma Yaprağı-1 A4 boyutunda; Çalışma Yaprağı- 2 ise birisi A4 birisi de 
A3 boyutunda olmak üzere iki şekilde hazırlanır.

3. Çalışma Yaprağı-1 ve A4 boyutundaki Çalışma Yaprağı-2 etkinlik öncesi 
öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. A3 boyutundaki Çalışma Yaprağı-2’den ise 
bir adet tahtaya asmak için hazırlanır. 

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından “Sevgili öğrenciler, geçen hafta sınavlara 
hazırlanmayı etkileyen faktörler üzerinde konuşmuş ve bu konudaki 
fikirlerimizi açıklamıştık. Bu etkinliğimizde ise kendi sınavlara hazırlanma 
davranışlarımızı gözden geçirerek, sınavlara hazırlık sürecinde neler 
yaptığımız ile ilgili konuşacağız.” denilerek etkinliğe giriş yapılır.

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır ve “Sınavlara hazırlanma 
davranışlarınızı düşünmenizi ve okların yanına sınav zamanı gelmeden 
önce yaptığınız hazırlıkları yazmanızı istiyorum.” şeklinde bir açıklama 
yapılarak öğrencilerin doldurması için yeterli süre verilir. 

3. Çalışma Yaprağı-1 öğrenciler tarafından tamamlandıktan sonra gönüllü 
öğrencilerden başlanarak paylaşımlar alınır. Böylece öğrencilerin hem kendi 
sınav hazırlıkları hem de arkadaşlarının sınav hazırlıklarının neler olduğu ile 
ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanır.

4. Öğrencilerin paylaşımlarının ardından aşağıdaki açıklama yapılır:

“Sevgili öğrenciler, sınavlara yönelik yaptığımız hazırlıklarımızda ortak 
davranışlarımız olduğu gibi farklı davranışlarımızın da olduğunu gördük. 
Sınavlara hazırlık süreci beraberinde birtakım sorumluluklar/ görevler gerektirir. 
Bu anlamda kendi yaptıklarımızı ve yapabileceklerimizi fark etmek önemlidir.”

Araç - Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Etkinlik Bilgi Notu

SINAVLARA HAZIRLANIRKEN BEN

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
19. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

5. Açıklamanın ardından eş zamanlı olarak A3 boyutundaki Çalışma Yaprağı-2 
tahtaya asılır; A4 boyutundaki Çalışma Yaprağı-2 ise öğrencilere dağıtılır 
ve aşağıdaki yönerge verilir:

“Biraz önce sınavlara hazırlanma davranışlarınızı yazdınız ve paylaştınız. 
Bu konuda yaptıklarınızı düşündüğünüzde ‘kendimi değerlendiriyorum 
merdiveninde’ hangi basamakta olduğunuzu düşünüyorsunuz? En alt basamak 
1, en üst basamak 5.  Hangi basamakta olduğunuzu düşünüyorsanız önünüzdeki 
çalışma kâğıdında, o basamağı işaretleyin.” 

Yönergenin ardından öğrencilere yeterli süre verilir.  

6. Ardından, öğrencilerden önlerinde buluna Çalışma Yaprağı-2’de yer 
alan “Üst Basamağa Çıkmak İçin İhtiyacım Olanlar” başlığının altına, üst 
basamaklara çıkmak için ihtiyaçları olan davranışların neler olduğunu 
düşünüp yazmaları istenir. Öğrencilere 5 dk. süre verilir ve ardından 
gönüllü öğrencilerden başlanarak paylaşımlar alınır. Öğrencilerden, önce 
kendilerini hangi basamakta değerlendirdiklerini ve ardından daha üst 
basamağa çıkmak için neler yapmaları gerektiğini paylaşmaları istenir. 

7. Öğrencilerin paylaşımlarının ardından aşağıdaki tartışma sorularıyla süreç 
devam ettirilir:

• Sınavlara hazırlanma sürecindeki davranışlarınızı değerlendirmekte 
güçlük çektiniz mi? Neden?

• Sınavlara hazırlık davranışlarınızı gözden geçirmek size neler 
sağlayabilir?

• Sınavlara yeterince hazır olduğunuzu düşünüyor musunuz? Neden?

• Sınavlara hazırlanmak için bundan sonraki süreçte nasıl bir çalışma 
yürütmeyi düşünüyorsunuz?

8. Öğrencilerin tartışma sorularına ilişkin paylaşımları alındıktan sonra 
aşağıdakine benzer bir açıklama ile süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, sınavlar eğitim sisteminin önemli değerlendirme araçlarıdır. 
Sınavlarda başarılı olmak hazırlıklı olmayı gerektirmektedir. Sınavlara 
hazırlanmak için yapılan hazırlıkları zaman zaman gözden geçirerek bizleri 
başarıya götürecek gerekli düzenlemeler yapabiliriz.”

1. Öğrencilerden, sınavlara hazırlıkta üst basamağa çıkmak için belirlediklerini 
nasıl hayata geçirebileceklerine yönelik bir planlama yapmaları istenebilir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:
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Uygulayıcıya Not:

1. Sınıfta akademik anlamda farklı seviyelerde öğrenciler olduğu için öğrencilerin 
paylaşımlar sırasında birbirlerini yargılayıcı ya da küçük düşürücü ifadeler 
kullanmamaları konusunda özen gösterilmelidir. 

2. Etkinlik uygulamasında öğretmen, sınıfın sınavlara hazırlık sürecinde 
yapılabilecekler konusunda bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu düşünürse, bu 
konuda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinden destek istemesi önerilir.  

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilerin akranları ile bir arada grup çalışması yapmaları desteklenerek 
sosyal ortam düzenlenebilir.

2. Tartışma soruları basitleştirilerek öğrencilerin katılımları desteklenebilir.

3. Çalışma Yaprağı-1 ve 2’de yer alan yazıların puntosu büyütülerek, kâğıtlar 
kontrast renkte bir zemin üzerine yapıştırılarak veya dokunsal özellikler 
eklenerek görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

Etkinliği Geliştiren: Hümeyra YILDIRIM, Etkinlik Düzenleme Kurulu



465

Çalışma Yaprağı 1

SINAVLARA HAZIRLANIRKEN BEN
Sevgili öğrenciler,
Aşağıdaki okların karşısına sınavlara hazırlık sürecinde neler yaptıklarınızı yazınız. İhtiyaç duymanız hâlinde, okların 
sayısını çizerek artırabilirsiniz.

Sınavlara 
Hazırlık 

Davranışlarım
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Çalışma Yaprağı 2

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM MERDİVENİ

ÜST BASAMAĞA ÇIKMAK İÇİN İHTİYACIM OLANLAR

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

5

4

3

2

1

Hangi
basamaktasın?
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

Başarılı olmak için düzenli, programlı, istekli, istikrarlı bir şekilde çalışma gerekir. Bütün bunlara dikkat edilirse 
ancak o zaman çalışmalarımız için bir verimlilik söz konusu olabilir. Çalışmalarınızda aşağıda belirttiğim hususlara 
dikkat ederseniz, başarılı olma yolunda sağlam adımlar atacağınızı düşünüyorum. 

Dersten önce uyulması gereken ilkeler: işlenecek konuya mutlaka dersten önce göz atmalı, sınıf ortamındaki 
derslere bu anlamda bilişsel bir hazırlık yapılmalıdır. Ders sonunda da anlaşılmayan yerler tespit edilerek mutlaka ders 
öğretmenine sorulmalıdır. Çalışılan konu kendi başına bir bütün değilse, geçmiş konular gözden geçirilerek bu bütün-
lük sağlanmalıdır. Ders araç ve gereçleri de çalışmaya başlamadan önce hazırlanmalıdır. Her öğrenci kendi çalışma 
ortamına göre bir çalışma planı hazırlamalı ve bu plana mutlaka uymalıdır. Bu plan hem zaman sınırlamalı hem de 
konu sınırlamalı olmalıdır. Örneğin öğrenci “Ben, saat 07:00’de matematik dersinin, üslü sayılar konusunda, 45 dakika 
süreyle, defterimdeki çözümlü soruları ve konu testlerini tekrar çözerek ders çalışacağım.” demelidir.

Ders esnasında uyulması gereken ilkeler: Sınıfta dersler iyi dinlenmeli, ders esnasında başka şeylerle meşgul 
olunmamalıdır. Öğretmenin dersi anlatırken üzerinde durduğu noktalar ve sınıfa yönelttiği sorular not edilmeli ve daha 
sonra sıkça tekrar edilmelidir. Derslere devamsızlık yapılmamalı. Sınavlardaki sorular cevaplanmadan önce, çözümler 
zihinsel tasarlanmalı, soru iyice kavranmalı ve ancak ondan sonra çözüme başlanmalıdır. İşaretleme yapmadan önce 
sorular mutlaka kontrol edilmelidir.

Dersten sonra uyulması gereken ilkeler: Bütün dersler işlendikçe çalışılmalı, periyodik tekrarlar yapılmalı ve ko-
nular asla biriktirilmemelidir. Dersler tekrar edilirken, anlaşılmayan konular tespit edilmeli, bir sonraki derste ilgili ders 
öğretmenine sorularak konu ayrıntılarıyla kavranmalı ve öğrenilmelidir. Sorarak öğrenilen bilgilerin de bu pekiştirme ile 
asla unutulmayacağı da hatırdan çıkarılmamalıdır.

KAYNAK: 
Alşan, M. H. (2014). Sınav Psikolojisi. İstanbul: Acar Matbaacılık
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Sosyal ipuçlarını yorumlayarak uygun tepkiler verir./20.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişiler Arası Beceriler

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-2’deki durum ifade eden cümleler kesilip katlanarak birinci 
kutuya koyulur.

2. Çalışma Yaprağı-3’teki cümleler kesilip katlanarak ikinci kutuya koyulur.

3. Kutular sırayla “Beden Dili” ve “Ses Tonu” isimleriyle etiketlenir.

4. Çalışma Yaprağı-1 tahtaya yansıtılacak şekilde hazırlanır ya da herkesin 
görebileceği bir büyüklüğe getirilip tahtaya asılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından etkinliğin amacının sosyal ipuçlarını yorumlayarak 
uygun tepkiler vermek olduğu açıklanır.

2. Öğrencilere “Duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa hangi yollarla ifade 
ederiz?” sorusu sorulur.

3. Çalışma Yaprağı-1 ekrana yansıtılır ve sınıfa aşağıdaki sorular yöneltilerek 
öğrencilerin beyin fırtınası yapmaları sağlanır:

• Tahtada gördüğünüz resim size neler çağrıştırıyor?

• Resimde gördüğümüz kişi ne düşünüyor/ne hissediyor olabilir?

• Bu kişinin duygu ve düşünceleri hakkında fikir yürütmemize yarayan 
ipuçları nelerdir?

• Duygu ve düşüncelerimizi aktarmakta kullandığımız başka ne gibi 
ipuçları olabilir? (Ses tonu ipucuna değinilmesi beklenir. Eğer bunu 
belirten öğrenci olmazsa öğretmen ipucuyla destekleyerek ifade 
etmelerini sağlar.)

Araç - Gereçler

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Çalışma Yaprağı-3
4. 2 Adet kutu (kap/torba)

BENİM İŞİM İLETİŞİM

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
20. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

4. Öğrenciler düşüncelerini paylaştıktan sonra şu açıklama yapılır:

“Duygu, düşünce ve tutumlarımızı belirtmenin pek çok yolu vardır.  Sözcüklerin 
yanı sıra beden duruşumuz, oturuşumuz, yüz ifademiz, gözlerimiz, 
bakışlarımız, ses tonumuz, el kol hareketlerimiz kendimizi ifade etmemize 
yardım eder. Şimdi sizinle duygu ve düşüncelerimizi iletmede beden dili ve 
ses tonumuzu kullanacağımız ve bu ipuçlarıyla verilen mesajı yorumlamaya 
çalışacağımız bir etkinlik yapacağız.”

5. Gönüllü bir öğrenci tahtaya çıkarılarak Beden Dili ve Ses Tonu kutularından 
birini tercih etmesi ve bir kart seçmesi istenir.

6. Beden Dili kutusundan bir kart seçmesi hâlinde; kartta yazılı olan duruma 
ilişkin duyguyu anlayıp yorumlayarak ses kullanmadan jest ve mimikleriyle 
anlatması istenir.

Ses Tonu kutusundan bir kart seçmesi hâlinde; kartta yazılı olan cümleyi 
durumda belirtilen duyguyu yansıtacak ses tonuyla jest ve mimiklerden 
yararlanmadan söylemesi istenir. (Bu kutudaki ifadeleri öğrenci arkası dönük 
bir şekilde sınıfa yansıtmaya çalışır.)

7. Diğer öğrencilerin bu duyguyu tahmin etmesi beklenir.

8. Tahminler alındıktan sonra aşağıdaki sorular sınıfa yöneltilir:

• Arkadaşınızın bu duyguyu anlattığını nasıl anladınız?

[Yüz ifadesi, beden duruşu ve hareketleri, ses tonu (yumuşak, sert, 
yüksek, alçak vb.) üzerinden yorumlamaları beklenir.]

• Bu duyguyu siz nasıl ifade edersiniz?

• Bu duyguya sahip bir insana nasıl yaklaşır/nasıl bir tepki verirsiniz?

9. Etkinlik kartlar bitene kadar gönüllü öğrencilerle sürdürülür. Her bir öğrenci 
performansının ardından tebrik edilir.

10. Aşağıdaki sorularla etkinlik tamamlanır:

• Hangi duyguları beden dili ve ses tonu ipuçlarından anlamak senin 
için kolaydı?

• Tanımakta zorlandığın duygular oldu mu? Hangi duyguları tanımak/
anlamakta zorlandın?

• Hangi duygular karşısında nasıl bir tepki vereceğini bulmakta 
zorlandın?

• Birinin hareketlerinden veya ses tonundan duygusunu tahmin etmek 
bizim ne işimize yarar?

• Beden dilini ve ses tonunu doğru yorumlamaz ya da uygun 
kullanmazsak ne olur?

• Bu etkinliği gerçekleştirirken neler düşündün? Neler hissettin? Neleri 
fark ettin?

11. Şu açıklama ile süreç özetlenerek etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, kendimizi ifade etmek, duygu ve düşüncelerimizi 
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1. Öğrencilerden bir hafta içinde çevrelerindeki bireylerin verdiği sosyal 
ipuçlarına (beden dili ve ses tonu) dikkat ederek yaşadığı farklı durumlar 
karşısında neler hissettiğini ve bu duygunun etkisi altındayken bedeninde 
ve ses tonunda yaşadığı değişiklikleri gözlemlemesi ve not alması istenir. 
Ertesi hafta gönüllü olan öğrenciler gözlemlerini sınıf ortamında paylaşır. 
Paylaşımlar birlikte yorumlanarak ve duruma verilebilecek uygun tepkiler 
tartışılarak kazanım pekiştirilir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-2 ve 3 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyallerde uyarlama yapılabilir.

2. Tüm öğrencilerin rahatlıkla düşünüp cevap verebilmeleri için öğretmen belirli 
bir sürenin sonunda parmak kaldıranlara tahminleri hakkında söz verebilir. 

3. Gönüllü öğrencilerin yaptıkları jestlerin tüm sınıf tarafından rahatlıkla 
görülmesi ve ses tonlarının rahatlıkla duyulabilmesi için fiziksel çevre uygun 
şekilde düzenlenebilir.

Etkinliği Geliştiren: Feyza Devrim GEZGİN

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

karşı tarafa aktarmak için pek çok yol kullanırız. Bugünkü etkinliğimizde 
bu yollardan beden dili ve ses tonuna değindik. İletişimde söylediğimiz 
şeyler kadar söylemediğimiz şeyler de önemli. Beden dili ya da ses 
tonumuz aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi etkin şekilde ifade 
olanağı buluruz. Aynı şekilde beden duruşu, hareketleri, göz teması 
gibi ögelere dikkat ederek diğerlerinin duygusunu anlayabilir, onlarla 
empati kurup durumlarına uygun tepkiler verebiliriz. Sözel iletişim; 
beden dili ve uygun ses tonu olmadığında yetersiz kalır. Ses tonu 
ve/veya bedenimizin anlattıkları söylediklerimizle örtüşmediğinde 
mesajımızı doğru iletemeyiz. Sağlıklı bir iletişim kurmak için beden 
dili, ses tonunun bize anlattıklarını yorumlamaya ve bunları yerinde, 
tutarlı bir bütün içinde kullanarak duygu duruma uygun tepkiler 
vermeye özen göstermeliyiz.”
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Çalışma Yaprağı 1
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Çalışma Yaprağı 2

Beden Diliyle Anlatıma Yönelik Duygu Durum İfadeleri

Maçta galibiyet sayısını attın ve takımın şampiyon 
oldu. En sevdiğin kalemini kaybettin.

Arkadaşın söz verdiği saatte buluşmaya gelmedi. Yolda yürürken ansızın önüne yılan çıktı.

Buzdolabının kapağını açtığın anda burnuna bozuk 
yemek kokuları geldi.

Okuldan çıktın eve gittin evde kimse olmadığını 
sanıyorken kapıyı açtığında tüm arkadaşlarının ve 
ailenin evde olduğunu görüyorsun ve sürpriz diye 

bağırıyorlar.

Ders çalışıyorsun ertesi gün çok önemli bir sınavın 
var. Yan komşun yüksek sesle müzik dinliyor ve 

dikkatini toplayamıyorsun.

Hiç istemediğin hâlde annen seni bir iş yeri yemeği-
ne götürdü ve ortamda hiç yaşıtın yok.

Sıcak bir yaz gününde buzdolabında bulduğun 
dondurma kutusunu büyük bir iştahla açtın ve için-
den dondurma yerine en sevmediğin yemek çıktı.

Annen hafta sonu lunaparka gideceğinizi söyledi ve 
sen ilk defa gideceksin.
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Çalışma Yaprağı 3

Ses Tonuyla Anlatıma Yönelik Durum İfadeleri

Sınava çok çalışmıştın ve yüksek bir not bekliyordun. Ancak beklediğinden düşük bir not aldın. Üzgünsün. Bu duygunu 
yansıtacak şekilde aşağıdaki cümleyi oku.
-Sınavdan 70 aldım.

Önceki akşam rahatsızlandığın için sınava pek fazla çalışamadan girdin ve zayıf almaktan korkuyorsun. Bir de baktın 
ki sonuç beklediğinden çok iyi geldi. Bu duruma şaşırmışsın ve çok sevinçlisin. Aşağıdaki cümleyi bu duygunu yansı-
tacak ses tonu ve vurgulamalarla oku.
-Sınavdan 70 aldım.

O gün kariyerinin en önemli günü olabilir. İş görüşmesine gideceksin. Ama 5 dk. ile otobüsü kaçırdın ve aşırı trafik 
var. Asla yetişemeyeceğini düşünüyorsun.  Bu iş fırsatını kaybetmekten korkuyorsun. Aşağıdaki cümleyi bu duygunu 
yansıtacak ses tonu ve vurgulamalarla oku.
-Şimdi ben ne yapacağım?

En yakın arkadaşın ailesiyle birlikte farklı bir şehre taşınacak. Sürekli onunla vakit geçiriyordun. Ondan ayrılacak 
olmak senin için çok zor. Yalnız kalacağını düşünüyorsun ve oldukça üzgünsün. Aşağıdaki cümleyi bu duygunu yan-
sıtacak ses tonu ve vurgulamalarla oku.
-Şimdi ben ne yapacağım?

Defterini açtın bir önceki ders özenle aldığı notların üzeri karalanmış. Sıra arkadaşından şüpheleniyorsun ona bu 
davranışından ötürü kızdın. Aşağıdaki cümleyi bu duygunu yansıtacak ses tonu ve vurgulamalarla oku. 
-Bunu sen mi yaptın?

Okulun resim sergisinde çok güzel bir resim gördün. Fark ettin ki altında arkadaşının imzası var. Böyle resim alanında 
böyle bir yeteneği olduğunu bilmiyordun ve inanamadın ve şaşırıyorsun. Aşağıdaki cümleyi bu duygunu yansıtacak 
ses tonu ve vurgulamalarla oku.
-Bunu sen mi yaptın?

Kardeşin senden habersiz doğum günü hediyen olan kazağı giymiş ve yırtmış. Habersiz aldığı ve kazağı giyilemez 
hâle getirdiği için ona çok kızdın. Aşağıdaki cümleyi bu duygunu yansıtacak ses tonu ve vurgulamalarla oku.
-Bunu nasıl yaparsın?

Güvendiğin bir arkadaşınla senin için önemli bir sırrını paylaştın. Arkadaşının kimseye söylemeyeceğine dair söz 
vermesine rağmen bunu başka biriyle paylaştığını öğrendin. Hayal kırıklığına uğradın. Aşağıdaki cümleyi bu duygunu 
yansıtacak ses tonu ve vurgulamalarla oku.
-Bunu nasıl yaparsın?

Bugün matematik sınavınız vardı. Sen sınava iyi çalışamadın ve kendini hazır hissetmiyordun. Teneffüste sınavın başka 
bir tarihe ertelendiğini öğrendin. Çok sevindin ve bu haberi bir an önce arkadaşlarınla paylaşmak istiyorsun. Aşağı-
daki cümleyi bu duygunu yansıtacak ses tonu ve vurgulamalarla oku.
-Sınav ertelenmiş.

Bir haftadır yarınki sınav için çalıştın. Ancak sınav bir sebeple ileri bir tarihe ertelendi. O zamana kadar konuları 
unutacağını ve tekrar çalışman gerekeceğini düşünüyor ve sınavın ertelenmesine üzülüyorsun. Aşağıdaki cümleyi bu 
duygunu yansıtacak ses tonu ve vurgulamalarla oku.
-Sınav ertelenmiş.

KAYNAK: 
http://selcukluram.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/42/01/964696/dosyalar/2017_01/12090618_sosyalbecersonhalyeni.pdf

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/48377/mod_resource/content/1/Sosyal%20alg%C4%B1%20ve%20Nedensel%20Y%C3%BCkleme.pdf

http://hadivarktml.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/65/01/971911/dosyalar/2018_03/30100000_modul3_duygularYmYzY_ifade_edebilmek.pdf

https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Guz/sosyal_psikolojiye_giris_1/6/index.html



474

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Bilişsel yeterlilikleri ve kişilik özelliklerini geliştirebileceğine inanır./21.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Benlik Farkındalığı

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 ilgili yerlerden kesilerek kâğıtlar bir torbaya koyulur. 

2. Çalışma Yaprağı-2 tahtaya yansıtılacak şekilde hazırlanır. 

3. Çalışma Yaprağı-2 kazanım değerlendirilmesinde kullanılmak üzere sınıf 
mevcudu kadar çoğaltılır. 

4. Çalışma Yaprağı-3’te birinci alternatif kapsamında iki örnek sunulmaktadır. 
Bu sebeple yaprak sınıf mevcudunun yarısı kadar çoğaltılır. 

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Aşağıdaki açıklama öğrencilerle paylaşılarak ve sorular sınıfa yöneltilerek 
etkinlik başlatılır: 

“Çocuklar, bugün sizlerle gelişim ve değişim üzerine bir etkinlik yapacağız. 
Bu etkinlikte bazı özelliklerimizi ele alacak ve bu özelliklere ilişkin 
düşüncelerimizi konuşacağız. Ama öncelikle ben sizlerin bu konudaki 
düşüncelerinizi merak ediyorum.” 

• Sizce insanların hangi özellikleri geliştirilebilirdir?

• Geliştirebileceğinize inandığınız özelliklerinizden örnekler verir 
misiniz?  

2. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra uygulayıcı tarafından 
aşağıdaki açıklama öğrencilerle paylaşılır: 

“Evet, geliştirilebilir olduğuna inandığınız özellikleri bizlerle paylaştınız. 
Şimdi ise sizlerden benim önceden belirlediğim bazı özelliklere yönelik 
düşüncelerinizi paylaşmanızı isteyeceğim. Gönüllüler elimdeki torbadan 

Araç - Gereçler

1. Çalışma Yaprağı-1 
2. Çalışma Yaprağı-2 
3. Çalışma Yaprağı-3 
4. Projeksiyon 
5. Torba

GELİŞTİREBİLİRİM!

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
21. HAFTA



475

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

kâğıtları çekecek ve bizlere bu kâğıtlarda yazılan özellikleri okuyacaklar. 
Birlikte teker teker bunların geliştirilebilir olup olmadıklarına yönelik 
düşüncelerimizi paylaşalım istiyorum.” 

3. Uygulayıcı tarafından Çalışma Yaprağı-1’den kesilerek oluşturulan torba 
sınıfta dolaştırılır ve gönüllü öğrencilerden bir kâğıt çekerek sınıfa kâğıtta 
yazan ifadeyi okumaları ve arkadaşlarına bu özelliğin geliştirilebilir olup 
olmadığına yönelik soru yöneltmeleri istenir. 

4. Kâğıtlarda yazılan her bir özellik okunduktan sonra uygulayıcı tarafından 
bu özellikler ve bunların geliştirilebilir olup olmadığına yönelik görüşler 
tahtaya not alınır. 

5. Torbadan çekilen her bir kâğıt için aynı işlem yapılır ve tüm kâğıtlar okunup 
sınıfça tartışıldıktan sonra uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılır: 

“Tahtaya baktığımda bazı özelliklerin neredeyse herkes tarafından 
geliştirilebilir olduğu düşünülürken bazılarında farklı düşünceler olduğunu 
görüyorum. Şimdi sizlerden tahtadaki bu özellikleri iki grupta yeniden 
değerlendirmenizi istiyorum. Tahtada yazılan bu özelliklerin bazıları bilişsel 
yeterliklerle bazıları ise kişilik özellikleri ile ilgili.” 

6. Uygulayıcı tarafından her bir özellik sesli okunarak sınıfa, bilişsel yeterliklerle 
mi yoksa kişilik özellikleri ile mi ilgili olduğu sorulur. 

7. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılarak süreç devam ettirilir: 

“Tahtada gördüğümüz problem çözme, akıl yürütme, soyut düşünme, 
dikkat gibi özellikler daha çok bilişsel yeterlikler kapsamında ele alınırken 
dışa dönüklük, uyumluluk, sakin veya sinirli olma gibi özellikler ise kişilik 
kapsamında ele alınabilir. Bizler bu özellikleri ayrı ayrı tartışırken aslında 
en temelde bilişsel yeterlilikler ve kişilik özelliklerinin geliştirilebilir olup 
olmadığını tartışıyoruz. O sebeple şimdi sizlerden tahtaya tekrar bakmanızı 
ve en baştan beri yaptığımız tartışmayı size yönelteceğim yeni sorularla ele 
almanızı istiyorum.” 

8. Aşağıdaki sorular sınıfa yöneltilir: 

• Tahtada örnekleri verilen bilişsel yeterliliklerinizi geliştirebileceğinizi 
düşünüyor musunuz? Neden? 

• Tahtada örnekleri verilen kişilik özelliklerini geliştirebileceğinizi 
düşünüyor musunuz? Neden? 

9. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama 
öğrencilerle paylaşılır: 

“Evet, birlikte bilişsel yeterliliklerin ve kişilik özelliklerinin geliştirilebilir olup 
olmadıklarına ilişkin tartıştık. Sizlerin bu konudaki görüşlerinizi alırken 
özellikle nedenlerine ilişkin açıklamalarınızın önemli olduğunu düşünüyorum. 
Çocuklar, tahtada görmüş olduğunuz özellikler ve diğer bilişsel yeterlilik ve 
kişilik özellikleriniz geliştirilebilir özelliklerdir. Peki neden? İşte bu sorunun 
cevabını birlikte bulmaya çalışacağız.” 

10. Uygulayıcı tarafından Çalışma Yaprağı-2 tahtaya yansıtılır ve gönüllü bir 
öğrenci tarafından yüksek sesle okunması sağlanır. 

11. Yaprak okunduktan sonra uygulayıcı tarafından aşağıdaki sorular sınıfa 
yöneltilir: 
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1. Öğrencilerin doldurdukları Çalışma Yaprağı-3 sınıf panosunda sergilenebilir. 

2. Çalışma Yaprağı-2 öğrencilere dağıtılarak beyin hakkında ve beynin değişim 
ve gelişim potansiyeli hakkında araştırma yapmaları istenir. Öğrencilerin 
araştırma notlarını yaprağın arkasına not almaları ve sınıfa getirerek 
arkadaşları ile paylaşmaları istenir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

1. Etkinlik sürecinde Çalışma Yaprağı-3’te sunulan birinci alternatif yaprağı 
kullanılmış, öğrencilerin yarısının bilişsel yeterlilikler diğer yarısının ise kişilik 
özellikleri konusunda akranlarına gelişim odaklı düşünceyi anlatmaları 
ve anlatarak kendi düşüncelerini de pekiştirmeleri amaçlanmıştır. Ancak 
kazanımda yer alan özelliklerin geliştirilebileceğine yönelik inancın öğrenciler 
tarafından tam benimsenmesi zor olabilir veya uygulayıcı etkinlik sürecinde 
öğrencilerin bu özellikleri geliştirebileceklerine yönelik soru işaretleri olduğunu 
gözlemleyebilir. Bu gibi durumlarda uygulayıcı Çalışma Yaprağı-3’teki ikinci 
alternatif yaprağı kullanarak öğrencilerin konuya ilişkin düşüncelerini sorularla 
değerlendirmelerini sağlayabilir. 

2. Kazanım ifadesinde yer alan bilişsel yeterlilikler etkinlik sürecinde zekâ 
kapsamında, kişilik özellikleri ise beş faktörlü kişilik kuramı dikkate alınarak 
düzenlenmiştir. Uygulayıcı etkinlik sürecinde öğrenciler tarafından sunulan 
farklı özellikleri de örnekleyerek sürece katabilir. 

3. Etkinlik sürecinde imkân olması durumunda Çalışma Yaprağı-2 okunduktan 
sonra desteklenmesi amacıyla beynin değişim ve gelişim potansiyeline ilişkin 

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Beyin hakkında neler biliyorsunuz? 

• Beyninizin gelişim ve değişim özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? 

• Beyniniz size nasıl bir mesaj vermek istiyor olabilir? 

12. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama 
yapılır: 

“Çocuklar, insanların bilişsel yeterlilikleri ve kişilik özellikleri değiştirilebilir ve 
geliştirilebilirdir. Bizler etkinliğin başında pek çok özelliği tartıştık. Bazılarının 
geliştirilebilir olduğuna hem fikirdik ancak bazı özelliklerimizle ilgili bazen 
yaşantılarımız, bazen çevremizdeki insanların düşünceleri gibi sebeplerle 
değişim ve gelişimin zor olduğuna hatta imkânsız olduğuna inanabiliriz. 
Ancak değişim ve gelişim gücümüzü çalışarak, yeni deneyimler edinerek, 
öğrenerek ve beynimizi geliştirerek arttırabileceğimizi unutmamalıyız.” 

13. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-3 dağıtılır ve bazılarının bilişsel yeterliliklerin 
bazılarının ise kişilik özelliklerinin geliştirileceğine yönelik düşüncelerini 
pekiştirmek amacıyla yaprağı doldurmaları istenir. 

14. Öğrencilerin çalışmaları tamamlandığında gönüllü öğrencilerden 
paylaşımlar dinlenir. 

15. Öğrenci paylaşımlarının ardından aşağıdaki açıklama ile etkinlik 
sonlandırılır:

“İnsanların pek çok özelliği zaman ve çaba ile geliştirilebilir özelliklerdir. 
Bugünkü etkinliğimizde de özellikle bilişsel yeterliliklerden ve kişilik 
özelliklerinden bahsettik ve her birinizin bu özelliklerinizi geliştirebileceğinizi 
gördük. Bu gelişim potansiyeliniz ise siz çalıştıkça, yeni yaşantılar ve 
deneyimler edindikçe ve öğrendikçe hem artacak hem de sizler için değişim 
gücünü oluşturacaktır.”
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Uygulayıcıya Not:

beyin yapısını anlatan videolardan da yararlanılabilir.   

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Etkinlikte kullanılan tüm çalışma yaprakları daha büyük puntoda ya da Braille 
yazı ile hazırlanarak materyallerde uyarlama yapılabilir.

2. Tahtaya alınan notların tüm sınıf tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde 
büyük boyutlarda ve koyu tonlarda olmasına dikkat edilerek fiziksel çevre 
düzenlenebilir. 

3. Çalışma Yaprağı-3 ile çalışılırken akran eşleştirmesi yapılarak akran desteği 
sağlanabilir. 

4. Çalışma Yaprağı-3’ün tamamlanması için ek süre verilerek öğrenme süreci 
farklılaştırılabilir.

Etkinliği Geliştiren: Mesut AŞIK, Etkinlik Düzenleme Kurulu 
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Çalışma Yaprağı 1

Açıklama: Aşağıda yer alan “soyut düşünme, akıl yürütme, genel kültür, sözel bilgi, hafıza ve dikkat, problem 
çözme” gibi kavramlar daha çok bilişsel yeterlilikler kapsamında, “rahat veya tedirgin olma, kişilik, çalışkanlık, 
uyumluluk, dışa dönüklük, çekingen veya girişken olma, deneyimlere açıklık, iyimser veya karamsar olma, sakin 
veya sinirli olma, duygu, davranış veya düşünceler” gibi kavramlar ise daha çok kişilik özellikleri kapsamında 
değerlendirilmektedir.

Soyut düşünme Rahat veya tedirgin olma Kişilik

Çalışkanlık 
(Düzenli, kontrollü, dakik, azimli 

ve disiplinli olma vb.) Akıl yürütme Düşünce ve inançlar

Çevreye verilen tepkiler, davra-
nışlar Genel kültür

Uyumluluk 
(Şefkatli, güvenilir, yardım sever, 

uyumlu vb.)  

Duygular

Dışa dönüklük 
(Sosyal yönden güçlü, enerjik, 

girişken, sıcakkanlı ve konuşkan 
olma vb.)

Çekingen veya girişken olma

Sözel bilgi Hafıza ve dikkat

Deneyimlere açıklık
(Çok yönlü düşünme, yeni görüş 
ve önerileri kabul etme, hayal 

gücü, merak vb.) 

İyimser veya 
Karamsar olma Problem çözme Sakin veya sinirli olma



479

Çalışma Yaprağı 2

BEYNİNİZİN SİZE MESAJI VAR!

GELİŞİM VE DEĞİŞİMİN MERKEZİ: BEYİN

BEYİN KASA BENZİYOR, KULLANDIKÇA DEĞİŞİYOR VE GÜÇLENİYOR.

SEVGİLİ DOSTUM, 

SEN YENİ ŞEYLER ÖĞRENDİĞİN ZAMAN BENDE YENİ BAĞLANTILAR OLUŞUYOR, BAĞLANTI SAYIM ÇOĞALI-

YOR VE BÖYLECE GÜÇLENİYORUM. BEN GÜÇLENDİKÇE SEN DE GELİŞİYORSUN. BİR ZAMANLAR SANA ZOR 

GELEN HATTA İMKÂNSIZ GELEN ŞEYLER BENİM GELİŞİMİMLE SENİN İÇİN KOLAYLAŞIYOR. 

BENİ BEDENİNDEKİ DİĞER KASLARA BENZETEBİLİRSİN. NASIL Kİ KASLAR KULLANDIKÇA DEĞİŞİR VE GELİŞİR-

LER, BEN DE YENİ BAĞLANTILAR KURDUKÇA GELİŞİYOR VE SENİ GELİŞTİRİYOR OLACAĞIM. 

ASLA ÖĞRENEMEYECEĞİNE İNANDIĞIN BİR KONU VEYA KENDİNDE GELİŞTİREMEYECEĞİNE İNANDIĞIN BİR 

ÖZELLİK Mİ VAR?  

BENİM HAKKIMDA BİRAZ DAHA ARAŞTIRMAYA NE DERSİN! 
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Çalışma Yaprağı 3

Alternatif-1: Düşüncelerini Paylaş 

Açıklama: 

7. sınıfta okumakta olan bir öğrenci derslerinde zorlandığını ifade etmektedir. Özellikle 
matematik dersinde bir konuyu anlamadığını düşünen öğrenci durumunu size aşağıda-
ki şekilde anlatmaktadır. Öğrencinin durumunu okuyun ve onun arkadaşı olduğunuzu 
hayal edin. Ona nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünün. Öğrenci bilişsel yeterliliklerini 
sorgulamakta ve bazı yönlerini geliştiremeyeceğine inanmaktadır. Bugünkü etkinlikte 
ele alınan ve tartışılan konuları düşünerek bu öğrenciye bilişsel yeterliliklerini geliştire-
bileceğine ilişkin kanıtlar sunan ve destek olan bir mesaj/mektup yazın.  

Öğrenci: 

Rasyonel sayıları bir türlü anlayamıyorum. Öğretmenimiz güzel anlatıyor aslında an-
cak sanırım soyut düşünemiyor, bu konuyu çözemiyorum. Konuyu çalışmaya başladı-
ğımda hemen canım sıkılıyor ve çalışmaya devam edemiyorum. Belki de bu konu için 
gerekli yeterliliğim yoktur. Bu konuda yapabileceğim veya değiştirebileceğim pek bir 
şey yok gibi. Umarım bu konudan sınavda soru çok çıkmaz. 

Mesajınız/Mektubunuz: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Çalışma Yaprağı 3

Alternatif-2: Düşüncelerini Paylaş 

Açıklama: 

7. sınıfta okumakta olan bir öğrenci arkadaşıyla sorun yaşamaktadır. Arkadaşlarıyla 
yakın olmak istemesine rağmen çok kolay öfkelenen bu öğrenci durumunu size aşağı-
daki şekilde anlatmaktadır. Öğrencinin durumunu okuyun ve onun arkadaşı olduğunu-
zu hayal edin. Ona nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünün. Öğrenci kişisel özelliklerini 
sorgulamakta ve bazı özelliklerini geliştiremeyeceğine inanmaktadır. Bugünkü etkinlik-
te ele alınan ve tartışılan konuları düşünerek bu öğrenciye kişilik özelliklerini geliştirebi-
leceğine ilişkin kanıtlar sunan ve destek olan bir mesaj/mektup yazın.  

Öğrenci: 

Arkadaşımı çok seviyorum ancak onunla istediğim yakın ilişkiyi kuramıyorum çünkü 
çok çabuk sinirleniyorum. Öfkelendiğim anlarda onu kırabiliyor, aslında söylemek is-
temediğim şeyleri ona söyleyebiliyorum. Öfkemi kontrol edebilmeyi, biraz daha sakin 
bir insan olabilmeyi çok isterdim; ancak bu konuda yapabileceğim bir şey olmadığını 
düşünüyorum.. Sinirli hâlimi değiştiremiyorum. Umarım arkadaşlığımız bozulmaz. 

Mesajınız/Mektubunuz: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Çalışma Yaprağı 3

Alternatif-3: Düşüncelerini Değerlendir 

Pek çok bilimsel araştırma beynin gelişim ve değişim potansiyelini ortaya koyarak 

insan beyninin değişebilir ve gelişebilir özellikte olduğunu gösterir. Yeni deneyim ve 

öğrenmeler ile beyinde yeni bağlantılar oluşur ve değişimler meydana gelir. Biliyor 

muydunuz? Kitap okumak bile beyinde değişime neden olabilir. 

Peki, beynimiz gelişebiliyorsa biz neden gelişemeyelim? Bu konuda neler düşünüyor-

sunuz? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Beynimizin gelişim ve değişim potansiyelini hangi özelliklerimizi geliştirmek için nasıl 

kullanabiliriz? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bilişsel yeterliliklerinin ve kişilik özelliklerinin geliştirilebilir olduğuna yönelik düşünmek 

neden önemli olabilir? Bu düşünce yapısı sana ne kazandırabilir? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Geçmişte yapamadığın ancak şuan yapabildiğin, değiştirdiğin veya geliştirdiğin bir 

özelliği düşünerek detaylıca yaz:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Zorbalık ve türlerini bilir./22.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişisel Güvenliğini Sağlama

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunur.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Sınıf tahtası bir dikey bir yatay çizgi ile dörde bölünür. Sol üst kısmın ortasına 
büyük harflerle “ZORBALIK” kelimesi yazılır.

2. Öğrencilere, “Zorbalık deyince aklınıza ne geliyor?” diye sorulur. Verilen 
cevaplar zorbalık kelimesinin etrafına dağınık ve rastgele bir şekilde yazılır. 
(Yazılması gerektiğini düşündüklerini öğretmen de ekleyebilir.) Zorbalık 
türlerine buradan alıntı yapılacağı için örnekler mümkün olduğunca çoğaltılır.

3. Öğretmen şu açıklamayı yapar: “Sevgili çocuklar, bugün sizlerle beraber 
zorbalık ve türlerini, olayın içinde yer alan kişileri öğreneceğiz.”

4. Öğretmen çocuklardan tahtayı incelemelerini ister. Ardından şu açıklamayı 
yapar: “Tahtaya yazılan zorbalık örneklerinin hiçbiri kabul edilebilir 
davranışlar değildir ve ciddi yaptırımları vardır.” Ardından öğretmen 
zorbalığın tanımını yapar ve türleri olduğunu söyler. 

5. Tahtanın sağ üst kısmına zorbalık türlerinin (fiziksel, sözel, dolaylı ve siber 
zorbalık) sadece başlıklarını yazar. Ardından şu açıklamayı yapar: “Az 
önce verdiğiniz örnekler de bir zorbalık türüne ait, hangi örnek hangi 
türe ait hep beraber eşleştirelim.” Öğrencilerin cevapları alınır ve türlerin 
altına yazılır. Zorbalık türlerine ait eksik kalan örnekler öğretmen tarafından 
yazılarak tamamlanır.

6. Öğretmen tahtanın sol alt kısmına 3 tane çöp insan çizer. Birincisinin altına 
zorba, ikincisinin altına mağdur ve üçüncüsünün altına hem zorba hem 
mağdur yazar ve tanımlarını yapar.

7. Daha sonra sol alt kısımda boş kalan yerlere 8-10 çöp insan çizilir ve bu 
insanların kim olabileceği sorulur. Öğrencilerin cevaplarının arasında yok 

Araç - Gereçler
1. Tahta kalemi
2. Etkinlik Bilgi Notu

BENİM HİKÂYEM

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
22. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

ise o insanların seyirciler olduğu söylenir. Ardından tanımı ve türleri anlatılır.

8. Süreç tartışma soruları ile devam ettirilir.

• Zorbalık mağdurları sizce nasıl hisseder?

• Zorbalık ile ilgili öğrendikleriniz size neler hissettirdi/düşündürdü?

• Zorbalık türlerinden en çok hangileriyle karşılaştınız ya da şahit 
oldunuz?

9. Tahtanın sağ alt kısmına büyük harflerle benim hikâyem yazılır ve 
öğrencilere şu açıklama yapılır: “Sevgili çocuklar, gördüğünüz gibi zorbalık 
birçok davranışı içeren, olduğu ortamdaki insanların çoğunu etkileyen, asla 
kabul edemeyeceğimiz bir olay ve her birimiz bir şekilde bu olayın içinde 
ya da etrafındayız. Sizlerden bugün öğrendiklerinizi ve hayal gücünüzü 
kullanarak önümüzdeki haftaya kadar bir hikâye yazmanızı istiyorum. 
Tüm konuştuklarımız tahtada var, tekrar inceleyebilir, gerekli notları alarak 
hikâyenizi yazarken faydalanabilirsiniz. Unutmayız bu sizin hikâyeniz ve 
istediğiniz sonu yazabilirsiniz. Bir sonraki haftaya hikâyelerinizi bekliyorum.”

1. Etkinliğin son kısmında da belirtildiği üzere bir sonraki haftaya kadar bir 
hikâye yazmaları istenebilir.

2. Öğrencilerden bir hafta boyunca çevrelerindeki zorbalık olaylarını 
gözlemlemeleri ve hangi zorbalık türü olabileceğini, etrafta hangi rollerin 
bulunduğunu not almaları istenebilir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

1. Tahta tüm etkinlikte aktif olarak kullanılmaktadır. Tüm yazılanlar etkinlik sonuna 
kadar tahtada kalacağı için tahtayı kullanırken bu hususa dikkat edilebilir. 
Öğrenciler hikâyelerini oluşturmak için tüm yazılanlardan faydalanmalıdır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Tahtaya yazılan ve çizilenlerin tüm sınıf tarafından rahatlıkla görülebilecek 
şekilde büyük ve koyu olmasına dikkat edilerek fiziksel çevre düzenlenebilir.

2. Öğrencilerin sorulan soruları düşünüp cevap verebilmeleri için ek süre 
verilebilir.

3. Fiziksel çevre tahtada yazılan ve çizilenlerin tüm sınıf tarafından rahatlıkla 
görülebileceği ve öğretmenin anlattıklarının rahatlıkla duyabileceği şekilde 
düzenlenebilir.

Etkinliği Geliştiren: Onur AKSOY
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU
Zorbalık

 Zorbalık, bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak 
rahatsız etmesi ile sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türüdür 
(Pişkin, 2002).
Bir eylemin zorbalık olarak tanımlanabilmesi için şu 3 temel ölçütün olması gerekmektedir;
 1. Kasıtlı olarak zarar verme amacı güden saldırgan davranışlar olması
 2. Süreklilik özelliği taşıması, yani zorbanın bu tür eylemleri bir kez değil devamlı bir biçimde yapması
 3. Zorba ve kurban arasında güç dengesinin eşit olmaması gerekir. Bir başka ifadeyle zorbaca eyleme 
uğrayan kurbanın zorbaya karşı kendini çaresiz ve savunamayacak durumda hissetmesi gerekir (Pişkin, 2002).

Zorbalık Türleri

Fiziksel Zorbalık: Dövme, tekme vurma, tokat atma, itme, saç ya da kulak çekme, dürtme, itme, vurma, eşyala-
rını zorla alma ya da almakla tehdit etme, parasını zorla alma ya da almakla korkutma gibi özellikle bedensel 
bakımdan güçlü olanların güçsüzleri kasıtlı ve devamlı şekilde rahatsız etmesiyle ortaya çıkan eylemlerdir (Alper, 
2008).
Sözel Zorbalık: Dalga geçme, alay etme, kızdırma, korkutma, kötü isim veya isimler takma, küfür etme, küçük 
düşürücü, rencide edici sözler söyleme, kişinin kendisine veya ailesine hakaret etme gibi başkalarının duygularını 
incitme, sözcüklerle ya da hareketlerle öz saygılarını sarsmaktır (Alper, 2008).
Dolaylı Zorbalık: Başkasının hakkında doğru olmayan hikâyeler anlatma, yapılan faaliyet, etkinlik, oyun vb. 
aktivitelerden dışlama, yok sayma, izole etme, aleyhinde söylentiler çıkarma ve yayma, dedikodu yapma, kişinin 
başkalarıyla olan ilişkilerini bozma gibi dolaylı yoldan kişiyi kasıtlı olarak gruptan dışlama, yalnızlığa itmektir 
(Alper, 2008).
Siber Zorbalık: Bilgi iletişim teknolojileri aracılığı ile bireylerin/ öğrencilerin birbirlerine, düşmanlık, korku, ta-
ciz, tehdit ve sindirme amacıyla yazılı, görsel, işitsel iletileri kasıtlı ve düzenli bir şekilde göndermeleridir. Akıllı 
telefon, tablet gibi cihazlarla bir bireyin görüntülerini çekip izinsiz olarak sosyal ağlarda paylaşmak, birisine 
yönelik aşağılayıcı veya suçlayıcı bir web sayfası hazırlamak, bireylerin sosyal medya şifrelerini ele geçirerek 
onun adına paylaşımlarda bulunmak gibi davranışlar siber zorbalık olarak adlandırılır.
 

Zorbalıkta yer alan gruplar

Zorbalar: İstemli olarak bir süre boyunca, bir veya daha fazla kişiyi rahatsız edecek olumsuz davranışlarda 
bulunan öğrenciler.
Mağdurlar: Düzenli olarak ve bir süre boyunca, bir veya daha fazla kişinin kendisini rahatsız eden olumsuz 
davranışlarına maruz kalan öğrenciler.
Hem Zorba hem de Mağdur Olanlar: Zaman zaman zorbalık yapan, bazen de başkalarının zorbalığına uğrayan 
gruplardır.
Seyirciler: Zorbalığa direk olarak karışmayan ama dışarıdan etki eden gruplardır. Seyirciler dört ayrı tipte sınıf-
landırılmıştır;

 9 Pekiştiriciler; aktif seyirci rolünde zorbayı çeşitli şekillerde kışkırtmaktadır.  
 9 Pasif izleyiciler; olan biteni görmüyormuşçasına davranmaktadırlar. 
 9 Asistan tip seyirciler; fiziksel olarak zorbaya yardım etmekte, bir nevi yardımcı rolünü üstlenmektedirler.
 9 Savunucu seyirciler; kurbana yardım etmeye çalışıp zorbayla yüzleşebilen öğrencilerdir.

KAYNAK: 
Alper, S. İ. (2008). İlköğretimde zorbalık (Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, BURSA).
Pişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: Tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 531-562.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Zorbalıkla baş etme yollarını kullanır./23.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişisel Güvenliğini Sağlama

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Dersten birkaç gün önce öğrencilerden bir önceki rehberlik etkinliğinde ele 
alınan zorbalık türlerinden herhangi birine uygun bir örnek olay yazmaları 
ve etkinliğin yapılacağı derse getirmeleri istenir. 

2. Dersten önce Etkinlik Bilgi Notundaki olası çözüm yolları uygulayıcı 
tarafından gözden geçirilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından etkinliğin amacının zorbalıkla baş etme yollarını 
kullanmak olduğu açıklanır.

2. Öğrencilere “Önceki hafta zorbalığın ne olduğu üzerine konuşmuştuk. 
Zorbalık deyince aklımıza neler gelecekti?” sorusu sorularak öğrencilerin 
zorbalıkla ilgili hatırladıklarını ifade etmeleri beklenir.

3. Cevaplar alındıktan sonra sınıfa zorbalık davranışı öğretmen tarafından 
aşağıdaki açıklama ile özetlenir:

“Zorbalık; taraflar arasında fiziksel ya da psikolojik güç dengesizliğinin 
olduğu, devamlı ve kasıtlı şekilde yapılan, zarar verici veya rahatsız 
edici saldırgan davranışlardı. Bugün sizinle bu tür davranışlarla nasıl baş 
edebileceğimizi göreceğiz. Sizlerin yazdığı örnek olayları ele alacağız ve 
zorbalığa maruz kalan bireylerin durumunu anlayıp onlar için çözüm yolları 
bulmaya çalışacağız.”

4. Gönüllü öğrencilerden yazdıkları örnek olayı sınıfta sırayla paylaşmaları 
istenir.

5. Her bir paylaşımın ardından sınıfa aşağıdaki sorular yöneltilir ve öğrencilerin 
duygu ve düşüncelerini paylaşmaları, duruma ilişkin çözüm yolları üzerine 
fikir yürütmeleri beklenir:

• Zorbaca bir davranışa maruz kalan bu kişi kendini nasıl hissetmiş 
olabilir?

Araç - Gereçler 1. Etkinlik Bilgi Notu

ZORBALIĞA DUR DE!

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
23. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Zorba davranış, ona maruz kalan kişiyi nasıl etkiliyor?

• Bu kişi nasıl bir tepki veriyor?

• Bu çözüm yolu sizce etkili mi?

• Zorba davranışa uğrayan kişi bu durumla baş etmek için ne yapabilir/
nasıl davranabilir?

• Çevredekiler kendilerinin de güvenliğini sağlayarak duruma nasıl 
müdahale edebilir?

• Bu problemi çözmek için başka neler yapılabilir?

6. Süreye uygun olarak 4-5 tane örnek olay ele alındıktan sonra aşağıdaki 
sorularla öğrencilerin kazanıma ilişkin yaşantıları gözden geçirilir. (Gönüllü 
öğrencilerden eğer varsa paylaşımları alınır. Gönüllü yoksa öğrenciler 
paylaşım için zorlanmaz.)

• Başından böyle bir olay geçmiş, şu an yaşamakta olan ya da böyle 
bir olaya şahit olup paylaşmak isteyen var mı?

• Sen bu durumla karşılaştığında/şahit olduğunda neler hissettin?

• Nasıl davrandın, nasıl başa çıktın?

• Kullandığın yöntem problemin seyrine/çözümüne nasıl etki etti?

• Böyle bir olay nasıl çözülür?

7. Her bir öğrenciye paylaşımın hemen arkasından teşekkür edilir ve paylaşımlar 
sona erdikten sonra şu açıklama yapılır:

“Şu ana kadar başımıza gelen zorbalık örnekleri ve bunlarla nasıl başa 
çıkabileceğimiz üzerine paylaşımlarda bulunduk ve bunlarla ilgili pek çok 
fikir ürettik. Şimdi bu konuştuklarımızı uygulayacağımız bir canlandırma 
yapalım. Bunun için örnek bir olaya ve gönüllülere ihtiyacımız var.”

8. Sınıfa getirilen örnek olaylardan canlandırılmak üzer bir tanesi seçilir. 
(Seçilen olayın canlandırılmaya uygun olmasına ve etkinliğin daha önceki 
aşamalarında ele alınmamış olmasına dikkat edilir.)

9. Seçilen örnek olay sesli bir şekilde sınıfa okunur. 

10. Örnek olayı getiren öğrenciden canlandırma için ortam, durum veya olay 
hakkında detaylı bir betimleme istenir. (Kim(ler), nerede, ne zaman, nasıl, 
ne yapıyor, etrafta kimler var?)

11. Seçilen örnek olay için sınıfla birlikte “Bu durumla nasıl başa çıkabilir?” 
ve “Neler bu problemin devam etmesine yol açar?” sorularından hareketle 
uygun olan ve uygun olmayan baş etme stratejilerinin uygulandığı 2 farklı 
son yazılır.

12. Zorba davranışta bulunan, zorba davranışa maruz kalan ve seyircilerin 
tepkileri belirlenir.

13. Canlandırma yapmak üzere zorba davranışta bulunan, zorba davranışa 
maruz kalan ve seyirci/seyircileri oynayacak öğrenciler gönüllüler içinden 
seçilir.
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1. Öğrencilerden iki hafta içinde zorbalık davranışlarına ve baş etme 
stratejilerine dikkat çeken yazlı-görsel afiş ve broşürler hazırlamaları istenir. 
Ertesi hafta hazırlanan broşür ve afişlerin sınıfta paylaşımı/tanıtımı yapılır. 
Paylaşım sırasında eksik veya hatalı bilgiler görülürse düzeltilir. Ardından afiş 
ve broşürler okul ve sınıf pano/duvarlarına asılır.

2. Zorba davranışlara maruz kalan bireylere akran desteği sağlayacak 
(gönüllülerden oluşan) bir zorbalıkla baş etme destek ekibi kurulur. (Ekibin 
cinsiyet bakımdan heterojen olmasına özen gösterilmelidir.) Bu ekip okul 
psikolojik danışmanı ve öğretmenlerle iş birliği hâlinde zorba davranışlara 
maruz kalan bireylere baş etme konusunda destek sağlayacak çalışmalar 
yürütecektir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

14. Belirlenen senaryolardan önce uygun olmayan, ardından uygun olan baş 
etme yollarının kullanıldığı durumlar sırayla canlandırılır.

15. Etkinlik tamamlandıktan sonra tartışma soruları ile süreç yönlendirilir:

• Bu etkinliği gerçekleştirirken neler düşündün? Neler hissettin? Neleri 
fark ettin?

• Zorba bir davranışa maruz kaldığımızda uygun baş etme yöntemlerini 
kullanmak neden önemlidir?

• Zorba bir davranışa şahit olduğunuzda seyirci kalmamak neden 
önemlidir?

• Uygun baş etme yöntemlerini kullanmaz, durum karşısında sessiz kalır 
ya da zorbalıkla karşılık verirsek ne olur?

• Zorbaca bir davranışla başa çıkma noktasında kendimiz başa 
çıkamadığımızda ya da nasıl bir yol izlememiz gerektiğini 
bilemediğimizde kimlerden destek alabiliriz?

• Zorba bir davranış karşısında birlikte hareket etmek (arkadaşlar 
öğretmenler, aile, okul) durumun seyrini nasıl etkiler?

16. Tartışma sorularına verilen cevaplar alındıktan sonra aşağıdaki açıklama ile 
etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, bugün; karşılaşabileceğimiz zorbalık örnekleri, bu 
durumlar karşısında yaşadıklarımız, baş etmek için yapabileceklerimiz 
üzerinde durduk. Bu etkinlikle beraber belki zorba bir davranışa maruz 
kaldığımızı, belki bu durum karşısında seyirci olduğumuzu belki de birine 
zorbaca davrandığımızı fark ettik. Bununla birlikte zorbaca bir davranışa 
maruz kaldığımızda çaresiz olmadığımızı, buna dur demenin yolları olduğunu 
ve bunu engelleyebileceğimizi gördük. Böyle bir olaya şahit olduğumuzda 
ise baş etmede bizim de sorumluluğumuz olduğunun farkına vararak, hem 
kendimizi koruyarak hem de karşımızdaki kişinin güvenliğini tehlikeye 
atmadan nasıl müdahalede bulunabileceğimizi tartıştık. Karşımızdaki kişinin 
bu durumdan ne derece etkilendiğini, görebileceği zararları öğrendik 
ve zorbaca davranışlara başvurmadan duygu ve düşüncelerimizi doğru 
bir şekilde karşı tarafa iletmenin gerekliliğini anladık. Bugün artık neler 
yapabileceğimizi daha iyi biliyoruz. O hâlde diyoruz ki; zorba olma, 
zorbalık karşısında sessiz kalma!”
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Uygulayıcıya Not:

1. Tüm öğrencilerin etkinliğe aktif katılımı desteklenmeli, isteksizlik gösteren 
öğrenciler cesaretlendirilmeli ancak zorlanmamalıdır.

2. Tartışma soruları esnasında öne sürülen uygun olmayan çözüm yolları 
tartışmaya açılarak uygun çözüme gidilmesine rehberlik edilmelidir.

3. Örnek olaya özgü çözüm yolu üretilirken Etkinlik Bilgi Notu temel alınarak 
öğrencilere ipucu verilip akla gelmeyen çözüm yollarını bulmaya çalışmaları 
desteklenebilir.

4. Zorbalığa maruz kalan ve/veya zorbaca davranışlar sergileyen çocuklar 
uygulama yaptığınız sınıfta da olabileceğinden etkinlik sırasında bu tür 
ipuçlarına dikkat edilmeli, baş etme yollarından öğretmenin verebileceği 
destek işe koşulmalı ve gerekli hâllerde okul psikolojik danışmanı aile ve okul 
bilgilendirilerek iş birliğine gidilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilerin hem öğretmeni hem de etkinlikte yer alan arkadaşlarını rahatlıkla 
görebilecekleri ve duyabilecekleri şekilde oturmaları sağlanarak fiziksel çevre 
düzenlenebilir.

2. Öğrencilerin sorulan sorulara, düşünüp uygun yanıtlar verebilmeleri için 
sorulardan sonra ek süre verilerek öğrenme süreci farklılaştırılabilir.

Etkinliği Geliştiren: Feyza Devrim GEZGİN
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

ZORBALIKLA BAŞ ETME YOLLARI

ZORBALIĞA MARUZ KALINDIĞINDA

ZORBALIĞA ŞAHİT OLUNDUĞUNDA

YAPILACAKLAR

Neden böyle davrandığını sorarak durum üzerine 
konuşmak

Davranışının sana neler hissettirdiğini ona belirt-
mek

Öz güvenli bir tavır takınmak

Sırtını ve başını dik tutmak

Kendin emin ve yüksek bir ses tonuyla “hayır” 
demek

Sözlü saldırılara cevap vermemek ve mümkünse 
ortamdan uzaklaşmak

Fiziksel bir saldırı riski varsa oradan uzaklaşmak

Güvendiğin birisine anlatmak

Okul psikolojik danışmanı/rehber öğretmeni, 
öğretmen, anne baba, müdürden yardım istemek

Yardım eden birini bulana kadar yardım aramaya 
devam etmek

Zorbalık yapan kişiyle yalnız kalmaktan kaçınmak

Durumun senin hatan olmadığını bilmek

Güvenilir insanlarla arkadaşlık kurmaya çalışarak 
psikolojik dayanaklarını artırmak

YAPILACAKLAR

Nazikçe uyarmak

Davranışların karşıdaki kişiyi incitebileceğini 
söylemek

Hemen bir öğretmenine ya da güvendiğin bir 
yetişkine haber vermek

Zorbalığa uğrayan kişiye destek olmak

Zorbalığa maruz kalan kişiyle arkadaş olmak

Zorbalığa maruz kalan kişiyi kendi arkadaş 
grubunuza almak, etkinlik ve oyunlarınıza dâhil 
etmek

Zorbalıkta bulunan kişiye doğru davranışları uygu-
lama konusunda model olmak, yol göstermek

YAPILMAYACAKLAR

Sessiz kalmak

Yaşadıklarını gizlemek

Kendini suçlamak

Zorbalıkla karşılık vermeye çalışmak

YAPILMAYACAKLAR

Zorbalık edeni cesaretlendirecek davranışlarda 
bulunmak

Yaptıklarına gülmek

Tezahürat yapmak

Alkışlamak
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ZORBALIK KARŞISINDA ÖĞRETMEN DESTEĞİ

Öğrencilerin zorbalığa maruz kaldığında durumu paylaşabileceği güvenli bir iletişim ortamı sağlama

Birlikte sınıf kuralları oluşturma ve uygulanmasını denetleme

Zorbalık davranışlarının sıklıkla meydana geldiği zamanların ve mekânların (teneffüs zamanları, dar 
koridorlar kuytu köşeler, okul tuvaletleri vb.) özellikleri göz önüne alınarak gerekli düzenlemelerin yapıl-
ması ve buralarda bulunarak kontrollerin sağlanması 

Kurallara uyduğunda, sorumlu davranışlar sergilediğinde, olumlu davranışlar gerçekleştirdiğinde takdir 
etme, bunları pekiştirme, ödüllendirme

Yaşanan zorbalığın size doğrudan söylenmekten çekinilmesi ihtimaline karşı sınıfta öneri/şikâyet kutusu 
bulundurma

Zorbaca davranışta bulunan öğrencinin davranışın altında yatan sebepleri anlamaya çalışma

Öğrenci hakkında yeterli bilgi toplayarak doğru davranışta bulunma konusunda rehberlik etme

Zorbalık yapan öğrencinin duygularını uygun yollarla ifade etmesi ve problem çözme becerilerini kazan-
masına destek olma

Zorbalığa maruz kalan öğrencinin öz güvenini destekleyebilecek başarabileceği görev ve sorumluluklar 
vermek ve başarılarını takdir etme

Konuyla ilgili resim, kompozisyon, mektup vb. çalışmalar yaptırılması yoluyla zorbalık yapan ve yapılan 
bir zorbalığa destek veren öğrencileri empati kurmaya teşvik etme

Zorbalık yapan öğrenciyi ilgi alanları doğrultusunda sosyal etkinliklere, aktivitelere yönlendirme

Öğrencinin durumu hakkında aileyle bilgi alışverişinde bulunarak yapılacak çalışmalarda okul-aile ara-
sında ortak bir anlayış geliştirme

Süreç içerisinde rehberlik servisiyle iş birliği hâlinde hareket etme

KAYNAK: 

https://sorgunram.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/66/07/963633/dosyalar/2018_02/07104926_akran_zorbalYY.pdf

https://sarimeseilkokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/41/13/969122/dosyalar/2021_01/17181735_Akran_ZorbalYYY_Etkinlik_KitabY.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B-p-Lk2927NXcV9BWFM0LUcxVEk/view

https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpy1301996120120000m000108.pdf

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/632244
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Kariyer Gelişimi 

Yetenekleriyle derslerin etkinliklerini ilişkilendirir./24.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kariyer Hazırlığı 

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu-1’deki yetenek türleri tahtaya yapıştırılmak üzere kesilir. 

2. Etkinlik Bilgi Notu-2, etkinlik uygulanmasından önce uygulayıcı tarafından 
okunmalıdır.

3. Çalışma Yaprağı-1 sınıf mevcudu kadar çoğaltılır. 

4. Çalışma Yaprağı-2’deki ifadeler kesilir, katlanır ve torbanın içine konur.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğe “Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bu hafta yeteneklerimiz ile 
derslerin etkinliklerini ilişkilendireceğiz.” denerek giriş yapılır.

2. Öğrencilere “Sevgili öğrenciler, yetenek genel anlamda çeşitli alanlarda 
sergilenebilen performans kapasitesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda 
öğrenme gücü veya bir görev ya da faaliyeti diğer insanlara göre başarılı ve 
hızlı bir biçimde yapabilme yetisi olarak tanımlanmaktadır (Pişkin, 2012). 
Sevgili öğrenciler, hatırlayacak olursanız daha önceki haftalarda yetenek 
kavramı üzerinde durulmuştu ve sizler yeteneklerinizin neler olduğunu fark 
etmiştiniz. Şimdi arkanıza yaslanıp gözlerinizi kapatmanızı ve sizden 
yeteneklerinizi düşünmenizi istiyorum.” yönergesi verilir ve öğrencilere 
düşünmeleri için yaklaşık 2 dakika süre verilir. 

3. Daha sonra “Sevgili öğrenciler, az önce hep birlikte yeteneklerimiz 
üzerinde düşündük. Kendinizi hangi yetenek alanlarında başarılı olarak 
algılıyorsunuz?” diye sorulur. Öğrencilerin paylaşımda bulunmaları teşvik 
edilerek gönüllü öğrenciler başta olmak üzere öğrencilerin paylaşımları 
dinlenir.

Araç - Gereçler

1. Çalışma Yaprağı -1
2. Çalışma Yaprağı-2 
3. Etkinlik Bilgi Notu -1
4. Etkinlik Bilgi Notu -2 
5. Tahta kalemi
6. Makas
7. Bant

YETENEKLERİM, DERSLERİM

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
24. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

4. Etkinlik Bilgi Notu-1 tahtaya asılır. Etkinlik Bilgi Notu-2’de yer alan dersler 
tahtaya yazılır. 

5. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve aşağıdaki yönerge verilir:

“Sevgili öğrenciler, şimdi sizlerden tahtada da asılı olan çeşitli yetenek 
alanları ile ilgili kendinizi düşünmenizi ve okulda gördüğünüz derslerin 
etkinliklerinden kolayca yapabildiklerinizi, ilgili yetenek alanına maddeler 
hâlinde yazmanızı istiyorum. Haydi başlayalım!” 

Öğrencilere yazmaları için 10 dakika süre verilir.

6. Öğrenciler yazma işlemini tamamladıktan sonra uygulayıcı ders etkinliklerini, 
dersler ve yetenek türleri bulunan torbayı eline alır ve aşağıdaki yönerge 
öğrencilerle paylaşılır:

“Sevgili öğrenciler, Çalışma Yaprağı-1’e yazdıklarımızın değerlendirmesini 
oyunumuzu oynadıktan sonra yapacağız. Şimdi oyunumuzu oynayalım. 
Elimdeki bu torbada ders etkinlikleri, dersler ve yetenek türlerine ilişkin ifadeler 
yer alıyor. Herkes torbadan bir kâğıt seçecek. Öncelikle kimse yaptığı seçimi 
bir biri ile paylaşmayacak. Torbadan ders ve yetenek türleri seçenler tahtaya 
çıkıp sınıfa arkasını dönecek. Seçtiği kâğıtta ders etkinliği yazan öğrenciler 
bedenleriyle o etkinliği anlatan, temsil eden bir form alacak ve o formda 
bekleyecek. Tüm öğrenciler formunu aldıktan sonra tahtada sınıfa arkasını 
dönmüş bir şekilde bekleyen öğrenciler, sınıfa ve arkadaşlarına tek tek bakıp 
arkadaşlarının aldıkları şekille neyi anlatmaya çalıştıklarını tahmin etmeye 
çalışacak ve torbadan seçtikleri ders veya yetenek alanıyla ilişkili olduğunu 
düşündüğü arkadaşlarının isimlerini tahtaya not edecek. Daha sonra ise 
bunun üzerine konuşacağız. Haydi başlayalım!”

7. Uygulayıcı tarafından seçtikleri ders etkinliğinin formunu alacak öğrencilere 
dilerlerse sınıfta bulunan nesnelerden yararlanabilecekleri belirtilir. Tahtaya 
çıkan öğrenciler tahminlerini tamamlayana kadar diğer öğrencilerin aldıkları 
formu korumaları istenir.

8. Tahtaya çıkan öğrenciler tahminlerini tamamladıktan sonra torbadan etkinlik 
örneği seçen öğrenciler sırayla etkinliğini sınıfa okur ve aşağıdaki sorularla 
süreç yönlendirilir:

• Bu etkinliği en çok hangi derste kullanıyorsun?

• Bu etkinlik hangi yetenek türü ile ilişkili olabilir? 

9. Öğrencilerin verdiği yanıtlar uygulayıcı tarafından Etkinlik Bilgi Notu- 2’den 
takip edilir. Yanlış verilen cevapta öğrenci doğru bilgiye yönlendirilir. 

10. Tahtada doğru tahmini yapan öğrenci varsa arkadaşının isminin karşısına 
‘+’ işareti koyar. 

11. Uygulayıcı öğrencilere Çalışma Yaprağı-1’e yazdıklarına ekleme 
yapabileceklerini hatırlatır. 

12. Torbadan ders etkinliği seçen bütün öğrenciler paylaşımlarını yapana kadar 
süreç devam ettirilir ve tahtadaki öğrencilerin tahminleri kontrol edilir. 

13. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki sorularla süreç 
yönlendirilir:
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Çalışma Yaprağı-1’e baktığınızda kendinizi en çok hangi alanda 
yetenekli görüyorsunuz?

• Ders etkinliklerinizi çoğunlukla hangi yetenek türleri ile ilişkilendirdiniz?

• Ders etkinlikleri ve yetenekleriniz hakkında neler söylemek istersiniz?

• Çeşitli alanlarda yeteneklerinizin olduğunu görmek size neler 
hissettiriyor?

14. Öğrencilere aşağıdakine benzer bir açıklama yapılarak süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, sizlerin de gördüğü gibi yeteneklerimiz ve okulda 
gördüğümüz derslerin etkinlikleri birbiri ile ilişkilidir. Yeteneklerimizin 
farkında olmak, okul derslerimizdeki başarımız ve kariyer gelişimimiz 
açısından oldukça önemlidir.”

1. Öğrencilerden kendi yetenekleri ve okulda gördüğü derslerin etkinleri 
ile ilişkisine yönelik kompozisyon yazması istenebilir. Bu uygulama için 
öğrencilere iki hafta süre verilir. 

2. Verilen sürenin sonunda öğrencilerin yazdıkları kompozisyonları birbirleri ile 
paylaşmaları istenir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

1. Torba yerine içi görünmeyen herhangi bir kutu, poşet vb. kullanılabilir.

2. Uygulayıcı, öğrenciler torbadan seçtikleri ders etkinliklerine ilişkin 
paylaşımlarını yaparken Etkinlik Bilgi Notu-2’den etkinliğin doğru yetenek ve 
ders ile eşleştirilip eşleştirilmediğini takip etmelidir. 

3. Uygulayıcı sınıf mevcuduna göre Çalışma Yaprağı-2’de yer alan yetenek 
türleri, dersler ve ders etkinliklerine ilişkin ifadelerde düzenleme yapabilir. 
Sınıf mevcudunun az olduğu sınıflarda yetenek türleri ve dersler ayrı bir 
torbaya konup öğrencilerden ikişer tane seçmeleri istenebilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilerin oturma düzeni tahtayı ve öğretmenlerini görerek derse katılımlarını 
destekleyecek şekilde düzenlenebilir.

2. Çalışma yapraklarındaki ve Etkinlik Bilgi Notlarındaki yazılar ve görseller 
büyütülerek, kontrast renkte bir zemin üzerine yapıştırılarak ya da dokunsal 
özellikler eklenerek görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

3. Çalışma yaprağındaki doldurulacak kısımlar sayıca azaltılarak etkinlik 
öğrencilerin düzeyine göre basitleştirilebilir.

Etkinliği Geliştiren: Sevgi GÜNGÖR

KAYNAK: 

Pişkin, M. (2012). Kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörler. B. Yeşilyaprak (Ed.), Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı 
kuramdan uygulamaya içinde (s.45). Ankara: Pegem.
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Çalışma Yaprağı 14 
 

Çalışma Yaprağı 1 
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Çalışma Yaprağı 2

Kelimelerin anlamlarını bilme Müzik Yeteneği 

Duygu ve düşünceleri farklı sözcükler kullanarak etkile-
yici biçimde ifade etme Görsel Sanatlar/Resim Yeteneği

Kelimeleri doğru telaffuz edebilme Spor Yeteneği

Sayılarla dört işleme dayalı hesaplamaları çabuk ve 
doğru bir biçimde yapabilme Göz- El Koordinasyonu 

Türkiye’nin dünya haritasındaki konumunu zihninde 
canlandırabilme Şekil- Uzay Yeteneği

Güneş Sistemi ve gezegenleri zihninde canlandırabilme Sayısal Yetenek

Gözleme dayalı çizimler yapabilme Sözel Yetenek

Ritme uygun şarkı söyleme Beden Eğitimi 

Topu potaya/kaleye atabilme Müzik

Çok kıvrımlı kâğıtları kusursuz biçimde kesme Görsel sanatlar

Türkiye’nin nüfus ve özelliklerini açıklama İngilizce 

Geometrik şekilleri ayırt edebilme Sosyal Bilgiler 

Enstrüman çalma Fen Bilimleri

Deyim ve atasözlerinin anlamını bilme Matematik 

Mitoz ve mayoz bölünmenin canlılar için önemini 
açıklama Türkçe 
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6 
 

Etkinlik Bilgi Notu 1  

 

ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-2

Kelimelerin anlamlarını bilme Sözel Yetenek Türkçe
İngilizce

Duygu ve düşünceleri farklı sözcükler kullanarak etkileyici 
biçimde ifade etme Sözel Yetenek Türkçe

Kelimeleri doğru telaffuz edebilme Sözel Yetenek İngilizce 

Sayılarla dört işleme dayalı hesaplamaları çabuk ve doğru bir 
biçimde yapabilme Sayısal Yetenek Matematik

Türkiye’nin dünya haritasındaki konumunu zihninde 
canlandırabilme

Şekil Uzay 
Yeteneği Sosyal Bilgiler 

Güneş Sistemi ve gezegenleri zihninde canlandırabilme Şekil Uzay 
Yeteneği Fen Bilimleri 

Gözleme dayalı çizimler yapabilme 
Görsel 

Sanatlar/Resim 
Yeteneği

Görsel Sanatlar 

Ritme uygun şarkı söyleme Müzik Yeteneği Müzik 

Topu potaya/kaleye atabilme Spor Yeteneği Beden Eğitimi

Çok kıvrımlı kâğıtları kusursuz biçimde kesme Göz El 
Koordinasyonu Görsel Sanatlar 

Türkiye’nin nüfus ve özelliklerini açıklama Sözel Yetenek Sosyal Bilgiler 

Bir cismin/nesnenin döndürülmesi ile alacağı biçimi gözünde 
canlandırabilme 

Şekil Uzay 
Yeteneği Matematik

Enstrüman çalma Müzik Yeteneği Müzik

Deyim ve atasözlerinin anlamını bilme Sözel Yetenek Türkçe 

Mitoz ve mayoz bölünmenin canlılar için önemini açıklama Sözel Yetenek Fen Bilimleri 
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Kariyer

Yetenekleriyle mesleklerin özelliklerini ilişkilendirir./25.Hafta 

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kariyer Farkındalığı 

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik öncesinde Etkinlik Bilgi Notu-1 ve 2’de sunulan bilgiye hâkim 
olunmalıdır.

2. Tırnak içerisinde verilen konuşma cümleleri uygulayıcı tarafından önceden 
okunmalıdır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından Çalışma Yaprağı-1 etkileşimli tahtaya yansıtılır veya 
çevrim içi program aracılığıyla ekran paylaşımı yapılır.

2. Öğrencilere aşağıdaki yönerge verilir:

“Sevgili öğrenciler, öncelikle hepinize merhaba. Bir önceki hafta olduğu 
gibi bu hafta da yeteneklerimizle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Sizden 
arkanıza yaslanmanızı ve kendinizi rahat bırakarak biraz sonra okuyacağım 
hikâyedeki kişilerin yerine kendinizi koymanızı istiyorum.”

3. Ardından hikâye öğrencilerin anlayabileceği ses tonu ve hızda okunur: 

“Kiraz, Merve ve Açelya; aynı sınıfta öğrenim gören üç arkadaştır. Kiraz 
çok konuşkan, başkalarıyla iyi ilişkiler geliştiren ve zamanının çoğunu 
arkadaşlarıyla yaptıklarını anlatarak geçiren birisidir. Merve, gıdaların yapım 
aşamasını merak eden, bunları araştıran, kimi zaman da yapmaya çalışan 
birisidir. Açelya ise toprağı işlemeyi ve her türlü bitkiyle ağaç tohumlarını 
biriktirmeyi seven birisidir. Derslerde ara sıra Kiraz, ileride arkadaşlarıyla 
birlikte açacağı lokantayı; Merve gıda mühendisi olduğu günleri, Açelya ise 
kuracağı çiftliği hayal etmektedir.”  

4. Öğrencilere “Evet, hikâyemizi dinledik. Hikâyemizdeki öğrencilerden 
Kiraz’ın lokanta şefi, Merve’nin gıda mühendisi ve Açelya’nın ise ziraat 
mühendisi olmayı hayal ettiğini söyleyebilirim. Sizce Kiraz, hangi alanda 

Araç - Gereçler

1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Etkinlik Bilgi Notu-1
4. Etkinlik Bilgi Notu-2

YETENEKTEN MESLEĞE

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
25. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

yeteneklidir?” biçiminde bir soru yöneltilir. Alınan yanıtlara göre “Seçmeyi 
düşündükleri meslekler için sizce hangi yeteneklere ihtiyaçları vardır?” 
biçiminde soru sorulur. Her soru arasında gerekli süre tanınır ve gelen 
yanıtlar özetlenir. Öğrencilerden gönüllü olan ve söz hakkı almak isteyen 
öğrencilere konuşma fırsatı tanınır.

5. Gelen yanıtlar için öğrencilere teşekkür edilir ve Etkinlik Bilgi Notu-1 
etkileşimli tahtaya yansıtılır veya çevrim içi program aracılığıyla ekran 
paylaşımı yapılır. Aşağıdaki yönerge öğrencilerle paylaşılır ve soru sorulur:

“Etkinlik Bilgi Notu-1’de gördüğünüz üzere sekiz farklı yetenek alanımız 
var. Biz, bu yeteneklerden birisine veya birkaçına doğuştan sahip olabiliriz. 
Yetenekler anlamında, bizi diğer insanlara benzer veya diğer insanlardan 
farklı kılan özelliklerimiz olabilir. Örneğin doğada olan bitenleri anlama, 
çıkarımda bulunma veya doğayı değiştirip dönüştürmeyle ilgili özelliklerimiz 
bizim doğa alanındaki yeteneğimizi ortaya koyar. Peki, Etkinlik Bilgi Notu-
1’i incelediğinizde siz kendinizi hangi yetenek alanında veya alanlarında 
görüyorsunuz?” 

6. Söz hakkı almak isteyenlere öncelik verilir, mümkün mertebe öğrencilerin 
tümünün düşünüp paylaşımda bulunması konusunda teşvik edilir. 

7. Bunun ardından uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılır:

“Yeteneklerimiz, bize hangi mesleği seçeceğimiz konusunda fikir verirler. 
Yeteneklerimize uygun meslek seçmek, kendimizi yansıtabilmeyi ve mutlu 
olabilmeyi sağlar.” 

8. Öğrencilerden yardım alınarak hızlı bir biçimde Öncesi-Sonrası isimli 
Çalışma Yaprağı-2 sınıfa dağıtılır veya çevrim içi program aracılığıyla ekran 
paylaşımı yapılır. 

9. Daha sonra öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılır:

“Az önce size dağıttığım/ekrana yansıttığım çalışma kâğıdında iki bölüm 
bulunuyor. Sizden şimdilik ilk bölümü yani Öncesi kısmını doldurmanızı 
istiyorum. Bu bölümde birinci boşluğa yeteneklerinize uygun olduğunu 
düşündüğünüz en az bir, en fazla üç meslek yazabilirsiniz, ikinci boşluğa 
ise meslekleri yazarken neden bu mesleğin yeteneğinize uygun olduğunu 
yazmanızı istiyorum.” Öğrencilere birkaç dakika süre tanınır, söz hakkı 
almak isteyenlere söz hakkı verilir. 

10. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki yönerge öğrenciler ile paylaşılır:

“Çalışma kâğıdının Öncesi kısmına yazdığınız ifadeleri bir kenara bırakalım 
ve birlikte Etkinlik Bilgi Notu-2’ye bakalım.”  Etkinlik Bilgi Notu-2, etkileşimli 
tahtada açılır veya çevrim içi program aracılığıyla ekran paylaşımı yapılır, 
Etkinlik Bilgi Notunu öğrencilerin okuması için yeterli süre tanınır.

11. Daha sonra aşağıdaki açıklama yapılır:

“Gördüğünüz üzere Etkinlik Bilgi Notu-2’de birkaç mesleğin hangi yetenekle 
ilişkili olduğu gösterilmiş. Bazı meslekler birden fazla yetenekle ilişkili 
olabiliyor. Örneğin öğretmen. Hem sözel hem de sosyal yetenekle ilişkili. 
Buradan hareketle çalışma kâğıdınızı tekrar gözden geçirmenizi istiyorum. 
Öncesi kısmında yazmış olduğunuz mesleklerle yetenek alanları uyumlu 
mu, kontrol edin. Ardından Sonrası kısmına gerekli düzeltmelerinizi veya 
değişikliklerinizi yazın.” Yaptıkları düzeltme veya değişiklik hakkında 
konuşmak isteyen öğrencilere söz hakkı verilir. 
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

12. Sonrasında aşağıdakilere benzer sorularla sürecin tartışılması sağlanır: 

• Yeteneklerle ilişkili meslek seçmek neden önemlidir?

• Yeteneklerimize uygun meslek seçiminde bulunmamızın bizlere ne 
gibi katkıları bulunmaktadır?

13. Aşağıdakine benzer bir açıklama ile etkinlik sonlandırılır:

“Sonuç olarak bugünkü etkinliğimizle yeteneklerimize uygun meslekleri 
ilişkilendirmeyi öğrendik. Sizin de bildiğiniz gibi her insanın sahip olduğu 
bir veya birkaç yeteneği var ve her meslek, bir yetenek veya birden fazla 
yetenekle ilişkilidir. Yeteneklerimize uygun meslek seçimi yapmak, kendimizi 
en iyi ve doğru biçimde ifade edebilmeyi ve hayatta mutlu olabilmeyi 
beraberinde getirir. Hayatınızın ileri kısmında yeteneklerinize uygun meslek 
seçmenizi temenni ediyorum.”

1. Uygulayıcı, gönüllü olan öğrencilerden kendilerine ait soyağacını oluşturarak 
aile üyelerinin (büyükanne, büyükbaba, anne, baba, abla, ağabey, kardeş 
vs.) mesleklerinin hangi yeteneklerle ilişki olduğuna yönelik ödev hazırlamasını 
ve hazırlanan ödevin, sınıf rehberlik panosuna asılacağını ifade eder.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not: 1. Etkinliğin ilk kısmında sunulan hikâyede Kiraz, sosyal ve sözel yetenek; Merve, 
mantıksal yetenek; Açelya ise doğa yeteneğine sahiptir.

Etkinliği Geliştiren: Yalçın DEMİR
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Çalışma Yaprağı 1

4 
 

Çalışma Yaprağı-1 
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5 
 

Çalışma Yaprağı 2 
 

Öncesi Sonrası 

 

1) Yeteneğime en uygun meslek ………… 

Çünkü ………………………………… 

2) Yeteneğime en uygun meslek ………… 

Çünkü ………………………………… 

3) Yeteneğime en uygun meslek ………… 

Çünkü ………………………………… 

 

1) Yeteneğime en uygun meslek ………… 

Çünkü ………………………………… 

2) Yeteneğime en uygun meslek ………… 

Çünkü ………………………………… 

3) Yeteneğime en uygun meslek ………… 

Çünkü ………………………………… 

 

 

Çalışma Yaprağı 2
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Etkinlik Bilgi Notu 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Gardner, H. (2005). Multiple lenses on the mind. ExpoGestion Conference, Bogota, Columbia. 

SÖZEL YETENEK 
 

Dil ve konuşma becerisiyle 
ilgilidir. Düşünceleri 

sözcüklerle ifade edebilmeyi ve 
anlatılanları zihinde 

anlamlandırabilmeyi içerir. 
Olayları iyi kompoze 

edebilmeye ve hitap etmeye 
odaklıdır. 

MANTIKSAL YETENEK 
 

Sayı ve sembolleri aktif 
kullanabilme, soyut kavramlar 
üretebilme, mantık yürütebilme 
becerileriyle ilgilidir. Analitik 
düşünme odaklıdır. Bütünden 
parçaya ve parçadan bütüne 
düşünebilirler, neden-sonuç 

ilişkisi kurabilirler. 

GÖRSEL YETENEK 
 

Görülenleri hafızaya kaydetme, 
konuşulanları zihinde 

canlandırabilme, yeniden 
boyutlandırabilme ve görsel-

uzamsal tasarımlar 
hazırlayabilme becerileriyle 

ilgilidir. 
 

MÜZİKSEL YETENEK 
 

Doğadaki seslere ve müziğe 
karşı duyarlı olabilmeyle 

ilgilidir. Sesleri yorumlayabilir, 
bir araya getirebilir ve 
enstrüman aracılığıyla 

işleyebilir. 

BEDENSEL YETENEK 
 

Beyin ve vücut uyumuyla 
ilgilidir. Jest ve mimiklerini 

ustalıkla kullanabilir. Zihinsel 
ve bedensel uyum eş 

güdümlüdür. Düşündüklerini 
harekete yansıtma anlamında 

oldukça başarılıdır. 

SOSYAL YETENEK 
 

Bireysel ve toplumsal 
davranışları analiz etme, iyi 
iletişim kurma becerileriyle 

ilgilidir. Karşısındaki insanların 
duygularını anlarlar, en çok 

sevilen kişi olma veya 
gruba/topluma kabul edilme 

olasılıkları yüksektir. 

İÇSEL YETENEK 
 

Kendini iyi tanıma ve bunu 
yarara dönüştürme becerisiyle 
ilgilidir. Mükemmel bir öngörü 
sahibidirler. Başladıkları işlerde 
başarılı olma oranları oldukça 

yüksektir. 

DOĞA YETENEK 
 

Doğayı yorumlama becerisiyle 
ilgilidir. Doğayı ve canlıları 

inceleyip çıkarımlarda bulunma 
konusunda oldukça 

başarılıdırlar. 

ETKİNLİK BİLGİ NOTU-11

  1 Gardner, H. (2005). Multiple lenses on the mind. ExpoGestion Conference, Bogota, Columbia.
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Etkinlik Bilgi Notu 22

2 Korkut-Owen, F. (2015). Kariyer Yelkenlisi Modeli. Anı Yayıncılık: Ankara.

Sözel Yetenek
Şair/Yazar 
Öğretmen
Siyasetçi
Avukat

Komedyen
Gazeteci

Konuşma Terapisti

Mantıksal Yetenek

Mühendis
Bilgisayar Programcısı

Ekonomist
Teknisyen

Eczacı
Muhasebeci/İstatistikçi

Bilim Adamı

Görsel Yetenek
Pilot 

Ressam
Mimar

Fotoğrafçı
Grafik Sanatçısı

Şehir Planlamacısı
Mühendis 

Müziksel Yetenek
Müzik Öğretmeni

Şarkıcı
Besteci

Tiyatrocu
Odyolog

Ses Mühendisi
Müzik Aleti Üreticisi

Bedensel Yetenek 
Cerrah 

Fizyoterapist 
Balet/Balerin 

Aktör 
Atlet 

İtfaiyeci
Beden Eğitimi 

Öğretmeni

Sosyal Yetenek
Doktor

Öğretmen
Psikolog

Psikolojik Danışman
Hemşire
Garson

İş Adamı 

İçsel Yetenek
Sanatçı

Din Görevlisi
Suç Bilimcisi

Sosyal Hizmet Uzmanı 
Psikoterapist

Girişimci
Küçük İş Yeri Sahibi

Doğa Yetenek
Ziraat Mühendisi

Çiftçi
Biyolog/Zoolog

Astronom
Jeolog

Veteriner
Meteorolog 

ETKİNLİK BİLGİ NOTU-22

  2 Korkut-Owen, F. (2015). Kariyer Yelkenlisi Modeli. Anı Yayıncılık: Ankara.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Bilişim teknolojileri kullanımında kendini yönetir./26.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişisel Güvenliğini Sağlama

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunur.

2. Çalışma Yaprağı-1 çıktı alınır. Örnek olay kutucukları makas ile kesilerek bir 
torbaya konur. 

3. Çalışma Yaprağı-2’deki şekil 12 adet çoğaltılır ve kesilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. “Üzerinde adınız ve soyadınız, ders notlarınız, şifreleriniz gibi kişisel 
bilgileriniz yazılı olan bir büyük bir kartonla sokakta dolaşır mısınız?” sorusu 
ile etkinliğe giriş yapılır.

2. Öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra “Nasıl ki herkesle özel bilgilerimizi 
paylaşmıyorsak interneti kullanırken de aynı gizlilik kurallarına dikkat 
etmeliyiz.” şeklinde açıklama yapılır.

3. Ardından aşağıdaki bilgi verilir: 

“İnternet, hayatımızı kolaylaştıran, bilgiye hızlı şekilde ulaşmamızı sağlayan 
bir araçtır. Ancak doğru şekilde kullanılmadığında birçok zarara da yol 
açar. Bugün sizlerle nasıl bilinçli bir teknoloji kullanıcısı olursunuz konusunu 
konuşacağız.”

4. Öğrenciler gruplara ayırma yöntemlerinden biri kullanılarak dört (4) gruba 
ayrılır. Her gruba 3 adet Çalışma Yaprağı-2, makas, yapışkanlı kâğıtlar ve 
yapıştırıcı verilir. Verilen şekli belirlenen yerlerden yapıştırarak bir dikdörtgen 
prizma oluşturmaları istenir. Bu şeklin duvarımızın bir tuğlası olduğu söylenir.

Araç - Gereçler

1. Etkinlik Bilgi Notu
2. Çalışma Yaprağı-1
3. Çalışma Yaprağı-2
4. Makas (4 adet)
5. Sıvı yapıştırıcı (4 adet)
6. Yapışkanlı Kâğıt
7. Renkli A4 kâğıtları
8. Torba veya kutu

GÜVENLİK DUVARIM

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
26. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

5. Örnek olaylar kartlarının olduğu torbadan her gruba sırayla kart çektirilir. 
Kâğıtta yazan örnek olay karşısında “Bu durumda ne yaparsın?” sorusu 
sorulur ve uygun cevapları not kâğıdına yazıp oluşturdukları duvar tuğlasına 
yapıştırmaları istenir. 

6. Öğrencilerin cevaplarına ek olarak Etkinlik Bilgi Notunda yer alan bilgiler 
uygulayıcı tarafından öğrencilere aktarılır.

7. Uygulayıcı, tüm gruplar kartları cevaplayıp tuğlaları oluşturduktan sonra 
herkesin göreceği şekilde düz bir zeminde tuğlaları üst üste koyarak bir 
duvar örer.

8. Tartışma soruları ile etkinliğe devam edilir:

• Sizce siber zorbalığa maruz kalan bir kişi ne hisseder?

• Sanal ortamdaki risklerin farkında olmak bize ne kazandırır?

• Tehlikelerin dışarda olduğu güvenli bir alanın içinde olduğunu bilmek 
ne hissettirdi?

• Güvenli internet kullanıcısı olmak için başka neler yapabiliriz? 

9. Öğrenciler soruları cevapladıktan sonra buna benzer bir açıklama ile devam 
edilir ve ardından etkinlik sonlandırılır:

“Şekilde gördüğünüz bizim güvenlik duvarımız. Sizler de interneti kullanırken 
gerekli ve doğru önlemleri alıp kendinizi olabilecek zararlardan korumak 
için güvenlik duvarlarınızı oluşturmalısınız. Böylece sizin kendi çizdiğiniz 
sınırlar oluşur ve siz izin vermediğiniz ölçüde tehlikeli durumlar ve kişiler 
duvarın dışında kalır.”

1. Sosyal medya hesabı olan öğrencilerin profil bilgilerini, gizlilik ayarlarını 
kontrol etmeleri istenir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Gruplar oluşturulurken uygun akran eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre 
düzenlenebilir.

2. Öğrencilerin sorulan soruları düşünüp cevap verebilmeleri için gerekirse ek 
süre verilebilir.

Etkinliği Geliştiren: Ümmügülsüm SAĞLAM
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Çalışma Yaprağı 1

Bir kişiden sürekli tehdit 
mesajları alıyorsun. 

İznin olmadan birisi 
tarafından fotoğrafın 

kullanıldı. 

 
Çalışma Yaprağı 1 

 
 NE YAPARSIN? 

. 
 
 
 
 
 
 
  

 

Tanımadığın bir hesap 
sana arkadaşlık isteği 

yolladı. 

Birisi senin adına sahte 
hesap açtı. 

 

 
Sosyal medyadan 

tanıştığın birisi seninle 
yüz yüze görüşmek 

istiyor? 
 
 

Birisi internette senin 
hakkında yalan haberler 
yapıp herkese yayıyor. 
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“Tebrikler, hediye 
kazandınız.” şeklinde bir 

bağlantı içeren mesaj 
geldi. 

Ne olduğunu bilmediğin 
bir e-posta aldın. 

Sosyal medyada 
paylaştığın her şeyi 
yabancı insanlar da 

görüyor. 

Tanımadığın bir kişi 
seninle mesajlaşmak 

istiyor. 

İnternet üzerinde senden 
para istendi. 

 

Oyun, müzik indirmek 
veya film izlemek için 

bir siteye girdin ve 
kişisel bilgilerin istendi. 
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Çalışma Yaprağı 2
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1

  1 Sarıkaya, H., & Seferoğlu, S. (2018). Çocukların çevrimiçi ortamlarda karşılaştıkları riskler ve güvenli internet kullanımı. Eğitim Teknolojileri Okumaları, 185-

202. https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/sQjOz.pdf sayfasından erişilmiştir.

Siber Zorbalık: Bir elektronik iletişim aracı kullanarak, kasıtlı ve tekrar eden biçimde karşıdakini rahatsız 
etmek ya da zarar vermek amacıyla yapılan davranışlar şeklinde tanımlanır. 
Bir kişi ya da grubu sanal yollarla tehdit etmek, hesabını ele geçirmek, taciz etmek, küçük düşürmek, isim 
takmak, ifşa etmek, alay etmek, hakaret etmek, dedikodu yapmak, başkaları adına sahte hesap açmak gibi 
davranışlar siber zorbalığa örnek olarak verilebilir (Sırakaya.ve Seferoğlu,2018).1

Güvenli internet kullanımı için öneriler:

1. Kimlik bilgileri, kart bilgileri, ev adresi, okul adı, telefon numarası, ebeveynlerin kimlik, iş ve iletişim 
bilgileri gibi bilgiler size ait özel bilgilerdir. Bu bilgilerin sosyal ağlarda başkalarının görebileceği 
şekilde paylaşılması ya da bir mesajın içeriğinde birilerine gönderilmesi sizi ve ailenizi riske atar. 

2. Çevrim içi hesaplarınızın ele geçirilmesini önlemek için şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. 
3. Bilgisayarınızda ve mobil cihazınızda virüslere karşı koruma sağlayacak güncel bir anti virüs prog-

ramı bulundurmayı ihmal etmeyin.
4. Gerçek hayatta uymamız gereken kurallar olduğu gibi sanal ortamlarda da dikkat etmemiz gereken 

etik kurallar vardır. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri başkasına yapmayın.
5. Sosyal ağlarda çok sayıda arkadaş sahibi olmak eğlenceli gibi görünebilir. Ancak tanımadığımız 

kişilerle arkadaşlık kurmanın önemli riskler içerebileceğini unutmayın.
6. İnternette yapılan paylaşımlar geri alınamaz. Paylaşım yapmadan önce sizde yaratacağı uzun 

vadeli etkileri hesaplamaya çalışın.
7. Müstehcen, tehditkâr, taciz içerikli, nefret söylemi vb. içeren bir mesaj aldığınızda bu mesaja cevap 

vermeyin. Mesajı göndereni engelleyin ve durumu güvendiğiniz bir yetişkinle (öğretmen, anne, 
baba gibi) mutlaka paylaşın.

8. Tanımadığınız kişilerden gelen mesaj, e-posta vb. iletileri açmayın. Bu iletilerin içeriğinde gönderi-
len bağlantı, resim, dosya vb. ekler virüs içerebilir. 

9. İnternette isteyen herkesin kasıtlı ya da kasıtsız olarak yanlış bilgi yayabileceğini unutmayın. Bu ne-
denle internetten edindiğiniz bilgilerin doğruluğunu farklı kaynaklardan teyit etmeden kullanmayın.

10. Bilgisayar ve İnternet kullanım süresini ebeveyn ve/veya öğretmeninizle birlikte belirleyin. Bu süre-
leri aşan kullanımlardan kaçının. Ayrıca bilgisayar ve İnternet’te 45 dakika vakit geçirdikten sonra 
mutlaka ara verin (Sırakaya ve Seferoğlu ,2018). 1

11. Güvenilir olmayan sitelerden ve uygulamalardan oyun, film, müzik indirmeyin. Hangi bilgilere eriş-
mek istediklerine dikkat edin.

12. Unutmayın siber zorbalık bir suçtur. Siz veya arkadaşınız internette bir tehlike ile karşılaşırsanız 
şikâyet etmelisiniz. Kişisel güvenliğimiz tehlikede olduğu zaman yasal haklarımız vardır.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Karakter güçleri ve iyi oluşu arasında bağ kurar./27.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Benlik Farkındalığı

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. 7 tane sandalye önceden hazırlanır.

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Aşağıdaki açıklama ile etkinliğe giriş yapılır:

“Sevgili çocuklar, bugün sizlerle karakter güçleri ve iyi oluş konularında 
konuşup bu konularla ilgili bir etkinlik yapacağız.”

2. Sonra karakter güçleri ile iyi oluş arasında bağ kurabilmeleri için aşağıdaki 
açıklama yapılır:

“Karakter güçleri dediğimizde kişiliğimizin olumlu pozitif özelliklerini 
anlamaktayız. Bizi temsil eden ve hepimizde farklılık gösterebilen aynı 
zamanda ortak olan karakter güçlerimiz vardır. Bugün sizinle karakter güçleri 
nelerdir ve bu karakter güçlerinin sonucunda ortaya çıkan iyi oluş kavramını 
konuşacağız. İyi oluş kavramını açıklayacak olursak ‘İnsanın kendini iyi 
hissetmesi ve iyi işlevlerde bulunmasıdır.’ Karakter güçlerimizin ve iyi oluş 
kavramının kesiştiği nokta ise pozitif olarak bizi etkilemeleri kendimizi 
geliştirip gerçekleştirmemize, yardımcı olmalarıdır. Bu olumlu özellikler 
bizim iyi oluşumuza katkıda bulunarak kişiliğimizi güçlendirecektir.”

3. Uygulayıcı tarafından karakter güçleri etkileşimli tahtaya yansıtılır ve 
öğrencilerin hatırlayamadığı karakter güçleri hakkında açıklamalar yapılır.

4. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır. Yazılanları okumaları ve karakter 
güçlerinden daha çok sahip oldukları 6 taneyi seçip, işaretlemeleri istenir.

Araç - Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1
2. Yedi tane sandalye
3. Etkileşimli tahta ve projeksiyon cihazı

İYİ OLUŞ YOLCULUĞU

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
27. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

5. Aşağıdaki açıklama ile etkinliğe devam edilir:

“Şimdi sizinle üzerinde konuştuğumuz karakter güçleri ve iyi oluş kavramlarını 
daha iyi anlayabilmemiz için bir etkinlik yapacağız.”

6. 7 sandalyenin altısı yan yana gelecek şekilde sıralanır, bir tanesi de 
6 sandalyenin karşısına konarak etkinlik ortamı hazırlanır. Sonrasında 
öğrencilere şu açıklama yapılır:

“Çocuklar iyi oluşu bir yolculuk gibi düşünün ve bu yolculuğun iyi geçmesi 
için 6 karakter gücü seçmenizi istiyorum. Bu yolculuğun kaptanı sizsiniz 
ve yolculuğunuzda size iyi gelecek, güç verecek, destekleyecek özelliklere 
ihtiyacınız var. Bunlar da karakter güçlerimiz. 6 tane seçerek yolculuğunuza 
dâhil edin. Seçtiğiniz bu karakter güçlerini temsil eden 6 arkadaşınız 6 
sandalyeye, iyi oluşu temsil eden öndeki sandalyeye de siz oturacaksınız.”

7. Gönüllü öğrenciler “İyi oluş yolculuğu” etkinliği için öndeki sandalyeye davet 
edilir ve seçtiği karakter güçlerini temsil eden 6 arkadaşını sandalyelere 
yerleştirmesi istenir. 

8. Gönüllü öğrencilere seçimlerini yaptıktan sonra şu sorular yöneltilir:

• İyi oluş yolculuğunda neden bu karakter güçlerini yanına almayı 
tercih ettin?

• Bu karakter güçlerinin iyi oluşuna nasıl katkı sağlayacağını 
düşünüyorsun?

9. Etkinlik süresi gözetilerek olabildiğince fazla gönüllü öğrenci için süreç 
tekrarlanır.

10. Süreç tamamlandığında tüm öğrencilere şu sorular yöneltilir:

• İyi oluşumuzun yüksek olmasının hayatımıza ne gibi katkıları olabilir?

• Karakter güçlerimiz bu duruma nasıl katkı sağlar?

• Karakter güçlerimizin tamamı iyi oluşa etki eder mi? Neden?

11. Paylaşımlardan sonra aşağıdaki yönerge ile etkinlik sonlandırılır.

12. “Bugün sizinle karakter güçlerini, iyi oluşu ve bu iki kavram arasında nasıl 
bir bağ olduğunu konuştuk. Her insanın sahip olduğu karakter güçleri vardır. 
Bu karakter güçleri ise iyi oluşumuza katkı sağlayarak öncelikle kendimize 
sonra da çevremizdeki insanlara ve topluma fayda sağlamamıza yardımcı 
olur. İyi oluş yolculuğumuzda karakter güçlerimizin farkına varıp bunları 
geliştirmek yolculuğumuzu daha mutlu ve huzurlu bir hâle getirir. Hepinize 
bu yolculukta başarılar.”

1. Öğrencilerden ailelerindeki ve çevrelerindeki diğer bireyleri gözlemlemelerini 
ve onların karakter güçlerinin en belirgin olanlarının hangi karakter gücü 
olduğunu listelemeleri istenebilir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:
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Uygulayıcıya Not:

1. Projeksiyon cihazı veya etkileşimli tahtaya erişimi olmayan okullarda aşağıdaki 
alternatiflerden faydalanabilirler.

• Uygulayıcı kendi bilgisayarını getirebilir ve görseli bu şekilde öğrenciler 
ile paylaşabilir.

• Karakter güçleri büyük bir kartona yazılıp tahtaya asılarak öğrencilerin 
görmesi sağlanabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyalde uyarlama yapılabilir. 

2. Öğrencilerin sandalyelerde oturan çocukları rahatlıkla duyulabileceği şekilde 
oturmaları sağlanarak fiziksel çevre düzenlenebilir.

3. Çalışma Yaprağı-1’in doldurulması sırasında öğretmen bireysel olarak 
rehberlik ederek destek sunabilir.

Etkinliği Geliştiren: Feyza GÜLER
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Çalışma Yaprağı 1

KARAKTER GÜÇLERİ LİSTESİ

TANIM KARAKTER GÜCÜ

Bİ
LG

EL
İK

1 Yeni düşünceler geliştirme ve bir şeyin en iyisin yapma konusunda 
iyiyimdir. Özgünlük

2 Bir şeyler keşfetmek, sorular sormak ve farklı deneyimlere açık olmaktan 
hoşlanırım. Merak

3 Fikirleri, kavramları, olguları öğrenmekten keyif alırım. Öğrenme Aşkı

4 Esnek ve açık fikirliyim, karar vermeden önce bütün ayrıntıları ile 
düşünmeye dikkat ederim. Açık Fikirlilik

5 Arkadaşlarım önemli olduğunu düşündüğümüz konularda bana 
danışırlar. Çok Yönlü Bakış Açısı

CE
SA

RE
T

6 Kendimi güvenilir, değerleriyle tutarlı davranan ve dürüst bir insan olarak 
görürüm. Dürüstlük

7 Korktuğum zamanlarda bile sıkıntı ya da zorluk karşısında pes etmem. Cesur olma

8 Başladığım bir işi bitirmek için sonuna kadar çaba gösteririm. Azim

9 Enerjik neşeli ve hayat doluyum. Yaşam Coşkusu

İN
SA

N
LI

K 10 Herhangi bir karşılık beklemeden başkalarına nezaketli davranırım. Nezaket

11 Gerçek sevgiyi almak ve vermek bana doğal gelir. Sevme ve Sevilme

12 Kişiler arası becerilere sahip olan biri olarak bilinirim. Sosyal Zekâ

A
D

İL
Lİ

K

13 İnsanlar haksızlığa, zorbalığa, şiddete maruz kaldıklarında harekete 
geçerim. Hakkaniyet

14 İnsanlar genellikle lider olarak beni seçerler. Liderlik

15 Bir takımın, grubun, topluluğun aktif bir üyesiyim ve grubumun başarısına 
katkı sağlamak için çaba harcarım. Takım Çalışması

Ö
LÇ

Ü
LÜ

LÜ
K

16 Kin tutmam, beni rahatsız edenleri kolayca affedebilirim. Affetme

17 İlgi odağı olmayı ve diğerleri gibi herkesin dikkatini çekmeyi 
sevmiyorum. Alçak Gönüllülük

18 Dikkatli ve tedbirliyimdir; davranışlarımdan doğacak risk ve problemleri 
tahmin edip gerekli önlemleri alırım. Tedbirlilik

19 Zor koşullarda bile duygularımı ve davranışlarımı kontrol edebilirim. Öz Denetim

A
ŞK

IN
LI

K

20 Sözlerimle ve davranışlarımla iyi şeyler için teşekkürlerimi ifade 
edebilirim. Şükran duyma

21 Kötü şeylerden çok iyi şeylerin olacağına inanırım ve umut ederim. Umut

22 Neşeli, komik ve mizahı seven biriyim. Mizah

23 Yüce bir gücün varlığına inanırım, dini ya da manevi uygulamalar benim 
için önemlidir. Maneviyat

24 Doğada, sanatta, yaşamın birçok alanında mükemmeliyeti ve güzelliği 
derinden hissederim.

Estetik ve Mükemmelliğin 
Takdiri
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Sahip olduğu karakter güçlerini geliştirmek için çaba gösterir./28.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Benlik Farkındalığı

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 işaretli yerlerden kesilir. Grupların seçmesi için katlanır 
ve uygulama esnasında karıştırılır.

2. Çalışma Yaprağı-2 6 adet çoğaltılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Aşağıdaki açıklama ile etkinliğe giriş yapılır:

“Sevgili çocuklar, bugün sizlerle bir önceki dersimizde işlediğimiz karakter 
güçlerine farklı bir açıdan bakacağız. Sahip olduğumuz karakter güçlerini 
nasıl geliştireceğimizi tartışacağız. Öncelikle geçen haftaki konumuzu 
hatırlayalım. Karakter güçlerimiz ve erdemler nelerdi?”

2. Öğrencilerin cevaplarının ardından teşekkür edilerek uygulayıcı tarafından 
tüm karakter güçleri ve erdemler Etkinlik Bilgi Notundan yararlanılarak 
açıklanır.

3. Sınıf gruba ayırma yöntemlerinden biri kullanılarak 6 gruba ayrılır. Önceden 
Çalışma Yaprağı-1 kullanılarak hazırlanan 6 erdemin ve karakter güçlerinin 
yazılı olduğu kâğıtlar gruplarda dolaştırılarak kura yöntemiyle her grubun 
bir erdem seçmesi sağlanır.

4. Ardından öğrencilere şu açıklama yapılır:

“Hepiniz beraber çalışmak üzere bir erdem seçtiniz. Şimdi seçtiğiniz 
erdemin içerdiği karakter güçlerini okuyun. Bir şirket kurduğunuzu düşünün. 
Bu şirket ‘Karakter Güçlerini Geliştirme Şirketi’dir. Her grup seçmiş olduğu 
erdemin karakter güçlerine sahip. Şirketinizin amacı ise elinizdeki karakter 
güçlerini geliştirmenin yollarını bulmak. Bunun için beyin fırtınası yöntemine 
başvurabilirsiniz ya da şirketinizde çalışanların bu karakter güçlerine 
sahip olduklarını ancak geliştirmelerini istediğiniz için projeler ürettiklerini 
düşünebilirsiniz. Bulduğunuz fikirleri sizlere dağıtacağım Çalışma Yaprağı-
2’ye yazmalısınız.”

Araç - Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2
3. Etkinlik Bilgi Notu

KARAKTER GÜÇLERİNİ GELİŞTİRME ŞİRKETİ

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
28. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

5. Çalışma Yaprağı-2 gruplara dağıtılır.

6. Uygulayıcı tarafından gruplarda dolaşılarak Çalışma Yaprağı-2’yi 
doldurmada zorluk yaşayanlar varsa yardımcı olunur.

7. Yazma işleminin tamamlanmasının ardından gruplardan karakter güçlerini 
geliştirmeye yönelik görüşlerini paylaşmaları istenir. Şirketlerin diğer 
şirketlerin sorumlu olduğu karakter güçlerini geliştirmesi adına farklı fikirleri 
varsa belirtmeleri istenir. Paylaşımların ardından öğrencilere teşekkür edilir.

8. Tartışma sorularıyla etkileşim sürdürülür:

• Etkinlik sürecinde hissettikleriniz ve düşündükleriniz neler oldu?

• Karakter güçlerinizi geliştirmek için diğer şirketlerden öğrendikleriniz 
neler?

• Karakter güçlerinizi geliştirirken ne gibi engeller çıkabilir? Bu engelleri 
aşmak için ne yapabilirsiniz?

9. Aşağıdaki açıklama yapıldıktan sonra etkinlik sonlandırılır:

“Hayatta her insanın sahip olduğu karakter güçleri vardır. Karakter 
güçleri hepimizde aynı seviyede değildir, ancak bu güçleri geliştirebilmek 
mümkündür. Bunun için çeşitli yaşantılar içinde olmamız gerekir. Takım 
çalışmaları, akademik etkinlikler, sportif ve sanatsal faaliyetler, dernekler, 
öğrenci kulüpleri ve sosyal gruplarda görev almak gibi çeşitli yaşantılar 
kendimizi daha iyi tanımamıza ve karakter güçlerimizi geliştirmek için fırsat 
bulmamıza olanak sağlar. Var olan karakter güçlerimizi güçlendirmeye çaba 
göstermeliyiz. Böylece daha aktif ve daha keyifli bir yaşam bizim olur.”

1. Öğrencilerden sosyal hayatlarında ne gibi faaliyetlere katıldıkları ve 
bu faaliyetlerin karakter güçlerini geliştirmede nasıl etki oluşturduğunu 
gözlemlemeleri istenebilir.

2. “Kendini daha iyi biri yapma çaban, dünyayı daha iyi bir yer yapar.” Scott 
SORRELL’e ait bu sözün öğrencilere ne ifade ettiği üzerine düşünmeleri 
istenebilir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

1. Gruplara ayrılırken karakter güçleri sayısının azlığına fazlalığına göre 
gruplardaki öğrenci sayısı düzenlenir. Örneğin 3 karakter gücü olan gruba 5 
öğrenci seçilecekse, 6 karakter gücü olan gruba 10 öğrenci seçilebilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Grup çalışması sırasında akran eşleştirmesi yapılarak akran desteği 
sağlanabilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.

Etkinliği Geliştiren: Feyza GÜLER
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU*

1. Bilgelik Erdemi

Bilginin edinilmesine ve kullanılmasına yönelik yaratıcılık, merak, öğrenme sevgisi, açık fikirlilik 
ve çok yönlü bakış açısı karakter güçlerini içerir.

2. Cesaret Erdemi

Yaşam zorlukları karşısında hedefe ulaşma için motive eden cesur olma, azim ve kararlılık, 
dürüstlük ve yaşam coşkusu karakter güçlerini içerir.

3. İnsanlık Erdemi

Diğer insanları anlama ve onlarla derin, doyurucu, anlamlı ilişkiler kurma konusunda bireye 
yardımcı olan sosyal zekâ, sevgi ve nezaket karakter güçlerini içerir.

4. Adalet Erdemi 
Sağlıklı bir toplumsal yaşamın sağlanabilmesi ile ilişkili olan vatandaşlık, liderlik ve hakkaniyet 
karakter güçlerini içerir.

5. Ölçülülük Erdemi 
Bireyi aşırılığa karşı koruyan affetme, alçak gönüllülük, tedbirlilik ve öz düzenleme karakter 
güçlerini içerir.

6. Aşkınlık Erdemi

Bireyin hayatına anlam katmasına yardımcı olan şükran, mizah, umut, maneviyat, estetik ve 
mükemmelliğin takdir edilmesi karakter güçlerini içerir.

KAYNAK: 

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Sınıf Rehberlik Programı, 2020.
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Çalışma Yaprağı 1

4 
 

Çalışma Yaprağı 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBİİLLGGEELLİİKK  
EERRDDEEMMİİ  
ŞŞİİRRKKEETTİİ  

  
  

CCEESSAARREETT  
EERRDDEEMMİİ  
ŞŞİİRRKKEETTİİ  

  
  
  

İİNNSSAANNLLIIKK  
EERRDDEEMMİİ  
ŞŞİİRRKKEETTİİ  

  
  
  

AADDAALLEETT  
EERRDDEEMMİİ  
ŞŞİİRRKKEETTİİ  

  
  
  

ÖÖLLÇÇÜÜLLÜÜLLÜÜKK  
EERRDDEEMMİİ  
ŞŞİİRRKKEETTİİ  

  
  
  

AAŞŞKKIINNLLIIKK  
EERRDDEEMMİİ  
ŞŞİİRRKKEETTİİ  

  
  
  

KKAARRAAKKTTEERR  GGÜÜÇÇLLEERRİİ  
  

✓ Yaratıcılık  
✓ Merak  
✓ Öğrenme Sevgisi  
✓ Açık Fikirlilik  
✓ Çok Yönlü Bakış Açısı  

 

KKAARRAAKKTTEERR  GGÜÜÇÇLLEERRİİ  
  

✓ Cesur Olma 
✓ Azim 
✓ Kararlılık 
✓ Dürüstlük 
✓ Yaşam Coşkusu 

 

KKAARRAAKKTTEERR  GGÜÜÇÇLLEERRİİ  
  
  

✓ Sosyal Zekâ 
✓ Sevgi 
✓ Nezaket 
 
 
 

KKAARRAAKKTTEERR  GGÜÜÇÇLLEERRİİ  
  
  

✓ Vatandaşlık 
✓ Liderlik 
✓ Hakkaniyet 

 
 

KKAARRAAKKTTEERR  GGÜÜÇÇLLEERRİİ  
 
 

✓ Affetme 
✓ Alçak Gönüllülük 
✓ Tedbirlilik 
✓ Öz Düzenleme 

 
 

KKAARRAAKKTTEERR  GGÜÜÇÇLLEERRİİ  
✓ Şükran 
✓ Mizah 
✓ Umut 
✓ Maneviyat 
✓ Estetik 
✓ Mükemmelliğin 

Takdir Edilmesi 
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Çalışma Yaprağı 2

KARAKTER GÜÇLERİ GELİŞTİRME ŞİRKETİ

Şirket İsmi: …………………………………………………………………………………...

Karakter Güçlerini Geliştirme Planları, Önerileri, Fikirleri: 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Baskı altında serinkanlı davranışlar sergiler./29.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Kişiler Arası Beceriler

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 A3 formatında çıktı alınır.

2. Etkinlik Bilgi Notu, etkinlik öncesinde okunur.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacı açıklanarak süreç başlatılır.

2. Uygulayıcı tarafından yük treni görseli tahtaya yapıştırılır. Eğer görsel 
çoğaltılamamışsa tahtaya 1 lokomotif ve 3 yük vagonundan oluşan bir tren 
görseli çizilebilir.

3. Uygulayıcı tarafından okunacak örnek olayı dikkatlice dinlemeleri konusunda 
sınıfa hatırlatma yapıldıktan sonra, şu örnek olay okunur: 

“Ayşe bir gün sınıftaki arkadaşına mahalleden bir arkadaşıyla yaşadığı bir 
problemi anlatarak mahalledeki arkadaşıyla ilgili olumsuz sözler söylemiştir. 
Ayşe’nin bu sözlerini duyan Ebru, konunun kendisi ile ilgili olduğunu düşünüp 
öfke ile oradan uzaklaşmıştır. Bu sırada dışarıdan gelen öğrencilerden biri 
Ayşe’ye ‘Ebru sana çok kızdı, seninle kavga edecek.’ şeklinde bilgi vermiştir. 
Baskı altında olan Ayşe ise koridorda Ebru’nun sesini duyar duymaz ne 
yapacağını şaşırmıştır.”

4. Örnek olayı dinleyen öğrencilere gündelik hayatta karşılaşabilecekleri baskı 
ile ilgili şu sorular sorulur: 

• Baskı nedir?

• Örnek olayda yaşananlar gibi baskı altında kaldığınız durumlar oldu mu?

5. Uygulayıcı tarafından verilen örnekler zenginleştirilebilir.

6. Gruplara ayırma yöntemlerinden biri kullanılarak sınıf 4 gruba ayrılır. 
Gruplara yapışkanlı kağıtlar dağıtılarak grupların birincisinden baskı 
altında Ayşe’de oluşabilecek davranışsal belirtileri, diğer gruptan Ayşe’de 
oluşabilecek duygusal belirtileri, üçüncü gruptan ise Ayşe’de oluşabilecek 

Araç - Gereçler
1. Yapışkanlı kâğıt (4 farklı renkte olmalıdır.)
2. Çalışma Yaprağı-1
3. Etkinlik Bilgi Notu

BASKI TRENİ

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
29. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

bedensel belirtileri kâğıtlara yazmaları istenir. Dördüncü grubun üyelerinin 
görevlerinin birazdan başlayacağı belirtilir.

7. Grup çalışmaları tamamlandıktan sonra her gruptan bir kişinin kendi grubu 
tarafından yazılan örnekleri yük trenindeki ilgili bölüme yapıştırması istenir.

8. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılır:

“Yaşanan belirtilere bakarsak Ayşe oldukça zor durumda görünüyor. Fakat 
bu tip durumlarda yapılması gereken en önemli şey bu belirtilerle değil 
serinkanlı şekilde düşünerek davranmaktır. Eğer serinkanlı hareket edersek 
birçok problemimizin üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. Hadi şimdi gönüllü 
arkadaşlarımızdan birkaçı tahtaya gelsin ve Ayşe’nin yerinde olsalardı nasıl 
serinkanlı davranacaklarını bize göstersin.”

9. Gönüllü öğrenciler tahtaya çıkarılır ve Ayşe’nin nasıl serinkanlı 
davranabileceğine ilişkin canlandırmalar yapmaları istenir.

10. Bu sırada dördüncü gruptan hem gönüllü öğrencilerin canlandırmalarından 
faydalanarak kâğıtlara serinkanlı davranışları listelemeleri ve sınıfla 
paylaşmaları istenir. Paylaşım sonrasında Etkinlik Bilgi Notundan 
yararlanılarak eksik kalan davranışlar da sınıfla paylaşılır ve kâğıtlara 
yazılarak trenin lokomotif kısmına yapıştırılır.

11. Öğrencilerin grup çalışmaları bittikten sonra, uygulayıcı tarafından sınıfa şu 
sorular yöneltilir:

• Baskı hangi durumlarda meydana gelmektedir?

• Baskı ile karşılaştığımızda nasıl davranmalıyız?

• Baskıya çözüm bulabilmek için neler yapabiliriz?

12. Gönüllü öğrencilerden paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama ile 
etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili arkadaşlar, tahtadaki yük trenimizde de gördüğümüz gibi baskıyla 
karşılaştığımızda birçok belirti bize yük gibi gelebilir. Fakat çok yüklü 
yük trenleri bile iyi bir lokomotif yardımıyla güvenli ve sağlıklı bir şekilde 
ilerleyebilir. Biz de baskıyla kaldığımızda yük dolu vagonlarımızla güvenli 
bir şekilde yolumuza devam edebilmek için lokomotif olarak her zaman 
serinkanlılığımızı kullanmalıyız.”

1. Öğrencilerin eve gittiklerinde, geçmişte baskı altında kaldıkları bir 
durumu hatırlayarak, sergiledikleri davranışları serinkanlılık bağlamında 
değerlendirmeleri ve “Nasıl serinkanlı davranabilirdim?” sorusu üzerine 
düşünmeleri istenebilir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilerin canlandırmaları rahatça görebileceği ve anlatılan hikâyeyi 
rahatça duyabileceği şekilde oturmaları sağlanarak fiziksel çevre 
düzenlenebilir. 

2. Gruplar oluşturulurken uygun akran eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre 
düzenlenebilir.

3. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan tren görseli tüm sınıf tarafından rahatlıkla 
görülebilecek şekilde daha büyük boyutlarda hazırlanarak materyalde 
uyarlama yapılabilir.

Etkinliği Geliştiren: Ertuğrul ÖZERDEM
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Çalışma Yaprağı 1
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

Baskı: Kişinin uzun süreli veya anlık stres yaşaması, kaygılanmasıdır.

Baskı yaşamamıza sebep olan durumlar: 

• Sınavlar                                                                               

• Aile içi ilişkiler

• Arkadaş ilişkileri

• Çevremizdeki insanların tutumları 

Baskı sonucu oluşan duygusal belirtiler:

• Öfke

• Heyecan

• Mutsuzluk

• Utanç

• Suçluluk

Baskı sonucu oluşan davranışsal belirtiler: 

• Agresiflik

• Saldırganlık 

• Uyku düzeninin bozulması

Baskı sonucu oluşan bedensel belirtiler: 

• Terleme

• Karın ağrısı

• Kalp atışlarının değişmesi

Baskı altındaki kişi baskıya karşı çözüm bulmak için neler yapmalıdır?

• Ani davranışlar sergilememeli.

• Sakin kalmalı.

• Hataları varsa düşünmeli.

• Yaşanan olayın nedenini araştırmalı.

• Serinkanlı olmalı.

• Düşünceyi, planlamayı, mantık yürütmeyi ihmal etmemeli.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Bir ürün ortaya koymanın zaman, çaba ve sabır gerektirdiğini fark eder./30.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Benlik Farkındalığı

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Malzeme listesi öğrencilere önceden verilerek etkinliğin yapılacağı gün 
temin etmeleri sağlanır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Aşağıdaki açıklama ile etkinliğe giriş yapılır:

“Sevgili çocuklar, bugün etkinliğimize başlamadan önce sizlerden bugün için 
istediğim malzemeleri sıralarınızın üstüne koymanızı istiyorum.”

2. Öğrenciler malzemelerini çıkardıktan sonra aşağıdaki yönerge verilir ve 
sorular sorulur:

• Çaba, sabır ve zaman sözcükleri sizin için ne anlam ifade ediyor?

• Önünüzdeki malzemeleri bu sözcüklerle eşleştirecek olsanız hangi 
eşleşmeleri yapardınız? Neden?

3. Öğrencilerden cevapları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama yapılır:

“Önümüzdeki malzemelerden birisi un. Un elde edebilmek için en çok 
ihtiyacımız olan şeylerden biri sabırdır. Buğday tohumları ekim ayında 
toprağa ekilir ve kullanılabilecek hâle gelmeleri neredeyse ağustos ayını 
bulur. Buğdayların toplanması fabrikalarda işlenmesi ve un hâline gelmesi 
neredeyse bir yılı bulabilir.

Bir diğer malzememiz ise yağ. Birçoğunuzun önünde ayçiçek yağı bulunuyor. 
Yani çekirdekten elde edilen bir yağ ve üretim süreci gerçekten çok zahmetli 
ve çaba gerektiriyor. 3 kilo çekirdeği işlediğinizde ancak 1 kilo yağ elde 
edebiliyorsunuz.

Son malzememiz de yaşam kaynağımız olan su. Suyu hep zamana benzetirim 

Araç - Gereçler

1. 3 su bardağı un
2. 1 su bardağı su
3. 2 yemek kaşığı sıvı yağ
4. Hamuru hazırlamak için uygun bir kap

ÇABA, SABIR VE ZAMAN HAMURUM

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
30. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

eğer onu kontrol edebilirsek dilediğimiz gibi kullanabilir ve yaşam kaynağımız 
hâline getirebiliriz. Ama eğer ona sahip çıkamazsak akar gider ve elimizde 
tutamayız.

Şimdi sizden bu malzemelerin gerçek isimlerini unutup çaba, sabır ve zaman 
isimlerine sahip olduklarını düşünerek karıştırıp bir hamur elde etmenizi ve o 
hamurdan kendinize özgü bir ürün ortaya koymanızı istiyorum. Bakalım neler 
çıkacak? Çok heyecanlıyım.”

4. Yapılan ürünler tamamlandıktan sonra etkinliğe aşağıdaki sorular ile devam 
edilir:

• Ortaya kendinize özgü bir ürün koymak size nasıl hissettirdi?

• Malzemelerin ismiyle ilgili yaptığımız değişiklik konusunda neler 
düşünüyorsunuz?

• Çaba, sabır ve zaman ile bir ürün ortaya koymak arasında nasıl bir 
bağlantı vardır?

5. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili çocuklar, bugün her birimiz çaba, sabır ve zaman sözcüklerine 
farklı bir açıdan bakarak bizler için ne kadar önemli olduğunu fark etmiş 
olduk. Ortaya koyduğumuz ürün bugün yaptığımız hamurdan eşyalar gibi 
somut ya da fikirler gibi soyut olsa asla değişmeyen şey bu ürünler için 
gerekli olan çaba, sabır ve zamandır. Hayatınız boyunca bunun farkında 
olarak başka bir deyişle zamanınızı kontrol ederek, sabırlı olarak ve çaba 
göstererek ortaya koyacağınız her türlü ürünü merakla bekliyor olacağım.”

1. Öğrencilerden evlerini inceleyerek çok kullanılan bir ürünü belirlemeleri ve 
bu ürünün nasıl, ne zaman ve kim tarafından icat edildiğini araştırmaları ve 
icat eden kişinin çaba, sabır ve zamanı kullanıp kullanmadığını incelemeleri 
istenebilir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

1. Fiziksel koşulların uygun olmadığı sınıf ortamlarında hamur yapma işlemi 
öğretmen tarafından gerçekleştirilir. Öğretmen hazırladığı hamur parçalarını 
şekillendirmek üzere öğrencilere verir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Akran eşleşmesine yer verilerek sosyal çevre düzenlenebilir.

Etkinliği Geliştiren: Esra ÖZTÜRK, Etkinlik Düzenleme Kurulu
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Başarı ve başarısızlık durumlarını açıklama biçimlerini değerlendirir./31.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Benlik Farkındalığı

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma yapraklarının her birinden ikişer adet çoğaltılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılarak süreç başlatılır:

“Sevgili çocuklar, etkinliğimize geçmeden önce hepinizden arkanıza 
yaslanmanızı ve gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Şimdi her birimiz 
geçmişte başarılı ve başarısız olduğumuz durumları düşüneceğiz. Bu 
durumları düşünürken de kendimize şu soruları soracağız. Başarılı olduğum 
durumlarda nasıl başarıya ulaştım? Başarısız olduğum zamanlarda niçin 
başarısızdım?”

2. Öğrencilere yeteri kadar süre verildikten sonra öğrencilerden gözlerini 
açmaları istenir ve aşağıdaki sorular sorulur:

• Başarılı olduğunuz anları ya da durumları düşünmek kendinizi nasıl 
hissettirdi?

• Başarısız olduğunuz zamanları düşündüğünüzde neler hissettiniz?

• Başarı ve başarısızlığınızın nedenlerini bulmakta zorlandınız mı?

3. Gönüllü öğrencilerin cevapları alındıktan sonra gruplara ayırma 
yöntemlerinden biri kullanılarak öğrenciler 4 gruba ayrılır ve her bir gruba 
çalışma yapraklarından birer adet dağıtılır. Sonra aşağıdaki açıklama 
yapılır:

“Sevgili çocuklar, her grup için dağıttığım çalışma yapraklarında 7. sınıf 
öğrencilerinin girdikleri bir sınavın ardından neden başarılı ya da başarısız 
oldukları üzerine yorumları var. Sizden elinizdeki yorumları dikkatlice 
okumanızı ve öğrencilerin yaptığı açıklamalarda yer alan başarı/başarısızlık 
nedenlerini aşağıda yer alan ‘uygun’ ve ‘uygun değil’ sütunlarında 
değerlendirmenizi istiyorum. Haydi başlayalım.”

Araç - Gereçler 1. Çalışma Yaprağı-1
2. Çalışma Yaprağı-2

NASIL YAPTIM, NEDEN YAPAMADIM?

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
31. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

4. Çalışma yapraklarını tamamlamaları için yeterli süre verildikten sonra her 
bir grubun bir sözcü seçmesi istenir.

5. Grup sözcülerinden sırayla tahtaya gelerek önce örnek olaylarını sonra da 
grup olarak uygun buldukları ya da bulmadıkları nedenleri ve niçin uygun 
bulup bulmadıklarını sınıfla paylaşmaları istenir.

6. Paylaşımlar bittikten sonra aşağıdaki tartışma soruları ile sürece devam 
edilir:

• Dersin başında başarı/başarısızlık durumlarınızı düşünmenizi 
istediğimde hangi nedenleri bulmuştunuz?

• Bulduğunuz nedenler içerisinde uygun olmayanlar var mıydı? Bu 
konuda neler düşünüyorsunuz?

• Başarı ve başarısızlık durumlarına bulduğumuz nedenler bizi nasıl 
etkiler?

7. Gönüllü öğrencilerden cevapları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama ile 
etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili çocuklar, bugün sizlerle başarı ve başarısızlık durumlarını açıklama 
biçimlerimiz üzerine düşündük. Başarılı olmamızı sağlayan en önemli 
sebepler derslerimizi iyi dinlemek, sonrasında gerekli tekrarlarımızı yaparak 
öğrendiklerimizi pekiştirmek ve gerekli ek çalışmaları yerine getirmektir. Bunlar 
dışındaki nedenler başarı/başarısızlık durumlarımızın nedeni olmaktan çok 
bizim kendimizi rahatlatmak adına kendimize yaptığımız açıklamalardır. 
Şu anda başarılı da olsak başarısız da eğer başarısızlığımızın nedenlerini 
uygun yollarla değerlendiremezsek başarısızlık bizim için kaçınılmaz hâle 
gelebilir. Bundan sonra her birinizden bugün öğrendiklerimiz doğrultusunda 
ilerlemenizi ve başarılı olmanızı diliyorum. Kısa vadede başarısız da olsanız, 
bu başarısızlığa ilişkin açıklamalarınız sizi başarıya götürecek en güzel yol 
olacaktır.”

1. Öğrencilerden dönem boyunca başarılı/başarısız olduğu durumları ve 
nedenlerini listeleyebileceği bir başarı defteri oluşturmaları ve bu deftere 
sürekli notlar almaları istenebilir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Grup çalışması sırasında akran eşleştirmesi yapılarak akran desteği 
sağlanabilir.

2. Öğrencilerin başarılı ve başarısız olduğu durumlardaki davranış biçimleri 
üzerine vurgu yapılarak geri bildirim sunulabilir.

Etkinliği Geliştiren: Etkinlik Düzenleme Kurulu
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Çalışma Yaprağı 1

Başarılı olan öğrencilerin bu duruma ilişkin açıklamaları:

- Sınıftaki arkadaşlarımdan çok daha zekiyim.

- Öğretmenimin derste anlattıklarını çok iyi dinliyorum.

- Eve gittiğimde o gün öğrendiğim konuları tekrar ediyorum.

- Öğretmenimiz çok kolay sorular sordu.

- Şans benim yanımdaydı.

- Verimli ders çalışma yöntemlerini biliyor ve kullanıyorum.

- Anlamadığım konularda öğretmenime soru soruyorum.

UYGUN UYGUN DEĞİL
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Çalışma Yaprağı 2

Başarısız olan öğrencilerin bu duruma ilişkin açıklamaları:

- Sınıftaki arkadaşlarım benden daha zeki.

- Öğretmenimin derste anlattıklarını çok iyi dinlemiyorum.

- Eve gittiğimde o gün öğrendiğim konuları tekrar etmek yerine oyun oynuyorum.

- Öğretmenimiz çok zor sorular sordu.

- Şans benim yanımda değildi.

- Derste öğrendiğim konularla ilgili ek çalışmalar yapmıyorum.

- Çok devamsızlığım var. Okula gidemediğim zaman eksiklerimi telafi etmiyorum.

UYGUN UYGUN DEĞİL
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Akademik

Okulun kendisi için önemini açıklar./32.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Okula ve Okulun Çevresine Uyum

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 sınıf mevcudu kadar çoğaltılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının öğrencilerin okulun kendileri için önemini açıklayabilme-
leri olduğu belirtilir.

2. Öğrencilerden kendileri için önemini fark ettikleri bir anıyı düşünüp 
paylaşımda bulunmaları istenir. İstekli olan öğrencilerden sınıf içi paylaşımları 
alınır. Etkinliğin bu kısmı için süre 10 dakikayı geçmemelidir.

3. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve burada yer alan hikâye, 
uygulayıcı tarafından bir kez sesli şekilde sınıfa okunduktan sonra şu 
yönerge verilir: “Sevgili öğrenciler, okuduğum yarım bırakılmış hikâyeyi 
kendinizi ana kahramanının yerine koyarak okulun sizin için önemini ifade 
edebileceğiniz şekilde tamamlamanızı istiyorum. Ayrıca hikâyenize içeriğe 
uygun, yaratıcı, orijinal bir başlık bulmanızı istiyorum.”

4. Öğrencilere hikâyeyi tamamlamaları ve başlık oluşturmaları için ders süresini 
de göz önünde bulundurarak yeterli bir süre verilir. Süre sonunda gönüllü 
öğrencilerden yazdıklarını sınıfla paylaşmaları sağlanır.

5. Paylaşımlarından ötürü öğrencilere teşekkür ettikten sonra aşağıdaki tartışma 
sorularıyla süreç devam ettirilir:

• Kendinizi hikâyedeki öğrencinin yerine koyarak okulun önemi üzerine 
düşünmek size nasıl bir bakış açısı kazandırdı, neler hissettirdi?

• Okulu sizin için önemi kılan şeyler nelerdir?

• Okulun şu ana kadar düşünmediğiniz bir önemi ve değeri olduğunu 
fark ettiniz mi? Bu size nasıl hissettirdi?

• Okulun başkalarının gözünden önemini dinlemek size neler 
düşündürdü/hissettirdi?

Araç - Gereçler 1. Çalışma Yaprağı-1

OKULUM BENİM İÇİN…

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
32. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

6. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir açıklama 
ile süreç sonlandırılır:

“Bugün sizlerle okulun önemine ilişkin bir etkinlik gerçekleştirdik. İnsanlar 
doğduklarından itibaren ilişki kurma, etkileşimde bulunma gereksinimi 
bulunan sosyal varlıklardır. Okul yalnızca dersleri öğrendiğimiz yer değil 
bir birey olarak var olduğumuz aynı zamanda arkadaşlık kurduğumuz, 
bizden büyüklerle tek başımıza iletişim kurabildiğimiz ve ihtiyaç gereksinim 
ve isteklerimizi hayattaki kurallar çerçevesinde ifade edebildiğimiz bir 
ortamdır. Okulda geçirilen ve geçirilecek zamanlarda mutluluk, sevinç, 
belki üzüntü, çoğu zaman heyecan ve merak duygularını hissettiren olaylar 
yaşarız. Yaşanılan olaylar ve hissettiğimiz duygular okulun bizim için önemini 
oluşturur. Hepimiz için okulun önemini farklı bakış açılarından anlatma 
şansına sahip olmanın oldukça verimli olduğunu düşünüyorum. Elbette ki 
okul ve öğrenme ortamları hayatımızın her anında olmaya devam edecekler 
bu nedenle hak ettikleri önem ve değeri vermeliyiz. Hepinize bu etkinlikte 
yer aldığınız için teşekkür ediyorum.” İfadeleriyle etkinlik sonlandırılır.

1. Öğrencilere bir sonraki hafta için okulu bir birey olarak ve kendilerinin bir 
arkadaşıymış gibi düşünerek ona (okula) bir mektup yazmaları istenebilir. 
Gönüllü öğrencilerin çalışmalarını sınıfta paylaşmaları sağlanır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağındaki yazıların puntosu büyütülerek ya da gereksinimi 
olanlar için Braille ile yazılarak materyal uyarlaması yapılabilir.

2. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

3. Hikâyeyi yazarak tamamlamak yerine öğrencilerin devamını resim çizerek 
tamamlaması seçeneği de sunularak tepkiler farklılaştırılabilir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not: -

Etkinliği Geliştiren: Zeynep ALTUNCU
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Çalışma Yaprağı 1

“………………………...............…………………………………………………………”

 Bebekliğinden beri okula gitmek istemişti. Okula gitme yaşı gelene kadar ‘Ben ne zaman okula 

gideceğim?’ diye sormaktan da sıkılmamıştı. Yemeğini kendi yiyor, boyamalarını yapıyor, dişlerini fır-

çalayabiliyordu. Onun için bunlar yeterliydi. Bir an önce okula gidip bir sürü arkadaş edinmek, oyunlar 

oynamak, öğretmenleri ile tanışıp derslerini dinlemek, eve gelince de ödevlerini yapmak istiyordu. Bir 

sürü hikâye kitabı vardı ama okuyamadıktan sonra ne işe yarar diye düşünüyordu. Sonunda okula baş-

ladı. Büyük bir heyecanla her gün okula gidiyor, eve geldiğinde de ertesi gün okulda neler olacak diye 

heyecandan uyuyamıyordu. Tam da hayal ettiği gibiydi okul. Birinci sınıfta okuma-yazmayı, saymayı, 

basit işlemleri öğrendi. İkinci sınıfta matematikte ilerledi. Üçüncü sınıfta kitap okumanın hayal gücünü 

geliştirdiğini fark etti. Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf… Hepsi böyle göz açıp kapayıncaya kadar geç-

mişti. Araştırmayı, derslerde hiç duymadığı kelimelerle karşılaşmayı, yeni şeyler keşfetmeyi seviyordu. 

Yedinci sınıfın birinci dönemi bitmiş ikinci döneme henüz başlamışlardı ki eğitime artık uzaktan devam 

edileceğini öğrendi. İyi de uzaktan eğitim, okula gitmekle aynı olmazdı ki. En başta tüm arkadaşları 

okulların uzaktan yapılmasına çok sevinmişlerdi ama zaman geçince okulun sadece eğitim alınan yer 

olmadığını fark ettiler ………………..............................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Bu zamana kadar verdiği kararları karar verme sürecini etkileyen faktörler 
açısından değerlendirir./33.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Karar Verme

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Her öğrenciye renkli yapışkanlı kâğıtlardan dağıtılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğe ısınma oyunu ile başlanır. Bütün öğrenciler yerlerinde otururlarken 
bir öğrenci arkadaşlarına arkası dönük şekilde tahtaya çıkar. Gözlerini 
kapatır. Sınıftan gönüllü bir öğrenci adı söylenmeden sınıfta saklanır ya 
da dışarı çıkarılır. Son olarak diğer tüm öğrenciler farklı yerlere otururlar. 
Sırtı dönük öğrenciden sınıfa bakması ve kimin saklandığını/dışarı çıktığını 
bulması istenir. Bulamazsa ebe değiştirilir. Oyun iki veya üç kere oynanır.

2. Isınma oyunu sonrası sınıf düzeni sağlandıktan sonra “Bu etkinliğimizde 
şimdiye kadar verdiğimiz kararlarda karar verme sürecimizi etkileyen 
etkenlerin farkına varmayı amaçlıyoruz.” ifadeleriyle etkinliğin amacı 
açıklanır.

3. Öğrencilerin kendi hayatlarında vermeleri gereken kararları verme 
süreçlerini hatırlamaları istenir. Karar verme sürecini etkileyen faktörler ile 
ilgili öğrencilere şu hatırlatma yapılarak altı çizili ifadeler tahtaya yazılır.

“Karar verme sürecini etkileyen faktörler denince aklımıza; daha önceki 
yaşantılarımız, karar konusu ile ilgili düşüncemiz ve bakış açımız, 
değerlerimiz, karara ilişkin duygularımız, sorumluluk ve görevlerimiz, karar 
verme sonucunda elde edilecek veya kaybedileceklere yönelik tahminlerimiz, 
içinde yaşadığımız çevre ve toplum gelmektedir.”

Önemli veya başkaları tarafından verilen kararların dışındaki kararları ile 
ilgili paylaşım yapmak isteyen öğrencilere söz verilir. 

4. “Karar verirken size biraz önce hatırlattığım faktörlerden hangileri 
kararlarınızı en çok etkilemiş? Hatırlatılan faktörlerin dışında karar verme 
sürecinizi etkileyen faktörler varsa bunlar nelerdir?” soruları yöneltilerek 
öğrencilerin karar vermelerini etkileyen faktörleri fark etmeleri sağlanır.

Araç - Gereçler 1. Küçük, renkli yapışkanlı kâğıtlar

KARARLARIMIZ BAĞIMSIZ DEĞİLDİR

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
33. HAFTA



538

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

5. Öğrencilere şimdiye kadar verdikleri en önemli kararı düşünerek verdikleri 
karar sürecini etkileyen faktörleri ellerindeki kâğıtların arkasına yazmaları 
ve kaç tane faktör var ise kâğıdın önüne büyükçe rakam olarak yazmaları 
istenir. Tüm öğrenciler kâğıtlarını tahtanın istedikleri yerine yapıştırırlar.

6. “Karar verme işi bir durum hakkında birden çok seçenekten birini seçmek 
olduğu gibi problem olarak görülen bir durumun çözümü için harekete 
geçirici bir adım da olabilir. Burada da gördüğümüz gibi karar sayısından 
çok o kararları etkileyen faktörler bulunmaktadır. Daha önce belirtilen 
faktörlere ek olarak, karar verme süresi, konuya ilişkin motivasyonumuz, 
karardan kaç kişinin, nasıl etkileneceği gibi etmenler de kararlarımızda rol 
oynar.” ifadeleri öğrencilere okunur.

7. Aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilerek sınıf içi etkileşim sağlanır:

• Karar verme sürecinizi etkileyen faktörlerin fazlalığını görmek size 
nasıl hissettirdi?

• Karar verme sürecine yönelik yeni etkenler fark ettiniz mi? Bunlar 
nelerdir?

8. “Yaşamımız boyunca vereceğimiz kararlarımızın etkili olmasını, 
karşılaştığımız problemleri sağlıklı çözmede yardımcı olmasını istiyorsak 
vereceğimiz kararlarımızı etkileyen birden çok faktörü göz önünde 
bulundurarak karar verdiğimizin farkında olmalı ve çok yönlü düşünerek 
karar verebilmeliyiz.” ifadeleri ile etkinlik sonlandırılır.

1. Öğrencilerden ailelerindeki büyük kararların verilme sürecinde hangi 
faktörlerin rol oynadığını fark etmeleri için aile üyeleriyle görüşmeler yapmaları 
istenebilir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

1. Uygulayıcı öğrencilerin vereceği kişisel karar örneklerinde olumsuz bir ifade 
olmamasına dikkat etmelidir. Olumlu ve günlük yaşamdan örnekler vermeleri 
konusunda öğrenciler motive edilmelidir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğretmenin tahtaya yazdığı ifadelerin tüm sınıf tarafından rahatlıkla 
görülebilecek şekilde büyük ve koyu olmasına dikkat edilerek fiziksel çevre 
düzenlenebilir.

2. Öğrencilerin verdikleri kararları kâğıtlara yazmaları sırasında öğretmen 
bireysel olarak rehberlik ederek destek sunabilir. 

3. Yapılan açıklamalar, verilen yönergeler ve sorulan sorularda kullanılan dil 
kelime sayısı, kelime zorluğu veya yabancılığı temelinde sadeleştirilerek 
etkinlik basitleştirilebilir.

Etkinliği Geliştiren: Zeynep ALTUNCU



539

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Karar verme basamaklarını açıklar./34.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Karar Verme

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. 

2. Etkinlik Bilgi Notu-1 etkinlik öncesinde okunarak hazırlanılır.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Etkinliğin amacının karar verme basamaklarını açıklamak olduğu söylenerek 
etkinliğe giriş yapılır.

2. Öğrencilere “Günlük hayatınızda, farkında olarak veya olmayarak birçok 
konuda kararlar verirsiniz.  Bunların içinde kaçta yatacağınız, ne zaman 
uyanacağınız, ne giyeceğiniz, ödevleri saat kaçta yapacağınız, ne 
yiyeceğiniz gibi konularda verdiğiniz kararların yanı sıra; daha farklı, ileride 
seçeceğimiz okul, bölüm, meslek, belki bir arkadaş grubu gibi konularla 
ilgili kararlarınız da yer almaktadır.” şeklinde açıklama yapılır.

3. Öğrencilere kararlar alırken nelere dikkat ettikleri; karar aşamalarının neler 
olduğu sorularak gönüllü öğrencilerin cevapları alınır. 

4. Öğrencilere “Kararlarımızı alırken sizlerin de söylediği gibi bazı sıralamalara, 
basamaklara dikkat ederiz. Bunlara ‘Karar Verme Basamakları’ denir ve 
basamaklara dikkat ettiğimiz sürece aldığımız kararlardan memnun olma, 
olumsuzlukları ortadan kaldırma şansımız artacaktır.” denir.

5. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve aşağıdaki yönerge verilir:

“Şimdi sizlere dağıttığım çalışma yaprağında 1. bölümde karar basamaklarının 
sıralaması karışık olarak verilmiştir. 2. bölümde ise basamakların sıralı olarak 
tanımları bulunmaktadır. 2. bölümde noktalı yerlere 1. bölümde bulduğunuz 
karar verme basamaklarını yazmanızı istiyorum.”

6. Ardından gönüllü öğrencilerden sıralamalara verdikleri cevaplar alınır. 
Verilen cevaplardaki eksiklikler Etkinlik Bilgi Notundan faydalanılarak 
tamamlanır. 

7. Paylaşımlardan sonra, sürece aşağıdaki sorular ile devam edilir:

Araç - Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1
2. Etkinlik Bilgi Notu-1

ADIM ADIM KARAR VERİYORUM

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
34. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Çalışma yaprağında sıralamaları yaparken karar verme süreci ile 
ilgili ne fark ettiniz?

• Sizin için hangi bilgiler yeniydi?

• Bu basamaklardan hangisini veya hangilerini kullandığınızı fark 
ettiniz?

• Karar verme sürecinizde hangi basamakları az kullandığınızı fark 
ettiniz?

8. Öğrencilerin tartışma sorularına yönelik paylaşımları alındıktan sonra 
aşağıdakine benzer bir açıklama ile süreç sonlandırılır: “Bugün sizlerle 
karar verme basamaklarını gözden geçirdik. Bu basamakları kullanmamız 
uygun, sağlıklı ve isabetli kararlar vermemizi kolaylaştırır. Bu nedenle 
herhangi bir karar alırken, tercih ve seçimler yaparken, problem çözerken 
bu basamakları dikkate almak önemlidir.”

1. Çalışma yaprağı geri toplanmaz ve öğrencilerden bir hafta sonraki etkinlik 
zamanına kadar, Çalışma Yaprağı-1’de yer alan karar verme basamaklarını 
hatırlayarak; karar vermelerini gerektiren bir durumu kâğıdın en altına not 
etmeleri (BÖLÜM 3) ve çalışma yaprağını bir sonraki etkinlikte yanında 
getirmeleri istenir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

1. Etkinlik Bilgi Notunda yer alan bilgilerin önceden okunması önemlidir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyalde uyarlama yapılabilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’in tamamlanması için ek süre verilerek etkinlik süreci 
farklılaştırılabilir.

3. Çalışma Yaprağı-1’in tamamlanması sırasında öğretmen bireysel olarak 
rehberlik ederek destek sunabilir.

4. Çalışma Yaprağı-1 ile çalışılırken akran eşleştirmesi yapılarak akran desteği 
sağlanabilir.

Etkinliği Geliştiren: Sema EYİER
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Çalışma Yaprağı 1

1.BÖLÜM: Karar verme basamakları karışık olarak aşağıda verilmiştir.

Seçeneklerin Oluşturulması

Seçeneklerin Avantajları ve 

Dezavantajlarının Belirlenmesi

Planlama, Gözden Geçirme ve 
Uygulama

Seçeneklerle İlgili Bilgi Toplama

Sonucun Değerlendirilmesi

Amacın Belirlenmesi

Uygun Seçeneğin Belirlenmesi

2.BÖLÜM: 

YÖNERGE: Karar verme basamaklarının tanımları aşağıda basamak sıralamasına uygun olarak verilmiştir. Yukarıda 
karışık olarak verilmiş basamakları tanımlara uygun olarak noktalı yerlere yazınız.

1-………………………………………………………………………………: Neye ulaşmak istiyorum? Vereceğin kararda 
asıl olarak neye sahip olmak istediğini bulmak üzerine düşünebilirsin. 

2-………………………………………………………………………………….: Ulaşacağım amaca kaç farklı yoldan gide-
bilirim? Seçeneklerini listele. Tüm tercihleri mutlaka listelemelisin. (Alternatif bakış açısı olması bakımından önemli.)

3-……………………………………………………………………………….……: Bu yollar hakkında nasıl bilgi sahibi ola-
bilirim? Belirlediğiniz seçenekler ile ilgili bilgi toplayın. Aileniz, arkadaşlarınız, kitaplar, internet vs. bu konuda size 
yardımcı olabilir. 

4-...………………………………………………………………………………………….:Bu yollar benim amacıma ulaşma-
ma ne kadar yardımcı olacak? 
Kullanacağın her seçeneğin olumlu olumsuz yanlarını değerlendir. Hangi seçenek sana ne kazandıracak? İlk soruda 
elde etmek istediğini amacını karşılamaya yeterli mi? Her seçenek için en kötü senaryo ne olabilir? Düşün. 

5-………………………………………………………………….…………………:
Seçenekler arasından en uygununa karar verme.
Elde ettiğiniz bilgiler doğrultusunda kararınızı netleştirmek için gereksiz seçenekleri eleyin. 
Aldığın karardan nasıl etkileneceksin? Yaşamında olan kişiler nasıl etkilenecek? Kimler etkilenecek? 

6-…………………………………………………………………..………..…: Seçtiğim yolda nasıl ilerleyeceğim? Son za-
manda yeni bilgi oluştu mu? Harekete geçme. Kararı uygulama.
Ne yapmaya karar verdiğinizde, hangi adımları uygulayacağınızı netleştir. Belirlediğin karara ulaşmak için nasıl bir sü-
reç izlemen gerekiyor? Bu noktada sana kimler yardımcı olabilir? Kararını uygulamak için hangi önlemleri almalısın? Bu 
soruların yanıtlarını belirleyerek eylem planınızı oluştur. Artık ne yapmanız gerektiğini, süreçte nasıl bir yol izleyeceğinizi 
ve aldığınız kararın olası sonuçlarını biliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey, zaman kaybetmeden harekete geçmek. 
Unutmayın, başlamak bitirmenin yarısıdır.

7-………………………………………………………………...…………….…..: Kararın denetimi, takibi. 
Sorunun çözüme ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilir. Eğer amaç veya amaçlarına ulaşmamışsa aşamalar tekrar gözden 
geçirilir. Herkes her zaman en doğru kararı alacak diye bir kural yoktur. Yanlış yolda olma ihtimalinize karşı mutlaka 
ikinci bir plan da oluşturmalısınız. İşler istediğiniz gibi gitmezse kendinize yüklenmek yerine yedek planınıza başvurun.

BÖLÜM 3:

GELECEK ETKİNLİK İÇİN BİR KARAR VERME DURUMUNU BURAYA NOT ET: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

Karar Verme Basamakları

1. Amacın Belirlenmesi: Neye ulaşmak istiyorum? Vereceğin kararda asıl olarak neye sahip olmak istediğini 

bulmak üzerine düşünebilirsin. Bu bir duygu bile olabilir. (Özgürlük, güç, başarı, rahatlık…)

2. Seçeneklerin Oluşturulması: Ulaşacağım amaca kaç farklı yoldan gidebilirim? Seçeneklerini listele. Tüm 

tercihleri mutlaka listelemelisin. (Alternatif bakış açısı olması bakımından önemli.)

3. Seçeneklerle İlgili Bilgi Toplama: Bu yollar hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim? Belirlediğiniz seçenekler ile 

ilgili bilgi toplayın. Aileniz, arkadaşlarınız, kitaplar, internet vs. bu konuda size yardımcı olabilir. 

4. Seçeneklerin Avantajları ve Dezavantajlarının Belirlenmesi: Bu yollar benim amacıma ulaşmama ne kadar 

yardımcı olacak? 

Kullanacağın her seçeneğin olumlu olumsuz yanlarını değerlendir. Avantaj ve dezavantajlarını irdele. Hangi 

seçenek sana ne kazandıracak? İlk soruda elde etmek istediğini karşılamaya yeterli mi? Her seçenek için en 

kötü senaryo ne olabilir? Düşün. 

5. Uygun Seçeneğin Belirlenmesi: Seçenekler arasından en uygununa karar verme.

Aldığın karardan nasıl etkileneceksin? Yaşamında olan kişiler nasıl etkilenecek? Kimler etkilenecek? Elde ettiği-

niz bilgiler doğrultusunda kararınızı netleştirmek için gereksiz seçenekleri eleyin. 

6. Planlama, Gözden Geçirme ve Uygulama: Seçtiğim yolda nasıl ilerleyeceğim? Son zamanda yeni bilgi oluştu 

mu? Harekete geçme. Kararı uygulama.

Ne yapmaya karar verdiğinizde, hangi adımları uygulayacağınızı netleştir. Belirlediğin karara ulaşmak için 

nasıl bir süreç izlemen gerekiyor? Bu noktada sana kimler yardımcı olabilir? Kararını uygulamak için hangi 

önlemleri almalısın? Bu soruların yanıtlarını belirleyerek eylem planınızı oluştur. Artık ne yapmanız gerektiğini, 

süreçte nasıl bir yol izleyeceğinizi ve aldığınız kararın olası sonuçlarını biliyorsunuz. Yapmanız gereken tek 

şey, zaman kaybetmeden harekete geçmek. Unutmayın, başlamak bitirmenin yarısıdır.

7. Sonucun Değerlendirilmesi: Kararın denetimi, takibi. 

Sorunun çözüme ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilir. Eğer amaç veya amaçlarına ulaşmamışsa aşamalar tekrar 

gözden geçirilir. Herkes her zaman en doğru kararı alacak diye bir kural yoktur. Yanlış yolda olma ihtimalini-

ze karşı mutlaka ikinci bir plan da oluşturmalısınız. İşler istediğiniz gibi gitmezse kendinize yüklenmek yerine 

yedek planınıza başvurun.
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Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Sosyal Duygusal

Karar verme basamaklarını kullanır./35.Hafta

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Karar Verme

7. Sınıf

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

40 dk. (Bir ders saati)

1. “Adım Adım Karar Veriyorum” (bir önceki haftanın etkinliği) etkinliğinde 
kullanılan Çalışma Yaprağı-1 ve Etkinlik Bilgi Notu-1 etkinlik öncesinde 
hazırda bulundurulur. 

2. Bir önceki etkinliğe ait çalışma yaprağını getirmeyen öğrenciler için Karar 
verme Basamakları Etkinlik Bilgi Notu-1 PPT veya Word sayfası olarak 
hazırlanılabilir ve tahtaya yansıtılabilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

1. Uygulayıcı tarafından öğrencilere “Sevgili öğrenciler! Bir önceki etkinlikte 
karar verme basamakları üzerinde durduk. Bu basamakları uygulayarak 
daha isabetli kararlar verebileceğimizi, basamaklara dikkat ettiğimiz sürece 
aldığımız kararlardan memnun olma, olumsuzlukları ortadan kaldırma 
şansımızın artacağını konuştuk. Bu basamakların yaşamımızda vereceğimiz 
birçok karar sürecinde etkili olduğundan bahsettik. Bugün sizlerle karar 
verme basamaklarını sırasıyla uygulayarak örnekler oluşturacağız.” 
yönergesi verilerek etkinliğin amacı açıklanır.

2. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve “Geçen hafta kullandığınız 
Çalışma Yapraklarını da çıkarmanızı istiyorum. Son bir hafta içinde 
karar vermeniz gerektiren bir durumu bu çalışma yaprağında 3. bölüme 
not etmenizi istemiştim. Not ettiğiniz durumu yeni dağıttığım KARARIMI 
ŞANSA BIRAKMIYORUM çalışma yaprağı üzerinde ele almanızı ve karar 
aşamalarınızı oluşturmanızı istiyorum.” şeklinde açıklama yapılır ve belli bir 
süre verilir.

3. Gönüllü öğrencilerden karar verme basamaklarına göre değerlendirdikleri 
kararlarını sınıfla paylaşmaları istenir.

4. Paylaşımdan sonra, sürece aşağıdaki sorular ile devam edilir:

• Çalışma yaprağında basamakları oluştururken karar verme süreci ile 
ilgili ne fark ettiniz?

Araç - Gereçler
1. Çalışma Yaprağı-1
2. Etkinlik Bilgi Notu

KARARLARIMI ŞANSA BIRAKMIYORUM

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
35. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Sizin için hangi basamak daha kolaydı?

• Hangi basamakta zorlandığınızı fark ettiniz?

• Bu şekilde karar vermeseydiniz kararınız daha farklı olabilir miydi? 
Nasıl?

• Bu basamakları başka hangi durum ve olaylarda kullanabilirsiniz?

5. Öğrencilerin tartışma sorularına yönelik paylaşımları alındıktan sonra 
aşağıdaki açıklama ile süreç sonlandırılır: “Bugün sizlerle karar verme 
basamaklarını kullandık. Hayatımızın her anında vereceğimiz kararlarda 
bu basamakları kullanabileceğimizi, verdiğiniz örneklerle de görmüş 
olduk. Bu basamakları kullanmamız hayatımızı kolaylaştırır, mantığımıza 
ve duygularımıza uygun kararlar vermemizi sağlar. Kararlar şansa 
bırakılmayacak kadar değerlidir ve hayatımıza yön verir.”

1. Öğrencilerden Karar Verme Basamaklarını kullanarak aldıkları kararları; 
varsa günlüklerine yoksa bir deftere, dosyaya tarih belirterek not etmeleri ve 
ara ara okuyup gözden geçirmeleri istenir.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Uygulayıcıya Not:

1. Etkinlik Bilgi Notunda yer alan bilgilerin önceden okunması önemlidir. 

2. Etkinlik Bilgi Notu-1 “Karar Verme Basamakları” PPT veya Word sayfası 
olarak etkileşimli tahta/projeksiyon ile yansıtılabilir.

3. Bölüm 3’ü doldurmadan gelen öğrencilere, karar verme durumu bulmaları için 
kısa bir süre verilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyalde uyarlama yapılabilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’in tamamlanması için ek süre verilerek etkinlik süreci 
farklılaştırılabilir.

3. Çalışma Yaprağı-1’in tamamlanması sırasında öğretmen bireysel olarak 
rehberlik ederek destek sunabilir.

4. Çalışma Yaprağı-1 ile çalışılırken akran eşleştirmesi yapılarak akran desteği 
sağlanabilir.

Etkinliği Geliştiren: Sema EYİER
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Çalışma Yaprağı 1

KARARLARIMI ŞANSA BIRAKMIYORUM

 YÖNERGE: Karar vermenizi gerektiren bir durumu örnekten de yararlanarak yazınız ve karar verme 
basamaklarını kullanarak noktalı yerleri doldurunuz.

 ÖRNEK DURUMLAR: Bilgisayar almak, hobi edinmek, yatma saatini ayarlamak, arkadaşımla geziye 
gitmek vb.

 DURUM:  …………………………………………………………………………………...........................

 1. Amacın Belirlenmesi 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………..............................................................................................
...……………………………………………………………………………….....................................................

 2. Seçeneklerin Oluşturulması 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...................................................................................................................................
 
 3. Seçeneklerle İlgili Bilgi Toplama 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

 4. Seçeneklerin Avantajları ve Dezavantajlarının Belirlenmesi 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

 5. Uygun Seçeneğin Belirlenmesi
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………………………

 6. Planlama, Gözden Geçirme ve Uygulama
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

 7. Sonucun Değerlendirilmesi
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………



546

ETKİNLİK BİLGİ NOTU

KARAR VERME BASAMAKLARI

1. Amacın Belirlenmesi: Neye ulaşmak istiyorum? 

Vereceğin kararda asıl olarak neye sahip olmak istediğini bulmak üzerine düşünebilirsin. Bu bir duygu bile 
olabilir. (Özgürlük, güç, başarı, rahatlık…)

2. Seçeneklerin Oluşturulması: Ulaşacağım amaca kaç farklı yoldan gidebilirim? 

Seçeneklerini listele. Tüm tercihleri mutlaka listelemelisin. (Alternatif bakış açısı olması bakımından önemli.)

3. Seçeneklerle İlgili Bilgi Toplama: Bu yollar hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim?

Belirlediğiniz seçenekler ile ilgili bilgi toplayın. Aileniz, arkadaşlarınız, kitaplar, internet vs. bu konuda size 
yardımcı olabilir. 

4. Seçeneklerin Avantajları ve Dezavantajlarının Belirlenmesi: Bu yollar benim amacıma ulaşmama ne kadar 
yardımcı olacak? 

Kullanacağın her seçeneğin olumlu olumsuz yanlarını değerlendir. Avantaj ve dezavantajlarını irdele. Hangi 
seçenek sana ne kazandıracak? İlk soruda elde etmek istediğini karşılamaya yeterli mi? Her seçenek için en 
kötü senaryo ne olabilir? Düşün. 

5. Uygun Seçeneğin Belirlenmesi: Seçenekler arasından en uygununa karar verme.

Aldığın karardan nasıl etkileneceksin? Yaşamında olan kişiler nasıl etkilenecek? Kimler etkilenecek? Elde ettiği-
niz bilgiler doğrultusunda kararınızı netleştirmek için gereksiz seçenekleri eleyin. 

6. Planlama, Gözden Geçirme ve Uygulama: Seçtiğim yolda nasıl ilerleyeceğim? Son zamanda yeni bilgi oluştu 
mu? Harekete geçme. Kararı uygulama.

Ne yapmaya karar verdiğinizde hangi adımları uygulayacağınızı netleştir. Belirlediğin karara ulaşmak için 
nasıl bir süreç izlemen gerekiyor? Bu noktada sana kimler yardımcı olabilir? Kararını uygulamak için hangi 
önlemleri almalısın? Bu soruların yanıtlarını belirleyerek eylem planınızı oluştur. Artık ne yapmanız gerektiğini, 
süreçte nasıl bir yol izleyeceğinizi ve aldığınız kararın olası sonuçlarını biliyorsunuz. Yapmanız gereken tek 
şey, zaman kaybetmeden harekete geçmek. Unutmayın, başlamak bitirmenin yarısıdır.

7. Sonucun Değerlendirilmesi: Kararın denetimi, takibi. 

Sorunun çözüme ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilir. Eğer amaç veya amaçlarına ulaşmamışsa aşamalar tekrar 
gözden geçirilir. Herkes her zaman en doğru kararı alacak diye bir kural yoktur. Yanlış yolda olma ihtimalini-
ze karşı mutlaka ikinci bir plan da oluşturmalısınız. İşler istediğiniz gibi gitmezse kendinize yüklenmek yerine 
yedek planınıza başvurun.
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BOŞLUKLARI DOLDURALIM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Ortak

Sınıf rehberlik programı etkinliklerine/yaşantılarına ilişkin duygu ve düşüncelerini 
yansıtır./36.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Sene boyunca gerçekleştirilen sınıf rehberlik çalışmaları ve kazanımları göz-
den geçirilir. 

2. Çalışma Yaprağı-1 grup sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Ortak

İlkokul-Ortaokul-Lise kademelerindeki tüm sınıf düzeyleri

1. Çalışma Yaprağı-1

1. Etkinliğin amacının sene boyunca sınıf rehberlik programı etkinliklerine/
yaşantılarına ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtmak olduğu açıklanarak 
etkinliğe giriş yapılır.

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılarak boş bırakılan yerleri kendi düşün-
ce ve duygularına göre doldurmaları istenir. 

3. Öğrencilere Çalışma Yaprağı- 1’i doldurmaları için yeterli süre verilir. 

4. Ardından gönüllü öğrenciler Çalışma Yaprağı- 1’deki cevaplarını paylaşır. 
(Gönüllü öğrenci çıkmaması halinde uygulayıcı teşvik eder.)

5. Paylaşımlar alındıktan sonra aşağıdaki sorular ile devam edilir.

• Rehberlik etkinliklerine yönelik duygu ve düşünceleriniz neler? 

• Rehberlik etkinliklerinin daha iyi yapılması ve geliştirilmesi için öneri-
leriniz neler?

• Bu sene sınıf rehberlik etkinlikleri uygulanırken aklınızda kalan sizi 
etkileyen bir yaşantınızı paylaşır mısınız? 

6. Öğrencilerden paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki yönerge ile etkinlik 
sonlandırılır.

“Bu sene sınıf rehberlik etkinliklerinde akademik gelişim, kariyer gelişimi, 
sosyal duygusal gelişim alanlarında birçok faaliyete katıldınız. Bu etkinlikler-
le akademik anlayış ve sorumluluk geliştirme, okula uyum sağlama, eğitsel 
çalışmalarınızı planlayabilme gibi eğitim öğretim hayatınıza yönelik kaza-
nımlar elde ettiniz. Aynı zamanda kendinizi tanıyıp, kişisel güvenliğinizi 
sağlamanın yollarını değerlendirdiniz. Kişiler arası becerileri geliştirmek için 

7. SINIF ETKİNLİKLERİ  
36. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

çalıştınız. Meslekleri tanıyıp, çalışma hayatı konusunda bilgiler edindiniz. 
Rehberlik etkinlikleri bu bilgiler ışığında sizi hayata hazırlama, beceri kazan-
dırma, güçlü yanlarınızı geliştirme konularında destekler. Eğitim öğretim sü-
recinizde yine rehberlik etkinlikleri yaparak yeni kazanımlar öğreneceksiniz. 
Bu dönemin etkinlikleri sona erdi, ancak siz bu zamana kadar öğrendiğiniz 
bilgi ve becerileri yaşamınıza geçirebilir, yardıma ihtiyaç duyduğunuzda 
benden, okul psikolojik danışmanınızdan/rehber öğretmeninizden destek 
isteyebilirsiniz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden istedikleri bir konu ile ilgili etkinlik tasarlamaları istenir. Tasar-
lanan etkinlikler okul psikolojik danışmanına /rehber öğretmenine iletilir.

Etkinliği Geliştiren: Derya ATALAY

Uygulayıcıya Not: 1. Okul psikolojik danışmanı/rehber öğretmeni tasarlanan etkinlikleri EBA ya 
yükleyebilir veya etkinlik oluşturma birimlerine ulaştırabilir.
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Boşlukları Dolduralım

Bu sene yaptığınız rehberlik etkinliklerinin değerlendirilmesi, geliştirilebilmesi amacıyla sizin fikirlerinize ihti-

yacımız var. Etkinliklere ilişkin duygu ve düşüncelerinizi boş bırakılan kısımlara yazabilirsiniz. İhtiyaç duyar-

sanız arka sayfayı kullanabilirsiniz.

1- Bu sene sınıf rehberlik etkinliklerinde ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

faaliyetleri yaptık.

 

2- Rehberlik etkinliklerinde daha önce bilmediğim……………………………………… …………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

konuları öğrendim.

3- En çok………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

etkinliklere katılmaktan keyif aldım.

4- ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….......................................................................................

etkinliklere katılmaktan çok hoşlanmadım.

5- Bence ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….........................

konularında da etkinlikler olmalı.

TEŞEKKÜR EDERİM.

Çalışma Yaprağı 1
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ORTAOKUL  
SINIF REHBERLİK  

ETKİNLİKLERİ
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DEĞİŞEN ÖZ BAKIMIM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Öz bakım becerilerini sergiler./1.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 tahtaya yansıtılacak şekilde hazırlanır. 

2. Çalışma Yaprağı-2 sınıf mevcudu kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişisel Güvenliği Sağlama

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Çalışma Yaprağı-2

3. A4 kâğıdı 

4. Projeksiyon

1. Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilerek etkinlik başlatılır: 

• Çocuklar öz bakım denince aklınıza neler geliyor? 

• Yaşamınızda ne tür öz bakım becerilerini sergiliyorsunuz? 

2. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra tahtaya Çalışma Yapra-
ğı-1 yansıtılır. 

3. Öğrencilere tahtadaki yaprakta yer alan her bir başlıkla ilgili olarak günlük 
yaşamda yaptıkları davranışlara örnekler vermeleri istenir.  

4. Gönüllü öğrencilerden cevap alınır ve alınan cevaplarda yer alan davranış-
lar tüm sınıf tarafından kısa süre canlandırılır. 

5. Öğrencilere birer boş kâğıt dağıtılır ve düşünerek yaşamlarında öz bakım 
becerilerinden hangilerini nasıl sergilediklerini not alarak öz bakım listesi 
oluşturmaları istenir. 

6. Öğrencilere hayatlarının farklı dönemlerinde farklı öz bakım becerilerine 
daha çok ihtiyaç duyabileceklerini ya da öz bakım becerilerinin sergilenme 
sıklığının dönem dönem değişebileceğini düşündürtmek adına aşağıdakine 
benzer sorular yöneltilerek gönüllü öğrencilerden cevap alınır: 

• Bebeklerin banyo ihtiyacı ile yetişkinlerin banyo ihtiyacı aynı mıdır?

• Çocukların öz bakım ihtiyaçları ile gençlerin öz bakım ihtiyaçları fark-
lı mıdır? Neden?

• Ergenliğe geçişle birlikte vücudumuzdaki değişimler farklı öz bakım 
ihtiyaçları oluşturabilir mi? Bunlar neler olabilir? 

7. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-2 dağıtılır ve kendi oluşturdukları listeler ile bu 

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

1. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerden yaptıkları ve güncellendikleri listeyi eve götürerek öz bakım 
becerilerini bir hafta boyunca takip etmeleri istenir.

Bilge BAĞCI

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Uygulayıcıya Not:

listeyi karşılaştırmaları istenir. 

8. Süreç aşağıdaki sorular ile devam ettirilir: 

• Elinizdeki listede yer alan hangi becerilerin sizlerin kendi listenize 
eklenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Neden? 

• Kendi listeniz ile size verilen listeyi karşılaştırdığınızda neler fark et-
tiniz? 

• Listede yer alan ve aklınıza gelmeyen öz bakım becerileri var mı? 

• Size dağıtılan listede yer alan becerilerden geliştirmeniz gerektiğini 
düşündükleriniz var mı? 

9. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra öğrencilerden kendi liste-
lerini güncellemeleri istenir. 

10. Aşağıdaki açıklama yapılarak süreç sonlandırılır:

“Çocuklar, öz bakım becerilerini düzenli bir şekilde uygulamak hem bizlerin 
kendi sağlığını korumak adına hem de çevremizdeki insanlarla ilişkilerimizi 
geliştirmek adına önemlidir. Bugünkü etkinliğimizde hem farklı öz bakım 
becerilerini hem de sizlerin günlük yaşamdaki deneyimlerinizi konuştuk. Bu-
nunla birlikte bebeklik, çocukluk, ergenlik gibi hayatlarımızın pek çok farklı 
döneminde, farklı öz bakım becerilerine ihtiyaç duyabileceğimizi de fark 
ettik.”

1. Çalışma Yaprağı-1’in yansıtılması mümkün değilse tahtaya çizilebilir veya 
bir adet çıktı alınarak öğrencilere gösterilebilir.  

2. Çalışma Yaprağı-2’nin çoğaltılması mümkün değilse uygulayıcı tarafından 
okunabilir veya tahtaya yansıtılabilir. 

3. Etkinlik sürecinin ilk aşamalarında öğrencilerden öz bakım becerilerine 
örnek davranışları canlandırmaları istenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin 
zorlanması durumunda örnekler sunulabilir. Örneğin kişisel temizlik ve 
bakım başlığı için “diş fırçalamak” önerisi geldiğinde tüm sınıf kısa süre 
dişlerini fırçalarmış gibi canlandırma yapabilir. 

4. Etkinlik sürecinde öğrencilerin kendi içinde bulundukları gelişim dönemine 
özel öz bakım ihtiyaçlarını fark etmeleri önemlidir. Bu kapsamda sürecin 
dördüncü aşamasında öğrencilerin zorlanması veya öğrencilerin ergenlik 
konusuna yönelik bilgi eksikliğinin olması durumunda uygulayıcı tarafından 
bu döneme özel öz bakım becerilerine örnekler verilebilir. Hormonların 
etkisiyle saçların daha fazla yağlanması ve daha fazla ter kokusu, cildin 
yağlanması sebebiyle sivilce oluşması vb. örnekler verilebilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilerin kendi öz bakım listelerini oluşturmaları için ek süre verilerek 
öğrenme süreci farklılaştırılabilir. 

2. Öğrencilerin tahtaya yansıtılan Çalışma Yaprağı-1’i ve yapılan 
canlandırmaları rahatlıkları görebilecekleri şekilde oturmaları sağlanarak 
fiziksel çevre düzenlenebilir. 

3. Çalışma Yaprağı-2 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyalde uyarlama yapılabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

3 
 

Çalışma Yaprağı 1 

 

 

 

ÖZ 
BAKIM

Kişisel 
temizlik ve 

bakım 

Düzenli uyku

Dengeli ve 
düzenli 

beslenme

Yaşam 
alanındaki 

düzenlemeler

Tehlike ve 
kazalardan 
korunma

Sağlığı 
koruma
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Çalışma Yaprağı 2

4 
 

Çalışma Yaprağı 2 

 

Sabah kalktığımda ellerimi ve yüzümü yıkıyorum.  

Ellerimi ve yüzümü yıkadıktan sonra mutlaka kuruluyorum. 

Yemekten önce ve sonra ellerimi yıkıyorum. 

Tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra ellerimi sabun ve su ile 
yıkıyorum. 
Dışarıdan eve gelince ellerimi yıkıyorum. 

Dişlerimi günde en az 2 kez fırçalıyorum. 

Dişlerimi düzenli fırçalıyorum. 

Diş fırçası seçerken orta sertlikte olmasına dikkat ediyorum. 

Diş fırçamı 2-3 ayda bir değiştiriyorum. 

Diş doktoruna sadece dişlerim ağrıdığında değil düzenli diş kontrolü için de 
gidiyorum. 
El ve ayak tırnaklarımın bakımını haftada bir yapmaya özen gösteriyorum. 

El tırnaklarımı ay şeklinde ayak tırnaklarımı düz kesiyorum. 

Ayaklarımı sadece banyodan banyoya değil her gün yıkıyorum. 

Ayaklarımı yıkadıktan sonra mutlaka kuruluyorum. 

Çoraplarımı her gün değiştiriyorum. 

Saç temizliğine ve bakımına özen gösteriyorum. 

Sağlıklı ve temiz olmak için haftada en az 2-3 kere banyo yapmaya özen 
gösteriyorum. 
Ayakkabılarımı boyuyorum ya da temizliyorum. 

Kıyafetlerimin temiz ve ütülü olmasına özen gösteriyorum. 

Okulda ve evdeki eşyalarımı temiz ve özenli kullanıyorum. 

Beslenmeme dikkat ediyorum ve sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. 

Kaza ve tehlike yaratabilecek durumlardan, riskli yerlerden uzak duruyorum. 

Düzenli uyumaya çalışıyorum. Gece çok geç saatte yatmamaya özen 
gösteriyorum. 
Cilt temizliğime dikkat ediyorum. 
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ÇARKLARIM DÖNÜYOR ETKİNLİKLERİM KONUŞUYOR

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Yapabildiği ve hoşlandığı etkinliklere dayalı olarak ilgi ve yeteneklerine örnekler 
verir./2.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Uygulayıcı tarafından Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılmak üzere öğ-
renci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Uygulayıcı tarafından Etkinlik Bilgi Notu-1 ve Etkinlik Bilgi Notu-2 öğrencile-
re dağıtılmak üzere öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Farkındalığı

8. Sınıf

1. Etkinlik Bilgi Notu-1
2. Etkinlik Bilgi Notu-2
3. Çalışma Yaprağı- 1
4. Yapışkanlı renkli kâğıtlar
5. Kalem
6. Renkli ve arkası yapışkanlı kâğıtlar (75 mm-25cm)

1. Uygulayıcı tarafından öğrencilere “Sevgili öğrenciler, bu hafta sizlerle gün-
lük yaşamımızda ve okul yaşamımızda yapabildiğimiz ve yaparken keyif al-
dığımız etkinlikler hakkında ve bu etkinliklerin ilgi ve yeteneklerimizle ilişkisi 
hakkında konuşacağız.” şeklinde açıklama yapılarak etkinliğin amacından 
bahsedilir ve etkinliğe başlanır.

2. Etkinlik Bilgi Notu-1 ve Etkinlik Bilgi Notu-2 öğrencilere dağıtıldıktan sonra 
uygulayıcı tarafından “Sevgili öğrenciler, ilgi kavramı; kişilerin herhangi bir 
zorlama altında olmadığı ya da kendisine bir ödül vaat edilmediği hâlde 
kendiliğinden bazı faaliyetlere girişmesi ve bundan doyum sağlaması sek-
linde ifade edilebilir. Yetenek kavramı ise öğrenme gücü, belli bir eğitim-
den yararlanabilme gücü olarak tanımlanabilir. Yetenek kalıtımla getirilen 
gizil gücün, eğitim ve çevre etkisi ile geliştirilmiş kısmını ifade eder. Bu gizil 
güç, yaş ilerledikçe kullanılarak geliştirilir. Böylece insan yaşamının değişik 
dönemlerinde giderek daha karmaşık işleri daha iyi yapabilir hâle gelir.” 
şeklinde ilgi ve yetenek kavramlarının tanımı yapılarak öğrencilerin ilgi ve 
yetenek kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.

3. Öğrencilerden kendilerine dağıtılan Etkinlik Bilgi Notu-1 ve Etkinlik Bilgi No-
tu-2’deki bilgileri okuduktan sonra günlük hayatta ve okul hayatında yap-
makta olduğu etkinlikleri değerlendirerek ilgi alanları ve yetenek alanları 
hakkında düşünmeleri istenir. Öğrencilerden düşündükleri bu etkinliklerin 
zihinlerinde bir listesini yapmaları istenir.

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

2. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

4. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 hakkında bilgi verildikten sonra bu materyal 
ve ihtiyaçları olabilecek kadar renkli-yapışkanlı kâğıtlardan dağıtılır ve aşağı-
daki yönerge verilir: “Sevgili öğrenciler, şimdi sizlerle yapmaktan hoşlandığı-
mız etkinlikleri değerlendirerek, yetkin olduğunuzu düşündüğünüz etkinliklere 
bağlı olarak yetenek alanı ve ilgi alanı çarkınızı oluşturmanızı istiyorum.

Sizlere vermiş olduğum çalışma kâğıdında görüyorsunuz ki yetenek çarkınız-
da dilimler içerisinde sizde var olduğunu düşündüğünüz yeteneğinizi 1-10 
arasında dereceleyebileceğiniz bir alan mevcut olup bu kısım sizin yetenek 
çarkınızda yazmış olduğunuz yetenekte kendinizi nasıl algıladığınızı gös-
termektedir. Lütfen yapmakta başarılı olduğunuzu düşündüğünüz etkinlikleri 
çarkınızda bu alanı da işaretleyebilecek şekilde değerlendiriniz. 

İlk olarak yapabildiğiniz etkinlikleri sizlere vermiş olduğum yapışkanlı renkli 
kâğıtlara yazınız. Daha sonra bu etkinliklerin hangi yetenek alanı ile ilişkili 
olduğunu belirleyerek yetenek çarkınızdaki dilimlerinizi oluşturunuz ve çar-
kın dilimlerine yazınız. Tüm bunları yaptıktan sonra renkli kâğıtlara yazmış 
olduğunuz, yapabildiğiniz etkinlikleri yetenek alanınızla ilişkili dilimin dıştan 
olacak şekilde kenarlarına yapıştırınız. Bu şekilde yetenek alanları çarkımız 
oluşacak.

Aynı aşamaları ilgi alanı çarkımızı oluştururken de yapacağız sevgili öğren-
ciler. İlk olarak aynı çalışma kâğıdındaki ‘İlgi Alanı Çarkı’ için yapmaktan 
hoşlandığınız okul dışı ve okul içi etkinlikleri sizlere vermiş olduğum yapış-
kanlı renkli kâğıtlara yazınız. Daha sonra bu etkinliklerin hangi ilgi alanı ile 
ilişkili olduğunu belirleyerek ilgi alanı çarkınızdaki dilimlerinizi oluşturunuz 
ve çarkın dilimlerine yazınız. Tüm bunları yaptıktan sonra renkli kâğıtlara 
yazmış olduğunuz, yaparken keyif aldığınız etkinlikleri ilgi alanınızla ilişkili 
olduğunu düşündüğünüz dilimin dıştan olacak şekilde kenarlarına yapıştırı-
nız. Bu şekilde ilgi alanı çarkımızda oluşacak.”

5. Öğrencilere fazladan renkli kâğıda ihtiyaç duymaları hâlinde uygulayıcıdan 
alabilecekleri ifade edilir.

6. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1’deki çalışmalarını tamamlayacak kadar 
süre verilir.

7. Öğrencilere Çalışma yaprağındaki çalışmalarını tamamlayabileceği kadar 
süre verildikten sonra süreç tartışma soruları sorularak sürdürülür:

• Yapmaktan hoşlandığınız, keyif aldığınız etkinlikler sizde hangi ilgi 
alanları olduğunu fark ettirdi?

• Yapabildiğiniz etkinlikler ile hangi yetenek alanlarında yetenekli oldu-
ğunuzu fark ettiniz? Bu yetenek alanında ne kadar başarılı olduğunu-
zu düşünüyorsunuz?

• Yetenek alanlarınızı belirlemenizi sağlayan etkinlikler ile ilgi alanları-
nızı belirlemenizi sağlayan etkinlikler neler?

• Çarklarınızın dönmesini hayal etmenizi ve çarklar dönerken aynı et-
kinlikler çarkların kesiştiği noktaya geldiği andaki etkinlikleriniz ne-
ler? Bu etkinliklerle ilişkili ilgi alanlarınız ve yetenek alanlarınız neler?

• Yapmaktan keyif aldığınız etkinlikler ile yaparken başarılı olduğunuz 
etkinlikler arasında nasıl bir ilişki var?

• İlginiz mi yeteneğinizi besliyor yoksa yeteneğiniz mi ilginizi besliyor?

8. Gönüllü öğrencilerden cevapları alındıktan sonra aşağıdaki yönerge ile et-
kinlik sonlandırılır: 

“Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle okul içinde ve okul dışında yapabildiği-
miz ve yapmaktan keyif aldığımız etkinliklere örnekler vererek ilgi ve yetenek 
alanlarımız hakkında konuştuk. Bu etkinliği yaparken fark ettik ki bir kimse-
nin ilgi duyduğu bir faaliyet alanı, genellikle onun yetenekli olduğu alandır. 
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

Etkinlik süresinin tamamlandıktan sonra Çalışma Yaprağı-1 öğrencilerde 
kalabilir ve öğrenciler daha geniş zamanda kendilerini değerlendirerek 
ve bu etkinlikte öğrendikleri ‘İlgi Alanları’ ve ‘Yetenek Alanları’ kavram-
ları ile ilgili alanları çoğaltabilir. 8. sınıf düzeyindeki bu öğrenciler tercih 
danışmanlığı sürecinde kendilerine en uygun lise türünü tercih ederken bu 
etkinlik kapsamında yapılan Çalışma Yaprağı-1’deki bilgilerden yararlana-
bilirler.

Gülsima TOPBAŞ

Uygulayıcıya Not:

1. Uygulayıcının arkası yapışkanlı renkli kâğıtlardan temin edememesi 
durumunda, A4 kâğıtları etkinlikte kullanılacak olan post-it ölçülerinde 
kesilerek kullanılabilir. Devamında bu kâğıtlar bant yardımı ile yetenek alanı 
çarkına ve ilgi alanı çarkına yapıştırılarak etkinliğe devam edilebilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Tartışma soruları basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

2. Etkinlik sırasında öğrencilerin oturma düzeni etkileşimi sağlayabilecek 
biçimde düzenlenebilir.

3. Çalışma yaprağında yer alan yazıların puntosu büyütülerek, resimler ve 
yazılar kontrast bir zemin üzerine yapıştırılarak ya da materyale dokunsal 
özellikler eklenerek görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

İnsan ancak ilgi duyduğu ve yetenekli olduğu alanda başarılı çalışmalar ya-
pabilir. Unutmayalım ki yetenek alanlarımızı ve ilgi alanlarımızı dikkate ala-
rak yapacaklarımızda başarı ve doyum oranımız oldukça yüksek olacaktır.”
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1

İLGİLER

 İnsanlar yaptıkları herhangi bir işten, katıldıkları herhangi bir etkinlikten doyum sağlamak isterler. Bir 

kimse yaptığı herhangi bir işin sonunda para, takdir, ödül gibi çeşitli kazançlar elde edebilir. Bundan başka 

bir de işin kendisi kişiye doyum sağlayabilir. Yani kişi o işi yapmakla mutlu olabilir, uzun ve yorucu bir çalışma 

süresinin sonunda kendisini huzurlu ve ruhen dinlenmiş hissedebilir. Böyle bir kimse, kısıtlayıcı koşullar altında 

dahi o işi tekrar tekrar yapma isteği duyabilir. Kısaca herhangi bir zorlama altında olmadığı ya da kendisine 

bir ödül vaat edilmediği hâlde bir kişi kendiliğinden bazı faaliyetlere girişiyor ve bundan doyum sağlıyorsa bu 

kimsenin o tür faaliyetlere karşı ilgisi olduğu söylenebilir. Bireyin seçme özgürlüğü olduğu durumlarda gerçek 

ilgiyi saptama olasılığı daha yüksektir. Bir kimse önünde çeşitli faaliyet imkânları bulunduğu hâlde hep belli 

bir faaliyet türüne yöneliyorsa o faaliyete ilgisi olduğu söylenebilir. Bir kimsenin ilgi duyduğu bir faaliyet alanı 

genellikle onun yetenekli bir alandır. 

İlgi Alanları

Temel Bilim: Temel bilim ilgisi fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin konularını oluşturan doğal olayları incelemek; 

matematik konuları ile uğraşmak gibi davranışlarda kendini gösteren bir ilgi alanıdır.

Sosyal Bilim: Sosyal olayları incelemek ve nedenlerini araştırmak gibi davranışlarda ifadesini bulan bir ilgi 

alanıdır.

Canlı Varlık: Hayvan ve bitkilerin yaşayışını incelemekten, onları yetiştirip üretmekten zevk alma davranışları 

içerir.

Mekanik İlgi: Bu ilgisi yüksek olan kimseler çeşitli alet ve makineler yapmak, işletmek ve onarmak gibi faaliyet-

lerden hoşlanır.

İkna: Başkalarına düşüncelerini aktarma, belli bir amacı gerçekleştirmek için başkalarını etkileme gibi davra-

nışları içeren bir ilgi alanıdır.

Ticaret: Alım satım işleri ile uğraşma, ticaret yolu ile kâr elde etme, bir malı müşteriye tanıtma ve satma gibi 

faaliyetlerde ifadesini bulan ticaret ilgisi pazarlama ve reklamcılık ile yakından ilgilidir.

İş Ayrıntıları: Ayrıntılarla uğraşmaktan hoşlanma, her işi günü gününe yapma, bir yazı veya hesabı inceden 

inceye kontrol etme, her şeyi düzenli tutma gibi davranışlarla karakterize edilir.

Edebiyat: Her türlü edebi eseri inceleme, eleştirme ve edebi eserler yazma gibi davranışlarda ifadesini bulan 

ilgi alanıdır.

Güzel Sanatlar: Bu ilgi alanı daha çok resim, heykel ve el sanatları ile ilgili eserleri incelemek veya bu tür eserler 

ortaya koymakla ifadesini bulur.

Müzik: Müzik aleti çalma, müzik dinleme, beste yapma gibi davranışlarda kendisini gösterir.

Sosyal Yardım: Sosyal yardım ilgisi, insanlara yardım etme ve onların sıkıntılarını azaltma gibi davranışlarda 

ifadesini bulur.

KAYNAK: 

Kuzgun, Y. (2000a). Meslek Danışmanlığı. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kuzgun,Y. (2000b). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: ÖSYM Yayınları.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-2

YETENEKLER
 Yetenek, “bir şeyi öğrenebilme, belli bir becerinin veya bilginin öğretiminden yararlanabilme gücü” 
olarak tanımlanabilir. İnsan pek çok şeyi öğrenebilme ve yapabilme gücüne değişik düzeylerde sahip olarak 
dünyaya gelir. Buna “gizil güç” (kapasite) deriz. Bu gizil güç, yaş ilerledikçe kullanılarak geliştirilir. Böylece 
insan yaşamının değişik dönemlerinde giderek daha karmaşık işleri daha iyi yapabilir hâle gelir. Yani çevre ile 
etkileşimde bulundukça ve çok çeşitli öğrenme deneyimleri geliştirdikçe insan kapasitesini kullanmakta ve daha 
sonraki dönemlerde yeni şeyler öğrenmeye hazır olmaktadır. İşte yetenek bir kimsenin belli bir yaşa kadar ge-
liştirdiği kısmına bakarak onun daha sonra gireceği eğitim sürecinden ne ölçüde yararlanabileceği hakkında 
bir tahminde bulunmamıza olanak veren davranışlar bütünüdür.

Yetenek Alanları

Sözel Yetenek: Bu yetenek, sözcükleri (kelimeleri) belleme, onları uygun yerlerde kullanma, sözcüklerle ifade 
edilen kavramları anlayabilme ve anlatabilme gücünü ifade eder. Okunan bir parçada ne anlatıldığını anla-
mak bu yetenekle ilgilidir.

Sayısal Yetenek: Bu yetenek bilindiği gibi sayılar arasındaki ilişkiyi görebilme, sayılarla verilen problemleri 
çözebilme gücüdür. Bu yeteneğin de iki alt bölümü vardır.

Şekil İlişkilerini Görebilme: Resimleri, geometrik şekilleri ayrıntıları ile algılama, şekiller arasındaki biçimi, bü-
yüklük vb. yönlerden benzerlik ve farkları görebilme gücünü ifade eden bu yetenek teknik ve sanayi alanlarında 
başarı için gereklidir.

Uzay İlişkilerini Görebilme: Bir cismin uzayda veya bir şeklin kâğıt üzerinde döndürüldüğü, kaydırıldığı zaman 
alacağı biçimi göz önünde canlandırma, bir şekli üç boyutlu görebilme, bir plana veya krokiye bakarak binayı 
canlandırabilme gücünü gösteren bu yetenek mimarlıkta, makine ve inşaat mühendisliğinde, teknik ve sanayi 
dallarında gereklidir.

Mekanik Yetenek: Bu yetenek bir alet veya makinenin işleyişini anlayabilme, alet ve makineleri şemasına baka-
rak kurabilme, işletebilme ve onarabilme gücü olup bütün teknik mesleklerde başarı için gereklidir.

Müzik Yeteneği: Sesleri ince frekansları ile algılayabilme, melodileri çabuk öğrenebilme, bir müzik aleti çala-
bilme, besteler yapabilme gücünü ifade eder.

Güzel Sanatlar Yeteneği: Resim, karikatür, heykel, el işleri gibi sanat ürünlerini üretebilme gücünü ifade eder.

Tiyatro Yeteneği: Bir olayı sahnede canlandırma, olaydaki kişileri canlandırma gücünü ifade eder.

Bedensel Yetenekler: Kas koordinasyonuna sahip olma, çeşitli spor dallarında dans, bale gibi etkinliklerde 
başarılı olma gücünü ifade eder.

KAYNAK: 

Kuzgun, Y. (2000a). Meslek Danışmanlığı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Kuzgun,Y. (2000b). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: ÖSYM Yayınları.
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BİN BİLSEN DE YETENEKLERİNE VE İLGİLERİNE DANIŞ

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Okul içi veya okul dışındaki etkinliklere katılırken ilgi ve yeteneklerini dikkate 
alır./3.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar hazır bulundu-
rulur.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Farkındalığı

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Etkinlik Bilgi Notu

1. Uygulayıcı tarafından öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılarak ve sorular 
sorularak etkinliğe geçilir:

“Sevgili öğrenciler, bir önceki hafta ilgi ve yeteneğin ne demek olduğunu, 
bizim ilgi ve yeteneklerimizin neler olduğunu öğrendik. İlgi ve yetenekleri-
mize örnekler verdik. İsterseniz hatırlayalım ilgi nedir, yetenek nedir? Kimler 
hatırlatmak ister?”

2. Öğrencilerin cevapları alınır ve “Bugün ilgi ve yeteneklerimizi okul içinde 
ve dışında katıldığımız etkinliklerde dikkate almamız üzerine konuşacağız.” 
yönergesi verilerek etkinliğin amacı açıklanır.

3. Uygulayıcı tarafından ders tahtası iki eş parçaya ayrılır.  İki ayrı bölüme 
sırasıyla “Okul İçinde Katıldığım Etkinlikler ve Okul Dışında Katıldığım Et-
kinlikler” başlıkları yazılır. Öğrencilerden okul içi ve okul dışı etkinliklere 
örnekler vermesi istenir ve verilen örnekler tahtaya yazılır.

4. Öğrencilerin örnekler türetemediği noktalarda uygulayıcı Etkinlik Bilgi No-
tundan faydalanarak örnekler verebilir.

5. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır.

6. Aşağıdaki açıklama yapılır: 

“Sevgili öğrenciler, elinizdeki çalışma kâğıtlarında ilgili bölümlere geçen 
hafta fark ettiğiniz kendi ilgilerinizi ve yeteneklerinizi yazmanızı istiyorum. 
Daha sonra da elinizdeki çalışma yaprağında yazan ilgi ve yeteneklerinize 
bakarak bu ilgi ve yetenekler için en uygun okul içi ve dışı iki etkinliği son 
kutucuklara yazmanızı istiyorum.” 

7. Öğrenciler yazma işlemini tamamladıktan sonra tartışma soruları sorulur:

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

3. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Sınıf rehber öğretmeni sınıfı ile gerçekleştirmeyi planladığı okul içi veya 
okul dışı etkinliklerde, etkinlik belirlenmeden önce öğrencilerin ilgi ve yete-
neklerine değinebilir ve bu şekilde 3. hafta kazanımının sürekliliğini sağla-
yarak uygulamada kalıcı olmasına destek olabilir.

Tuba Nur DÜNDAR

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Uygulayıcıya Not:

• Okul içi ve dışı etkinliklere katılırken ilgi ve yeteneklerinizi dikkate 
almak neden önemlidir?

• İlgi ve yeteneklerinizi dikkate almanız etkinlik seçim sürecinizi nasıl 
etkiler?

• Benzer ilgi ve yetenekleriniz olan arkadaşlarınız ile benzer okul içi ve 
dışı etkinlikleri seçtiniz mi?

8. Öğrencilerin tartışma sorularına yönelik paylaşımları alındıktan sonra aşağı-
dakine benzer bir ifade ile etkinlik sonlandırılır:

“İlerleyen süreçte pek çok etkinliğe katılacağız. Bu etkinliklerde ne kadar 
başarılı olacağımız ve bu etkinliklerden ne kadar keyif alacağımız bizim eli-
mizde. Yeteneklerimize uygun etkinlikler daha başarılı olmamızı, ilgilerimize 
uygun etkinlikler ise daha mutlu olmamızı sağlar. Daha mutlu ve başarılı bir 
gelecek için ilgi ve yeteneklerimizi bilmeli onlara uygun etkinliklerde bulun-
malıyız.”

1. Etkinlik süresince “Yapabildiği ve hoşlandığı etkinliklere dayalı olarak 
ilgi ve yeteneklerine örnekler verir.” kazanımına ait 2. hafta etkinliğini 
hatırlatmak, öğrencilerin bu hafta yapılan etkinlikte daha verimli katılmalarını 
sağlayacaktır. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Akran eşleştirmesine yer verilerek akran desteği sağlanabilir. 

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU
 
 

Etkinlik Bilgi Notu 

 

Değerli Uygulayıcı, 

Okul içi ve okul dışı etkinliklerin çeşitliliği okulun ve çevrenin imkânlarına göre 

değişiklik göstermektedir. Bu bölümde verilen örnekleri kendi okulunuzun 

imkânlarını dikkate alarak çeşitlendirebilirsiniz. 

Okul içi etkinlikler Okul dışı etkinlikler 

• Okuldaki eğitsel etkinlikler (Dersler, 

bilgi yarışması, okuma etkinlikleri, 

deneme sınavları vb.) 

• Sosyal Kulüpler  

(Bilinçli Tüketici Kulübü, Çevre 

Koruma Kulübü, İzcilik Kulübü, 

Hayvanları Koruma Kulübü vb.) 

• Okuldaki sosyal ve sanatsal 

etkinlikler 

(Halk oyunları, şiir, drama, tiyatro, 

gezi, fotoğrafçılık kulüpleri vb.) 

• Okuldaki sportif etkinlikler 

(Futbol, basketbol, masa tenisi vb. 

takımlar) 
 

• Okul dışındaki sanatsal/ sportif 

etkinlikler 

(Gitar, piyano, resim, bağlama, 

drama vb. kurslar jimnastik, bale, 

voleybol, futbol, basketbol vb. 

kulüpler) 

• Okul dışındaki sosyal etkinlikler 

(Yardım kuruluşlarına gönüllü 

çalışma vb.) 

• Doğada gerçekleştirilebilecek 

aktiviteler 

(Kamp, doğa yürüyüşü vb.) 

• Halk eğitim kursları  

(Diksiyon, bilgisayar vb.) 

• Okulda düzenlenen gezi faaliyetleri  

(Müze, tarihi yerler, üniversite ve 

liselere yapılan geziler, turistik yer 

ziyaretleri vb.) 

• Evde aile ile birlikte yapılabilecek 

etkinlikler 

• Öğrencilerin aile üyelerine yardımcı 

olduğu işler  

(Ev ve bahçe işlerinde yardımcı 

olmak, iş yerinde yardımcı olmak 

vb.) 
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YA ERTELERSEM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik

Akademik sorumluluklarını ertelemenin sonuçlarını fark eder./4.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Öğrenci sayısı kadar Çalışma Yaprağı-1 çoğaltılır. 

2. Uygulayıcının süreçte yararlanması için Etkinlik Bilgi Notu hazır bulundurulur.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Akademik Anlayış ve Sorumluluk

8. Sınıf

1. Etkinlik Bilgi Notu

2. Çalışma Yaprağı-1

3. Farklı renklerde tahta kalemi

1. Etkinliğin amacının akademik sorumlulukları ertelemenin sonuçlarını fark et-
mek olduğu açıklanarak etkinliğe giriş yapılır.

2. Öğrencilerin dikkatini çekmek için “Arkadaşlar, akademik sorumluluklarımız 
nelerdir?” sorusu sorularak gönüllü öğrencilerin paylaşımları alınır. Öğrenci-
lerin cevapları içerisinde bulunmayan akademik sorumluluklar, Etkinlik Bilgi 
Notundan yararlanılarak uygulayıcı tarafından eklenir.

3. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır ve öğrencilere aşağıdaki yönerge 
verilir:

“Arkadaşlar, akademik sorumluluklarınızın yer aldığı bu çalışma yaprağın-
da her sorumluluğun ‘ertelenmesi sonucu neler ile karşılaşabileceğiniz’ kısmı 
boş bırakılmıştır. Her cümleyi okuyarak boş kısmı kendi düşüncelerinizden 
hareketle tamamlayınız.”

4. Çalışma Yaprağı-1 tamamlandıktan sonra ilk olarak öğretmen tarafından 
ismi söylenen öğrenci, Çalışma Yaprağı-1’de yer alan bir cümleyi ayağa 
kalkarak sınıf ile paylaşır. Paylaşım yapan öğrenci bir başka arkadaşının 
ismini söyleyerek yerine oturur. Her ayağa kalkan öğrenci oturmadan önce 
bir başka arkadaşının ismini söyleyerek paylaşımların yapılması sağlanır. 
Uygulayıcı tüm öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri konusunda özen gös-
terir.

5. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra süreç tartışma soruları ile devam 
ettirilir:

• Bu etkinliği gerçekleştirirken neler hissetiniz?

• Benzer erteleme durumlarını yaşadığınız oldu mu? Nelerle karşılaştı-
nız?

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

4. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerden akademik sorumlulukları ertelemenin sonuçları ile ilgili bir 
hikâye veya şiir yazmaları ya da şarkı veya resim yapmaları istenir. Bir son-
raki hafta gönüllü öğrencilerin çalışmalarını sınıfta sunmaları sağlanabilir.

Duygu GÖKTAŞ, Etkinlik Düzenleme Kurulu

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Uygulayıcıya Not:

• Akademik sorumluluklarınızı ertelediğinizde nelerin olabileceğini fark 
ettiniz?

• Akademik sorumluluklarınızı ertelememek için bundan sonra neleri 
değiştirmeyi düşünüyorsunuz?

6. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir açıklama 
ile süreç sonlandırılır:

“Arkadaşlar, akademik alanda sorumluluklarınızı ertelediğinizde hangi tür 
problem durumları ile karşılaşacağınız konusunda bir etkinlik gerçekleştir-
dik. Yapılan paylaşımlar sonucu sorumlulukları erteleme davranışının olum-
suz durumlar yaratabileceğini birlikte fark ettik. Bu nedenle başarılı olmanız 
ve hedeflerinize ulaşmanız için akademik sorumluluklarınızı zamanında ye-
rine getirmeniz önemlidir.”

1. Öğrenciler Çalışma Yaprağı-1 ile ilgili paylaşımlarda bulunurken sınıf 
mevcudunun fazla olması durumunda birden fazla öğrenci aynı akademik 
sorumluluğa ilişkin görüş belirtebilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yaprağında öğrencilerin doldurması gereken kısımların sayısı 
öğrencilerin performansına göre azaltılabilir.

2. Çalışma yaprağındaki yazıların puntosu büyütülerek materyal uyarlaması 
yapılabilir.

3. Tartışma soruları basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.



568

ETKİNLİK BİLGİ NOTU

1. Ödevleri zamanında hazırlamak

2. Derse hazırlıklı gelmek

3. Günlük ders tekrarı yapmak

4. Planlı çalışmalar yapmak

5. Motivasyonu yüksek tutmak

6. Zamanı planlı kullanmak

7. Öğrenme hedefleri belirlemek

8. Etkin dinleme alışkanlığı kazanmak

9. Araştırma yapmaya gönüllü olmak

10. Akademik ihtiyaçlarımı belirlemek

11. Derslere vaktinde girmek

12. Boş zamanlarını verimli kullanmak

13. Öğrenmeye açık ve istekli olmak

14. Derse aktif katılmak

15. Ders araç ve gereçlerini eksiksiz getirmek

16. Öğrenmeyi öğrenmek

17. Kendine güvenmek ve inanmak

18. Kendini ve arkadaşlarını değerlendirmek

19. Yeniliklere açık olmak

20. Yeni bilgi kaynaklarına ulaşmak

21. Çevre imkânlarından faydalanmak

ÖĞRENCİLERE AİT AKADEMİK SORUMLULUKLAR1

  1 Koç, G. (2006). Yapılandırmacı Sınıflarda Öğretmen-Öğrenen Rolleri ve Etkileşim Sistemi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 31(142), 56-64.
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Çalışma Yaprağı 1

1. Ödevlerimi zamanında yapmazsam……………………………………………………

2. Ders tekrarı yapmadığım zaman……………………………………………………….

3. Zamanı planlı kullanmadığımda……………………………………………………….

4. Derse hazırlıklı gelmediğimde………………………………………………………….

5. Planlı çalışmadığımda…………………………………………………………………..

6. Derse aktif katılmadığımda……………………………………………………………..

7. Motivasyonumu kaybettiğimde…………………………………………………………

8. Dersleri dinlemediğimde………………………………………………………………..

9. Kendime güvenmediğimde………………………...............................................

10. Derslere yönelik araştırma yapmadığımda………………………………………….

11. Boş zamanlarımı verimli kullanmadığımda………………………………………….

12. Okumaya zaman ayırmadığımda……………………………………………………

13. Yeniliklere açık olmadığımda………………………………………………………...

14. Hedeflerim olmadığında……………………………..........................................

15. Öz eleştiri yapmadığımda…………………………………………………………….
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BEDENİMİ SEVİYORUM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Beden imgesini etkileyen faktörleri bilir./5.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan cümleler, öğrencilerin görebileceği büyüklükte 
ayrı ayrı A4 kâğıtlarına yazılır.

2. Çalışma Yaprağı-2’de yer alan faktörler dikkat çekici renkli bir kartona yazılır.

3. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunur ve notta önerilen kaynaklar etkinlik 
öncesinde incelenerek hazırlık yapılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kendini Tanıma

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1 

2. Çalışma Yaprağı-2

3. Etkinlik Bilgi Notu

4. A4 kâğıtları

1. Etkinliğin amacının, beden imgesini etkileyen faktörlerin bilinmesi olduğu 
açıklanır.

2. Öğrencilerin beden imgesine dair ön öğrenmelerinin uyarılması amacıyla 
öğrencilere aşağıdaki soru sorulur:

• Sevgili öğrenciler, beden imgesi dendiğinde ne anlıyorsunuz?

3. Öğrencilerden gelen cevaplar alınır ve Etkinlik Bilgi Notundan da yararla-
nılarak beden imgesi ve beden imgesini etkileyen faktörlerle ilgili kısa bir 
bilgilendirme sağlanır.

“Beden imgemiz; bedenimizle ilgili algılamalarımız, tutumlarımız, düşünce-
lerimiz, inançlarımız, duygularımız ve davranışlarımızı kapsayan çok boyut-
lu bir kavramdır. Kişinin bedeninin görünümüyle ilgili zihninde çizdiği resim, 
diğer bir deyişle bedenimizin kendimize görünen biçimidir. Beden imajı 
kişinin kendi bedenine dair algı, inanç, düşünce, duygu ve davranışlarını 
kapsar. Kişinin kendi bedeniyle etkileşimde bulunması olarak değerlendirile-
bilecek bu durum olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Beden imgesi; 
vücudun şekline, görünüşüne, duyusal süreçlerine dayanmakla birlikte kişi-
nin kendi varlığını hissetmesi ve bunun dışavurumudur. Bireyin bedenine dair 
algıladığı şeylerin toplamıdır. Dolayısıyla fiziksel olduğu kadar sosyal ve 
kültürel boyutları da bulunmaktadır. Kişinin beden imajı özneldir. Dışarıdaki 
kişi sağlıklı olarak görülse de kişi kendisini sağlıksız olarak algılayabilir. 
Kişinin kendi bedeni ile ilgili algılarını etkileyen farklı faktörler olabilir.”

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

5. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerden belirledikleri bir yetişkin ile beden imgesini etkileyen faktörler 
ve zaman içerisindeki değişimlere dair kısa bir röportaj yapması istenebilir.

Veysel SÜMER

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Uygulayıcıya Not:

4. Çalışma Yaprağı-2’de yer alan faktörlerin yazılı olduğu renkli kartonlar tah-
taya yan yana asılır. 

5. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan ve ayrı ayrı kâğıtlara yazılmış olan cümleler 
öğrencilere gösterilerek öğrencilerden her bir cümlenin hangi faktöre ait 
olduğunu bulmaları istenir. Bu süreçte öğrencilerin ilgili faktörleri bulmasını 
sağlamak için onlara küçük ipuçları verilir. 

6. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra Etkinlik Bilgi Notunda yer alan 
bilgilerden yararlanarak eksik kalan yanlar tamamlanır.

7. Etkinliğin ardından öğrencilere aşağıdaki yönerge verilir: 

“Sevgili öğrenciler, sizlerle birlikte beden imgesini etkileyen faktörleri öğren-
dik. Şimdi sizden bu faktörlerden hangilerinin kendi beden imgenizi daha 
çok etkilediğini düşünmenizi istiyorum.” 

8. Öğrencilerin düşünmesi için kısa bir süre beklenir. Bekleme süresinin ardın-
dan öğrencilerden gelen cevaplar alınarak gerekli paylaşım sağlanır.

9. Etkinlik tartışma sorularıyla sürdürülür: 

• Bu etkinlikle neler kazandığınızı düşünüyorsunuz?

• Beden imgenizin oluşmasında etkili olduğunu düşündüğünüz faktör-
lerle ilgili bugün farkına vardığınız faktörler oldu mu? Olduysa han-
gileri?

10. Öğrencilere sorulan sorular doğrultusunda paylaşımları alındıktan sonra sü-
reç aşağıdaki açıklama ile sonlandırılır: 

“Sevgili öğrencilerim, bugün sizlerle beden imgemizi etkileyen faktörlerle 
ilgili konuştuk. Beden imgemizi etkileyen birçok faktör olsa da unutmayalım 
ki biz sadece bedensel görünüşümüzle değil, olumlu kişilik özelliklerimiz gibi 
birçok yönümüzle değerli ve önemliyiz.”

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 ve 2’de yer alan maddelerin tüm sınıf tarafından 
rahatlıkla görülebilecek şekilde büyük boyutta ve koyu yazılmasına dikkat 
ederek fiziksel çevre düzenlenebilir.

2. Öğrencilerin sorulan soruları düşünüp cevap verebilmeleri için gerekirse ek 
süre verilebilir.

3. Konunun anlatımı ve verilen yönergeler kelime sayısı, kelime zorluğu veya 
yabancılığı temelinde basitleştirerek kullanılabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

Açıklama: Aşağıdaki cümlelerden seçim yapılarak (Hepsi de yazılabilir.) belirlenen cümleler ayrı bir A4 

kâğıdına yazılır ve sınıfta kullanılır.  

Gözlüklü olduğum için bilgili biri olarak görüldüğümü düşünüyorum.

Kalın kollarım olursa insanlar güçlü biri olduğumu düşünür.

Çok uzun boylu olduğum için bazen utanıyorum.

Çok uzun boylu olduğum için kimse benimle arkadaşlık yapmak istemiyor.

Çok kilo aldığım için arkadaşlarım benimle dalga geçiyor.

Çillerimi seviyorum.

Kısa boylu olduğum için arkadaşlarım tarafından bazı oyunlara dâhil edilmiyorum.

Çok büyük gözlerim olduğu için korkunç göründüğümü düşünüyorum 

Çok büyük gözlerim olduğu için insanlar bana tuhaf bakıyor. 

Basketbolcu olmak istiyorum fakat insanlar kısa boylu olduğum için başarılı olamayacağımı söylüyor.

Zayıfım fakat bu durumdan memnunum.

Yeşil gözlü olduğum için insanlardan iltifatlar alıyorum.

Ergenlikte çıkan sivilcelerimden rahatsız oluyorum.

Aynadaki görüntümü beğenmiyorum.
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Çalışma Yaprağı 2

Açıklama: Aşağıdaki iki farklı cümle ayrı A4 kâğıtlarına yazılır ve kâğıtların çıktısı alınır.

Biyolojik ve Psikolojik Faktörler

Sosyal ve Kültürel Faktörler
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

Beden imgesi: Beden imgesi, kişinin kendi bedenini ‘nasıl bir şey’ olarak algıladığını ifade eden bir kavram-
dır. Kişinin bedeni ile ilgili değerlendirmelerini, yorumlarını ve bunlara eşlik eden duyguları içerir. Beden 
imgesi günlük değerlendirmeleri etkileyebilecek bir etmen olmakla birlikte daha kalıcı değerlendirmeler içerir. 
Beden imgesi olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılabilir. Olumlu beden imgesi olan kişiler bedenleriyle barı-
şıktırlar ve ondan memnundurlar. Bu kişilerde bedenleri ile ilgili değerlendirmeler büyük bir değişkenlik gös-
termez. Sağlıklı beden imgesine sahip olanlar diğer insanların kendisiyle ilgili değerlendirmelerinden en az 
düzeyde etkilenir ya da etkilense bile kendini daha kolay toparlar, benlik saygısı kaybı yaşamaz ve toplumsal 
ilişkilerini aynı düzeyde sürdürürler.

Beden İmgesini Etkileyen Faktörler: Beden imgesi, çeşitli psikolojik ve biyolojik faktörlerin yanı sıra sosyal ve 
kültürel faktörlerin etkisiyle oluşan çok boyutlu ve karmaşık bir fenomendir.

 1. Biyolojik ve Psikolojik Faktörler:
Yaş: Ergenlik boyunca ve hayatın geç dönemlerinde beden imgesini etkileyen hormonal değişimler olur. Yaş-
lılıkta ise görme, duyma ve hareket olanakları azalır, bu değişimler de beden imgesini etkiler.

Cinsiyet: Ergenliğe girme, erkeklerde beden memnuniyetini artırırken kızlarda tam tersi şekilde azaltır. Beden 
imgesindeki bu farklılaşmanın temel sebebi, kızların ince beden ölçülerinden uzaklaşması, erkeklerin ise kas 
kütlesi kazanarak ideal beden ölçülerine yaklaşmasıdır.

Fiziksel Sağlıktaki Değişiklik ve Bozulmalar: Fiziksel sağlıktaki değişiklik ve bozulmaların bireylerin beden 
imgelerinde değişikliklere yol açtığı söylenebilir.
 
Ruh Sağlığı: Fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığındaki değişiklikler de beden imgesini etkileyen etmenler 
arasında yer almaktadır.

 2. Sosyal ve Kültürel Faktörler:
Sosyoekonomik Durum: Sosyoekonomik düzeyi düşük olan bireylerin beden imgeleri, sosyoekonomik düzeyi 
orta ve yüksek olanlara göre daha düşüktür.

Sosyokültürel Çevre: Arkadaşlar bireylerin bedenleri hakkındaki düşüncelerini şekillendirmede son derece 
etkili sosyal ajanlar hâline gelir. Önem verdikleri kişiler tarafından nasıl değerlendirildikleri (görünüşleri dâhil) 
benlik imgesi gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Medya ve Toplumun İdeal Beden Anlayışı: Bireylerin beden imgeleri televizyon reklamlarında tavsiye edilen 
vücut ölçülerinden ve ünlü kişilerin görünüşlerinden etkilenmektedir. Bu yaşta diyete başlamak çocuğun büyü-
me ve gelişmesini engeller, eksik beslenmesine neden olur.

Okunması önerilen kaynaklar:

Santrock, J.W. (2020). Yaşam boyu gelişim: Gelişim psikolojisi. (Galip Yüksel, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Santrock, J.W. (2020). Ergenlik. (Didem Müge Siyez, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

KAYNAK: 

https://www. psikoloji-psikiyatri.com/beden-imgesi/

Kılıç, P. (2019). Ergenlerde beden imgesi ile psikolojik sağlamlık ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Geneci, G. (2019). Beden imgesi ve sosyal medya etkileniminin beden imgesine bağlı yaşam niteliğine ve yaşam doyumuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi, Ankara.
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LİSELERİ TANIYORUM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik

Bir üst öğretim kurumuna ilişkin ön bilgiler edinir./6.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Uygulayıcı tarafından bir hafta önce öğrenciler 8 gruba ayrılır, her bir gru-
ba bir lise türü dağıtılır ve öğrencilerden lise türleri hakkında bilgi toplama-
ları istenir. 

2. Öğrencilere lise türlerine ilişkin doğru bilgilere ulaşmaları için bilgi edinme 
sürecinde rehberlik edilir. Uygulayıcı, bu süreçte Etkinlik Bilgi Notu-1’den 
faydalanmalıdır. 

3. Çalışma Yaprağı-1, her bir lise türüne 6 bilgi kartı gelecek şekilde kesilerek 
hazırlanır.

4. Tahtaya üzerinde lise türleri yazan kartlar yapıştırılır.

5. Bilgi kartları öğretmen masası üzerinde hazır hâle getirilir.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Okula ve Okulun Çevresine Uyum

8. Sınıf

1. Etkinlik Bilgi Notu-1

2. Etkinlik Bilgi Notu-2

3. Çalışma Yaprağı-1

4. Yapıştırıcı

5. Makas

6. Kalem

1. Etkinliğin amacının bir üst öğretim kurumuna ilişkin ön bilgiler edinme oldu-
ğu açıklanarak etkinliğe giriş yapılır.

2. Öğrencilere ortaokulu bitirdikten sonra hangi kurumlarda eğitim alabilecek-
leri sorularak gönüllü öğrencilerin cevapları alınır. 

3. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra öğrencilere aşağıdaki açıklama 
yapılır:

“Sevgili öğrenciler, şimdi bir önceki hafta dağıtmış olduğum lise türlerine ait 
elde ettiğiniz bilgileri paylaşma zamanı.  Şimdi her grup sırayla öğretmen 
masasında yer alan bilgi kartlarını alarak, araştırdığı lise türleri hakkında 
edindiği bilgileri bu kartlara yazıp tahtadaki ilgili lise türlerinin altına yapış-
tıracak. Her grubun 6 tane bilgi kartı kullanma hakkı var.”

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

6. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Süreçteki çalışma Etkinlik Bilgi Notu-2’deki şekilde sınıf panosunda sergile-
nebilir.

Tuğba AYRAK, Etkinlik Düzenleme Kurulu

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Uygulayıcıya Not:

4. Süreç tamamlandıktan sonra lise türlerine ait eksik bilgiler varsa uygulayıcı 
tarafından eklenerek bu bilgiler tamamlanır. Lise türlerine ilişkin varsa öğren-
cilerin soruları alınır ve cevaplanır.

5. Süreç aşağıdaki tartışma sorularıyla devam ettirilir:

• Lise türlerine ilişkin araştırma yaparken zorlandınız mı? Neden?

• Lise türlerine ilişkin araştırma yaparken neler hissettiniz/düşündünüz?

• Lise türlerine ilişkin araştırma yapmak öğretici oldu mu? Nasıl?

• Gelecek yıl bu lise türlerinden hangisinde olmak isterdiniz? Neden?

• Bu lise türüne ilişkin en çok hangi bilgi dikkatinizi çekti? Neden?

• Liseleri ortaokuldan ayıran özellikler sizce neler?

• Etkinlik size neler kattı?

6. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir açıklama 
ile süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, bugünkü etkinliğimizde bir üst öğretim kurumu olan lise-
lere ilişkin bir takım ön bilgiler edindiniz. Bu bilgiler sizin lise türlerine ilişkin 
farkındalığınızı artırarak liseleri tanımanıza yardımcı oldu. Böylece dikka-
tinizi en çok çeken lise türlerini belirleyebilir ve daha detaylı araştırmalar 
yapabilirsiniz.”

1. Sınıf mevcudu dikkate alındığında gruplarda 6 kişiden az sayıda üye olması 
durumunda lise türlerine ait bilgi yazımı sürecinde bir grup üyesi gerekirse 
birden fazla bilgi kartı doldurabilir.

2. Lise türlerine ilişkin detaylı bilgilendirme için öğrenciler rehberlik ve psikolojik 
danışma servisine yönlendirilebilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Lise türlerinin yer aldığı pano ve bilgi kartlarına dokunsal özellikler eklenerek 
görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

2. Öğrencilerin akranları ile bir arada olmalarını desteklemek için küçük 
gruplar oluşturularak sosyal ortam düzenlenebilir.

3. Tartışma soruları basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.
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Çalışma Yaprağı 1
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1

Sayın Uygulayıcı,

Bu bilgi notu etkinlik sırasında size ve öğrencilerinize yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Etkinlikten 
önce bilgi notunun okunması, size etkinlik sırasında kolaylık sağlayacaktır. Etkinlik sürecinin verimli geçme-
sini sağlamak için etkinlikte yer alan “Bir üst öğrenim kurumuna ilişkin ön bilgiler edinir.” kazanımındaki üst 
öğrenim kurumlarına dair bilgi edinmeniz önemlidir. Bu konuda bilgi sahibi olmak için aşağıdaki kaynak-
lardan faydalanabilirsiniz. Lise türlerine dair ayrıntılı bilgi edinmek isteyen öğrencileri rehberlik ve psikolojik 
danışma servisine yönlendirebilirsiniz.

Lise Türleri Tanıtım Afişleri - Manavgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi (meb.k12.tr)
http://ogm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=657 
Okul Tanıtım Faaliyetleri (Kılavuzlar, Tanıtım Sunuları, Okul Listeleri) (meb.gov.tr)
http://meslekitanitim.meb.gov.tr/ 
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SINAV SİSTEMİNİ ÖĞRENİYORUM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik

Üst öğretim kurumlarına geçiş sınavlarıyla ilgili bilgi edinir./7.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik uygulanmadan bir hafta öncesinde öğrenciler öğretmen tarafından 
4-5 kişilik gruplara ayrılır. Her gruba öğretmenin belirlediği, bilgi edinebile-
cekleri bir bilgi kaynağı (Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavları Kılavuzu/
Kitap, internet kaynakları, 9. sınıf öğrencileri ile görüşme, psikolojik danış-
man ile görüşme) önerilir ve üst öğretim kurumuna geçiş sınavı ile ilgili bilgi 
edinmeleri ve bir hafta sonra sınıfa hazırlıklı gelmeleri istenir. Eksik bilgileri 
tamamlamak ve yanlış öğrenilen bilgileri gidermek için uygulayıcı da hazır-
lıklı gelmelidir.   

2. Çalışma Yaprağı-1 sınıfta oluşturulan grup sayısı kadar çoğaltılır. 

3. Etkinlik öncesinde öğrencilerin oturma planı küme oturma düzeni şeklinde 
düzenlenir.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Eğitsel Planlama ve Başarı 

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

1. Etkinliğin amacının üst öğretim kurumlarına geçiş sınavlarıyla ilgili bilgi edi-
nirken öğrencilerin çeşitli kaynaklar kullanması gerektiği açıklanarak etkin-
liğe giriş yapılır.

2. Öğrencilerin etkinliği uygulamaya yönelik motivasyonunu yüksek tutmak, 
dikkatini etkinliğe çekmek için “Liseye geçiş sınavınız ile ilgili neler biliyorsu-
nuz?” sorusu yöneltilir ve gönüllü öğrencilerden cevaplar alınır. 

3. Sınıf bir grupta farklı kaynaklardan araştırma yapan öğrencilerin buluna-
cağı şekilde 4-5 kişilik gruplara ayrılır.  Böylece her bir kümede bütün bilgi 
kaynaklarından araştırma yapan öğrencilerin bulunması sağlanır.

4. Öğrencilerin süresi başlatılır. Her öğrenci, öğrendiği bilgileri diğer grup 
üyelerine 4-5 dakika içerisinde sunar. Çalışma Yaprağı-1’e öğrenilen farklı 
bilgiler öğretmenin gruplarda seçtiği birer öğrenci tarafından not edilir. 

5. Gruplar çalışmalarını bitirdikten sonra grupların seçeceği birer sözcü tara-
fından grup çalışmaları sunulur. Varsa öğrencilerin soruları cevaplanır.

6. Sunumlar tamamlandıktan sonra aşağıdaki tartışma soruları ile süreç devam 
ettirilir:

• Bilgileri elde ettiğiniz kaynakların ne gibi avantajları bulunmaktadır?

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

7. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Üst öğrenime geçiş sınavı için toplanan bilgiler sınıf panosunda paylaşılabilir.

2. Öğrencilerin üst öğrenime geçiş sınavı ile ilgili video/sunu hazırlaması ve 
materyalin okulun internet sitesinde yayınlanması sağlanabilir.

Esra ÇALIK

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Uygulayıcıya Not:

• Farklı kaynaklardan bilgi edinmek neden önemlidir?

• Sınava ilişkin daha önce fark etmediğiniz bu etkinlik ile fark ettiğiniz 
şeyler oldu mu? Bunlar nelerdir?

• Elde ettiğiniz bilgilerin sınava hazırlık sürecinize nasıl bir katkısı ola-
cağını düşünüyorsunuz?

7. Tartışma sorularına yönelik paylaşımlardan sonra uygulayıcı tarafından aşa-
ğıdakine benzer bir açıklama ile süreç sonlandırılır:

“Üst öğretim kurumuna geçiş sınavı ile ilgili bilgi birikimine sahip olmanız, 
sınava yönelik hazır bulunuşluğunuzun artmasına ve sınav stresinizi yönet-
mede daha başarılı olmanıza yardımcı olur. Sınavla ilgili farklı ve güvenilir 
kaynaklardan bilgi edinmek daha zengin bilgilere ulaşmanızı sağlar.”

1. İnternet kaynaklarından bilgiye ulaşma imkânı olmayan öğrenciler diğer 
gruplara verilmelidir. 

2. Okulda psikolojik danışman/rehber öğretmen yok ise öğrencilerin görüşme 
yapabilmesi için rehberlik ve araştırma merkezlerine ulaşmada öğrencilere 
yardımcı olunabilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilerin grup oluşturma sürecinde destek alabilecekleri akranları ile bir 
arada olmaları desteklenerek sosyal ortam düzenlenebilir.

2. Tartışma soruları basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

3. Çalışma yaprağındaki yazıların puntosu büyütülerek veya Braille özellikleri 
eklenerek görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.
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Çalışma Yaprağı 1
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Ortaöğretim Kurumlarına Giriş 
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9. Sınıf Öğrencileri ile Görüşme 

 

 

 

 

 

 

Psikolojik Danışman/Rehber 
Öğretmen ile Görüşme 
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SAKİNİM, SAKİNSİN, SAKİN- I

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Stresle baş etmede uygun yöntemler kullanır./8.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 ve 2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Etkinlik Bilgi Notu çıktı olarak alınır ve okunur.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Duyguları Anlama ve Yönetme

8. Sınıf

1. Renkli kalemler

2. Çalışma Yaprağı-1

3. Çalışma Yaprağı-2

4. Etkinlik Bilgi Notu

1. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik başlatılır ve soru ile öğrencilerin görüşleri 
alınır: 

“Sevgili öğrenciler, bugün sizinle stresle baş etmede uygun yöntemler kullan-
ma ile ilgili bir etkinlik gerçekleştireceğiz.”

• Stres deyince aklınıza neler geliyor?

2. Gelen cevaplar da dâhil edilerek aşağıdaki açıklama yapılır: 

“Sizlerin de dediği gibi stresi, kişinin üzerinde hissettiği gerginlik durumu ola-
rak tanımlayabiliriz. Stresli olduğumuzda vücudumuzda, düşüncelerimizde, 
hareketlerimizde bazı farklılıklar hissederiz. Sizlere dağıtacağım Çalışma 
Yaprağı-1’de bir insan vücudu görseli bulunuyor. Stresli hissettiğiniz zaman-
ları hatırlayarak vücudunuzda oluşan değişimin, vücudunuzun neresinde 
meydana geldiğini ve hissettiğiniz duyguyu görselin üzerinde istediğiniz 
renkli kalemleri, istediğiniz yoğunlukta kullanarak belirtmenizi istiyorum.” 

3. Açıklama yapıldıktan sonra Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır ve dol-
durmaları için yeterli süre verilir.

4. Öğrenciler çalışmalarını tamamladığında paylaşımda bulunmak isteyen öğ-
rencilere söz hakkı verilir. Çizimlerini, hislerini ve düşündüklerini anlatmaları 
istenir.

5. Öğrenciler dinlendikten sonra aşağıdaki açıklama yapılır ve Etkinlik Bilgi 
Notundan yararlanılarak öğrencilerle stres belirtileri ile ilgili bilgiler payla-
şılır: 

“Paylaşımda bulunan herkese teşekkür ederim. Sizlerin de belirtmiş olduğu, 

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

8. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

stres durumlarında oluşan tüm bu değişim ve farklılıkları duygusal, düşün-
sel, davranışsal ve bedensel belirtiler olarak gruplandırıyoruz. Stresle baş 
etmede uygun yöntemler kullanabilmek için bu tür belirtileri tanıyabilmemiz 
önemlidir.” 

6. Öğrencilere aşağıdaki yönerge verilir: 

“Kendinizi stres altında hissettiğiniz zaman farklı tepkiler gösterebilirsiniz. 
Şimdi sizlerden gözlerinizi kapamanızı ve sizin için stres yaratan bir durumu 
düşünmenizi istiyorum. Bu durum karşısında ne tür bir tepki göstermiştiniz ve 
bu stresle baş etmek için nasıl bir yöntem kullanmıştınız? Bunları düşündükten 
sonra gözlerinizi açabilirsiniz.” 

7. Öğrenciler paylaşımları alındıktan sonra stresle başa çıkma konusunda aşa-
ğıdaki bilgiler aktarılır:  

“Sizlerin paylaşımlarında da stresle başa çıkmada farklı farklı yöntemler 
kullandığınızı görüyorum. Stresle başa çıkmada genel olarak duygu odak-
lı ve problem odaklı başa çıkma yöntemleri kullanılmakla birlikte; problem 
odaklı başa çıkmada kişide stres yaratan durum karşısında kişinin direkt bu 
problemi çözmeye odaklandığı görülmekte; duygu odaklı başa çıkmada ise 
daha çok yaşanan stres durumundan kaynaklı olumsuz duygularını kontrole 
odaklandığı görülmektedir.”

8. Tartışma soruları yönlendirilerek süreç devam ettirilir:

• Yaşadığınız stres durumlarını fark etme konusunda neler düşündünüz?

• Belirtileri yaşadığınız durumlarda neler yaptığınızı fark ettiniz?

• Stresle baş etmede uygun yöntemler sizce neler olabilir?

9. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra Çalışma Yaprağı-2 dağıtılır.

10. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik sonlandırılır: 

“Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle stresle baş etmede doğru yöntemleri kul-
lanma üzerinde çalıştık. Bunun için stresin ne olduğu ve belirtileri hakkında 
paylaşımlarda bulunduk. Ardından, yaşadığınız stres durumlarını gözünüz-
de canlandırarak yöntemler ile ilgili paylaşımda bulunduk. Sizlere dağıtaca-
ğım Çalışma Yaprağı-2’de bulunan tabloyu dikkatle inceleyiniz. Bir dahaki 
etkinliğimize kadar yaşadığınız stresli durumları, ne hissettiğinizi ve nasıl 
baş ettiğinizi yazarak tabloyu doldurmanızı istiyorum. İsterseniz arka sayfa-
sını da kullanabilirsiniz. Önümüzdeki hafta gelirken tablo mutlaka yanınızda 
bulunsun. Tablonun en sağdaki iki sütununun boş olduğunu göreceksiniz, lüt-
fen o sütunlara herhangi bir yazı yazmayın. Önümüzdeki hafta sizleri ‘Stres 
Kafaları’ ile tanıştıracağım. Bakalım onlarla neler yapacağız?”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-2 dağıtılarak bir dahaki etkinliğe kadar doldur-
maları ve yanlarında getirmeleri istenir.

Gizem İLK

Uygulayıcıya Not:

1. Uygulayıcı giriş cümlelerinde vücut dili ve mimikleriyle bahsedilen duygu 
durumlarını canlandırabilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Konunun anlatımı ve verilen yönergeler kelime sayısı, kelime zorluğu veya 
yabancılığı temelinde basitleştirilerek yapılabilir.

2. Çalışma Yaprağı-2 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyallerde uyarlama yapılabilir. 

3. Çalışma Yaprağı-1 doldurulurken öğretmen öğrencilere bireysel olarak  
rehberlik ederek destek sunabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

Değerli öğrencim, aşağıdaki insan vücudu görselinin üzerinde stres durumlarında vücudunda 
olanları, yaşadıklarını ve hissettiklerini çizerek ve yazarak ifade etmeni istiyorum. Bunu 

yaparken boya kalemlerini istediğin renkte ve yoğunlukta kullanabilirsin.

Çalışma Yaprağı 1 

Değerli öğrencim, aşağıdaki insan vücudu görselinin üzerinde stres durumlarında vücudunda 
olanları, yaşadıklarını ve hissettiklerini çizerek ve yazarak ifade etmeni istiyorum. Bunu 

yaparken boya kalemlerini istediğin renkte ve yoğunlukta kullanabilirsin. 
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Etkinlik Bilgi Notu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYGUSAL BELİRTİLER 

• ENDİŞE 

• KORKU 

• DEĞERSİZLİK HİSSİ 

• GÜVENSİZLİK HİSSİ 

• ALINGANLIK 

• SİNİRLİLİK 

• TERK EDİLMİŞLİK 

 

 

DÜŞÜNSEL BELİRTİLER 

• ÖZ GÜVENSİZLİK 

• KARARSIZLIK 

• KARAMSARLIK 

• DİKKATSİZLİK 

• SÜREKLİ OLUMSUZ 

DÜŞÜNME 

• KÖTÜ YARGILAR 

• KAYGILI DÜŞÜNCELER 

ETKİNLİK BİLGİ NOTU
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5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVRANIŞSAL BELİRTİLER 

• KARARSIZLIK 

• KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ 

• NEDENSİZ AĞLAMA 

• FEVRİ DAVRANIŞLAR 

• SİNİRLİLİK HÂLİ 

• TIRNAK YEME 

• AZ VEYA ÇOK UYUMA 

• AZ VEYA ÇOK YEME 

 

BEDENSEL BELİRTİLER 

• TERLEME, TİTREME 

• KALP ÇARPINTISI 

• ÇABUK YORULMA 

• ÇABUK HASTALANMA 

• SİNDİRİM/BOŞALTIM 

SORUNLARI 

• ÇEŞİTLİ AĞRILAR 
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Çalışma Yaprağı 2

Değerli öğrencim, bu hafta stres ve stres belirtileri üzerine konuştuk. Bir hafta boyunca kendini, 
vücudunu ve tepkilerini gözlemlemeni istiyorum. Stresli hissetmene sebep olan her türlü durumu, 
hissettiklerini ve tepkilerini dürüstçe bu tabloya yazabilirsin. İstersen arka sayfayı da kullanabilirsin.  
En sağdaki iki sütunu lütfen boş bırak ve önümüzdeki hafta tabloyu getirmeyi unutma, o sütunları 
dolduracağız. Kendine iyi bak☺

STRES DURUMUM 
NEYDİ? NE HİSSETTİM? NASIL BAŞ ETTİM?
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SAKİNİM, SAKİNSİN, SAKİN- II

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Stresle baş etmede uygun yöntemler kullanır./9.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1’de bulunan stres durumları okunur ve ekleme çıkarma 
yapılarak düzenlenir. Düzenlenen formda yer alan ifadeler, ilgili yerlerden 
kesilerek bir torbanın içine yerleştirilir ve etkinlikte kullanılacak “Stres Torba-
sı” hazırlanır.

2. Stres Kafası adı ile etkinlikte kullanılmak üzere kırmızı ve yeşil kartonlardan 
büyük kutular yapılır. Başa geçirilecek şekilde ayarlanır ve gözler için delik-
ler yapılır. Kırmızı kutunun etrafına ünlem işareti; üzgün, öfkeli, heyecanlı, 
korkmuş yüz ifadeleri vs. çizilir veya yapıştırılır. Yeşil kutunun etrafına ise 
mutlu yüz ifadeleri, güneş, el ele duran çocuklar vs. çizilir veya yapıştırılır. 

3. Çalışma Yaprağı-2 afiş boyutunda hazırlanır.

4. Çalışma Yaprağı-3 öğrenci sayısınca çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Duyguları Anlama ve Yönetme

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Çalışma Yaprağı-2

3. Çalışma Yaprağı-3

4. Torba 

5. Kırmızı ve yeşil karton veya kutu

1. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik başlatılır: 

“Sevgili öğrenciler, geçen hafta sizlerle stresle baş etmede uygun yöntemleri 
kullanma üzerinde çalıştık. Bunun için stresin ne olduğu ve belirtileri hakkın-
da paylaşımlarda bulunduk. İnsan vücudu görseli üzerinde bunları belirterek 
belirtmiştik. Geçen haftayla ilgili neler hatırlıyorsunuz?” 

2. Öğrencilerin cevapları alındıktan sonra aşağıdaki açıklama yapılır ve soru 
sınıfa yönlendirilerek öğrencilerin paylaşımları alınır: 

“Sizlerin de bahsettiği gibi stresli durumlar duygularımızı, düşüncelerimizi 
ve davranışlarımızı etkiler ve farklı baş etme yöntemleri (problem odaklı baş 
etme ve duygu odaklı baş etme gibi) kullanırız. Bugün de stresle baş etmede 
uygun yöntemleri kullanabilmeniz ile ilgili bazı ipuçları hakkında konuşaca-
ğız. Ama önce geçen hafta dağıttığım Çalışma Yaprağı-2’yi çıkarın, neler 
yazdığınızla ilgili konuşalım.” 

3. Öğrencilerin bir hafta boyunca yaşadıkları stresli durumlar karşısında ne 

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

9. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

hissettikleri ve bu durumlarla nasıl baş ettikleri hakkında paylaşımları alınır. 

4. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik sürdürülür: 

“Geçen hafta sizleri ‘Stres Kafası’ ile tanıştıracağımı söylemiştim, yanımda 
bir de ‘Stres Torbası’ var.” 

5. Uygulayıcı tarafından etkinlik öncesinde hazırlanan Stres Torbası alınır ve 
aşağıdaki açıklama yapılarak gönüllü öğrenciler tahtaya davet edilir: 

“Ben de sizler için bazı stres durumları hazırladım ve elimdeki torbanın içi-
ne koydum. Aranızdan 3 gönüllü öğrenciye ihtiyacım var. Tahtaya gelip 
benim hazırladığım Stres Torbasından bir durum seçebilirsiniz veya kendi 
yazdığınız durumlardan birini düşünebilirsiniz. Sonra da hep birlikte Stres 
Kafalarıyla tanışacağız.” 

6. Gönüllü olan ilk öğrenci stres durumunu belirledikten sonra önceden ha-
zırlanmış olan Kırmızı Stres Kafası öğrencinin başına takılır ve aşağıdaki 
açıklama yapılarak öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri sağlanır: 

“Şimdi tamamen belirlediğin stres durumuna odaklanarak bu stresle baş 
etmede kullanacağın yöntemleri canlandırmanı istiyorum. Hissettiklerini ve 
yapmayı düşündüğün davranışları bize anlatabilirsin.” 

7. Aynı durum diğer öğrencilerde de sırayla tekrarlandıktan sonra öğrenci-
lerden tekrar en baştan Yeşil Stres Kafasını başlarına takmaları istenir ve 
aşağıdaki açıklama yapılarak öğrencilerin tepkileri alınır: 

“Şimdi de, ‘Nasıl daha iyi tepki verebilirdiniz, en uygun baş etme yöntemini 
kullanmak için neleri değiştirirdiniz, nasıl olsa daha iyi olurdu?’ sorularını 
düşünerek aynı duruma daha uygun tepkiler vermeye çalışın. Bakalım neler 
değişecek?” 

8. Öğrenciler yerlerine alınır ve sınıfa aşağıdaki açıklama yapılır ve soru yönel-
tilerek öğrencilerin cevapları alınır: 

“Arkadaşlarınız Kırmızı ve Yeşil Stres Kafası ile belirlemiş oldukları stresli 
durumlarla nasıl baş ettiklerini canlandırdılar.”

• Sizce iki durum arasında neler değişti? 

• Siz olsanız neler yapardınız?

9. Aşağıdaki açıklama yapıldıktan sonra Çalışma Yaprağı-2 tahtaya asılır: 

“Kırmızı ve Yeşil Stres Kafalarıyla kullanılan baş etme yöntemlerini değerlen-
diriniz. Arkadaşlarınız Yeşil Stres Kafasını taktıklarında kullanacakları uygun 
baş etme yöntemlerini bulmak için birkaç saniye düşündüler ve probleme 
odaklanarak mı yoksa duyguya odaklanarak mı stresleri ile baş etmeleri 
gerektiğine karar verdiler. Aslında yapmamız gereken en önemli şey, durup 
kendimize birkaç saniye süre vermek. Şimdi başka neler yapabileceğimize 
bir bakalım.” 

10. Çalışma Yaprağı-2 tahtaya asıldıktan sonra öğrencilerle birlikte incelenir. 

11. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılarak Çalışma Yaprağı-2 öğ-
rencilere tanıtılır ve yapraktaki açıklamalar sınıfa okunur: 

“Burada bir trafik lambası var. Buna Stres Lambası diyebiliriz. Gerçek trafik 
lambasında olduğu gibi Stres Lambasında da kırmızı renk ‘DUR!’ anlamına 
geliyor. Stresli durum karşısında uygun baş etme yöntemlerini bulmak için 
durup kendimize birkaç saniye veya ne kadar süreye ihtiyacımız varsa o 
kadar süre vermeliyiz. Ardından derin bir nefes alarak olayı daha iyi anla-
maya çalışmalı ve düşünmeliyiz. Kendimize yeteri kadar süre tanıdığımızı 
düşünüyorsak şimdi stresli durum karşısında hangi baş etme yöntemi kullan-
manın daha uygun olduğuna karar verebiliriz. Burada bazı ipuçları daha 
var. Şimdi bir de onlara bakalım.” 
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilere önceki hafta verilen Çalışma Yaprağı-2’nin son iki sütununa sırayla 
“Nasıl başa çıkabilirdim?” ve “Ne Hissederdim?” başlığını yazarak durumları 
tekrar düşünmeleri ve verecekleri uygun başa çıkma yöntemi karşısında ne his-
sedeceklerini yazmaları istenir.

2. Çalışma Yaprağı-3 öğrencilere dağıtılır, öğrencilerden 10 gün boyunca not 
almaları ve sonrasında sınıfta arkadaşları ile paylaşmaları istenir.

Uygulayıcıya Not:

1. Etkinlik öncesi hazırlanması gereken Kırmızı ve Yeşil Stres Kafaları için kutu, 
karton vs. temin edilemiyorsa renkli kâğıtlardan şapka yapılabilir, karton 
bardaklar boyanarak kullanılabilir. Ancak başa tamamen geçebilecek bir 
karton kutu kullanılmasının görünürlük ve etkililik açısından daha uygun 
olacağı düşünülmektedir.

2. Çalışma Yaprağı-1’de bulunan stres durumları öğrencilerin durumlarına 
göre değiştirilebilir/düzenlenebilir.

3. Çalışma Yaprağı-2 karton ve renkli kalemlerle elde hazırlanabilir.

4. Tahtada stres durumlarının canlandırılması için öğrenci seçilirken söz almak 
isteyen ama çekinen öğrenciler cesaretlendirilerek seçilebilir.

5. Canlandırma yapılırken başka insanlara ihtiyaç varsa uygulayıcı öğrenciye 
yardımcı olur. 

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

12. Çalışma Yaprağı-2 sınıf panosuna asılarak öğrencilerden daha sonra tekrar 
incelemeleri istenir.

13. Öğrencilerden arkalarına yaslanmaları, rahat edecekleri bir pozisyon al-
maları ve gözlerini kapatmaları istenir. Stresli durumlarla baş etmede uygun 
yöntemler kullanabilmek için bedenen de rahat hissetmenin önemli olduğu 
vurgulanır. Gözlerini kapatmakta zorlanan varsa gözlerinin açık kalabilece-
ği söylenir ve aşağıdaki yönerge verilir: 

“Sizlerle kısa bir gevşeme ve nefes egzersizi yapacağız. Bu egzersizi uya-
nınca, uykudan önce, kendinizi gergin hissettiğiniz her anda yapabilirsiniz. 
Haydi, başlayalım. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Bunu 
üç kez yapın. Şimdi ellerinizi yumruk hâline getirerek sıkın ve yavaşça gev-
şetin. Ellerinizdeki gerginliğin azaldığını ve rahatladığınızı fark edeceksiniz. 
Omuzlarınızı yukarı doğru çekin ve yavaşça geri bırakın. Derin bir nefes 
daha alın. Şimdi sıra yüzünüzde. Kaşlarınızı iyice çatın ve gevşetin. Gözleri-
nizi sıkıca yumun ve gevşetin. Dişlerinizi sıkın ve gevşetin. Sıra boynunuzda. 
Başınızı göğsünüze doğru indirin ve biraz bekledikten sonra kaldırın. Sağa 
ve sola doğru hareketi tekrarlayın. Şimdi bacaklarınızı ileri doğru itin ve bi-
raz bekledikten sonra gevşeyin. Vücudunuzun ihtiyaç hissettiğiniz her kısmı 
için germe ve gevşetme hareketlerini tekrarlayın. Kaslarınızın gergin olmadı-
ğından emin olduğunuzda yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz.”

14. Süreç aşağıdaki tartışma sorularıyla devam ettirilir:  

• Geçen haftadan itibaren yaptığımız çalışmalar sonunda stresle ilgili ne-
leri fark ettiniz?

• Stresle baş etme yöntemleri hakkında neler düşündünüz?

• Sizce stresle baş etmeyi öğrenmiş bir bireyin hayatında ne gibi değişik-
likler olur?

• Bundan sonra stresli durumlarla baş etmek için hayatınızda yapmayı 
düşündüğünüz değişiklikler var mı? Varsa nelerdir?

15. Öğrencilerin cevapları alınır ve uygulayıcı tarafından öğrencilerin cevapları 
özetlenerek ve stresle baş etmede uygun yöntemlerin kullanılmasına ilişkin 
bilgiler vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
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Etkinliği Geliştiren: Gizem İLK

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 ve 3 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile 
hazırlanarak materyallerde uyarlama yapılabilir.

2. Çalışma Yaprağı-2 poster olarak basılırken büyük boyda, kontrast renkte 
bir zemine basılabilir. Materyale kabartma yazı gibi dokunsal özellikler 
eklenerek uyarlama da yapılabilir.

3. Çalışma Yaprağı-3 on gün yerine daha az süre için doldurulabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

LİSEYE GİRİŞ SINAVINA AZ ZAMAN KALDI. BAŞARAMAYACAĞIMDAN KORKUYORUM.

NOTLARIM DÜŞÜK GELİYOR.

DENEME SINAVLARINDA BİLE ÇOK HEYE-
CANLANIYORUM.

ANNEMLE, BABAMLA ANLAŞMAK ÇOK 
ZOR.

ARKADAŞIMIN, COVİD-19 OLDUĞUNU 
ÖĞRENDİM.

KARDEŞİMLE KAVGA ETTİM.

HER GÜN YORGUN UYANIYORUM.

YENİ BİR MAHALLEYE/ŞEHRE TAŞINDIK.

EN YAKIN ARKADAŞIMLA BÜYÜK BİR TAR-
TIŞMA YAŞADIM.

OKUL TÖRENİNDE SUNUCU OLACAĞIM.

TURNUVAYA ÇOK AZ KALDI.

BAZEN GÜNLERCE ÇOK BİR ŞEY YEMİYO-
RUM, BAZEN GECE YARISI BİLE KENDİMİ 

MUTFAKTA BULUYORUM.



609

Çalışma Yaprağı 2

6 
 

Çalışma Yaprağı 2 
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Çalışma Yaprağı 3
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SINAV SİSTEMİNİ ÖĞRENİYORUM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik

Sınavlara ilişkin duygularını açıklar./10.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 sınıfta bulunan öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. 

2. Çalışma Yaprağı-2, Çalışma Yaprağı-1’in arka yüzüne olacak şekilde ço-
ğaltılır.

3. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde okunarak hazırlık yapılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Eğitsel Planlama ve Başarı 

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Çalışma Yaprağı-2

3. Etkinlik Bilgi Notu

1. Etkinliğin amacının öğrencilerin sınav süreci ile ilgili yaşadıkları duyguları 
ifade etmeleri olduğu açıklanarak etkinliğe giriş yapılır.

2. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve öğrencilerden göz gezdirmeleri 
istenir.

3. Öğrencilerden kâğıdın arka yüzündeki Çalışma Yaprağı-2’yi incelemeleri 
istenir ve aşağıdaki yönerge verilir:

“Balonların içerisinde yer alan duyguları görüyorsunuz. Bu duygular ve çok 
daha fazlasını günlük hayatta devamlı olarak yaşıyoruz. Ancak bazen ya-
şadığımız duyguların farkında olamıyoruz. Bu duygular bedenimizde ken-
dilerini gösteriyorlar ve bu bazen gözümüzden kaçabiliyor. Duygularımızı 
kontrol edebilmemiz için onları önce tanımamız daha sonra fark etmemiz 
gerekiyor.”

4. Öğrencilerden Çalışma Yaprağı-1’i açmaları istenir ve aşağıdaki yönerge 
verilir:

“Şu anda hayatınızın önemli bir aşamasından geçiyorsunuz. LGS ve girdi-
ğiniz diğer sınavlarla ilgili hepiniz farklı duygulara sahipsiniz. Durum böl-
mesinde sizin günlük hayatta sınavla ilgili yaşayabileceğiniz bazı olayla-
ra yer verdim. Bu olaylar gerçekleştiğinde nasıl hissedersiniz bunu duygu 
bölmesine yazmanızı istiyorum. Dilerseniz kâğıdın arka yüzündeki duygu 
balonlarından yardım alabilirsiniz. Balonlarda yer almayan duyguları da 
yazabilirsiniz.”

5. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1’i doldurmaları için yeterli süre verilir. Süre 

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

10. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerden Çalışma Yaprağı-1’e yazdıkları duygulara ait duygu (emoji) 
kartları oluşturmaları istenir. Gönüllü öğrencilerin çalışmaları sınıf panosunda 
“Sınava İlişkin Duygularım” temasıyla sergilenebilir.

Ahmet UĞUR, Etkinlik Düzenleme Kurulu

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Uygulayıcıya Not:

sonunda gönüllü öğrencilerin paylaşımları alınır.

6. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki tartışma sorularıyla 
süreç devam ettirilir:

• Süreçte neler hissettiniz/düşündünüz?

• Bu etkinlikte sınava yönelik hangi duygularınızı fark ettiniz?

• Çalışma Yaprağı-1’e duygu balonlarında yer almayan duygulardan 
ekleyen oldu mu? Hangi duygular bunlar? 

• Sınava ilişkin duygularımızın farkında olmak sizce neden önemlidir?

• Sınav öncesinde, sırasında veya sonrasında yaşanan duygular sınav 
sonucu üzerinde nasıl bir etkiye sahip olabilir?

7. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir açıklama 
ile etkinlik sonlandırılır:

“Bugün hayatınızın önemli bir dönemecinde yani sınava hazırlık sürecinde 
yaşayabileceğiniz muhtemel olaylar üzerinden duygularınızı ifade ettiniz. 
Duygularınızı ifade etmeniz onların farkında olduğunuzu gösterir. Sınava 
ilişkin duygularınızın farkında olmanız ise onları iyi bir şekilde yönetmenizi 
sağlayacaktır.”

1. Etkinlik Bilgi Notunda yer alan bilgilerin önceden yönergeye uygun şekilde 
okunarak alıştırma yapılması önemlidir. 

2. Mümkün olduğunca her öğrencinin duygularını almak gerekmektedir.

3. Duygu balonlarının sayısı artırılabilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1’de öğrencilerin doldurması istenen alanların sayısı 
öğrencilerin performansına göre azaltılabilir.

2. Tartışma soruları basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

3. Öğrencilerin düşüncelerini ifade etmeleri için ek süre verilebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

D
U

RU
M

D
U

YG
U

SI
N

A
V 

ES
N

A
SI

N
D

A
 İK

İ S
EÇ

EN
EK

 A
RA

SI
N

D
A

 K
A

LD
IĞ

IM
D

A

BA
KA

N
LIK

 T
A

RA
FI

N
D

A
N

 L
G

S 
Ö

RN
EK

 S
O

RU
LA

RI
 A

Ç
IK

LA
N

Ğ
IN

D
A

LG
S 

SA
BA

H
I U

YA
N

D
IĞ

IM
D

A

LG
S 

D
EN

EM
ES

İN
D

E 
TÜ

RK
Ç

E 
D

ER
Sİ

N
D

EN
 B

EK
LE

D
İĞ

İM
D

EN
 F

A
ZL

A
 Y

A
N

LIŞ
 

YA
PT

IĞ
IM

D
A

SI
N

A
V 

ES
N

A
SI

N
D

A
 S

O
RU

 B
EK

LE
M

ED
EĞ

İM
 K

O
N

U
LA

RD
A

N
 S

O
RU

LD
U

Ğ
U

-
N

U
 G

Ö
RD

Ü
Ğ

Ü
M

D
E

LG
S’

D
E 

G
Ö

ZE
TM

EN
İN

 S
IN

A
VI

N
IZ

 B
İT

M
İŞ

Tİ
R,

 D
ED

İĞ
İN

İ D
U

YG
U

Ğ
U

M
D

A

SI
N

A
V 

ES
N

A
SI

N
D

A
 S

O
RU

LA
RI

N
 B

EK
LE

D
İĞ

İM
D

EN
 Z

O
R 

O
LD

U
Ğ

U
N

U
 G

Ö
R-

D
Ü

Ğ
Ü

M
D

E

ER
TE

Sİ
 G

Ü
N

 O
LA

N
 M

A
TE

M
A

Tİ
K 

SI
N

A
VI

N
A

 H
A

ZI
RL

A
N

IR
KE

N
 S

O
RU

LA
RI

 
Ç

Ö
ZE

M
ED

İĞ
İM

D
E

SI
N

A
VA

 5
 D

A
Kİ

KA
 K

A
LA

 A
KL

IM
D

A
Kİ

LE
Rİ

N
 U

Ç
U

P 
G

İT
Tİ

Ğ
İN

İ 
D

Ü
ŞÜ

N
D

Ü
-

Ğ
Ü

M
D

E



614

Çalışma Yaprağı 2
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

 Bu bilgi notu etkinliği daha verimli uygulayabilmeniz için hazırlanmıştır. Etkinlik esnasında verilen 
yönergelerin önemli kısımlarının vurgulanarak öğrenciye iletilmesi için bu yönergelerin bazı noktaları koyu 
olarak yazılacaktır. Buradaki ifadeleri öğrencilere aktarırken önemine dikkat çekmeniz etkinliğin verimini 
artıracaktır.
 
 Etkinliğin amacı açıkladıktan sonra verilen yönergede;
 “Balonların içerisinde yer alan duyguları görüyorsunuz. Bu duygular ve çok daha fazlasını günlük 
hayatta devamlı olarak yaşıyoruz. Ancak bazen yaşadığımız duyguların farkında olamıyoruz. Bu duygular 
bedenimizde kendilerini gösteriyorlar ve bu bazen gözümüzden kaçabiliyor. Duygularımızı kontrol ede-
bilmemiz için onları önce tanımamız daha sonra fark etmemiz gerekiyor.”

 Etkinliğin kazanımını ifade eden yönerge olduğu için koyu renkle ifade edilen kısmın vurgulanması 
önemlidir.

 “Şu anda hayatınızın önemli bir aşamasından geçiyorsunuz. LGS süreci ile ilgili hepiniz farklı duy-
gulara sahipsiniz. Durum bölmesinde sizin günlük hayatta yaşayabileceğiniz bazı olaylara yer verdim. Bu 
olaylar gerçekleştiğinde nasıl hissedersiniz bunu duygu bölmesine yazmanızı istiyorum. Dilerseniz kâğıdın 
arka yüzündeki duygu balonlarından yardım alabilirsiniz. Balonlarda yer almayan duyguları da yaza-
bilirsiniz.”

 İnsanların yaşadığı yüzlerce duygunun içerisinden çok daha azı balonların içerisinde verilmiştir. 
Duygu balonları öğrencilerin duyguların bir kısmını görmeleri ve zihinlerinde etkinliği daha iyi canlandıra-
bilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Burada yazmayan duyguların da çalışma yaprağında belirtilmesi oldukça 
önemlidir ve öğrenciler bunun için teşvik edilmelidir.

 Etkinliğin vargı cümlesinde vurgulanması gereken noktalar koyu renkle gösterilmiştir.

 “Bugün hayatınızın önemli bir dönemecinde yani sınava hazırlık sürecinde yaşayabileceğiniz muh-
temel olaylar üzerinden duygularınızı ve bu duygularınızın bedeninizde kendini nasıl gösterdiğini konuştuk. 
Duygularımızın farkında olmak onları kontrol edebilmemizi sağlar. Yaşadığımız her duygunun aslında 
bir işlevi vardır. Mesela sınavlara ilişkin çok yoğun kaygı yaşıyor olabilirsiniz. Bu kaygı kontrol ede-
bildiğiniz sürece sizin sınava önem vermenizi ve bu sınava çalışmanızı sağlar. Ancak kaygınızı 
kontrol edemediğinizde sınava etkin bir şekilde hazırlanamazsınız. Eğer duygularınızı kontrol etmekte zorla-
nıyorsanız ve bu konu hakkında özel olarak konuşmak istiyorsanız rehberlik ve psikolojik danışma servisine 
gelebilirsiniz.”

 Etkinliğin sonunda duyguların da aslında işlevleri olduğuna değinmek önemlidir. Çünkü öğrenciler 
duyguların gereksiz olduğunu ve onlardan zarar göreceklerini düşünebilirler. Her duygunun aslında insanı 
koruyan bir yönü olduğu öğrencilere aktarılmalıdır.
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BENİM STRATEJİM BAŞARI!

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik

Üst öğrenim kurumlarına geçiş sınavlarına hazırlanmak ve başarılı olmak için 
stratejiler geliştirir./11.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 sınıftaki öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Eğitsel Planlama ve Başarı

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

1. Etkinliğe ısınma oyunu ile başlanır. Öğrenciler ayakta, geniş halka olurlar. 
Sınıfta kaç kişi varsa hedef bu sayıya kadar anlaşmadan, birbirinden ha-
bersiz başlayarak, kimin hangi sayıyı söyleyeceğini bilmeden, işaret vb. 
yapmadan, karışık olarak saymaktır. (Örneğin 1’den 20’ye kadar saymaya 
çalışılır.) Herkes bir sayı söyleyecektir. Aynı anda aynı sayıyı söyleyenler 
oyundan çıkar.

2. Isınma oyununun ardından sınıf düzeni sağlanır ve “Bu etkinliğimizde üst öğ-
renim kurumlarına geçiş sınavına hazırlanmak ve başarılı olmak için strateji 
geliştirebilmeyi amaçlıyoruz.” ifadeleriyle etkinliğin amacı açıklanır.

3. Öğrencilerden gitmek istedikleri üst öğrenim kurumlarını hayal etmeleri ve 
oraya girebilmek için nelere ihtiyaçları olduğunu düşünmeleri istenir. “Sev-
gili öğrenciler, 8. sınıf düzeyindeki tüm öğrenciler gibi hepinizin amaçladığı 
bir şey var. İyi bir liseye gitmek veya derslerde şimdikinden başarılı olmak… 
Bu amaçlarınıza ulaşmak için belki de hepinizin farklı yollar izlemesi gere-
kebilir. Bu yolları belirlemek, sınava hazırlanmak ve başarılı olmak için bazı 
stratejilere ihtiyacınız olacak. Sizlere dağıtacağım çalışma yapraklarını bu 
stratejileri oluşturmak için bir araç olarak kullanacağız.” denerek Çalışma 
Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır. 

4. “Bir strateji oluştururken amacın gerçekleşmesine kalan süre çok önemlidir. 
Çalışma Yaprağında da sınava kalan süreler belirtilip her birine A, B ve 
C kodları verilmiştir. Sizden tablonun altındaki her bir cümlenin sınava ne 
kadar süre kala yapıldığında daha etkili olacağını düşünerek cümlelerin ba-
şındaki boşluğa gerekli kodu yazmanızı istiyorum. Bir cümle birden fazla 
kodla eşleştirilebilir. Hepsini bitirdiğinizde tüm sınıfla tartışacağız.” denir ve 
tüm öğrencilerin bitirmesi beklenir. 

5. Gönüllü öğrencilerin kendi stratejilerini paylaşmaları sağlanır.

6. Öğrencilerin paylaşımları tamamlandıktan sonra aşağıdaki tartışma soruları 

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

11. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

öğrencilere yöneltilerek sınıf içi etkileşim sağlanır:

• Sınava hazırlanma ve sınavlarda başarılı olmak için kendi stratejinizi 
geliştirmek hakkında neler düşünüyorsunuz? 

• Geliştirdiğiniz stratejinin sınav başarınız üzerinde ne gibi etkileri ola-
cağını düşünüyorsunuz?

• Size verilen maddelerden farklı olarak ne gibi davranışlar stratejileri-
nize eklenebilir?

• Strateji geliştirmek bir üst kuruma geçiş sınavlarının tümüne ve haya-
tımızdaki diğer amaçlarımıza da uyarlanabilir mi? Bu konuda neler 
düşünüyorsunuz?

7. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir açıklama 
ile süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, sizinle bugün sınavlara hazırlanma ve başarılı olma stra-
tejileri geliştirmenizi amaçlayan bir etkinlik gerçekleştirdik. Planlı ve sistemli 
çalışmayı gerektiren her amaç/hedefiniz için strateji geliştirmek ve uygula-
mak size yardımcı olacaktır. Her durumda olduğu gibi amacı gerçekleştir-
mek için kalan zaman, maddi olanaklar ve motivasyon durumu stratejinizi 
geliştirirken dikkate almanız gereken unsurlardır. Başarılı olabilmek için ge-
liştirdiğiniz bu stratejilerin sürekliliğinin sağlanmasına, gereken değişiklikle-
rin yapılmasına ve alışkanlık hâline getirmenize ihtiyaç vardır. Hayatınızın 
çoğu alanında sistemli olmayı alışkanlık hâline getirdiğinizde başarı size 
ulaşılmaz gelmeyecektir. Hepinize etkinliğe katıldığınız için teşekkür ediyo-
rum.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerden kendi stratejilerini ekleme ve çıkarmalarla oluşturup çalışma 
alanlarında görebilecekleri bir noktaya asmaları istenebilir.

Zeynep ALTUNCU

Uygulayıcıya Not:

1. Uygulayıcı tarafından öğrencilerin Çalışma Yaprağı-1’deki geliştirdikleri 
stratejilerin seçtikleri zaman aralıklarında uygulanabilir olmasına dikkat 
edilmelidir. Gerektiğinde uygulayıcı tarafından öğrencilere dönüt verilmelidir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

2. Çalışma yaprağındaki doldurulacak maddeler sayıca azaltılarak etkinlik 
öğrencilerin düzeyine göre basitleştirilebilir.
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Çalışma Yaprağı 1

Sınava birkaç ay kala Sınava bir ay kala Sınava bir hafta kala

A B C

Aşağıda sınava hazırlanmada ve başarılı olmada strateji geliştirirken kullanabileceğiniz bazı yollar verilmiştir. 
Yukarıdaki tabloda verilen zaman aralıklarına göre en etkili yolları eşleştirerek kendi başarılı olma stratejinizi 

oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Not: Her yol için birden fazla zaman aralığı seçilebilir.

 

______Hedef belirlemek.

______Çalışma programını çalışma ve mola saatlerine dikkat ederek hazırlamak.

______Yeterli ve verimli ders çalışma yollarını öğrenmek, buna göre çalışma planı hazırlamak.

______Deneme sınavlarına girmek veya evde deneme sınavı çözmek.

______Her dersten konu eksiklerini analiz etmek.

______Okul sınavlarına da önem verip sistemli çalışmak.

______Her gün işlenen konuları tekrar etmek.

______Haftalık konu tekrarları yapmak.

______Deneme sınavlarında yanlış yapılan/boş bırakılan sorularla uğraşmak/öğretmenlere sormak.

______Uyku ve yeme düzenini belirlemek ve bu düzene uymak.

______Konu eksiği olmayan derslerden bol bol soru çözmek.

______Deneme sınavlarından sonra eksik konuları belirleyip çalışmak.

______Her gün belirli sürelerde kitap okuma alışkanlığı kazanmak.

______Ders çalışmak ve soru çözmek için gereken ortamı dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırmak.

______Test çözerken süre tutarak ne kadar hızlanman gerektiğini bilmek.

______Her derse aynı önemi vermek.

______Konu eksiği olan derslerde konu anlatımlarına öncelik vermek.

______Test çözme tekniklerini öğrenmek ve uygulamak.

______Deneme sınavlarını sınav provası gibi görerek ciddiyetle tamamlamak.
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NEDEN BÖYLE DAVRANIYORUM?

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Davranışları ve değerleri arasında bağ kurar./12.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Etkinlik Bilgi Notları ve Çalışma Yaprağı-2’nin etkinlik öncesinde birer adet 
çıktısı alınır ve okunarak hazırlık yapılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Benlik Farkındalığı

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Çalışma Yaprağı-2 

3. Etkinlik Bilgi Notu-1

4. Etkinlik Bilgi Notu-2

1. Etkinliğin amacının öğrencilerin davranışları ve değerleri arasında bağ kur-
mak olduğu açıklanır.

2. Öğrencilerin dikkatini çekebilmek için aşağıdaki sorular sorularak etkinlik 
başlatılır ve gönüllü öğrencilerden cevapları alınır:

• Son zamanlarda ne tür davranışlarda bulundunuz? 

• Bu şekilde davranmanıza yol açan şeyler nelerdi?

3. Alınan cevapların ardından öğrencilere bir de aşağıdaki soru yöneltilir: 

• Peki, değerler denildiğinde aklınıza neler gelmektedir, değerlere ör-
nek verebilir misiniz?

4. Öğrencilerin cevapları alındıktan sonra, Etkinlik Bilgi Notu-1’den faydalana-
rak öğrencilere kısa bir bilgilendirme yapılır.  

5. Daha sonra öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve aşağıdaki yönerge 
verilir:

“Şimdi sizlere bir hikâye okuyacağım. Ben hikâyeyi okurken sizlerden de 
dağıttığım çalışma yaprağındaki hikâye kahramanının sahip olduğu değer-
leri belirleyerek ve hangi davranışından dolayı bu değerlere sahip olduğunu 
karşılarına yazarak çalışma yaprağını doldurmanızı istiyorum.”

6. Çalışma Yaprağı-2’de yer alan hikâye okunur ve öğrencilerin çalışma yap-
rağını doldurmaları için belli bir süre verilir. 

7. Öğrencilerin çalışma yaprağını doldurmaları için verilen süre bittikten sonra 

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

12. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerin yaşantıları boyunca kendisinin ya da çevresindeki bireylerin sahip 
olduğu değerleri, onların davranışlardan yola çıkarak fark edebilecekleri hatır-
latılarak bireyin kendisini ve çevresini tanımada bunları düşünmeleri istenebilir.

Recep GÜÇLÜ

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Uygulayıcıya Not:

gönüllü öğrencilerden yazdıklarını paylaşmaları istenir.

8. Öğrenciler yazdıkları cevapları paylaştıktan sonra cevapların yer aldığı Et-
kinlik Bilgi Notu-2’den faydalanılarak eğer varsa öğrencilerin değinmediği 
değer ve davranış örnekleri öğrencilerle paylaşılır. 

9. Daha sonra öğrencilerle aşağıdaki yönerge paylaşılır: 

“Bu hikâyedeki kişinin davranışları ve değerleri arasında bir bağ kurdunuz, 
şimdi sizlerden kendi yaşantılarınızı düşünerek kendi davranışlarınızı ve de-
ğerlerinizi düşünmenizi, hangi davranışlarınız ve değerleriniz arasında bağ 
kurduğunuzu bizimle paylaşmanızı istiyorum.” şeklinde yönerge verilir.

10. Öğrencilerden gelen cevaplar doğrultusunda paylaşımda bulunulur.

11. Süreç tartışma soruları kapsamında devam ettirilir:

• Bu etkinlikle neler kazandığınızı düşünüyorsunuz?

• Hikâyedeki kişinin davranışları ve değerleri arasında bağ kurduktan 
sonra kendi davranış ve değerleriniz arasında da bağ kurmaya çalış-
mak size neler hissettirdi? 

• Davranışlarınız ve değerleriniz arasında bağ kurmaya çalışmak bu-
günden itibaren sizin yaşamınızı hangi açıdan etkileyebilir?

12. Gönüllü öğrencilerden paylaşımları alındıktan sonra Etkinlik Bilgi Notu-1’de 
yer alan bilgilerden faydalanılarak aşağıdaki yönergeye benzer şekilde 
davranışlar ve değerler arasındaki bağ açıklanıp etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, bugünkü etkinlikte de gördüğünüz gibi bireyin sahip 
olduğu değerler, iyiyi ya da doğruyu ayırt edebilmesini ve buna göre dav-
ranmasını sağlayan unsurlardır ve bir bireyin hangi değerlere sahip olduğu-
nu, yaşamında nelere önem verdiğini onların davranışlarından anlamamız 
mümkündür.”

1. Örnek hikâye metninde yer alan kahramanın ismi eğer sınıfınızda yer alan 
bir öğrencinin ismiyle aynı ise hikâye kahramanının ismini sınıfınızda yer 
alan öğrencilerin isimlerinden farklı bir isimle değiştiriniz.

2. Örnek olay metnini, öğrencilerin çalışma yaprağını daha iyi doldurabilmesi 
ve metni daha net anlayabilmeleri için yavaş, anlaşılır okumaya özen 
gösterilmesi, eğer öğrenciler istekte bulunursa bir kez daha okunması uygun 
olacaktır.

3. Öğrencilerin çalışma yaprağını doldurmaları için 10-15 dakika yeterli 
olacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyallerde uyarlama yapılabilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’in doldurulması sırasında öğretmen bireysel olarak 
rehberlik ederek destek sunabilir. 

3. Konunun anlatımı ve verilen yönergeler kelime sayısı, kelime zorluğu veya 
yabancılığı göz önünde bulundurularak basitleştirme yapılabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

NOT: Hikâye kahramanı hangi değere sahipse değerin yanındaki kutucuğu işaretleyiniz ve bu değere karşılık 
hangi davranışı sergilediğini karşısına yazınız.

DEĞERLER DEĞERE KARŞILIK HANGİ DAVRANIŞI SERGİLEMİŞ?

ADALET

DOSTLUK

DÜRÜSTLÜK

ÖZ DENETİM

SABIR

SAYGI

SEVGİ

SORUMLULUK

YARDIMSEVERLİK

VATANSEVERLİK
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Çalışma Yaprağı 2

MUTLU OLMAK İSTİYORSAN

 Berkay, gülümseyerek uyandı. Uykusunu almanın, erken yatmanın verdiği rahatlıkla yatağından kalk-

tı. Her sabah yaptığı gibi elini yüzünü yıkadı, üstünü giydi, annesini öpüp kahvaltı masasına oturdu. Masada-

kiler harika görünüyordu.

 Okula gittiği günlerde kahvaltı yaparken verilen ödevleri yapmanın ve güne hazırlanmanın rahatlı-

ğıyla o gün okulda neler öğreneceğini düşünürdü. Özellikle bu sene düşünceleri daha da yoğundu. Çünkü 

bu sene 8. sınıfa geçmişti ve sene sonunda LGS’ye girecekti. Her öğrenci gibi o da kendini bazen stresli 

hissediyordu. Ancak böyle zamanlarda çok sevdiği öğretmeninin şu sözlerini hatırlayıp rahatlıyordu: “Kendi-

nize güvenin, gücünüzün farkına varın. Sınav her şey demek değil ancak çalışmak size fayda sağlayacaktır. 

Unutmayın ki harcanan hiçbir emek boşa gitmeyecek.” Evet, harcadığı emeklerin boşa gitmeyeceğini biliyor, 

verilen görevleri elinden geldiğince yerine getiriyor ve bunun kendisine fayda sağlayacağını biliyordu.

 Annesinin “Berkay, haydi kahvaltını yap, daldın yine.” demesiyle irkildi. Kahvaltısını yapıp, önceki 

günden hazırladığı çantasını alarak okula gitmek için evden çıktı.

 Berkay, her gün okul yolunda aynı yaşlı teyze ile karşılaşıyor ve yaşlı teyzenin soba kovasının külle-

rini dökmesine yardım ediyordu. Çünkü yaşlı teyzenin bunu yaparken zorlandığını biliyordu. Sevecendi Ber-

kay. Yardım ettiği yaşlı teyze de dâhil arkadaşları, öğretmenleri kısacası herkes severdi onu. Arkadaşlarına 

derslerinde yardım eder, öğretmenlerine karşı hep nazik bir tavır sergilerdi. Çoğu zaman gülümserdi. Elbette 

üzgün olduğu zamanlar oluyordu ama bunu uzun süre devam ettirmez, tekrar neşesini gösterirdi çevresine. 

Yakın arkadaşları hep merak ederlerdi. Berkay nasıl bu kadar gülebiliyor ve derslerine nasıl bu kadar odak-

lanabiliyor diye. Farklıydı onlardan. Elbette bu farklılığın bir sebebi olmalıydı.

 Berkay’ın böyle davranmasında bir öğretmeninin etkisi çoktu. Öğretmeninin öğretileri Berkay’ın dü-

şünce yapısını değiştirmiş, yaşamı daha anlamlı hâle gelmeye başlamıştı. Kendisini tanımak istemiş, kendisini 

tanıdıkça yapabileceklerinin farkına varmış ve kendisini hep geliştirmek istemişti. Kendisine “Neden böyle-

sin?” sorusunu soran arkadaşına son olarak şunları söyledi: “Fark ettim ki hepimizin hataları, yaşadığımız 

olumsuzluklar oluyor. Fakat hepimizin olumlu yanları da var. Mutlu olmak istiyorsak kendimizi tanımalı, sev-

meli ve kendimize güvenmeliyiz. Ben böyle mutlu oluyorum.”
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1

Sayın Uygulayıcı,
 Bu bilgi notu, etkinliği uygularken öğrencilere verilecek olan bilgilerde sizlere yardımcı olmak ama-
cıyla hazırlanmıştır. Etkinliğin başında öğrencilere sorulan “Peki, ‘değer’ nedir? Değerlere örnek verebilir 
misiniz?” sorusuna aşağıdaki bilgilerden yararlanarak öğrencilere açıklama yapabilirsiniz:

 “Değerler genel olarak birey için asıl önemli olanın ne olduğunu ifade eder. Değerler neyin iyi ya 
da kötü, neyin istenen ya da istenmeyen, neyin ulaşılması neyin kaçınılması gereken olduğuna dair genel 
inançlardır.1 Değerler kişilere neyi tercih edip etmemeyi, hayatlarındaki kritik noktaları, nasıl yaşamlarını 
sürdürmeleri gerektiğini ortaya koyar.2”

 Değerin tanımını yaptıktan sonra öğrencilere örnek değerler sunabilirsiniz. Bu örnek değerler, Sınıf 
Rehberlik Programı’nda işlenen, Millî Eğitim Bakanlığının öğretim programlarında yer alan kök değerler olan 
adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi 
değerler olabilir. Öğrenciler bu değerlerden öz denetim değerinin anlamını sorabilirler. Buna karşılık öğren-
cilere aşağıdaki bilgilerden yararlanarak tanım yapabilirsiniz:

 “Öz denetim; kişinin kendisi ve dünya arasında daha iyi, daha ideal uyuma sahip olması için kendini 
değiştirme ve uyarlama kapasitesi olarak değerlendirilmektedir.3 Öz denetim, kişinin bazı kuralları benimse-
mesi ve dış uyarılara gerek kalmadan bu kurallara kendi kendine uyması ve uygulamasıdır. Kısaca, insanın 
kendi kendini yönetme yeteneğini kazanmasıdır. Ne yapıp ne yapmaması gerektiğini bilip kendi kendine 
yapma, sürekli uyarı ve ikaza gerek kalmadan görevlerini yerine getirmedir.”

 Bu bilgileri öğrencilere aktarıp sunumları tamamladıktan sonra etkinlik sonunda öğrencilere vereceği-
niz davranış ve değerler arasındaki ilişkiyi açıklayan yönergede aşağıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz: 

 “Değerler insanların sahip oldukları tutum ve davranışların belirlenmesi ve yönlendirilmesi konusunda 
önemli bir fonksiyona sahiptir4. Bireylerin sahip olduğu değerleri belirlemede tutum ve davranışlar bir ölçüt 
görevi görür. İnsanın duygu, düşünce ve davranışlarıyla yakından ilgili olan değerler sosyal bilimcilere göre, 
insan davranışlarını açıklamada temel öneme sahiptir.5 Bireyin sahip olduğu değerler, iyiyi ya da doğruyu 
ayırt edebilmesini ve buna göre davranmasını sağlayan unsurlardır. Bu nedenle değerlerin, insanın yaşama 
bakış açısının ve davranışlarının temelini oluşturan bir kavram olduğu söylenebilir.6 Sonuç olarak davranışlar 
ve değerler birbirleriyle iç içedir ve aralarındaki ilişki karşılıklıdır. Bireylerin davranışları hangi değerlere 
sahip olduğunu gösteren önemli belirleyicilerdir ve davranışlar bireyin önem verdiği inançlara göre değişiklik 
gösterebilirler.

1 Işık, Ş. (2016). Ortaokullarda Grup Rehberlik Etkinlikleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

2 Akbaş, O. (2008). Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.

3 Duyan V. Gülden Ç. Ve Gelbal S. (2012). Özdenetim Ölçeği-ÖDO: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 23(1), 26.

4 Dilmaç, B. ve Kulaksızoğlu, A. (2000). İnsani Değerler Eğitimi Programı. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, 199-208.

5 Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk Öğretmenlerin Değerler Yönelimi ve Schwartz Değer Kuramı, Türk Psikoloji Dergisi, 15 (45), 59-76.

6 Ateş, Ö. (2017). Türkiye’de Değerler Eğitimi Uygulamalarının Öğrencilere Kazandırılması İstenen Olumlu Özellikler Üzerindeki Etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 

15(34), 41-60.
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DEĞERLER DEĞERE KARŞILIK HANGİ DAVRANIŞI SERGİLEMİŞ?

ADALET

DOSTLUK Arkadaşlarına yardım etmesi, onlarla ilgilenmesi ve onlar tarafından 
sevilmesi.

DÜRÜSTLÜK

ÖZ DENETİM
Erken yatıp erken kalkması, başkasına ihtiyaç duymadan işlerini 
yapması, ödevlerini zamanında yapıp okula hazırlıklı gitmesi, zamanını 
düzenlemesi.

SABIR

SAYGI Öğretmenlerine karşı her zaman nazik davranması, insanlarla iyi ilişkiler 
kurması.

SEVGİ Her sabah annesini öpmesi, çevresi tarafından sevilmesi ve onlarla 
sağlıklı ilişkiler kurması.

SORUMLULUK

Verilen görevlere önem vermesi ve onları elinden geldiğince yerine 
getirmesi. Okul sorumluluklarının farkında olması, çantasını önceki 
günden hazırlaması, ödevlerini her zaman yapması ve ertesi güne 
hazırlanması.

YARDIMSEVERLİK Her sabah yaşlı teyzeye yardım etmesi, arkadaşlarına ödevlerinde 
yardım etmesi.

VATANSEVERLİK

ETKİNLİK BİLGİ NOTU 2 
(ÇALIŞMA YAPRAĞI ÖRNEK CEVAPLAR)
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DEĞERLERİM, BENİM!

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Mesleki değerlerinin farkına varır./13.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 ve Etkinlik Bilgi Notu sınıftaki öğrenci sayısı kadar ço-
ğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Farkındalığı

8. Sınıf

1. Etkinlik Bilgi Notu

2. Çalışma Yaprağı-1

1. Etkinliğe ısınma oyunu ile başlanır. Öğrencilerden ayağa kalkarak sınıfa 
dağılmaları istenir. Bir ebe seçilerek dışarı çıkarılır. Sınıftaki diğer öğrenciler 
arasından bir lider seçilir ve seçilen öğrenci bir hareket yapar (örneğin el 
çırpma, ayak vurma vb.) diğerleri de onu taklit eder. Ebe içeri alınır ve lideri 
bulması istenir. Ebe sırtını döndüğünde lider hareketi değiştirir. Ebenin lideri 
bulması için üç hakkı olur. Oyun iki veya üç kere oynanır.

2. Isınma oyunu sonrası sınıf düzeni sağlandıktan sonra “Bu etkinliğimizde 
mesleki değerlerinizin farkına varmanızı sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadele-
riyle etkinliğin amacı açıklanır.

3. “Meslek değerleri denince akla gelmesi gereken şey, kişilerin meslek seçi-
minde önem verdiği değerleridir. Ayrıca her mesleğin gerektirdiği değer-
lerle sizin mesleki değerlerinizin örtüşmesi, meslek seçiminde doğru yolda 
olduğunuzu göstermektedir. Peki, bunlara hangi örnekleri verebiliriz?” ifa-
deleriyle öğrenciler düşünmeye sevk edilir. Cevaplarını paylaşmak isteyen 
öğrencilerden alınan cevaplar tahtaya not edilir. 

4. “Değer kavramı; ulaşmayı istediğimiz hedeflere ve ideallere atfettiğimiz 
önemdir. Değerler kişiye özgüdür. Aynı şekilde mesleki değerler bir mesleği 
birey için değerli hâle getiren özellikler anlamına gelir ve her birey için 
değişkenlik gösterebilir. Mesleki değerler bir mesleği yaparken hissettiğimiz 
ve mesleğin getirilerinden aldığımız doyum olarak açıklanabilir.” ifadeleri 
öğrencilere okunarak ön bilgilendirme yapılır.

5. Çalışma yaprağı öğrencilere dağıtılarak yönerge okunur. “Sizlere dağıttı-
ğım çalışma yapraklarında baloncukların içinde mesleki değerler bulunmak-
tadır. Baloncukların tam ortasında ise hayalinizdeki mesleği yazmanız için 
boş bir bölüm var. Sahip olduğunuz mesleki değerlerinizi oklarla bu alana 
birleştiriniz. Sizin mesleki değerlerinizle sahip olmak istediğiniz mesleğin 
gerektirdiği değerleri dikkatle inceleyiniz.”

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

13. HAFTA



626

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerden kendi mesleki değerlerini gerektiren farklı meslek türleri bulmala-
rı istenebilir.

2. Öğrencilerden ailelerinde çalışan kişilerin mesleki değerleri ve mesleklerinin 
gerektirdiği değerlerle ilgili görüşmeler yapmaları istenebilir.

Zeynep ALTUNCU

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Uygulayıcıya Not:

6. Öğrenciler çalışma yapraklarını doldurduktan sonra gönüllü öğrencilerden 
var ise paylaşım yapmaları istenir ve aşağıdaki sorularla sınıf içi etkileşim 
sağlanır:

• Mesleki değerlerle ilgili bilgilendirme sonrasında daha önce sahip 
olduğunuzu bilmediğiniz değerleriniz oldu mu? Olduysa bunlar ne-
lerdir?

• Sahip olmak istenen meslekle kişinin mesleki değerlerinin örtüşmesi 
veya örtüşmemesi nasıl sonuçlar doğurabilir?

7. “Sevgili öğrenciler, meslek seçimi yapılırken kişinin mesleki değerlerini bil-
mesi önemlidir. Meslekler bireylerin gözünde ihtiyaçlarına uygun olduğu 
oranda değerlidir. Yapacağınız meslek seçiminde yetenekleriniz ve ilgile-
riniz kadar değerlerinizi de göz önüne alarak seçimler yapmanız kariyer 
yolculuğunda doyum sağlamanıza ve mutlu olmanıza yardımcı olacaktır. 
Doğru mesleği seçmek için öncelikle kişinin kendi mesleki değerlerinin farkı-
na varması gerekmektedir. Bugünkü etkinliğimizde de sizlerle bunu gerçek-
leştirmeye çalıştık. Etkinliğe katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.” 
ifadeleri ile etkinlik sonlandırılır.

1. Öğrencilerin paylaşacağı örneklerin gerçeği yansıtan örnekler olmasına 
dikkat edilmelidir.

2. Olumsuz örnek oluşturabilecek veya öğrencilerin kendilerini güvensiz 
hissettikleri paylaşımlara izin verilmemelidir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Isınma oyununun nasıl oynanacağı detaylı anlatılarak öğrencilere model 
olunabilir.

2. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

3. Çalışma yaprağındaki görseller ve yazılar büyütülerek, kontrast renkte bir 
zemin üzerine yapıştırılarak ya da dokunsal özellikler eklenerek materyal 
görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

En yaygın mesleki değerler şunlardır;

Ekonomik kazanç: Çok para kazanma ve yüksek hayat standartlarında yaşama.

Toplumsal saygınlık: Toplumda saygın bir yer edinme, statü ve itibar sahibi olma.

Sosyal güvence: Gelecekte kendini güvende hissetme, işsiz kalma korkusu yaşamama.

Güvenlik: Tehlikelerden uzakta çalışabilme.

Meslekte ilerleme: Bilgi ve becerileri geliştirerek meslekte yükselebilme, ilerleyebilme.

Yetenekleri kullanma: Sahip olunan yetenek ve becerileri kullanma olanağı bulma.

Yaratıcılık: Yeniliklere açık olma, özgün düşünceler tasarımlar ve uygulamalar gerçekleştirebilme.

Bağımsızlık: Bağımsız olabilme, işini başkalarına bağımlı olmadan istediği gibi yapabilme.

Güç ve otorite: Başkalarını yönetecek ve denetleyecek bir konumda olma.

İkna: Başkalarını ikna edip onları etkileyerek belli eylemlere yöneltme olanağı bulma.

Değişiklik: Sıkça değişik görev, etkinlikler, çalışma alanları olması, işin kendini güncelleyebilir olması.

Düzenlilik: Çalışma saatlerinin ve işlerin rutin ve düzenli olması.

İş birliği: Başkalarıyla iş birliği yapma, onlarla sorumluluğu paylaşma olanağı bulma.

Tanınma: Çevresinde ünlü bir kişi olma, yaptığı işle tanınır olma.

Özel yaşam: İşin kendi özel yaşamına vakit ayırabilme olanağı tanıması.
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Çalışma Yaprağı 1
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ADIM ADIM GELECEĞE

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Kısa ve uzun vadeli kariyer amaçları oluşturur./14.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notunun A3 formatında çıktısı alınır.

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

3. Çalışma Yaprağı-2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Hazırlığı 

8. Sınıf

1. Etkinlik Bilgi Notu

2. Çalışma Yaprağı-1

3. Çalışma Yaprağı-2

4. Tahta kalemi

1. Etkinliğe “Sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Bu etkinliğimizde kariye-
rimizle ilgili kısa ve uzun vadeli amaçlar oluşturma üzerinde duracağız.” 
açıklamasıyla giriş yapılır.

2. Öğrencilere “Kısa vadeli amaçlar bizim yakın zamanlı amaçlarımızı, uzun 
vadeli amaçlarımız ise uzak zamanlı amaçlarımızı ifade eder. Örneğin şu 
anki kısa vadeli kariyer amacımız planlı ders çalışabilmek, fen lisesini ka-
zanabilmek ise uzun vadeli kariyer amacımız tıp fakültesini kazanabilmek, 
yüksek lisans yapabilmek gibi amaçlar olabilir.” denerek kısa ve uzun vade-
li amaçlar hakkında bilgi verilir.

3. Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir. Tahta, kısa vadeli kariyer amaçları 
ve uzun vadeli kariyer amaçları diye ikiye ayrılarak öğrencilerin verdikleri 
cevaplar ilgili bölümlere uygulayıcı tarafından yazılır:

• Kısa vadeli kariyer amaçları neler olabilir?

• Uzun vadeli kariyer amaçları neler olabilir?

4. Öğrencilere aşağıdaki sorular sorularak öğrenciler paylaşım yapmaya teş-
vik edilir:

• Kariyer amaçları kişilik özellikleriyle uygun olmalı mıdır?

• Kariyer amaçları ulaşılabilir, gerçekçi amaçlar olmalı mıdır?

• Kariyer amaçlarına ulaşıldığında kişiyi mutlu etmeli midir?

5. Uygulayıcı öğrencilerin paylaşımlarından sonra A3 formatında çıktı alınan 
Etkinlik Bilgi Notu-1’i tahtaya asar ve öğrencilere okur.

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

14. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-2 dağıtılır. Bu çalışmada öğrencilerin Çalışma 
Yaprağı-1’de oluşturdukları kısa ve uzun vadeli amaçlar ile Çalışma Yapra-
ğı-2’deki gelecekte kendilerini nerede gördüklerine dair düşüncelerinin örtüşüp 
örtüşmediğini fark ederek etkinliğin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma 
için öğrencilere bir hafta süre verilir ve süre sonunda öğrencilerden çalışmalarını 
sınıfla paylaşmaları istenir.

2. Öğrencilerden aşağıdaki soruları kullanarak aileleriyle bir görüşme yapmaları 
ve gönüllü öğrencilerin bu görüşmeyi sınıfla paylaşmaları istenir.

• Benim yaşımdayken kariyer amaçlarınız neydi?

• Bu amaçlarınızın kaç tanesini gerçekleştirebildiniz?

• Gerçekleştiremediyseniz ne yaptınız?

• Gelecek amaçlarınız nelerdir?

Ecem Dilara KARATOPRAK

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Uygulayıcıya Not:

6. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve 10 dakika süre verilir. Kısa ve 
uzun vadeli kariyer amaçlarını yazmaları istenir.

7. Bu süreç tamamlandıktan sonra gönüllü olan öğrencilerin çalışmalarını sınıf-
la paylaşmaları istenir.

8. Öğrencilerin paylaşımları tamamlandıktan sonra “Hayatımızda uzun ve kısa 
vadeli kariyer amaçlarımızın olması önemlidir. Bu amaçlar kariyer yolculu-
ğumuzda bize tıpkı bir harita gibi yol gösterir. Eğer amaçlarımız olmazsa 
sonbaharda dökülen yapraklar gibi rüzgârın bizi savurduğu yere gitmek 
zorunda kalabiliriz. Aslında istemsizce gittiğimiz bu yer bizi mutlu etme-
yebilir ve istediğimiz hayatı bize sunmayabilir. Tabii ki her şey amaçları-
mız doğrultusunda ve istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ancak öyle bir durumda 
amaçlarımızı esnetmek ve duruma göre şekillendirmek bizim elimizdedir. 
Kariyer yolculuğunda, yan koltukta değil direksiyonda oturmamız gerekir.” 
açıklamasıyla etkinlik sonlandırılır.

1. Etkileşimli tahta veya projektör bulunan sınıflarda Etkinlik Bilgi Notu tahtaya 
yansıtılabilir.

2. Sınıf öğrencilerinin arasında Çalışma Yaprağı-2’de yazılı, örnek olaydaki 
kişinin ismini taşıyan bir öğrenci varsa örnek olaydaki isim değiştirilebilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yapraklarında öğrencilerin dolduracakları kısımların sayısı/içeriği 
öğrencilerin performansına göre azaltılabilir.

2. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

3. Çalışma yapraklarındaki yazıların puntosu büyütülerek veya dokunsal 
özellikler eklenerek yapraklar görme yetersizliği olan öğrenciler için işlevsel 
hâle getirilebilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

 � AMAÇLARIMIZ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİMİZE UYGUN OLMALIDIR

 9 Çocuklarla vakit geçirmeyi sevmeyen birisi için okul öncesi öğretmeni olmak uygun bir kariyer 

amacı olmayabilir.

 9 Doğayı, gezmeyi, hareketli olmayı seven birisi için kapalı bir alanda, masa başı bir işte çalışmak 

uygun bir kariyer amacı olmayabilir.

 � AMAÇLARIMIZ ULAŞILABİLİR-GERÇEKÇİ AMAÇLAR OLMALIDIR

 9 Yazı yazmayı, kitap okumayı sevmeyen birisinin, ileride iyi bir yazar olacağım hayali, gerçekçi bir 

kariyer amacı olmayabilir.

 � AMAÇLARINIZA ULAŞTIĞINIZDA SONUÇ SİZİ MUTLU ETMELİDİR.

 9 Sadece akademik başarısı yüksek olduğu için doktor veya mühendis olmayı isteyen birisi diğer 

özellikleri göz ardı ediyorsa (kişilik özelliklerine uygunluk ve gerçekçilik) o amaca ulaştığında ha-

yattan doyum sağlayamayabilir.



632

Çalışma Yaprağı 1
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Çalışma Yaprağı 2

5 
 

 

 

ÖRNEK OLAY 

Merve Hanım; 35 yaşında, 8 senelik evli ve 6 yaşında bir çocuk annesidir. Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumuş ve yine aynı üniversitede yüksek lisans 

eğitimini tamamlamıştır. İşini çok sevmektedir ve doktora yapmayı da 

istemektedir. 

İş yaşamı dışında, ailesiyle vakit geçirmektedir. Bisiklete binmeyi ve doğa 

yürüyüşleri yapmayı çok sevmektedir. Bazı hafta sonları katıldığı bir bisiklet 

kulübüyle doğa gezilerine gitmekten keyif almaktadır. 

 

Aşağıdaki soruları duruma uygun olarak cevaplandırınız. 

 

MERVE HANIM  

15 YAŞINDA 

MERVE HANIM  

25 YAŞINDA 

MERVE HANIM 

 35 YAŞINDA 

Hangi okula gitmektedir? 

………………………........... 

……………………………… 

Okuldaki başarı durumu 

nedir? 

………………………………. 

………………………………. 

Gelecekteki amaçları nedir? 

………………………………. 

………………………………. 

Nasıl bir işte çalışmaktadır? 

………………………………… 

………………………………… 

İşinde başarılı ve mutlu 

mudur? 

………………………………… 

………………………………… 

Gelecekteki amaçları nedir? 

………………………………. 

………………………………. 

Nasıl bir işte çalışmaktadır? 

………………………………… 

………………………………… 

İşinde başarılı ve mutlu 

mudur? 

………………………………… 

………………………………… 

Gelecekteki amaçları nedir? 

………………………………. 

………………………………. 

 

Sizde örnek olayda olduğu gibi kısa ve uzun vadeli amaçlarınızı düşünerek 

gelecekte nasıl birisi olacağınızı kısaca yazınız. 

15 YAŞIMDA BEN 25 YAŞIMDA BEN 35 YAŞIMDA BEN 
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YARDIM SESİ

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal-Duygusal

İhtiyacı olduğunda yardım arar./15.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Sınıf U oturma düzeni olacak şekilde hazırlanır.

2. U biçimli sınıfın ortasına bir masa ve iki sıra karşılıklı olacak şekilde yerleş-
tirilir.

3. Renkli A4 kâğıdına Çalışma Yaprağı-1’deki sorular yazılır. Soruların yazılı 
olduğu renkli A4 kâğıdı tahtaya asılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişiler Arası Beceriler

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Bir adet renkli A4 kâğıdı

3. Tahta kalemi

1. Etkinlik aşağıdaki açıklama yapılarak başlatılır: 

“Sevgili öğrenciler, hayatta hepimiz yardıma ihtiyacımız olan durumlarla 
karşılaşırız. Bu hafta ihtiyacımız olduğunda yardım arayabileceğimiz durum-
larla ilgili bir etkinlik yapacağız.” 

2. Öğrencilere, ön hazırlık amacıyla aşağıdaki soru yöneltilir: 

• Bir konuda yardıma ihtiyacınız olduğunu nasıl anlarsınız?

3. Öğrencilerden gelen cevaplar dinlenir ve gerekli geri bildirim sağlanır. 

4. Öğrencilere, yardım arama ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirileceği belirtilerek 
sınıf iki gruba ayrılır.

5. Öğrencilere aşağıdaki yönerge verilir: 

“Sevgili öğrenciler, şimdi her gruptan birer kişi sırayla ortada bulunan sı-
ralara karşılıklı şekilde oturacaktır. Ardından, karşılıklı oturan bu arkadaş-
larınıza bir soru soracağım. Cevap vermek isteyen öğrencinin elini bir kez 
çırpması gerekmektedir. İlk söz hakkı elini ilk çırpan öğrencinin olur.”

6. Öğrenciler ilgili yerlere yerleştikten sonra, Çalışma Yaprağı-1’de yer alan 
sorulardan birincisi sorularak etkinliğe başlanır. 

7. Elini ilk çırpan öğrenci, vereceği cevabı önce sözlü biçimde söyler. Ardın-
dan tahtada asılı duran renkli A4 kâğıdına verdiği cevabı yazar.

8. Bu soru-cevap etkinliği çalışma yaprağındaki tüm sorular ve örnek olaylar 
bitene kadar tekrarlanır.

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

15. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

9. Sorular bittiğinde öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir: 

• Siz de yardım aradığınız bir anınızı düşününüz. Yardım aramak sizi 
nasıl etkiledi? 

• Yaşadığınız olayda yardım aramasaydınız neler olurdu? 

10. Alınan cevapların ardından öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılarak süreç 
sonlandırılır: 

“Hepimiz zaman zaman yardıma ihtiyaç duyarız. Önemli olan hangi du-
rumlarda yardıma ihtiyacımız olduğunu fark edebilmek ve yardım arama 
sürecimizi doğru yönetebilmektir. Yani, hangi durumda, hangi kaynaktan ve 
nasıl yardım arayacağımızı bilmek önemlidir.” 

11. Etkinlik sürecinde tahtada cevapları verilen renkli A4 kâğıdı sınıf panosuna 
asılır.

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerden birkaç grup oluşturularak ihtiyaç durumunda yardım arama ile 
ilgili bir grup sloganı oluşturmaları istenir, bir sonraki dersten önce oluşturulan 
sloganların renkli şekilde hazırlanarak sınıfa getirilmesi ve panoda sergilenmesi 
istenebilir.

Alp Kaan TUNÇ

Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma Yaprağı-1’deki örnek olaylar etkinliğin uygulandığı şehre ve 
öğrencilerin ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’deki örnek olayların sayısı sınıfın mevcuduna göre 
artırılabilir veya azaltılabilir.

3. Renkli A4 kâğıdı yerine cevaplar tahtaya yazılabilir.

4. Etkinliğin sonunda yardım arama ile ilgili özlü sözler öğrencilerle 
paylaşılabilir veya tartışabilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Ortadaki masaya birlikte oturacak öğrenciler seçilirken uygun akran 
eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre düzenlenebilir. 

2. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan ifadelerin uzaktan da rahatlıkla görülebilecek 
şekilde daha büyük punto ve boyutlarda basılmasına ya da yazılmasına 
dikkat edilerek materyallerde uyarlama yapılabilir.

3. Öğrencilerin Çalışma Yaprağı-1’de yer alan ifadeleri düşünmeleri için belirli 
bir süre verdikten sonra gönüllü öğrenciler tarafından cevaplamasına izin 
verilerek öğrenme süreci farklılaştırılabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

1) Ayşe okuldan çıktıktan sonra eve doğru yürürken yangın çıkmış bir ev görür. Ayşe ne yapmalıdır?

2) Mehmet, öğretmeninin verdiği matematik sorusunu çözmekte zorlanıyor! Mehmet ne yapmalıdır?

3) Elif son zamanlarda yoğun bir biçimde kaygı hissetmektedir. Elif ne yapmalıdır?

4) Mehmet Akif’in annesi son zamanlarda devamlı üzgün hissetmektedir. Mehmet Akif’in annesi ne 

yapmalıdır?

5) Emine çekingen birisi olduğu için arkadaş edinmekte zorlanmaktadır. Emine ne yapmalıdır?

6) Tarık’ın evine hırsız girmiştir. Tarık ne yapmalıdır?

7) Alışverişten dönen Naime teyzenin elindeki poşetler ağır olduğundan taşımakta zorlanmaktadır. 

Naime teyze ne yapmalıdır?

8) Pınar, zaman yönetimi ile ilgili zorlanmaktadır ve kafası karışmıştır. Pınar, ne yapmalıdır?
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ÖĞRENME VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİ

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik Gelişim 

Öğrenme ve verimli ders çalışma stratejilerini açıklar./16.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu-2 etkinlik uygulamasından önce uygulayıcı tarafından 
okunmalıdır.

2. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan 20 ifade çoğaltılarak her öğrenciye bir ifade 
gelecek şekilde kesilir, katlanır ve torbanın içine konur.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Eğitsel Planlama ve Başarı

8. Sınıf

1. Etkinlik Bilgi Notu-1

2. Etkinlik Bilgi Notu-2

3. Çalışma Yaprağı-1 

4. Tahta kalemi

5. Makas

6. Torba

1. Etkinliğe “Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bugünkü çalışmamıza kü-
çük bir hafıza uygulaması ile başlayacağız.” açıklamasıyla giriş yapılır. 

2. Uygulayıcı tarafından yüksek sesle “kar, masa, ağaç, taş, şişe, sınav, başa-
rı, para, çiçek, yastık, kitap, müzik” kelimeleri 3 defa tekrar edildikten sonra 
“Az önce saydığım kelimeleri sayabilir misiniz?” diye sorularak sınıftaki gö-
nüllü öğrencilerden biri seçilir.

3. Öğrencinin paylaşımı alındıktan sonra uygulayıcı tarafından kelimeler 2 kez 
daha söylenir ve sınıfta başka bir gönüllü öğrenciden kelimeleri sayması is-
tenir. Paylaşımda bulunan öğrenciye uygulayıcı tarafından “İlkokuldaki sınıf 
öğretmeninin adı neydi?” sorusu yöneltilir. 

4. Uygulayıcı tarafından kelimeler 2 kez daha tekrarlanır ve başka bir gönüllü 
öğrenci seçilerek kelimeleri sayması istenir. Öğrencinin paylaşımı alındıktan 
sonra uygulayıcı “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zamandır?” diye 
sorar. Öğrencinin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki soru ile sürece 
devam ettirilir:

• Arkadaşlarınız birkaç dakika önce duydukları kelimeleri hatırlayıp sa-
yamazken yıllar önceki öğretmenlerinin ismini veya Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nın tarihini nasıl hatırladılar? 

5. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra uygulayıcı tarafından aşağıdaki 
açıklama yapılır:

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

16. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

“Çünkü ilkokul öğretmeninin adı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tari-
hi gibi bilgiler uzun süreli belleğe kalıcı bir biçimde yerleştirildiğinden isten-
diği zaman geri getirilebildi. Fakat saydığımız kelimeler uzun süreli belleğe 
yerleşmediğinden ve kısa süreli belliğin de sınırlı kapasitesi sebebiyle kelime-
leri sayabilmek mümkün olmadı. Bizler çevreden gelen sayısız uyarıcıyı duyu 
organlarımız ile algılayıp kısa süreli belleğe oradan da uzun süreli belleğe 
aktarırız. Bu aslında bizim öğrenme sürecimizdir.” 

6. Uygulayıcı tarafından “Şimdi sizlerle bilgiyi algılama, kaydetme, hatırlama 
ve kullanma süreci olan öğrenme ile verimli ders çalışma stratejileri hakkın-
da konuşacağız.” denir, öğrenme ve verimli ders çalışma stratejilerine ilişkin 
bilgi notunun bulunduğu torba alınır. Sonrasında “Sevgili öğrenciler, elim-
deki bu torbada öğrenme ve verimli ders çalışma stratejileri hakkında bilgi 
notları yer alıyor. Sizler bu torbadan birer tane kâğıt seçeceksiniz. Daha 
sonra bununla ilgili çalışma yapacağız.” denir.

7. Öğrenciler torbadan kâğıtlarını seçtikten sonra uygulayıcı Etkinlik Bilgi No-
tu-1’de yer alan şekli tahtaya yansıtır. “Sevgili öğrenciler, şekilde de gördü-
ğünüz üzere öğrenme ve verimli ders çalışma stratejilerini dikkat stratejileri, 
tekrar stratejileri ve anlamlandırmayı artıran stratejiler olarak sınıflandırmak-
tayız. Sizlerden torbadan seçtiğiniz bilgi notlarını içeriğine bakarak dikkat 
stratejileri, tekrar stratejileri ve anlamlandırmayı artıran stratejiler olarak 
gruplara ayrılmanızı istiyorum. Gruplarda elinizdeki bilgi notlarını birleştire-
rek tartışıp değerlendireceksiniz. Daha sonra gruplar ister grupta iş bölümü 
yaparak ister gruptan bir sözcü seçerek bu stratejileri sınıfta diğer arkadaş-
larına açıklayacaklar. Sorusu olan arkadaşlarınız, sorularını açıklama ya-
pan gruba yönlendirecek. Haydi, başlayalım!” denir ve öğrencilere yeterli 
süre verilir. 

8. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra gruplar sırasıyla tahtaya gele-
rek dikkat stratejileri, tekrar stratejileri ve anlamlandırmayı artıran stratejileri 
arkadaşlarına açıklar.  

9. Öğrencilerin yaptığı açıklamalar uygulayıcı tarafından Etkinlik Bilgi No-
tu-2’den takip edilir. Eksik veya hatalı açıklamalar düzeltilerek öğrenciler 
doğru bilgiye yönlendirilir. 

10. Uygulayıcı tarafından eğer isterlerse sınıfın açıklama yapan gruba soru yö-
neltebileceği hatırlatılır. 

11. Tüm gruplar açıklamalarını yapana kadar süreç devam ettirilir. 

12. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki sorularla süreç devam 
ettirilir:

• Etkinlikle birlikte yeni öğrendiğiniz öğrenme ve verimli ders çalışma 
stratejileri oldu mu? Bunlar neler?

• Dikkat stratejileri, tekrarlama stratejileri ve anlamlandırmayı artıran 
stratejiler arasında daha önceden kullandıklarınız var mı? Bunlar han-
gileri ve nerede kullanıyorsunuz? 

• Bundan sonraki süreçte bu stratejilerden hangilerini kullanma konu-
sunda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz?

• Dikkat stratejileri, tekrarlama stratejileri ve anlamlandırmayı artıran 
stratejiler arasında nasıl bir ilişki vardır?  

• Öğrenme ve verimli ders çalışma stratejileri ile ders başarısı arasında 
nasıl bir ilişki vardır?

13. Öğrencilere aşağıdakine benzer bir açıklama yapılarak süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, öğrenme bilgiyi algılama, kaydetme, hatırlama ve kul-
lanma sürecidir. Bu sürece bizler aktif olarak katılmaktayız ve süreci çaba-
mız ile yönlendirebilmekteyiz. Dikkat, tekrarlama ve anlamlandırmayı artı-
ran stratejileri kullanarak etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlayabiliriz.”
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerden öğrenme ve verimli ders çalışma stratejilerine yönelik afiş ha-
zırlamaları istenir. Bunun için iki hafta süre verilir. Verilen sürenin sonunda 
hazırlanan afiş, gönüllü öğrenciler tarafından sınıfta sunularak sınıf panosuna 
asılabilir.

2. Öğrencilerden yıl boyunca ders çalışırken dikkat stratejileri, tekrar stratejileri ve 
anlamlandırmayı artıran stratejilerden yararlanmaları ve bu stratejilerin kendi 
öğrenme süreçlerini nasıl kolaylaştırdığını gözlemlemeleri istenebilir.

Sevgi GÜNGÖR

Uygulayıcıya Not:

1. Torba yerine içi görünmeyen herhangi bir kutu, poşet vb. kullanılabilir. 

2. Etkinlik Bilgi Notu-1’de yer alan şeklin tahtaya yansıtılma imkânı yoksa 
uygulayıcı tarafından tahtaya çizilebilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Tahtaya yansıtılan Etkinlik Bilgi Notu gereksinimi olan öğrencilerin yakından 
görebilmesi için çıktı alınıp kendilerine verilebilir.

2. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

3. Çalışma yaprağındaki yazıların puntosu büyütülerek veya kabartmalı 
özellikler eklenerek materyal görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-2

ÖĞRENME STRATEJİLERİ 

 Öğrenme stratejisi, bireyin kendi kendine öğrenmesini kolaylaştıran tekniklerin her biridir. Bu tek-
nikler, öğrenen birey tarafından öğrenme sırasında bilgi işleme sürecini etkilemesi için kullanılan davranış 
ve düşünceleri kapsar. Öğrenme stratejileri ile öğrencinin kendini güdülemesi; yani bilgilerini seçmede, 
edinmede, düzenlemede ya da bütünleştirmede etkili yollar izlemesini sağlamak amaçlanır.

 Öğrenme stratejilerinin temel işlevi, öğrencilerin öğrenmelerini denetlemelerini ve yönlendirme-
lerini sağlamaktır. Öğrenciler, her öğrenme konusu ya da durumu için farklı öğrenme stratejileri kullana-
bilirler. Bu da öğrenme stratejilerinin çeşitlendirilebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir nitelikte olduklarını 
gösterir. Değişik öğrenme stratejilerini kullanabilen ve yeni öğrenme stratejileri geliştirebilen öğrencilerin 
kendi kendilerine ve etkili öğrenmeyi gerçekleştirebildiklerini söyleyebiliriz.

 Öğrenme stratejileri, dikkat stratejileri, tekrar stratejileri, anlamlandırmayı artıran stratejiler, yürü-
tücü biliş stratejileri ve duyuşsal ve güdüsel stratejiler olarak beş grupta incelenebilir. 

DİKKAT STRATEJİLERİ

 Dikkat stratejileri dış dünyadan gelen uyarıcıyı kısa süreli belleğe alınmasını kolaylaştıran strate-
jilerdir.
 -Altını çizme; dikkati yöneltmede kullanılan stratejilerden biri, metinde yazıların altını çizmedir. 
Anahtar sözcüklerin ve temel düşüncelerin altının çizilmesi, öğrenciler tarafından yaygınlıkla kullanıl-
maktadır. Ancak altını çizme, okunan metinde önemli düşüncelerle, önemli olmayanın ayırt edilmesine 
dayanmalıdır. Tüm cümlelerin altını çizmek doğru bir davranış değildir.
 -Metin kenarına not alma, bilinmeyen sözcükleri yuvarlak içine alma, anlaşılmayan yerlere soru 
işareti koyma vb. işaret ve açıklamalar dikkatin bu kısımlara yoğunlaştırılmasını sağlar. 
 - Metni gözden geçirme; dikkatin odaklaşmasında metindeki başlıklar, alt başlıklar, şekil, grafik, 
şema ve benzeri etkili rol oynar. Dikkatini odaklaştıran öğrenci metini okumadan önce başlık ve tabloları, 
şemaları gözden geçirerek zihninde bir ön örgütleyici oluşturabilir. 
 -Renkli kalem kullanma dikkatin yönlendirilmesini sağlar.

TEKRAR STRATEJİLERİ

 Tekrar stratejileri kısa süreli belleğe kaydettiğimiz bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması sırasın-
da yapılan etkinliklerdir. Tekrar stratejileri bir listeyi yinelemek ya da bir metini aynen tekrar etmek gibi 
bilginin uzun süreli belleğe daha uygun işlenmesine yardım eder.
 Özellikle bir şiirin, önemli bir sözün, ya da bir matematik formülünün öğrenilmesinde tekrarlama 
stratejisinden yararlanılabilir. 
 Konuyu sesli olarak tekrarlama, başkasına anlatma, yazıya aktarma, yeniden dinleme, okuma ve 
yazma tekrar stratejilerindendir. 
 Tekrar stratejisi ezberlemeye dayalı olduğu için uzun süre öğrencinin hafızasında kalamamakta 
ve unutulmaktadır. Araştırmacılar bu stratejinin etkili olabilmesi için anlamlandırma stratejilerinin kullanıl-
masının faydalı olacağını belirtmektedirler. 
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ANLAMLANDIRMAYI ARTIRAN STRATEJİLER 

 Anlamlandırmayı artıran stratejiler bilginin uzun süreli belleğe anlamlı bir bütün olarak yerleşme-
sini sağlayan stratejilerdir. Yeni gelen bilgiye anlam verilebilmesi için konu ile ilgili ön bilgiler var olan 
bilgi ile ilişkilendirilmelidir. 
 - Zihinsel imge oluşturma: Bu stratejiden, özellikle çiftli çağrışım öğrenmesi, sıralı liste öğrenme 
ve serbest hatırlamalı liste öğrenme durumlarında yararlanılır. Örneğin çiftli çağrışım öğrenmesinde, 
“kitap-çocuk” biçimindeki bir sözcük çiftini hatırlamayı amaçlayan bir öğrenci, zihninde kitap okuyan bir 
çocuk canlandırabilir. Böylece, öğrenci bu sözcük çiftini daha kolay hatırlayabilir ve öğrenebilir.
 - Cümlede kullanma: Bu strateji, anahtar sözcük yöntemi ile birlikte yabancı dilde sözcük öğren-
mede, çeşitli konularla ilgili kavram ve olguların öğrenilmesinde kullanılır. Örneğin, İngilizcedeki “car” 
(otomobil) sözcüğünü öğrenmek isteyen bir öğrenci, Türkçede ses benzerliği olan “kar” sözcüğünü anah-
tar sözcük olarak alıp bunları bir cümlede, söz gelimi “Karlı havada otomobil kullanmam.” cümlesi içinde 
kullanabilir. Öğrenci, “kar” sözcüğü “otomobil” sözcüğünü çağrıştırdığı için, daha sonra “kar” sözcüğü-
nü duyduğu zaman “otomobil” sözcüğünü hatırlayabilir.
 -Eklemleme stratejisi, mevcut bilgi ile yeni bilgiler arasında ilişkiler kurulmasını sağlar. Bu süreçle 
yeni bilgi daha anlamlı hale gelerek, kodlama kolaylaşır ve daha belirleyici olur. Eklemleme stratejileri, 
yeni bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe, bilinenle yeni bilgi arasında ilişki kurularak ve birlik 
yaratarak geçişine de olanak sağlar. Örneğin bir telefon numarasını anlamlı bir tarihle, birisinin yaş 
günü ile ilişkilendirmek, telefon numarasını anlamlı hale getirecek ve uzun süreli bellekte kalma olasılığı 
artacaktır. 
 -Örgütleme stratejileri eklemleme stratejileri gibi yeni materyallerin anlamlılığını artırır. Örgütleme 
stratejileri gruplama, terim ya da düşünceleri bir araya getirme, küçük alt parçalara bölmeyi içerebilir. 
Ayrıca önemli düşünceleri belirlemeyi ya da daha geniş bilgiden ana düşünceleri çıkarmayı da içerir. 
Örgütleme stratejisini kullanan kişi materyali yeniden yapılandırarak düzenleyecek ve kendisi için anlamlı 
hale getirecektir. Örneğin, bir öğrenci taşıtların adlarını içeren bir listeyi ezberlemek istediğinde listede 
yer alan taşıtların adlarını “kara taşıtları”, “deniz taşıtları” ve “hava taşıtları” biçiminde gruplandırarak 
örgütleyebilir. Böylece taşıt adlarını daha kolay ve eksiksiz hatırlayabilir.
 -Başka sözcüklerle anlatma: Metnin öğrencinin kendi sözcükleri ile ya da metindekinden farklı 
sözcüklerle anlatılması.
 -Özet çıkarma: Yazılı bir materyalin özetlenmesi etkili bir öğrenme yoludur. Özetleme ile metinin 
anlaşılması ve anımsanması kolaylaşır. Özetleme, öğrenciyi birçok yönden destekler. Bunlar; 
1) Anlamlı okuma
2) Önemli düşünceleri belirleme
3) Kendi tümceleri ile içeriği oluşturma. 
Böylece öğrenen kişi, bu ilkeleri kullanarak bilgiyi yeniden örgütler ve anlamlı hâle getirir.

KAYNAK: 

KErdem, A.R. (2005). Öğrenmede Etkili Yolar: Öğrenme Stratejileri ve Öğretimi. Elementry Education Online, 4(1). 

Orkun, M.A. ve Bayırlı, A. (2019). Öğrenme Stratejileri ve Öğretimi. Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 2(1):64-74.

Özer, B. (2008). Öğrenmeyi öğretme. Hakan, A. (Ed.). Öğretmenlik meslek bilgisi alanındaki gelişmeler içinde (s.149-162). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğre-
tim Fakültesi Yayınları.

Subaşı, G. (2000). Etkili Öğrenme: Öğrenme Stratejileri. Milli Eğitim Dergisi,146.
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Çalışma Yaprağı 1

Dikkat stratejileri:
Dikkat stratejileri dış dünyadan gelen uyarıcıyı kısa süreli 
belleğe alınmasını kolaylaştıran stratejilerdir.

Tekrar stratejileri:
Tekrar stratejileri kısa süreli belleğe kaydettiğimiz bilgilerin 
uzun süreli belleğe aktarılması sırasında yapılan etkinliklerdir.

Anlamlandırmayı artıran stratejiler:
Anlamlandırmayı artıran stratejiler bilginin uzun süreli belleğe 
anlamlı bir bütün olarak yerleşmesini sağlayan stratejilerdir.

Anlamlandırmayı artıran stratejiler:
Yeni gelen bilgiye anlam verilebilmesi için konu ile ilgili 
ön bilgiler var olan bilgi ile ilişkilendirilmelidir.

Dikkat stratejileri:
Dikkati yöneltmede kullanılan stratejilerden biri, metinde 
yazıların altını çizmedir. Anahtar sözcüklerin ve temel dü-
şüncelerin altının çizilmesi, öğrenciler tarafından yaygın-
lıkla kullanılmaktadır.

Dikkat stratejileri:
Ancak altını çizme, okunan metinde önemli düşünceler-
le, önemli olmayanın ayırt edilmesine dayanmalıdır. Tüm 
cümlelerin altını çizmek doğru bir davranış değildir.

Dikkat stratejileri:
Metin kenarına not alma, bilinmeyen sözcükleri yuvarlak 
içine alma, anlaşılmayan yerlere soru işareti koyma vb. 
işaret ve açıklamalar dikkatin bu kısımlara yoğunlaştırıl-
masını sağlar.

Dikkat stratejileri:
Metni gözden geçirme; dikkatin odaklaşmasında metin-
deki başlıklar, alt başlıklar, şekil, grafik, şema ve benzeri 
etkili rol oynar. Dikkatini odaklaştıran öğrenci metini oku-
madan önce başlık ve tabloları, şemaları gözden geçire-
rek zihninde bir ön örgütleyici oluşturabilir.

Dikkat stratejileri:
Renkli kalem kullanma dikkatin yönlendirilmesini sağlar.

Tekrar stratejileri:
Tekrar stratejileri bir listeyi yinelemek ya da bir metini ay-
nen tekrar etmek gibi bilginin uzun süreli belleğe daha 
uygun işlenmesine yardım eder.

Tekrar stratejileri:
Özellikle bir şiirin, önemli bir sözün, ya da bir matematik 
formülünün öğrenilmesinde tekrarlama stratejisinden ya-
rarlanılabilir.

Tekrar stratejileri:
Konuyu sesli olarak tekrarlama, başkasına anlatma, ya-
zıya aktarma, yeniden dinleme, okuma ve yazma tekrar 
stratejilerindendir.

Tekrar stratejileri:
Tekrar stratejisi ezberlemeye dayalı olduğu için uzun süre 
öğrencinin hafızasında kalamamakta ve unutulmaktadır. 
Araştırmacılar bu stratejinin etkili olabilmesi için anlam-
landırma stratejilerinin kullanılmasının faydalı olacağını 
belirtmektedirler.

Anlamlandırmayı artıran stratejiler:
Zihinsel imge oluşturma: Bu stratejiden, özellikle çiftli 
çağrışım öğrenmesi, sıralı liste öğrenme ve serbest hatır-
lamalı liste öğrenme durumlarında yararlanılır. Örneğin 
çiftli çağrışım öğrenmesinde, “kitap-çocuk” biçimindeki bir 
sözcük çiftini hatırlamayı amaçlayan bir öğrenci, zihninde 
kitap okuyan bir çocuk canlandırabilir. Böylece, öğrenci 
bu sözcük çiftini daha kolay hatırlayabilir ve öğrenebilir.
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Anlamlandırmayı artıran stratejiler:
Cümlede kullanma: Bu strateji, anahtar sözcük yöntemi ile 
birlikte yabancı dilde sözcük öğrenmede, çeşitli konularla 
ilgili kavram ve olguların öğrenilmesinde kullanılır. Örne-
ğin İngilizcedeki “car” (otomobil) sözcüğünü öğrenmek is-
teyen bir öğrenci, Türkçede ses benzerliği olan “kar” söz-
cüğünü anahtar sözcük olarak alıp bunları bir cümlede, 
söz gelimi “Karlı havada otomobil kullanmam.” cümlesi 
içinde kullanabilir. Öğrenci, “kar” sözcüğü “otomobil” 
sözcüğünü çağrıştırdığı için, daha sonra “kar” sözcüğünü 
duyduğu zaman “otomobil” sözcüğünü hatırlayabilir.

Anlamlandırmayı artıran stratejiler:
Eklemleme stratejisi, mevcut bilgi ile yeni bilgiler arasında 
ilişkiler kurulmasını sağlar. Bu süreçle yeni bilgi daha an-
lamlı hale gelerek, kodlama kolaylaşır ve daha belirleyici 
olur. Eklemleme stratejileri, yeni bilginin kısa süreli bellek-
ten uzun süreli belleğe, bilinenle yeni bilgi arasında ilişki 
kurularak ve birlik yaratarak geçişine de olanak sağlar. 
Örneğin bir telefon numarasını anlamlı bir tarihle, birisi-
nin yaş günü ile ilişkilendirmek, telefon numarasını anlamlı 
hale getirecek ve uzun süreli bellekte kalma olasılığı artar.

Anlamlandırmayı artıran stratejiler:
Örgütleme stratejileri eklemleme stratejileri gibi yeni ma-
teryallerin anlamlılığını artırır. Örgütleme stratejileri grup-
lama, terim ya da düşünceleri bir araya getirme, küçük 
alt parçalara bölmeyi içerebilir. Ayrıca önemli düşünceleri 
belirlemeyi ya da daha geniş bilgiden ana düşünceleri 
çıkarmayı da içerir.

Anlamlandırmayı artıran stratejiler:
Başka sözcüklerle anlatma: Metnin öğrencinin kendi söz-
cükleri ile ya da metindekinden farklı sözcüklerle anlatıl-
ması.

Anlamlandırmayı artıran stratejiler:
Özet çıkarma; yazılı bir materyalin özetlenmesi etkili bir 
öğrenme yoludur. Özetleme ile metinin anlaşılması ve 
anımsanması kolaylaşır. Özetleme, öğrenciyi birçok yön-
den destekler. Bunlar: 
1) Anlamlı okuma 
2) Önemli düşünceleri belirleme 
3) Kendi tümceleri ile içeriği oluşturma Böylece öğrenen 
kişi, bu ilkeleri kullanarak bilgiyi yeniden örgütler ve an-
lamlı hâle getirir.

Anlamlandırmayı artıran stratejiler:
Örgütleme stratejisini kullanan kişi materyali yeniden ya-
pılandırarak düzenleyecek ve kendisi için anlamlı hâle 
getirecektir. Örneğin bir öğrenci taşıtların adlarını içeren 
bir listeyi ezberlemek istediğinde listede yer alan taşıtların 
adlarını “kara taşıtları”, “deniz taşıtları” ve “hava taşıtla-
rı” biçiminde gruplandırarak örgütleyebilir. Böylece taşıt 
adlarını daha kolay ve eksiksiz hatırlayabilir.
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ATTIM HAFIZAYA!

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik 

Belleğini güçlendirecek stratejileri kullanır./17.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu-1’in poster boyutunda çıktısı alınır.

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

3. Çalışma Yaprağı-2 her öğrenciye bir kutucuk verilecek sayıda çoğaltılır ve 
kutucuklar makasla kesilir.

4. Etkinlik Bilgi Notu-2 uygulayıcı tarafından okunmalıdır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Eğitsel Planlama ve Başarı

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Çalışma Yaprağı-2

3. Etkinlik Bilgi Notu-1

4. Etkinlik Bilgi Notu-2

5. Makas

1. Öğrencilere, etkinliğin amacının belleği güçlendirecek stratejileri kullanmak 
olduğu açıklanır.

2. Çalışma Yaprağı-2’den kesilen kutucuklardan her biri bir öğrenciye verilir.

3. Etkinlik Bilgi Notu-1, öğrencilerin göreceği şekilde tahtaya yapıştırılır.

4. Uygulayıcı, Etkinlik Bilgi Notu-2’den yararlanarak stratejilerden birini okur 
ve bu stratejiye verilebilecek örneğin hangi öğrencilerde olduğunu sorar.

5. Doğru örneğin olduğu öğrencilere, örneğin yer aldığı kutucuğun altındaki 
noktalı yere stratejinin adını yazmasını söyler.

6. Süreç, strateji örnekleri doğru şekilde eşleşene kadar devam ettirilir.

7. Öğrencilerden ellerindeki örneklerden de yararlanarak örneğin yazılı oldu-
ğu kâğıdın arkasına kendi stratejilerine uygun birer örnek yazmaları istenir. 
Bunun için öğrencilere yeterli süre verilir.

8. Öğrenciler süreci tamamladıktan sonra gönüllü öğrencilerden yazdıkları ör-
nekleri sınıfla paylaşmaları istenir.

9. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki tartışma sorularıyla 
süreç devam ettirilir:

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

17. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Bellek destekleyici stratejileri daha önce kullandınız mı? Hangi strate-
jiyi, nerede, nasıl kullandınız?

• Bu stratejileri kullanmanın ne gibi faydaları olabilir?

• Bu bellek destekleyici stratejileri bundan sonra nerede, nasıl kullanma-
yı düşünüyorsunuz?

10. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir 
açıklama ile süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, belleği güçlendirmek amacıyla çeşitli bellek destekleyici 
stratejilerin kullanılabilir. Bu stratejileri kullanmak öğrenilecek bilgiyi daha 
anlamlı hâle getirerek öğrenilen bilgilerin hatırlanmasını kolaylaştırmakta-
dır.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerden Çalışma Yaprağı-1’i 
çalışma odalarında uygun bir yere asmaları, stratejileri her kullandıklarında 
ilgili kutucuklardan birini işaretlemeleri istenir.

Gamze TEMELOĞLU

Uygulayıcıya Not:

1. Etkinlik Bilgi Notu-1 etkinlik sonunda sınıf panosuna asılabilir.

2. Etkinlik Bilgi Notu-1 poster boyutunda çıktı alınamıyorsa etkileşimli tahtaya 
yansıtılabilir.

3. Etkinlik Bilgi Notu-2, öğrencilerin etkinlikten sonra stratejilerin açıklamalarını 
ve örneklerini görebilmeleri için, Çalışma Yaprağı-1 sınıfta paylaşılana 
kadar (iki hafta) sınıf panosunda sergilenebilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yapraklarındaki yazıların puntosu büyütülerek veya dokunsal 
özellikler eklenerek görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

2. Tartışma soruları basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

3. Çalışma yapraklarının yapılması sürecinde öğrencilere bireysel destek 
olunabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

BELLEK DESTEKLEYİCİ STRATEJİLER

KAYNAK: 

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi 

Çalışma Yaprağı 1

Yerleşim (Loci) Yöntemi: Belirli bir 
bilgiyi doğru sırayla hatırlamaya 
yardım eder. Bu yöntemde çok iyi 
bilinen bir çerçevede bulunan 
ögelerle, hatırlanmak istenen 
listedeki ögeler sırasıyla 
eşleştirilerek imajlar oluşturulur. 

Zincirleme Yöntemi: Hatırlanması 
gereken birinci öge, ikinci öğe ile, 
ikinci öğe üçüncü öge ile, üçüncü öge 
dördüncü öge ile ilişkilendirilecek 
şekilde öykü hâline getirilir. Öykünün 
birinci cümlesi birinci ögeyi 
hatırlatırken, ondan sonra gelen ikinci 
öge için ipucu olur. İkinci öge üçüncü 
için ipucudur ve zincirleme bu şekilde 
devam ederek bütün ögelerin 
hatırlanmasını sağlar.

Anahtar Sözcük Yöntemi: Bu 
yöntem bilgiyi doğru sırayla 
hatırlamak için kullanılmaz; özellikle 
yabancı dildeki sözcükleri 
öğrenmek için kullanılmakla birlikte 
çok çeşitli konu alanlarının kavram 
ve olguların öğrenilmesinde de
kullanılabilir.kullanılabilir.

Askı Sözcük Yöntemi: Bir listedeki 
ögeleri sırasıyla hatırlamada kullanılan 
bir yöntemdir. Bu yöntemde birden 
ona kadar her bir sayı için söylenişine 
uygun bir askı sözcük bulunur. 

Baş Harfleriyle Düzenleme Yapılan 
Stratejiler 

a. Hatırlanması istenen bilginin ya
da sözcüklerin baş harfleriyle
yapılan kısaltmalar

Baş Harfleriyle Düzenleme 
Yapılan Stratejiler 

b. Hatırlanması beklenen
bilginin ya da sözcüklerin baş
harfleriyle oluşturulan cümleler

Kafiye Oluşturma Stratejisi: Öğrenilmek 
istenen bilginin cümle sonu ile bilinen 
bilginin cümle sonunun kafiyeli olması 
sonucunda bellek desteklemede 
kullanılan bir yöntemdir. 

BELLEK DESTEKLEYİCİ STRATEJİLER

KAYNAK:

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi 
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Çalışma Yaprağı 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örneğin katılarda basıncın kuvvet arttıkça arttığı, alan arttıkça azaldığını 
öğrenmek için şöyle bir zincirleme imaj oluşturulabilir: “Uçağın içinde dar bir 
alanda üstümde kuvvetli bir basınç hissettim. Hızla uçaktan dışarı fırladım. 
Dışarda büyükçe bir alanda üstümdeki basınç azaldı rahatladım.” 

        …………………………………………..………………………………………….. 

 

Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarından ilk beşinin adını 
sırasıyla hatırlamada kullanmak için şöyle örneklendirilebilir: 

Sıra sözcükleri                            Askı sözcükleri 

 Bir     Ter 

 İki     İpi 

 Üç     Güç 

 Dört     Sert 

 Beş     Taş 

Mustafa Kemal Atatürk, ulusunun bu çaresiz durumu karşısında ter 
(bir) döküyor. İnönü yarış ipini (iki) göğüslüyor, Celal Bayar güç (üç) 
gösterisinde bulunan karatecileri seyrediyor. Celal Gürsel sert (dört) bir 
şekilde karşısındakine emir veriyor. Cevdet Sunay deniz kenarında taş 
(beş) topluyor. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Örneğin diyalektik yöntemin basamaklarının kolayca hatırlanmasında Tez, 
Antitez ve Sentez aşamalarının baş harflerinden oluşturulan TAS sözcüğü 
kullanılabilir.  

        

…..……………………………………………………………………………….. 

Çalışma Yaprağı 2
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Örneğin alışverişe çıkan bir kişi alışveriş listesinde bulunan her maddeyi 
odadaki belli bir eşyanın üstüne yerleştirerek bir zihinsel harita 
oluşturabilir. Alışveriş sırasında odanın içindeki her bir eşyayı gözünün 
önüne getirerek, o eşyanın üstüne yerleştirdiği maddeyi hatırlayıp eksiksiz 
alışveriş yapabilir. 

       ………………………………………………………………………………. 

 

Örneğin İngilizce tie (kravat) sözcüğü için Türkçedeki tay sözcüğü 
anahtar sözcük olarak kullanılabilir ve şöyle bir imaj oluşturulabilir: 
“Çocuklar taylara kravat bağlamışlar.” 

   …………………………………………..………………………………………….. 

 

Örneğin gezegenlerin Dünya’dan uzaklıklarına göre listesinin 
öğrenilmesi gerektiğinde gezegenlerin baş harfleriyle şöyle bir cümle 
oluşturulabilir. 

Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Saturn, Uranüs, Neptün, Pluton 

Meltem Veli Dedeye Meyve Jölesi Sunmuş: Uyandırıldığında Nasıl 
Paylamış 

 

………………………………………………………………………………… 

 

Örneğin İsveç ve İsviçre söyleniş benzerliği sebebi ile birbiriyle karıştırılır. 
Bunu önlemek için kuzeydeki ülkeler topluluğunun bir arada söylendiği 
şu kafiyeli ifade söylenmektedir: 

İsveç, Norveç, Danimarka 

Türkiye’nin başkenti Ankara 

 

………………………………………………………………………………. 
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-2

 Bellek destekleyici stratejiler, öğrenilecek bilgiyi daha anlamlı hâle getirerek öğrenilen bilgilerin hatır-

lanmasını kolaylaştırmaktadırlar. Bellek destekleyici stratejiler özelikle sözcüklerin, terimlerin ve olguların öğre-

nilmesine ve hatırlanmasına yardımcıdırlar. Bellek destekleyici stratejileri iki grup altında toplamak mümkündür. 

Bunlardan ilki imajlar, diğeri ise sözel semboller kullanılarak yapılan kodlamalardır (Senemoğlu, 2012, s. 

307-308).

 İmajların kullanıldığı bellek destekleyici stratejilerle bilgi, zihinsel resimler içine yerleştirilerek ya da 

onlarla ilişkilendirilerek kodlanır. Sözel stratejilerle ise yeni bilgi, eski öğrenilen sözel yapılarla anlamlı bağlar 

oluşturarak kodlanır (Senemoğlu, 2012, s. 308). 

 Aşağıda imajların kullanıldığı dört tür bellek destekleyici yöntem açıklanmıştır. Bunlar; yerleşim (loci) 

yöntemi, zincirleme yöntemi, askı sözcük yöntemi ve anahtar sözcük yöntemidir (Senemoğlu, 2012, s. 310).

 a.Yerleşim (Loci) Yöntemi: Belirli bir bilgiyi doğru sırayla hatırlamaya yardım eder. Bu yöntemde çok 

iyi bilinen bir çerçevede bulunan ögelerle, hatırlanmak istenen listedeki ögeler sırasıyla eşleştirilerek imajlar 

oluşturulur.

 Örneğin alışverişe çıkan bir kişi alışveriş listesinde bulunan her maddeyi odadaki belli bir eşyanın 

üstüne yerleştirerek bir zihinsel harita oluşturabilir. Alışveriş sırasında odanın içindeki her bir eşyayı gözünün 

önüne getirerek, o eşyanın üstüne yerleştirdiği maddeyi hatırlayıp eksiksiz alışveriş yapabilir.

 b.Zincirleme Yöntemi: Hatırlanması gereken birinci öge, ikinci öğe ile, ikinci öge üçüncü öge ile, üçün-

cü öge dördüncü öge ile ilişkilendirilecek şekilde öykü hâline getirilir. Öykünün birinci cümlesi birinci ögeyi 

hatırlatırken, ondan sonra gelen ikinci öge için ipucu olur. İkinci öge üçüncü için ipucudur ve zincirleme bu 

şekilde devam ederek bütün ögelerin hatırlanmasını sağlar.

 Örneğin katılarda basıncın kuvvet arttıkça arttığı, alan arttıkça azaldığını öğrenmek için şöyle bir zin-

cirleme imaj oluşturulabilir: Uçağın içinde dar bir alanda üstümde kuvvetli bir basınç hissettim. Hızla uçaktan 

dışarı fırladım. Dışarda büyükçe bir alanda üstümdeki basınç azaldı rahatladım.

Sıra sözcükleri

Bir

İki

Üç

Dört

Beş

Askı sözcükleri

Ter

İpi

Güç

Sert

Taş
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 Mustafa Kemal Atatürk, ulusunun bu çaresiz durumu karşısında ter (bir) döküyor. İnönü yarış ipini (iki) 

göğüslüyor, Celal Bayar güç (üç) gösterisinde bulunan karatecileri seyrediyor. Celal Gürsel sert (dört) bir şekil-

de karşısındakine emir veriyor. Cevdet Sunay deniz kenarında taş (beş) topluyor.

 d.Anahtar Sözcük Yöntemi: Bu yöntem bilgiyi doğru sırayla hatırlamak için kullanılmaz; özellikle ya-

bancı dildeki sözcükleri öğrenmek için kullanılmakla birlikte çok çeşitli konu alanlarının kavram ve olguların 

öğrenilmesinde de kullanılabilir.

 Örneğin İngilizce tie (kravat) sözcüğü için Türkçedeki tay sözcüğü anahtar sözcük olarak kullanılabilir 

ve şöyle bir imaj oluşturulabilir: “Çocuklar taylara kravat bağlamışlar.”

 Sözel semboller kullanılarak yapılan kodlama kendi içinde iki gruba ayrılabilir. Bunlar; baş harfleriyle 

düzenleme yapılan stratejiler ve kafiye oluşturma stratejisidir. 

 1.Baş Harfleriyle Düzenleme Yapılan Stratejiler

 Baş harfleriyle düzenleme yapılan stratejiler, iki grupta toplanmaktadır.

 a.Hatırlanması istenen bilginin ya da sözcüklerin baş harfleriyle yapılan kısaltmalar

 Örneğin diyalektik yöntemin basamaklarının kolayca hatırlanmasında Tez, Antitez ve Sentez aşamala-

rının baş harflerinden oluşturulan TAS sözcüğü kullanılabilir. 

 b.Hatırlanması beklenen bilginin ya da sözcüklerin baş harfleriyle oluşturulan cümleler

 Örneğin gezegenlerin Dünya’dan uzaklıklarına göre listesinin öğrenilmesi gerektiğinde gezegenlerin 

baş harfleriyle şöyle bir cümle oluşturulabilir.

 Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Saturn, Uranüs, Neptün, Pluton

 Meltem Veli Dedeye Meyve Jölesi Sunmuş: Uyandırıldığında Nasıl Paylamış

 2.Kafiye Oluşturma Stratejisi

 Bu strateji de bellek desteklemede kullanılan eski bir yoldur.

 Örneğin İsveç ve İsviçre söyleniş benzerliği sebebi ile birbiriyle karıştırılır. Bunu önlemek için kuzeydeki 

ülkeler topluluğunun bir arada söylendiği şu kafiyeli ifade söylenmektedir.

 İsveç, Norveç, Danimarka

 Türkiye’nin başkenti Ankara

KAYNAK: 

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi 
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İYİ OLUŞ YELPAZELERİ

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal 

İyi oluşunu destekleyen duygu ve davranışları fark eder./18.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu etkinlik öncesinde bir adet çıktı olarak alınır ve okunur.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Benlik Farkındalığı

8. Sınıf

1. Etkinlik Bilgi Notu 

2. 2 farklı renkte A4 kâğıdı (4 adet)

3. Zımba

1. Etkinliğin amacının “İyi oluşumuzu destekleyen duygu ve davranışları fark 
etmek” olduğu açıklanır.

2. Öğrencilere “iyi oluş” dendiğinde akıllarına gelenlerin neler olduğu sorulur.

3. Öğrencilerden gelen yanıtlar alındıktan sonra iyi oluş kavramı Etkinlik Bilgi 
Notundan yararlanılarak açıklanır.

4. Öğrencilere, konu ile ilgili etkinliği gerçekleştirmek amacıyla iki grup oluştu-
rulacağı belirtilir ve gruba ayırma yöntemlerinden biri kullanılarak öğrenci-
ler iki gruba ayrılır.

5. Aşağıdaki açıklama yapılarak gruplardan birine renkli kâğıtlardan biri, di-
ğer gruba ise diğer renkteki kâğıtlar verilir.

“Birinci grup iyi oluşumuzu destekleyen duygular üzerine çalışırken diğer 
grup da iyi oluşumuzu destekleyen davranışlar üzerine çalışacak.” şeklinde 
yönerge verilir.

6. Grupların birinden iyi oluşu destekleyen duyguların neler olabileceğini, di-
ğer gruptan ise iyi oluşu destekleyen davranışların neler olabileceğini dü-
şünmeleri ve dağıtılan renkli kâğıda birinci duygu veya davranışı yazdıktan 
sonra kâğıdı ters çevirip katlamaları ve ikinci maddeyi yazmaları istenir. 
Öğrencilere kâğıdı yelpaze yapar gibi katlamaları gerektiği de söylenir.

7. Gruplara yazmaları için yeterli süre verildikten sonra her gruptan yazdıkla-
rını sınıfla paylaşmaları istenir.

8. Birinci grup paylaşımını yaptıktan sonra ikinci gruba eklemek istedikleri bir 
şey olup olmadığı sorulur. Varsa gönüllü öğrencilerden gelen yanıtlar alınır.

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

18. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

9. Grup paylaşımlarından sonra Etkinlik Bilgi Notundan yararlanılarak öğren-
cilerin saymadıkları duygu ve davranışları söylemeleri için öğrenciler yön-
lendirilir. Söylenmeyenler uygulayıcı tarafından ifade edilir.

10. Süreç, aşağıdaki tartışma soruları çerçevesinde sürdürülür:

• İyi oluşu destekleyen duygu ve davranışlarda bu etkinlikte fark ettiği-
niz duygu ve davranışlar neler oldu?

• Hangi duygunun iyi oluşunuzu daha çok desteklediğini düşünüyorsu-
nuz? Neden?

• Hangi davranışın iyi oluşunuzu daha çok desteklediğini düşünüyorsu-
nuz? Neden?

• Etkinlik boyunca konuşulan iyi oluşu destekleyen davranışlardan ha-
yatınıza katmak istediğiniz bir davranış var mı? Varsa nedir?

11. Öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılarak grupların kâğıtları alttan zımba-
lanarak yelpaze şekline getirilir ve etkinlik sonlandırılır: 

“Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle iyi oluş kavramını, iyi oluşumuzu destekle-
yen duygu ve davranışların neler olabileceğini konuştuk. Sizler gruplarınızla 
düşündüklerinizi kâğıtlarınıza yazıp katlayarak birer yelpaze oluşturmuş ol-
dunuz. Sınıfımızın birer tane iyi oluşumuzu destekleyen duygu ve davranış 
yelpazesi oldu.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerden, bir hafta boyunca deneyimledikleri iyi oluşu destekleyen duygu 
ve davranışları yazarak kendi iyi oluş yelpazelerini oluşturmaları istenir.

2. Gruplarca oluşturulan yelpazeler sınıf panosuna asılır.

Gamze TEMELOĞLU

Uygulayıcıya Not:

1. Sınıf mevcuduna göre grup sayısı iki duygu, iki davranış grubu olacak 
şekilde artırılabilir.

2. Gruplardaki öğrenci sayılarına göre kullanılan kâğıt sayısı artırılabilir.

3. Renkli kâğıt seçiminde renklerin yazıyı kapatacak koyulukta olmamasına 
dikkat edilmelidir.

4. Etkinlik Bilgi Notu kazanım değerlendirilmesi süreci boyunca öğrencilere 
hatırlatıcı olması için sınıf panosuna asılabilir.

5. Kazanım değerlendirmesi için verilen süre öğrencilerin deneyimleme 
durumlarına göre uygulayıcı tarafından belirlenebilir. 

6. Öğrenciler yelpaze yapımında örnek olabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Konunun anlatımı ve verilen yönergeler kelime sayısı, kelime zorluğu veya 
yabancılığı göz önünde bulundurularak basitleştirerek kullanılabilir.

2. Gruplar oluşturulurken uygun akran eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre 
düzenlenebilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

İyi Oluş: İyi oluş psikopatolojik bir tanının ya da davranış bozukluğunun olmaması anlamına gelmesinin öte-

sinde kişinin kendi yeteneklerini fark etmesi, günlük yaşam stresi ile başa çıkabilmesi, verimli bir şekilde çalışa-

bilmesi ve içinde bulunduğu toplumun gelişimine katkı sağlayabilmesi, bunun yanında yaşamında pozitif duy-

gularla psikolojik ve sosyal işlevselliğin olması durumu olarak tanımlanmıştır (Sınıf Rehberlik Programı, 2020).

İyi Oluşu Destekleyen Duygular 

Heyecan      Neşe 
 

Umut 
 

Şefkat 

Gurur duyma 
 

Güven 
 

İstekli olma 
 

Zevk alma 
 

Beğeni 
 

Aidiyet 
 

Mutluluk 
 

Coşku 
 

Sevgi 
 

Hoşlanma 
 

 
 
 
 
 
 

Etkinlik Bilgi Notu 
 

İyi Oluş: İyi oluş psikopatolojik bir tanının ya da davranış bozukluğunun 

olmaması anlamına gelmesinin ötesinde kişinin kendi yeteneklerini fark etmesi, 

günlük yaşam stresi ile başa çıkabilmesi, verimli bir şekilde çalışabilmesi ve 

içinde bulunduğu toplumun gelişimine katkı sağlayabilmesi, bunun yanında 

yaşamında pozitif duygularla psikolojik ve sosyal işlevselliğin olması durumu 

olarak tanımlanmıştır. (Sınıf Rehberlik Programı, 2020) 
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İyi Oluşu Destekleyen Davranışlar 

Yaratıcı olmak Meraklı olmak 
 

Açık fikirli olmak 
 

Öğrenmeye istekli olmak 

Çok yönlü bakış açısı geliştirmek 
 

İyi arkadaşlık ilişkileri kurmak 
 

Diğer insanları anlamak 
 

Affetmek 
 

Nezaket göstermek 
 

Tedbir almak 
 

Alçak gönüllü olmak 
 

Cesur olmak 
 

Kendini düzenlemek 
 

Azmetmek 
 

Kararlı olmak 

Lider olmak 

Dürüst olmak 

Takdir etmek 

Umut etmek 

Mizahı kullanmak Şükretmek 

Adil olmak 

Girişimci olmak 

Etkili iletişim kurmak İstekli olmak 

Yardım etmek Şimdiki zamana odaklanmak 

Endişeden uzaklaşmak Olumsuz duygulara takılmamak 

Kendini geliştirmek Yetenek ve becerileri kullanmak 

Stresi yönetebilmek Amaç oluşturmak ve gerçekleştirmek 

Başarılı olmak Zor işlerin üstesinden gelmek 

Kendini düzenlemek Bağımsız karar vermek 

Sorumluluk almak 

Hobiler üzerine çalışmak 

Egzersiz yapmak 

Sosyal etkinliklere katılmak 

Planlı olmak 

Arkadaş edinmek 

Enerjik olmak 

Çaba harcamak 

Anlamlı çalışmalara katılmak 

 

 

 

 
 



657

DUR, DÜZENLE, ÖĞREN

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik

Öğrenme ortamlarındaki duygularını düzenler./19.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu-1 1 adet çoğaltılır ve kesilir.

2. Don’t Worry Be Happy şarkısı sınıfın teknolojik imkânına göre mp3 veya 
mp4 şeklinde indirilir.

3. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

4. Etkinlik Bilgi Notu-2 1 adet uygulayıcı için çoğaltılır.

5. Etkinlik Bilgi Notu-3 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Akademik Anlayış ve Sorumluluk

8. Sınıf

1. Etkinlik Bilgi Notu-1

2. Bant

3. Çalışma Yaprağı-1

4. Etkinlik Bilgi Notu-2

5. Etkinlik Bilgi Notu-3 

6. Müzik çalar/telefon/etkileşimli tahta/ses bombası

1. Etkinliğin amacının “öğrenme ortamlarındaki duyguları düzenlemek” olduğu 
açıklanır.

2. Uygulayıcı tarafından Etkinlik Bilgi Notu-1’deki önceden kesilmiş temel duy-
gular sınıfın dört farklı yerine yapıştırılır, sınıfın ortasının nötr olduğu belirtilir 
ve aşağıdaki yönerge paylaşılır:

“Şimdi sizlerle küçük bir etkinlik yapalım. Herkes ayağa kalksın. Sınıfın için-
de istediğiniz gibi dolaşın. Yürürken şu an hissetmekte olduğunuz duygu-
larınızı düşünün. Yürümeye ve düşünmeye devam edin. (Bir süre beklenir.) 
Duygu yoğunluğunuza göre sınıfın en uygun noktasında konumunuzu belir-
leyin ve orada durun. (Bir süre beklenir.) Kendinizi gözlemleyin. Şu an ne 
hissediyorsunuz, bu duygu sizde nelere yol açıyor, bu duygunuzu nasıl ifade 
ediyorsunuz, duygunuzu nasıl tanımlarsınız? Düşünün. Şimdi de çevrenizi 
gözlemleyin. Kim, kendini nasıl hissediyor? Hangi duyguya daha yakınsı-
nız? Hangi arkadaşlarınızla benzer, hangileriyle farklı duygular içerisinde 
olduğunuzu fark edin. Şu an sınıfta olduğunuzu fark edin. Burada bulunma 
amacınız nedir? Arkadaşlarınızla ortak amaçlarınızı düşünün. Sizi burada 

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

19. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

bir araya getiren şeyler neler? (Bir süre beklenir ve Don’t Worry Be Happy 
şarkısı açılır.) Şimdi müzik eşliğinde tekrar sınıf içinde dolaşın. Yürürken rit-
me ellerinizle ve ayaklarınızla eşlik edebilir, şarkıyı birlikte söyleyebilirsiniz. 
(Bir süre beklenir.) Müziğe eşlik ederek yerlerinize geçebilirsiniz.”

3. Aşağıdaki tartışma soruları ile sürece devam edilir:

• Etkinliğin başında hissettiğiniz duygu ile şu anki duygunuz nedir?

• Etkinlik esnasında duygularınız değişti mi? Bu duygunuz nasıl değişti?

• Derse girerken veya okula gelirken kendi duygularınızın ve arkadaşla-
rınızın duygularının farkında mıydınız? Duyguları nasıl anlıyorsunuz?

• Öğrenme ortamlarındaki duygularınızın farkında mıydınız?

• Öğrenme ortamında hangi duygu içerisindeyken daha iyi odaklana-
biliyorsunuz? Odaklanmanızı engelleyen duygularınız var mı? Varsa 
hangileri?

4. Gönüllü öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra “Duygular, bizleri bir olay 
veya durum karşısında harekete geçiren his ve izlenimlerdir. Evde, okul-
da, parkta, sınıfta, çarşıda, arabada yani her zaman bizlere eşlik eder. 
Öğrenme ortamlarında da yanı başımızda olan duygularımız, dikkatimizi, 
öğrenme becerilerimizi ve başarımızı etkileyebilir. Farkında olmadığımız o 
anki duygularımızı düzenleyebilir ve öğrenme çalışmalarına daha etkin ka-
tılabiliriz. Duyguları düzenlemekteki amacımız duygumuzu kabul edip ifade 
etmek, bizdeki enerjisini aktarmak ve bulunduğumuz anda olabilmektir.” 
açıklaması yapılır.

5. Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır. Öğrencilerle “Duygularımızı doğru zamanda, 
doğru yerde ve doğru şekilde ifade edebilmek için kullanılan birçok duygu 
düzenleme becerisi vardır. Şimdi sizlerle DUR tekniğini birlikte deneyeceğiz. 
Okuduğum örnek olayları kendinizin yaşadığınızı düşünerek çalışma yap-
rağını doldurmanızı istiyorum.” yönergesi paylaşılır. Uygulayıcı tarafından 
Etkinlik Bilgi Notu-2’deki örnek olaylar sırayla okunur ve cevaplamaları için 
biraz beklenir.

6. Aşağıdaki tartışma soruları ile sürece devam edilir:

• Gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde neleri fark ettiniz? İki etkinlik ara-
sında benzerlikler ve farklılıklar var mıydı? Varsa nelerdir?

• Bu etkinlikler ile daha önce fark etmediğiniz yeni bir şey öğrendiniz 
mi? 

• Duygularınızı düzenlemek için kullandığınız ve faydasını gördüğünüz 
başka beceri ve teknikler var mı? Varsa neler?

7. Gönüllü öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra Etkinlik Bilgi Notu-3 öğren-
cilere dağıtılır ve içeriğindeki bilgiler paylaşılır. Öğrencilerin soruları varsa 
cevaplandırılır. “Size Özel Beceriler” kısmını öğrencilerin doldurması ve gö-
nüllü öğrencilerin paylaşması sağlanır.

8. Aşağıdaki açıklama ile süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, sizlerle birlikte öğrenme ortamlarındaki duygularımız ve 
bu duygularımızı düzenleme becerileri üzerinde çalıştık. İlk etkinlik ile duy-
gumuzu fark etme, bulunduğumuz ortamı fark etme ve duygumuzu müzik 
dinleyerek değiştirme becerisini kullandık. İkinci etkinlikte ise duygu, düşün-
ce ve davranışlarımız arasındaki ilişkiyi bilinçli olarak inceleyerek öğrenme 
ortamlarında duygularımızı hangi davranışlarla yararlı ve olumlu şekilde dü-
zenleyebileceğimizi gördük. Etkinlik Bilgi Notu-3’teki diğer duygu düzenle-
me becerilerini de deneyip size faydası olanları alışkanlık hâline getirmenizi 
umuyorum. Bu becerileri sınıf içinde ve sınıf dışında öğrenme ortamlarında 
kullanabilirsiniz. Düzenli kullanıldığında duygularınızı daha iyi düzenleye-
bildiğinizi göreceksiniz.”
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerden öğrenme ortamlarındaki duygu düzenleme becerilerini geliştir-
meleri için Etkinlik Bilgi Notu-3’ü görebilecekleri bir yere asmaları ve düzenli 
olarak denemeleri istenebilir.

Ümmügülsüm ERDOĞDU

Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma Yaprağı-1 ve Etkinlik Bilgi Notu-3 öğrenci sayısı kadar 
çoğaltılamayacağı durumlarda etkileşimli tahtaya yansıtılabilir, başlıklar 
hâlinde tahtaya yazabilir, öğrencilerin tahtadan not almaları sağlanabilir. 
A3 boyutunda poster olarak hazırlanıp tahtaya asılabilir. Kâğıt tasarrufu 
için arkalı önlü çıktı alınabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Süreç basamağı aşamalı hâle getirilerek ve küçük parçalara bölünerek 
öğretmen desteği verilebilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1

MUTLU

ÜZGÜN

KORKMUŞ

ÖFKELİ
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Çalışma Yaprağı 11
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-2
Örnek Olaylar

Durum 1: Bugün okula gelmeden önce evde aile üyelerinden biriyle okul başarınız hakkında tartış-

tınız. Tartışma esnasında kendinizi ifade edemediniz, karşı taraf sizi dinlemedi. Şu an çok öfkeli ve 

üzgünsünüz. Sürekli sabahki tartışma aklınıza geliyor ve söyleyemedikleriniz içinizi kemiriyor. Derse 

odaklanamıyorsunuz.

Durum 2: Yarın matematik sınavınız var. Öğretmeniniz işlediğiniz tüm konulardan soru soracağını 

belirtti. Sınav tarihi önceden belli olmasına rağmen çalışmayı son güne bıraktınız. Kaygılı ve streslisi-

niz. Konuların yetişmeyeceğini düşünüyorsunuz. Zihniniz matematikle meşgul ve teneffüslerde sınava 

çalışıyorsunuz. Çok yoruldunuz ve şu anki dersi dinlemenize rağmen anlayamadığınızı fark ettiniz.

Durum 3: Türkçe dersindesiniz. Öğretmeninizin bir önceki derste vermiş olduğu ödevi yapmanıza 

rağmen getirmeyi unuttunuz. Çantanızı defalarca kontrol ettiniz ama bulamadınız. Akşam çantanıza 

koyarken masanızın üstüne koyduğunuzu hatırladınız. Şaşırmış ve üzülmüş durumdasınız. Ders sonun-

da toplanacak ödevi düşünmekten dersi takip etmekte zorlanıyorsunuz.

Durum 4: Teneffüste bir arkadaşınızla dalgın olduğunuz için çarpıştınız ve özellikle üzerine doğru yü-

rüdüğünüzü düşündü. Öğretmeninize ve okul idaresine söyleyeceğini ifade ederek yanınızdan ayrıldı. 

Kendinizi ifade edemediniz ve tedirginsiniz. Olacakları düşünürken tarama testi dağıtıldığını ve 20 

dakika içinde soruları cevaplamanız gerektiğini sıra arkadaşınızın uyarmasıyla fark ettiniz. Düşüncele-

rini toparlamaya ve teste odaklanmaya çalışıyorsunuz.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-32

DUYGU DÜZENLEME NEDİR?

Duygu düzenleme kişinin sahip olduğu duyguları fark etmesini, ne zaman nasıl hissettiğini deneyim-
lemesini, kabul edip ifade etmesini içeren bir süreçtir. Duygu düzenleme bilinçli veya farkında olma-
dan gerçekleşebilir. Duygu düzenleme becerileri öğrenme ortamı, aile hayatı, arkadaşlık ilişkileri, 
iş ortamı vb. yerlerde ortama uygun şekilde duygumuzu yaşama ve ifade etmemize yardımcı olan, 

öğrenilebilen becerilerdir. Yaşa ve kişilik özelliklerine göre kullanılan beceriler değişebilir.

DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ NELERDİR?

Yeniden Değerlendirme:
Duygularımızı olumlu ve uygun ifade etmemize yardım eden, dikkatimizi bir süreliğine farklı yöne 

çeken becerilerdir. Bilişsel anlamda gerçekleştirilen çalışmalardır. Örneğin dur tekniği.

Sakinleştirici-Yatıştırıcı Beceriler:
Özellikle olumsuz ve zorlayıcı duygularda kendimizi sakinleştirmek ve rahatlatmak için kullandı-

ğımız becerilerdir. Örneğin müzik dinlemek, meditasyon yapmak, olumlu anları hatırlamak, nefes 
egzersizleri, gevşeme egzersizleri, ılık duş, yürüyüş yapmak, temizlik yapmak.

Dikkatli Kontrol:
Dikkatimizi olumsuz duygulara yol açabilen ortam ve durumlardan uzaklaştırarak huzurlu olmanıza 
yardım eden becerilerdir. Örneğin stresli ve kaygılı durumdan kaçınmak için derslere düzenli çalış-

mak, derste zor durumda kalmamak için dersi dinlemek.

Sağlıklı Yaşam:
Sağlığınızı korumak ve dengenizi sağlayabilmek için beslenme, uyku ve çalışma alışkanlığı kazan-

dıran beceri ve yaşayış tarzıdır. Örneğin dengeli beslenmek, yeteri kadar uyumak, verimli ders 
çalışma tekniklerini kullanmak, öğrenme stiline uygun beceriler kazanmak, bağımlılık yapan madde 

ve teknolojik araçlardan uzak durmak, egzersiz ve spor yapmak.

Size Özel Beceriler:
Öğrenme ortamlarındaki duygularınızı düzenlemek için denediğiniz ve faydasını gördüğünüz bece-

rileriniz:

2 https://positivepsychology.com/emotion-regulation-worksheets-strategies-dbt-skills/ sayfasından yararlanılmıştır (10.04.02021)
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AMAÇLARIM VE BEKLENTİLERİM İŞTE BENİM KARİYERİM!

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Kariyer amaçları ile kariyer beklentilerini karşılaştırır./20.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik öncesinde sınıf tahtasına düz ve yatay bir çizgi çizilir.

2. Çalışma Yaprağı-1, Çalışma Yaprağı-2 ve Çalışma Yaprağı-3 öğrenci sayısı 
kadar çoğaltılır.

3. 14. haftada gerçekleştirilen “Kısa ve uzun vadeli kariyer amaçları oluştu-
rur.” başlıklı kazanıma ilişkin varsa öğrenciler tarafından hazırlanan mater-
yaller etkinlik öncesinde hazır bulundurulur.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Hazırlığı

8. Sınıf

1. Tahta kalemi

2. Çalışma Yaprağı-1

3. Çalışma Yaprağı-2

4. Çalışma Yaprağı-3

1. Etkinlik “Sevgili öğrencilerim hepinize merhaba. Bu hafta ve önümüzdeki 
hafta yaşamımızın önemli bir parçası olan kariyer amaçlarımız ve kariyer 
beklentilerimiz üzerine etkinlikler gerçekleştireceğiz. Hatırlarsanız yaklaşık 
6 hafta önce birlikte kısa ve uzun vadeli kariyer amaçlarınız üzerine bir 
etkinlik gerçekleştirmiştik. Yaptığımız etkinliğe dair neler hatırlıyorsunuz?” 
yönergesi ile gönüllü öğrencilerin görüşleri alınarak etkinlik başlatılır.

2. Etkinlik aşağıdaki açıklama ile sürdürülür:

“Evet değerli öğrencilerim. Etkinliğimizin başında ifade ettiğim gibi daha 
önce bir etkinlik gerçekleştirdiğimiz kariyer amaçlarımızla birlikte yeni bir 
kavramı daha öğreneceğiz. Bu kavramımız kariyer beklentileri. Kariyer bek-
lentisi, gelecekteki çalışma hayatımızdan isteklerimizi ifade eden bir kav-
ramdır.1 Kariyer beklentilerimiz, kariyer yaşamımızda bizim için değerli ve 
önemli olanlardır. Örneğin yüksek bir maaşa sahip olmak ya da diğer insan-
larla bir arada olmak bizim için önemli olabilir. Peki, sizin kariyerinize ilişkin 
beklentileriniz nelerdir?” sorusuyla öğrencilerin cevapları alınır. 

3. Alınan cevaplardan sonra Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılır ve “Şim-
di biraz önce konuştuğumuz kariyer beklentilerimizi size dağıtmış olduğum 
Çalışma Yaprağı-1’e yazmanızı istiyorum. Bunun için süremiz yaklaşık 10 
dakikadır. Sorusu olan var mı?” yönergesi ile öğrencilerin varsa soruları ce-
vaplanır. Ardından öğrencilerin ÇalışmaYaprağı-1’i tamamlamaları istenir.

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

20. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

4. Daha sonra etkinliğe kariyer amaçlarının ele alınmasıyla devam edilir. Ça-
lışma Yaprağı-2 öğrencilere dağıtılarak “Evet değerli öğrencilerim. Biraz 
önce kariyer beklentilerimiz üzerine bir çalışma yaptık. Şimdi de daha önce 
belirlediğiniz kısa ve uzun vadeli kariyer amaçlarımızı ele alacağız. Bunun 
için size dağıtmış olduğum Çalışma Yaprağı-2’yi kullanacağız. Bu çalışma 
yaprağına daha önce belirlediğiniz kariyer amaçlarınızla birlikte yeni belir-
lediğiniz amaçlarınızı da yazabilirsiniz. Süreniz 5 dakika. Sorusu olan var 
mı?” yönergesi ile öğrencilerin varsa soruları cevaplanır. Ardından öğrenci-
lerin Çalışma Yaprağı-2’yi tamamlamaları istenir.

5. Öğrencilerin Çalışma Yaprağı-2’yi tamamlamalarından sonra “Değerli öğ-
rencilerim, Çalışma Yaprağı-2’yi de tamamlayarak kariyer beklentilerimizi 
ve kariyer amaçlarımızı yazılı hâle getirdik.” açıklamasıyla beraber aşağı-
daki sorular sorularak tartışma başlatılır:

• Çalışma Yaprağı-1’e baktığınızda en çok hangi kariyer beklentinizin 
ön plana çıktığını görüyorsunuz?

• Çalışma Yaprağı-2’ye baktığınızda en çok hangi kariyer amacınızın 
ön plana çıktığını görüyorsunuz?

• Kariyer beklentilerinizi belirlemek sizce neden önemlidir?

• Kariyer amaçlarınızı belirlemek sizce neden önemlidir?

• Kariyer amaçlarınız ile kariyer beklentileriniz arasında benzerlikler 
ya da farklılıklar var mı?

6. Aşağıdakine benzer bir açıklama ile etkinlik sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler kariyer amaçlarımız ile kariyer beklentilerimizi belirlemek 
bizlerin kariyer hazırlığı için önemlidir. Yani kariyerimize ilişkin amaçları-
mızı ve beklentilerimizi karşılaştırarak daha doğru tercihler yapar ve daha 
mutlu bir hayat süreriz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-3 dağıtılarak Çalışma Yaprağı-1 ve Çalışma Yap-
rağı-2 içerisinde belirledikleri kariyer amaçlarını ve kariyer beklentilerini yazma-
ları istenir. Çalışma Yaprağı-1’de yazılan tüm kariyer beklentileri Çalışma Yap-
rağı-3’te ^ simgesi olan kutucuklara; Çalışma Yaprağı-2’de yazılan tüm kariyer 
amaçları Çalışma Yaprağı-3’te * simgesi olan kutucuklara yazılır. Bir sonraki 
hafta ilgili çalışma yaprağını getirmeleri konusunda bilgi verilir.

Oğuz MERCAN

Uygulayıcıya Not:

1. İlgili kazanım 20 ve 21. haftalarda sürdürüleceğinden ilk hafta öğrencilere 
kariyer amaçları ve kariyer beklentileri tanıtılarak kendi kariyer amaçlarını 
ve kariyer beklentilerini oluşturmalarına odaklanılacaktır. İkinci haftada 
ise bireylerin oluşturdukları kariyer amaçları ve kariyer beklentilerini 
karşılaştırmaları konu edinilecektir.

2. Çalışma Yaprağı-3’te yalnızca kariyer amaçları ve kariyer beklentileri 
yazılacaktır. Öğrencilerin bir sonraki hafta karşılaştırma yapmaları 
isteneceğinden ilgili çalışma yaprağında farklı bir çalışma yapılmaması 
önemlidir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Akran eşleştirmesine yer verilerek akran desteği sağlanabilir. 

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.

1 Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic ınterest, choice, and performance. Journal 

of Vocational Behavior, 45(1), 79-122. doi:10.1006/jvbe.1994.1027
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Çalışma Yaprağı 1

Kariyer Beklentilerim
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Çalışma Yaprağı 2

Kariyer Amaçlarım
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Çalışma Yaprağı 3

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Çalışma Yaprağı-1’de yazılan kariyer beklentileri ^ simgesi olan kutucuklara sırayla, Çalışma Yaprağı-2’de 
yazılan kariyer amaçları * simgesi olan kutucuklara sırayla yazılır. Boşlukta kalan kutucuklar değerlendirme için 
kullanılacaktır.

*: Kariyer Amaçları                              ^: Kariyer Beklentileri
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KARŞILAŞTIRIYORUM ÖĞRENİYORUM KARİYERİME HAZIRLANIYORUM!

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Kariyer amaçları ile kariyer beklentilerini karşılaştırır./21.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik öncesinde öğrencilerin bir hafta önceki etkinlik sonrasında hazırla-
maları istenen Çalışma Yaprağı-3’e masalarının üzerinde görünür bir şekil-
de yer vermeleri istenir.

2. Etkinliğin 5. uygulama basamağında belirtilen puanlama, yatay eksende 
tahtaya yazılır.

3. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

4. Etkinlikte kullanılmak üzere öğrenci sayısının 3 katı kadar renkli simge ha-
zırlanır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Hazırlığı

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-3 (20.Haftaya ait)

2. Çalışma Yaprağı-1

3. Kurşun kalem

4. Silgi

5. Öğrenci sayısının 3 katı kadar renkli simge (Yapışkanlı yıldız, düğme, bon-
cuk gibi herhangi bir simge olabilir.)

1. “Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Geçen hafta başladığımız gibi bu 
hafta da kariyer amaçlarımız ve kariyer beklentilerimiz üzerinde konuşmaya 
devam edeceğiz. Geçen hafta yaptığımız etkinlik hakkında neler hatırlıyor-
sunuz?” denerek etkinliğe giriş yapılır.

2. Daha sonra sınıf listesindeki sırayla öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır. Grup-
ların birinde tek öğrenci kalması durumunda bir grup 3 kişiden oluşabilir. 

3. Ardından “Evet değerli öğrencilerim. Bugün gruplar hâlinde çalışacağız. 
Öncelikle geçen hafta sizlere verdiğim ve bu etkinliğe hazırlamanızı iste-
diğim Çalışma Yaprağı-3’ü kontrol edelim.” yönergesi ile öğrencilerin ilgili 
satır ve sütunlara yalnızca kariyer amaçları ile beklentilerini yazdıkları Ça-
lışma Yaprağı-3 kontrol edilir. Uygulayıcı tarafından varsa gerekli düzenle-
meler yapılır.

4. Daha sonra “Şimdi Çalışma Yaprağı-3’ün üzerine isimlerinizi yazmanızı ve is-

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

21. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

minizi yazdıktan sonra grup arkadaşınızla değiştirmenizi istiyorum.” yönerge-
siyle öğrencilerin kendi aralarında Çalışma Yaprağı-3 değişimi yapması istenir. 

5. Tüm gruplar değişimi tamamladıktan sonra “Şu anda grup arkadaşınızın 
çalışma yaprağı sizin elinizde. Bu aşamadan sonra kariyer amaçlarımızı ve 
kariyer beklentilerimizi karşılaştıracağız. Bunun için grup arkadaşınız, sizin 
hazırladığınız Çalışma Yaprağı-3 üzerinde yer alan her bir kariyer amacını 
size sorarak her bir kariyer beklentisi ile karşılaştıracak. Kariyer amacınızla 
kariyer beklentiniz;

• Çok uyumlu ise 5 

• Uyumlu ise 4 

• Ne uyumlu ne uyumlu değilse 3

• Uyumlu değilse 2

• Hiç uyum değilse 1 

şeklinde puanları ilgili boşluklara yazacak. Bunu bir örnekle gösterelim mi?” 
sorusundan sonra gönüllü öğrencilerden birinin Çalışma Yaprağı-3’ün üzerinde 
tüm sınıfın görebileceği şekilde uygulayıcı tarafından örnek bir çalışma gerçek-
leştirilir.

6. Örnek çalışmadan sonra öğrencilerin varsa soruları alınır. Sorular cevaplan-
dıktan sonra grupların çalışması için 15 dakika süre tanınır. Gerekirse bu 
süre 5 dakika daha uzatılır. Tüm gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra 
çalışma kâğıtları sahiplerine teslim edilerek her öğrenciye üçer tane renkli 
simge dağıtılır ve “Tüm gruplar puanlamaları tamamladığına göre şimdi de 
kariyer amaçlarınızın satırında yer alan puanları toplayarak en sağdaki ku-
tucuğa yazmanızı istiyorum. Daha sonra size biraz önce dağıttığım 3 simge-
yi kullanarak en yüksek puanlı kariyer amaçlarınızın üzerine yapıştırmanızı 
istiyorum.” ifadesiyle tüm öğrencilerin belirtilen yönergeyi gerçekleştirmeleri 
beklenir.

7. Ardından aşağıdaki sorularla etkinlik değerlendirilir:

• Kariyer amaçları ile kariyer beklentilerini karşılaştırmak neden önem-
lidir?

• Kariyer amaçları ile kariyer beklentilerinin uyumlu olması neden 
önemlidir?

8. Daha sonra aşağıdaki açıklama ile süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, kariyer yaşamımızda başarılı olabilmek adına kariyer 
amaçlarımızı ve kariyer beklentilerimizi belirlememiz çok önemlidir. Geçen 
hafta ve bu haftaki etkinliklerle bunların önemini yeterince kavradığımıza 
inanıyorum. Kariyer amaçlarımız ile kariyer beklentilerimizi karşılaştırmak ve 
bunların uyumlu olması doğru tercihler yapmayı ve yaşamımızda daha mutlu 
olmamızı sağlayacaktır.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilere etkinlik sonunda Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır. Benzer bir çalışmayı 
ortaokuldan liseye geçiş sürecinde ele almanın öneminden bahsederek tercih 
sürecinde gerçekleştirmeleri, tercih danışmanlığı sürecinde son hazırladıkları 
Çalışma Yaprağı-1’i kullanarak lise tercihlerine yön vermeleri istenir.
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Etkinliği Geliştiren: Oğuz MERCAN

Uygulayıcıya Not:

1. Kazanımın değerlendirilmesinde kullanılacak Çalışma Yaprağı-1 konusunda 
öğrencilerin tercih danışmanlığı hizmetinde görev alacak tercih danışmanlığı 
komisyonuna bilgi verilmesi, sürecin etkili bir şekilde yürütülmesine katkı 
sağlayacaktır.

2. Öğretmen/uygulayıcı kariyer amaçları ve kariyer beklentilerinin 1-5 
arasında puanlanması esnasında öğrencilere bazı örnekler verebilir. Bu 
değerlendirmelerdeki asıl amaç, öğrencilerin öz değerlendirme yoluyla 
kariyer amaçları ile kariyer beklentilerini karşılaştırarak uygunluklarını 
değerlendirmeleridir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Akran eşleştirmesine yer verilerek akran desteği sağlanabilir. 

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen desteği sağlanabilir.
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Çalışma Yaprağı 1
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BAŞ EDEBİLİRİM!

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Akran baskısıyla baş etmede uygun yolları kullanır./22.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1’in bir adet çıktısı alınır. 

2. Çalışma Yaprağı-2’deki ifadeler kesilerek torbaya konur.

3. Çalışma Yaprağı-3 grup sayısı dikkate alınarak çoğaltılır. 

4. Etkinlik Bilgi Notu, bir adet çıktı alınarak uygulayıcı tarafından okunur.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişisel Güvenliğini Sağlama

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1 

2. Çalışma Yaprağı-2 

3. Çalışma Yaprağı-3 

4. Etkinlik Bilgi Notu

5. Torba/kutu

1. Uygulayıcı tarafından öğrencilere akran baskısıyla baş etmede uygun yolla-
rı kullanmakla ilgili bir etkinlik yapılacağı açıklanır. 

2. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan yarım bırakılmış örnek olay öğrencilere oku-
nur. 

3. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama öğrencilerle paylaşılır: 

“Çocuklar, şimdi sizlerden kendinizi örnek olaydaki Murat’ın yerine koyma-
nızı istiyorum. Sizce Murat bu durumda neler hissetmiş, neler düşünmüş ola-
bilir? Murat arkadaşlarının bu davranışlarına nasıl karşılık vermiş olabilir? 
Bugünkü etkinliğimizde Murat’ın yaşadığı bu olay gibi akranlarımızla olan 
ilişkilerimizde karşılaşabileceğimiz akran baskısı sorununu konuşacak ve 
akran baskısıyla baş etmede kullanabileceğimiz uygun yolları tartışacağız. 
Şimdi sizlerden birkaç gönüllü öğrenci seçeceğim. Bu arkadaşlarınızdan ör-
nek olaydaki Murat’ın arkadaşlarına verebileceği tepkilere örnek olabilecek 
ifadeleri okumalarını isteyeceğim. Sizlerle birlikte bu örneklerden hangile-
rinin akran baskısıyla baş etmede uygun bir yol olup olmadığını tartışarak 
bulmaya çalışacağız.” 

4. Öğrencilerden tahtaya çıkmak için 8 gönüllü seçilir. Her bir öğrenciden 
sırası ile torbadan bir kâğıt çekmesi ve sınıfa okuması istenir. 

5. Okunan ifadenin akran baskısıyla baş etmede uygun bir yol olup olmadığı 
sınıfa sorulur ve gönüllü öğrencilerin paylaşımları ile cevaplar tartışılır. 

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

22. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

6. Çalışma Yaprağı-2’den kesilen tüm ifadelerin gönüllü öğrenciler tarafından 
sınıfa okunması ve uygun olup olmadığına yönelik sınıfça tartışmaların yapıl-
masının ardından öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir: 

• Murat’ın yaşadığı bu durum için neler söylersiniz? Bu durumu nasıl 
tanımlarsınız? 

• Sizce Murat bu durumda ne yapmalıydı? Siz olsaydınız bu sorunla 
baş etmede nasıl bir yol izlerdiniz? 

• Akran baskısıyla baş etmede ne tür yollar kullanılabilir? Bu yollardan 
hangileri neden uygun veya uygun değildir? 

7. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra uygulayıcı tarafından Et-
kinlik Bilgi Notundan yararlanılarak öğrencilere akran baskısı ve bu baskıy-
la baş etmede kullanılabilecek uygun yollar hakkında bilgi verilir. 

8. Gruplara ayırma yöntemlerinden biri kullanılarak öğrenciler beşerli grupla-
ra ayrılır. Uygulayıcı tarafından her bir gruba Çalışma Yaprağı-3 dağıtılır.    

9. Gruplardan yaprakta yazılı olan açıklamayı okuyarak doldurmaları istenir. 

10. Grup çalışmaları tamamlandığında grupların notlarını sınıf ile paylaşmaları 
sağlanır. 

11. Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilerek süreç devam ettirilir:

• Akran baskısına ilişkin ne tür sorunları örnek olarak belirttiniz? 

• Grupça akran baskısıyla baş etmede kullanılabilecek hangi baş etme 
yolları önerdiniz? 

• Akran baskısı ile baş etmede uygun yolları kullanmak neden önemli 
olabilir? 

12. Gönüllü öğrencilerin paylaşımlarından sonra uygulayıcı tarafından aşağıda-
ki açıklama ile etkinlik sonlandırılır: 

“Bugün hep birlikte akran baskısı üzerine konuştuk ve akran baskısı ile baş 
etmede ne tür yollar kullanabileceğimizi tartıştık. Yaşıtlarımız ile olan ilişkile-
rimizde bu tür baskılar yaşandığında bunları uygun yolları kullanarak aşma-
nın hem bizim hem de arkadaşlıklarımız için önemli olduğunu gördük. Akran 
baskısıyla baş etmede; istikrarlı şekilde hayır diyerek, ortamdan uzaklaşarak 
veya sözel olarak veya sözel olmayan şekillerde kendimizi ortaya koyarak 
gibi pek çok farklı uygun yol ve çözümlerin olabileceğini fark ettik.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren::

1. Çalışma Yaprağı-3 sınıf panosunda sergilenir

M. Kübra ÇOŞKUNER

Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan örnek durumdaki isimler sınıfta mevcutsa 
isimler değiştirilmelidir. 

2. Öğrencilerin akran baskısına ilişkin bilgi eksikliğinin olması veya uygun 
baş etme yolları bulmakta zorlanmaları durumunda uygulayıcı tarafından 
uygun olan ve olmayan yollara ilişkin detaylı bilgiler sunulabilir veya Etkinlik 
Bilgi Notu tahtaya yansıtılarak bu konularda öğrencilerin bilgi edinmesi 
desteklenebilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için Çalışma Yaprağı-2 daha büyük puntoda ya da 
Braille yazı ile hazırlanarak materyalde uyarlama yapılabilir.

1. Gruplar oluşturulurken uygun akran eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre 
düzenlenebilir. 

2. Öğrencilerin sorulan soruları düşünüp uygun yanıtlar verebilmeleri için ek 
süre verilerek öğrenme süreci farklılaştırılabilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

 Bireyin içinde bulunduğu yaş grubunun bireye bir şeyi yapması için zorlayıcı olarak ısrar etmesi 
ve bireyi zorlaması akran baskısı olarak tanımlanmaktadır. Yani içinde bulunulan arkadaş gruplarında her-
hangi olumlu ya da olumsuz bir aktiviteyi yapması için bireye ısrarcı olunması veya bireyin desteklenmesi 
akran baskısı olarak tanımlanır. Akran grupları üyelerini ikna edebilmek için genellikle kolay fark edilmeyen 
dedikodu yapmak, alay etmek, rahatsız etmek gibi yolları kullanmaktadır. Bu gibi yöntemler, kişinin dâhil 
olduğu akran grubunun kendi üzerinde oluşturduğu etkinin farkına varmadan baskının ortaya çıkmasına da 
izin vermektedir. Akran baskısı ile baş etmede ikna etme yollarını ve iknaya karşı kendini koruma yollarını 
bilmek önem kazanmaktadır. Arkadaş grupları bireyi zorbalık türlerini kullanarak ikna etmeye çalışabilecek-
leri gibi farklı yöntemler de kullanabilir. 
 Akran baskısı konusunda farkındalık kazanmak; iletişim becerilerinin geliştirilmesi, öz yeterliğin ve 
problem çözme becerilerinin artırılması, duygu ve düşüncelerin uygun yollarla ifade edilebilmesi, çatışma 
çözme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak, sözel ve sözel olmayan kendini ortaya koyma becerilerinin 
öğrenilmesi akran baskısı ile baş etme konusunda yardımcı olmaktadır. Sözel kendini ortaya koyma becerile-
ri; reddetme becerileri, ricada bulunma ve hakkını aramadır. Sözel olmayan kendini ortaya koyma becerileri 
ise ses tonu, konuşma hızı ve akışı, göz kontağı, yüz ifadesi, vücut pozisyonu ve uzaklık gibi değişkenleri 
doğru olarak ayarlamaktır. 
 Ricada bulunma ve hakkını arama kendini ortaya koyma becerisinde ise ilk olarak değişmesi gere-
ken durumu veya sorunu belirleyerek konu ile ilgili düşüncenizi belirtin. Sonrasında sorunu düzeltmek veya 
değiştirmek için ricada bulunun.
Reddetme becerilerinde amaç bireyin yapmak istemediği bir durum ile ilgili olarak bir isteği ve bir ricayı 
nasıl kabul etmeyeceğini öğretmektir. Bu anlamda öğrencilerin nasıl “Hayır” diyebileceklerini öğrenmeleri 
önemlidir. Yapılan bir ricaya karşı verilecek cevap belirlenmelidir. Bunun için “Hayır” deme yolları şunlardır:

1. Güçlü ve kararlı bir şekilde hayır deyin
2. “Hayır” dedikten sonra neden kötü bir fikir olduğunu açıklayın
3. Mazeret oluşturun
4. Başka bir yol ya da etkinlik önerin
5. Duymamış gibi davranın
6. Endişelerinizi söyleyin
7. “Hayır” tekrarı yapın
8. Ortamdan uzaklaşın

KAYNAK: 

Acar, H. (2016). Akran baskısıyla başa çıkma konusunda hazırlanan psiko-eğitim programının lise öğrencilerinin akran baskısı düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans 
Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

Davaslıgil, Ü. Çakıcı, M. ve Ögel, K. (1998). Yaşam becerileri geliştirme kılavuzu. İstanbul: Lebib Yankı Matbaası.
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Çalışma Yaprağı 1

 Bir gün okulda tam zil çalmıştı Murat sınıfa giriyordu ki yanına çok sevdiği arkadaşları Gamze, 

Selim, Gizem ve Can geldi. Kendisine matematik sınavına çalışıp çalışmadığını sordular. Murat çalıştığını 

söyleyince Gizem gülmeye başladı çünkü çok sevinmişti. Murat Gizem’e neden güldüğünü sorunca Gizem 

sınavla ilgili şahane bir fikrinin olduğunu söyledi. Kendilerinin sınava çalışmadığını, bu yüzden sınavdan 

düşük alacaklarını ama planları sayesinde hepsinin de sınavdan yüksek alabileceğini söyledi. 

 Murat bunun nasıl olacağını sorduğunda ise Gizem “Çok basit, sen bize kopya vereceksin” dedi 

ve tüm planını ayrıntıyla anlattı. Murat “Olur mu öyle şey?” dedi. Gizem ısrar etti ve Murat kendisine kopya 

vermezse ve sınavdan düşük alırsa ailesinin çok kızacağını söyleyerek Murat’ı ikna etmeye çalıştı. Murat “Ya 

öğretmene yakalanırsak o zaman ne olacak?” deyince Sinem sinirlenerek “Sen de her şeyi abartıyorsun, 

hep en kötüsünü düşünüyorsun.” dedi. Murat kopya çekmeyi de vermeyi de onaylamıyordu. Gizem onu ken-

disine yardım etmemekle suçladı ve arkadaşlıkları için kendisinin her zaman kopya verebileceğini söyledi. 

Murat çok üzülmüştü, arkadaşlarını çok seviyordu. Peki, şimdi Murat ne yapmalıydı?
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Çalışma Yaprağı 2

NET VE KARARLI BİR ŞEKİLDE “HAYIR OLMAZ.” DERİM.

MAZERET BİLDİREREK KOPYA VEREMEYECEĞİMİ SÖYLERİM.

KONUYU ATLATMAYA ÇALIŞIRIM.

YÜRÜYÜP SINIFA GİDERİM, ONLARIN YANINDAN BİR AN ÖNCE UZAKLAŞIRIM.

TEKRARLI BİR ŞEKİLDE “HAYIR” DERİM. 

ARKADAŞLARIMI KIRMAK VE ONLARI ZOR DURUMDA BIRAKMAK İSTEMEM VE KOPYA VERMEYİ 

KABUL EDERİM.

ARKADAŞSIZ KALMAKTAN ENDİŞELENİRİM VE ONLARA KOPYA VERİRİM.

NASILSA BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEYE BENİ İKNA ETMEYE ÇALIŞMAZLAR DİYE DÜŞÜNÜR BİR KERE-

LİĞİNE ONLARA KOPYA VERİRİM.
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Çalışma Yaprağı 3

Akran Baskısıyla Uygun Yollarla Baş Edebiliriz!

 

Açıklama: Sizlerden istenen öncelikle gruptaki üyelerin isimlerini yazmanız. Sonrasında ise sınıfta sizlere 

okuduğum örnek olaydaki gibi akran baskısına örnek olacak bir sorunu belirlemeniz. Akran baskısıyla siz 

karşılaşmış olabilirsiniz veya tanıdığınız birinin akran baskısıyla ilişkili sorunlar yaşadığını gözlemlemiş 

olabilirsiniz veya tamamen hayali olarak böyle bir sorunu kendiniz grupça yazabilirsiniz. Üçüncü bölüme 

ise sınıfta konuştuklarımızı düşünerek grupça yazdığınız akran baskısını anlatan bu örneği uygun baş etme 

yollarını kullanarak nasıl çözebileceğinizi yazmalısınız.  

Grubumuz: 

1.

2.

3.

4.

5.

Akran Baskısına Örnek Olay/Yaşanan Sorun: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………......................................................................................................................

Akran Baskısıyla Baş Etmede Kullanılabilecek Uygun Yollar/Çözüm Önerileri: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...........................

……………………………………………………………………………………………………...........................
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TEKNOGÜVEN

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Bilişim teknolojileri kullanımında kendini yönetir./23.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 sınıf mevcudu kadar çoğaltılır. 

2. Uygulayıcı tarafından küçük bloknotlara gerçek olmayan yaş, mail, telefon, 
konum gibi bilgiler yazılarak bu kâğıtlar zarflara koyulur. Zarfların yarısı 
bant ile kapatılıp üzerine “gizli profil” yazılır. Geri kalanlar ise açılabilir 
şekilde bırakılır. Etkinlik Bilgi Notundaki örnekten yararlanılabilir.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişisel Güvenliğini Sağlama

8. Sınıf

1. 10 Adet zarf

2. Kâğıt bant ya da bant

3. Zarf sayısı kadar küçük bloknot kâğıtları/makasla kesilen A4 kâğıtları

4. Çalışma Yaprağı-1

5. Etkinlik Bilgi Notu

1. Uygulayıcı tarafından öğrenciler 10 gruba ayrılır ve her gruba bir zarf veri-
lir. Bantlı olan ve üzerinde gizli profil yazan zarfların açılamayacağı, diğer-
lerinin ise incelenebileceği söylenir ve öğrencilere incelemeleri için zaman 
verilir.   

2. Öğrencilere aşağıdaki sorulur yöneltilir: 

• Bu zarflar size neyi çağrıştırdı? Zarfların açık veya kapalı olması ile 
ilgili neler düşünüyorsunuz? 

• Bantlı ve gizli profil olan zarfları açamamakla ilgili neler düşünüyor-
sunuz?

• Zarfı açanlar zarfın içinde ne tür bilgiler elde ettiler, bu bilgilere ulaş-
makla ilgili neler düşünüyorsunuz? 

• Gizli profillerin ne tür avantajı olabilir? 

• Sanal ortamlarda profilin herkese açık olması neden riskli olabilir? 

3. Gönüllü öğrencilerin paylaşımlarından sonra uygulayıcı tarafından aşağıda-
ki açıklama yapılır: 

“Çocuklar, sosyal medya ortamları da kendilerine özel bazı riskleri barın-
dırmaktadır. Nasıl ki yaşamlarımızda tanımadığımız insanlarla paylaşımla-
rımızda daha dikkatli davranmamız gerekir, sosyal medyada da kendimizle 

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

23. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

ilgili paylaşımların risklerini fark etmemiz gerekir. Özellikle kişisel bilgileri-
miz konusunda özen göstermek ve bilgilerimizi gizli tutmak bizi bu ortamları 
farklı ve olumsuz amaçlarla kullananlara karşı korumada önemlidir.” 

4. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve öğrencilerden yaprakta yer alan 
soruları öncelikle kendileri düşünerek doldurmaları istenir. 

5. Öğrencilerden kendi cevaplarını sıra arkadaşları ile paylaşıp soruları tartış-
maları istenir. 

6. İkili tartışmaların ardından öğrencilerden yapraktaki sorulara yönelik payla-
şımlarını sınıfa açıklamaları istenir. 

7. Aşağıdaki açıklama ile etkinlik sonlandırılır: 

“Çocuklar, bilişim teknolojilerinin bize sağladığı sosyal ortamlar da içinde 
bulunduğumuz gerçek ortamlar gibi bazı riskler barındırabilir. Bu risklerin 
farkında olarak bizler kişisel bilgilerimizi, şifrelerimizi kimseye söylememeli-
yiz. Buna yakın arkadaşlarınız da dâhil. Gönderilen arkadaşlık isteklerinde 
veya yapılan özel paylaşımlarda dikkatli davranmalı ve anlık değil özenli 
gönderimlerde bulunmalıyız. Bu ortamlarda sizleri rahatsız eden paylaşım-
lar, söylemler, uygun olmadığını düşündüğünüz görüntü veya ifadelerde 
harekete geçmeli ve bu ortamların sağladığı güvenlik sistemlerinden yarar-
lanmalısınız.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Kazanımın pekiştirilmesi için öğrencilere aşağıdaki linkte yer alan video önerilebilir: 

https://www.youtube.com/watch?v=4VvFAp2-aMQ&t=58s

Cansu ATMACA

Uygulayıcıya Not:

1. Zarfların büyüklüğü önemli değildir ve zarflara koyulacak bloknotlarda 
gerçek kişilerin bilgileri yer almamalıdır. 

2. Zarfların oluşturulmasında Etkinlik Bilgi Notunda sunulan örnekten 
yararlanılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğretmenin tahtaya yazdığı ifadeler tüm sınıf tarafından rahatlıkla 
görülebilecek şekilde büyük ve koyu olmasına dikkat edilerek fiziksel çevre 
düzenlenebilir.

2. Gruplar oluşturulurken uygun akran eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre 
düzenlenebilir. 

3. Çalışma Yaprağı-1 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyalde uyarlama yapılabilir.

4. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan tüm boşluklar yerine belirli miktarının 
yanıtlanması istenerek etkinlik süreci farklılaştırılabilir.

5. Çalışma Yaprağı-1 tamamlanırken öğretmen bireysel olarak geri bildirim 
sunarak destek olabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

1. Kişisel bilgilerimi, şifrelerimi, yakın arkadaşıma söylerim çünkü ……………....................................
.................................................................................................................................................

Söylemem çünkü…………………………………………………………………….....................................

2. Ortak arkadaşlara bakarak tanımadığım birinin arkadaşlık isteğini kabul ederim çünkü ………….....
.................................................................................................................................................

Kabul etmem çünkü……………………………………………………………….........................................

3. Paylaşacağım gönderileri herkese açık paylaşırım, çünkü…………………......................................
.................................................................................................................................................

Sadece arkadaşlarımla paylaşırım çünkü……………………………………….......................................

4. Tanımadığım ya da tanıdığım biri beni sosyal medyadan tehdit ederse önce bir büyüğüme söylerim 
çünkü ……………………………………………................................................................................

Kimseye söylemem çünkü…………………………………………………................................................

5. “Bedava internet kazandınız, para kazandınız, hediye kazandınız, buraya tıkla, bu mesajı şu kadar 
kişiye gönder.” gibi mesajlara tıklarım 
çünkü  ………………………………………………………………………...............................................

Tıklamam çünkü……………………………………………………………………......................................
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

Açık Zarf Kapalı Zarf
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EMEĞİMLE ÇÖZÜYORUM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Yaşamda karşılaşılan zorlukların çaba ve zaman ile üstesinden gelinebileceğini 
fark eder./24.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu-1 ve 2’nin A3 formatında çıktısı alınır.

2. Çalışma Yaprağı-1 beş adet çoğaltılır.

3. Çalışma Yaprağı-2 sınıf mevcudu kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Karar Verme

8. Sınıf

1. Etkinlik Bilgi Notu-1

2. Etkinlik Bilgi Notu-2

3. Çalışma Yaprağı-1

4. Çalışma Yaprağı-2

5. Tahta kalemi

1. Etkinlik aşağıdaki açıklama ile başlatılır: 

“Bu etkinliğimizde günlük yaşamda ya da okulda karşılaştığımız zorlukların 
nasıl üstesinden gelebileceğimizi konuşacağız.” 

2. Öğrencilere aşağıdaki soru yöneltilerek gönüllü öğrencilerin paylaşımları 
dinlenir ve tahtaya not alınır: 

• Çocuklar yaşamda karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Kendi hayatları-
nızdan örnekler vermek ister misiniz? 

3. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılarak öğrencilerle birlikte ya-
şamdaki zorluklara bir örnek seçilir: 

“Çocuklar, birçok zorluk ve sorunu ifade ettiniz. Şimdi bu söylediklerinizden 
ve tahtaya yazdığımız zorluklardan birini seçelim ve ne gibi çözüm önerileri 
sunabiliriz, konuşalım.” 

4. Etkinlik Bilgi Notu-1 tahtaya asılır ve öğrencilerle birlikte seçilen zorluğa bu 
not üzerinden çözüm yolları aranır. 

5. Etkinlik Bilgi Notu-2 tahtaya asılır ve öğrencilerle birlikte okunur.

6. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılarak Etkinlik Bilgi Notu-2 

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

24. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

değerlendirilir: 

“Yaşamda karşımıza çıkan zorlukları bu adımları takip ederek daha ko-
lay atlatabiliriz. Yaşamdaki zorluklara karşı bulacağımız çözüm önerileri, 
olumlu ya da olumsuz bir sonuç doğurmakta ve bazıları bizim soruna geri 
dönmemizi sağlamaktadır. Bazı çözüm önerileri daha fazla zaman harca-
mamıza sebep olmakta bazıları için ise daha fazla çaba göstermemiz ge-
rekmektedir.” 

7. Sınıf gruplara ayırma yöntemlerinden biri kullanılarak beş gruba ayrılır. Her 
bir gruba Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır. 

8. Gruplardan Etkinlik Bilgi Notu-2’de olduğu gibi yaşamda karşılaştıkları bir 
zorluğu belirlemeleri, bu zorluğu nasıl çözebileceklerine dair öneri sunmala-
rı, bu önerilerinin sonuçlarını yazmaları ve değerlendirme yapmaları istenir.

9. Çalışmalar bittiğinde gruplara söz hakkı verilir ve paylaşım yapmaları sağ-
lanır. 

10. Öğrencilerin Çalışma Kâğıdı-1’e yazdıkları ve okudukları çözüm önerilerin-
den, çaba ve zaman vurgusu yapılan çözüm önerilerine uygulayıcı tarafın-
dan dikkat çekilir.  

11. Aşağıdaki sorular sınıfa yöneltilerek gönüllü öğrencilerin paylaşımları din-
lenir: 

• Yaşamda karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmede çaba gösterme-
nin ne gibi bir rolü olabilir? 

• Zorlukları aşmada zamanın etkisi var mıdır? Nasıl? 

• Bu zamana kadar karşılaştığınız bir zorluğun üstesinden gelmede 
çaba ve zamanın etkisi olmuş muydu? Nasıl? 

12. Uygulayıcı tarafından aşağıdaki açıklama yapılarak etkinlik sonlandırılır: 

“Bu etkinliğimizde yaşamda karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukları nasıl çöze-
bileceğimiz hakkında bilgi alışverişinde bulunarak çalışmalar yaptık. Sorun-
larımızın çözümsüz olmadığı ve aslında doğru planlama yaparak üstesinden 
gelebileceğimizi fark ettik. Bu farkındalıkla aslında yaşamda karşılaştığımız 
her durum için zaman ve çaba harcarsak daha doğru ve kalıcı çözümler 
bulabileceğimizi, planlama yapmadan ve çok fazla emek harcamadan ha-
reket ettiğimizde ise o sonuçların aslında bizim sorunlarımızı geçici olarak 
çözdüğünü anladık.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Çalışma Yaprağı-2 öğrencilere dağıtılarak, öğrencilerden bir hafta içinde karşılaş-
tıkları bir zorluğu not almaları ve o zorluğun üstesinden gelmede zaman ve çaba-
nın rolünü düşünerek yapabileceklerine yönelik öneriler geliştirmeleri istenir. 

2. Öğrencilerden, aile üyelerinden birisi ile görüşme yapmaları ve aşağıdaki sorular 
kapsamında bilgi toplamaları istenir. Görüşmede alınan bilgiler sınıf ile paylaşılır: 

• Sizin yaşamda karşılaştığınız zorluklar neler?

• Bu zorlukların üstesinden nasıl geliyorsunuz? 

• Bu zorlukları aşmanızda zaman ve çabanın rolü nedir?
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Etkinliği Geliştiren: Ecem Dilara KARATOPRAK

Uygulayıcıya Not:

1. Etkileşimli tahta veya projektör bulunan sınıflarda çıktı alınmak yerine Etkinlik 
Bilgi Notu-1 ve Etkinlik Bilgi Notu-2 tahtaya yansıtılabilir.

2. Etkinlik sürecinde yaşamda karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmede 
zaman ve çabanın vurgulanması gerekmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin 
ürettikleri çözüm önerilerinde bu vurgulara dikkat çekilmeli, öğrenciler 
tarafından çaba ve zamana yönelik açıklamalar olmaması durumunda 
ise uygulayıcı tarafından zorlukların çaba ve zaman ile üstesinden 
gelinebileceğine örnekler verilerek konuya dikkat çekilmelidir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Etkinlik Bilgi Notu-1 ve 2, tüm sınıf tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde 
ve daha büyük boyutlarda hazırlanarak materyallerde uyarlama yapılabilir. 

2. Gruplar oluşturulurken uygun akran eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre 
düzenlenebilir. 

3. Çalışma Yaprağı-2 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile hazırlanarak 
materyalde uyarlama yapılabilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1

4 
 

 
 

 
Etkinlik Bilgi Notu 1 

 
 

Yaşamda Karşılaşılan Zorlukların Üstesinden Gelme Haritası 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Karşıma Çıkan 
Zorluk Nedir? 
(Tanımlayın.) 

 

 
Bu Zorluğun Nasıl 

Üstesinden Gelirim? 
(Çözüm yollarını 

sıralayın.) 
 

Çözüm 
Yollarından 
Birini Seçin. 

 

 
Uygulayın ve Değerlendirin. 
(Çözüme ulaşamadıysanız 
diğer çözüm yollarına göz 

atın.) 
 

HER BİR AŞAMADA ZAMAN VE ÇABA 
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-2
Etkinlik Bilgi Notu 2

KARŞILAŞILAN ZORLUK:
Bisiklet almak istiyorum ancak ailem şu an için bütçe ayıramayacağını söyledi. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
Ailemin alacağı zamanı beklerim. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
Kendi harçlıklarımı biriktirerek alırım.

SONUÇ:
Bisikletimin ne zaman olacağı 

belirsizdir. 

ALT ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
Para biriktirebilmek için 

harcamalarıma dikkat ederek 
planlama yaparım.

ALT ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
Harcamalarıma dikkat etmeden 

planlama yapmadan para 
biriktiririm.

SONUÇ:
Bisikletimi planladığım zaman alabilirim.

DEĞERLENDİRME:
Harçlıklarımı biriktirmeye çaba göstererek ve kendime biraz zaman vererek bisiklet almaya karar verdim. İstediğim bisiklete 

ulaşmamdaki bu zorluğu hemen anında çözemeyeceğimi fark ettim ve kendime zaman vermeye karar verdim. Bu zorluğu aşmak 
için yapabileceklerimi düşünerek para biriktirmeye karar verdim.

KARŞILAŞILAN ZORLUK:
Okuldaki çevre kirliliğinin fazla olması

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
B u çevre kirliliğinden rahatsız olduğumuzu öğretme

nlerimize ve idareye bildirip onların bir çözüm
bulmasını bekleriz. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
Bu çevre kirliliğinden rahatsızlık duyan arkadaşlarımızla 

toplanıp bir planlama yapmaya karar verdik.

ALT ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
Bu planlama dâhilinde

arkadaşlarımızla birlikte kendi 
imkânlarımızla okulumuzu temiz 

tutmaya karar verdik.

ALT ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
Bu yaptığımız planlamayı 
öğretmen ve idaremizle 

paylaşarak okulumuzda bir 
proje başlattık.

SONUÇ:
İdarenin bulacağı çözüme kadar 

okuldaki çevre kirliliğinden rahatsız 
olmaya devam ettik.

SONUÇ:
Sadece bir grup öğrenci olarak bu 
kirliliği durdurma çalışmamız çok 

yeterli gelmedi.

SONUÇ:
Okulumuzda başlattığımız proje 
kapsamında tüm öğrenciler ve 

öğretmenlerimiz desteğiyle oluşan 
çevre kirliliğinden kurtulduk.

DEĞERLENDİRME:
Okulumuzda oluşan çevre kirliliğini bitirmek ve önlemek için bir grup arkadaşımla bir proje planladık. Bunu öğretmenlerimiz ve 
idaremizle paylaştığımızda bundan çok mutlu olduklarını, bizi destekleyeceklerini söylediler. Proje ile ilgili afişler ve broşürler 
hazırlandı. Okulun gerekli yerlerine çöp kovaları ve geri dönüşüm kutuları kondu. Bu proje için çok çalıştık ve zaman harcadık.

Ancak bu sayede herkes bilinçlendiğinden okulumuzu temiz tutmak artık çok daha kolay. 

2

1
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Çalışma Yaprağı 1

Çalışma Yaprağı 1 
 
 

 
KARŞILAŞILAN ZORLUK 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ 

 
 
 
 
 

 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ 

 
 
 
 
 

 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ 

 
 
 
 
 
 

 
ALT ÇÖZÜM ÖNERİSİ 

 
 
 
 
 

 
ALT ÇÖZÜM ÖNERİSİ 

 
 
 
 
 

 
SONUÇ 

 
 
 
 
 

 
SONUÇ 

 
 
 
 
 

 
SONUÇ 

 
 
 
 
 

 
DEĞERLENDİRME: 

 
 
 
 



689

Çalışma Yaprağı 2

7 
 

Çalışma Yaprağı 2 

Karşılaştığın zorluğu buraya detaylı olarak yaz:  

 

 

 

 

 

Yaşamında karşılaştığın bu zorluğu aşmada zaman ve çabanın rolünü düşün:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Bu zorluğu çaba göstererek ve zaman ile nasıl aşabilirsin?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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İÇİMDE PARLAYAN YILDIZLAR

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Kendi özellikleriyle seçmek istediği lise türlerini ilişkilendirir./25.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1’in çıktısı alınarak öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Etkinliğin uygulanacağı günden önce öğrencilerden yanlarında renkli kalem-
ler getirmeleri istenir.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer planlama

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Etkinlik Bilgi Notu

3. Renkli kalemler

4. Tahta kalemi

1. Aşağıdaki yönerge verilerek etkinlik başlatılır:

“Şimdi arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatın. Yıldızlı bir gecede gökyü-
zünü seyrettiğinizi hayal edin. Gökyüzü açık, yıldızlar parıl parıl parlıyor. 
(Öğrencilere hayal kurabilmeleri için 2-3 dk. süre verilir.) Yıldızları izlerken 
daha önce derste işlediğiniz takımyıldızlar konusu aklınıza geliyor ve bir-
kaç tanesini gözünüzle buluyorsunuz. Bazı yıldızların bir araya gelmesi ile 
oluşan bu takımyıldızlar gibi bizlerin hayatımızda karar verirken, seçimler 
yaparken kendimizde öne çıkan bazı özellikler vardır ve bir araya gelme-
leriyle bir bütün oluşturup kendimiz için en iyi tercihi yapmamız için bize 
yardımcı olurlar. Sizce bu özelliklerimiz nelerdir?” (Düşünce süreci bittiğinde 
öğrencilerden gözlerini açmaları istenir.)

2. Öğrencilerden yanıtlar alınırken uygulayıcı tahtaya “kişisel özelliklerimiz” 
kavramını yazar ve gelen cevapları bu kavramın çevresine yazarak bir 
kavram haritası oluşturur. (Kavram haritası oluşturulurken uygulayıcı örnek 
mahiyetinde Etkinlik Bilgi Notundan yararlanabilir.) Kavram haritası oluştu-
rulduktan sonra şu yönerge ile etkinliğe devam edilir:

“Her takımyıldız farklı sayıda yıldızın bir araya gelmesiyle oluşur, kendisine 
yere bir yerleşim düzeni, hizalanışı vardır. Benzer şekilde herkesin de kendi-
sine özgü özellikleri vardır. Bu özelliklerimiz sayesinde bizler ne yapacağı-
mıza, geleceğe ilişkin neler istediğimize karar veririz.”

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

25. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

3. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır ve aşağıdaki yönerge verilir:

“Önünüzdeki çalışma yaprakları sizin gökyüzünüz. Hepiniz kendi takımyıl-
dızlarınız için istediğiniz büyüklükte, sayıda ve sıralanışta yıldızlar çizerek 
bu yıldızların sizlerin hangi özelliklerinizi temsil ettiklerini ortalarına yazın. 
(Öğrencilere isterlerse yıldızlar arasında kurdukları bağlantıları da istedikleri 
renkte kalemle çizerek gösterebilecekleri söylenir.) En son da takımyıldızını-
za kendiniz bir isim verin.”

4. Öğrencilere işlemi tamamlamaları için yeterli süre verilir. 

5. Aşağıda verilen tartışma sorularının tartışılması ile süreç devam ettirilir:

• Kendi özelliklerimizin farkında olmak bize ne gibi faydalar sağlar?

• Kendi özelliklerimizin farkında olmak hayatımızda ne gibi tercihler 
yaparken bizlere yardımcı olabilir?

• Hayatımızda kendi özelliklerimize uygun tercihler yapmak neden 
önemlidir?

6. Uygulayıcı öğrencilere aşağıdaki yönergeyi vererek etkinliği sonlandırır:

“Bugün hepiniz çok güzel takımyıldızlar oluşturdunuz. Oluşturduğunuz ta-
kımyıldızlar sizleri temsil ediyor. Kendi özelliklerimizi bilmek, onları tanımak 
hayatımızda özellikle seçimler konusunda bize büyük yarar sağlar. Kendi 
özelliklerimize uygun seçimler yaptığımızda daha başarılı ve mutlu oluruz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerden bir hafta boyunca kendilerini gözlemlemeleri istenir. Hafta boyunca 
takımyıldızına eklemedikleri fakat kullandıklarını, kendilerinde var olduğunu düşün-
dükleri özellikleri yeni yıldızlarla takımyıldızlarına eklemeleri istenir.

Hatice TOK

Uygulayıcıya Not:

1. Uygulayıcı, etkinliğin 1. aşamasında yer alan yönergeyi öğrencilere verirken 
rahat ve sakin bir ses tonu ile söylemeye dikkat etmelidir.

2. Takımyıldızlarının oluşturulmasında öğrenciler cesaretlendirilmelidir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma yapraklarının doldurulması sırasında öğretmen/akran desteği 
sağlanabilir.

2. Etkinliğin tamamlanması için ek süre verilebilir.

3. Kişisel kavram haritasının öğretmen desteği ile oluşturulması sağlanabilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU1Etkinlik Bilgi Notu1 

 

Yetenek: Öğrenme gücü veya bir iş, görev ya da faaliyeti diğer insanlara göre dahabaşarılı ve daha hızlı bir şekilde 
yapabilme yetisi. (Yeşilyaprak, 2015) 

İlgi: Bireyin bir faaliyetten hoşlanma ve ve haz alma derecesidir. (Yeşilyaprak, 2015) 

Değer: Bir kimsenin çeşitli insanları, insanlara ait nitelikleri, istek ve niyetleri, davranışları değerlendirirken başvurduğu 
bir ölçüt olarak vurgulanmaktadır. Değer hükmü bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğunu belirten ifade ise, o hâlde 
değer de bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inançtır. (Sınıf Rehberlik Programı, 2020) 
Akademik başarı: Okulda okutulan derslerde geliştirilen ve öğretmenlerce takdir edilen notlarla, test puanlarıyla ya da her 
ikisiyle birlikte belirlenen beceriler veya kazanılan bilgilerin genel ifadesidir. (Sarıer, 2016) 
Tutum: Tutum, bireylerin eşya, kişi, grup, fikir veya kurumları kabul ya da reddetmeye olan birçeşit hazır oluş ya da 
eğilimidir (Özgüven, 2014). 
İnanç: Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma. (www.sozluk.gov.tr) 

Hedef: Yapılması tasarlanan iş, amaç. (www.sozluk.gov.tr) 

Hayal: Zihinde tasarlanan canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya.(www.sozluk.gov.tr) 
 
 

 

1KAYNAK: 
Özgüven, İ. E. (2014). Psikolojik Testler. Ankara, Nobel Akademik Yayınevi 
Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Meta-Analiz Çalışması. 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31(3):609-627 
Sınıf Rehberlik Programı.(2020). Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı. 
Yeşilyaprak, B. (2015). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı. Ankara: Pegem. 
 https://www.sozluk.gov.tr/ 

KİŞİSEL 
ÖZELLİKLERİMİZ

YETENEK

İLGİ 

DEĞER

AKADEMİK 
BAŞARI

TUTUM

İNANÇ

HEDEF

HAYAL

Yetenek: Öğrenme gücü veya bir iş, görev ya da faaliyeti diğer insanlara göre dahabaşarılı ve daha hızlı 
bir şekilde yapabilme yetisi (Yeşilyaprak, 2015).
İlgi: Bireyin bir faaliyetten hoşlanma ve ve haz alma derecesidir (Yeşilyaprak, 2015).
Değer: Bir kimsenin çeşitli insanları, insanlara ait nitelikleri, istek ve niyetleri, davranışları değerlendirir-
ken başvurduğu bir ölçüt olarak vurgulanmaktadır. Değer hükmü bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez 
olduğunu belirten ifade ise, o hâlde değer de bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki 
inançtır (Sınıf Rehberlik Programı, 2020).
Akademik başarı: Okulda okutulan derslerde geliştirilen ve öğretmenlerce takdir edilen notlarla, test pu-
anlarıyla ya da her ikisiyle birlikte belirlenen beceriler veya kazanılan bilgilerin genel ifadesidir (Sarıer, 
2016).
Tutum: Tutum, bireylerin eşya, kişi, grup, fikir veya kurumları kabul ya da reddetmeye olan birçeşit hazır 
oluş ya da eğilimidir (Özgüven, 2014).
İnanç: Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma. (www.sozluk.gov.tr)
Hedef: Yapılması tasarlanan iş, amaç (www.sozluk.gov.tr).
Hayal: Zihinde tasarlanan canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya (www.sozluk.gov.tr).

1 KAYNAK: 

Özgüven, İ. E. (2014). Psikolojik Testler. Ankara, Nobel Akademik Yayınevi

Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Meta-Analiz Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31(3):609-627

Sınıf Rehberlik Programı.(2020). Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı.

Yeşilyaprak, B. (2015). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı. Ankara: Pegem.

 https://www.sozluk.gov.tr/
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BANA UYGUN OLANI SEÇİYORUM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Kendi özellikleriyle seçmek istediği lise türlerini ilişkilendirir./26.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1’in poster boyutunda çıktısı alınır.

2. Öğrenci sayısı kadar kâğıt hazırlanmalı.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer planlama

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Etkinlik Bilgi Notu

3. A4 kâğıt

1. Aşağıdaki yönerge verilerek etkinlik başlatılır: 

“Geçen hafta sizlerle kendi özelliklerimiz hakkında konuşmuştuk ve hepiniz 
birer takımyıldız oluşturdunuz. Geçen haftaki etkinliğimizden bu zamana 
kadar takımyıldızına ekleme yapan var mı?”

2. Öğrencilerden yanıtlar alındıktan sonra “Bugün sizlerle lise türlerinin özellik-
leri hakkında konuşacağız. Onları tanıyıp geçen hafta konuştuğumuz kişilik 
özelliklerimiz ile aralarında nasıl bir ilişki kuracağımıza bakacağız. Lise 
türleri hakkında neler biliyorsunuz?” yönergesi verilir. 

3. Öğrencilerden yanıtlar alındıktan sonra Çalışma Yaprağı-1 tahtaya asılır 
ve öğrencilerin söylemediği özellikler varsa onlar da belirtilerek lise türleri 
incelenir.

4. İnceleme tamamlandıktan sonra uygulayıcı tarafından “Şimdi sizlere bir 
hikâye okuyacağım ve sonrasında bu hikâyeyle ilgili konuşacağız.” yöner-
gesi verilerek Etkinlik Bilgi Notunda yer alan hikâye öğrencilere okunur.

5. Hikâyenin okunmasının ardından öğrencilere şu yönerge verilir:

“Özge’nin hikâyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir durumda 
Özge ne yapabilir?” 

6. Öğrencilerden yanıtlar alındıktan sonra uygulayıcı tarafından “Özge yaşa-
dığı bu durumu çözebilmek için ilgileri, yetenekleri, akademik başarısı, de-
ğerleri gibi kişisel özelliklerini dikkate alarak bir lise seçtiğinde daha doğru 

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

26. HAFTA



695

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

bir tercih yapmış olacaktır.” açıklaması yapılır.

7. A4 kâğıtları öğrencilere dağıtılır ve şu yönerge verilir:

“Seçmeyi düşündüğünüz lisenin sizden bir mektup beklediğini farz edelim. 
Bu lisenin müdürüne neden bu liseyi seçmek istediğinizi, bu liseye giderseniz 
neler yapabileceğinizi, size sağladığı avantajları, o liseyi sizin hangi kişilik 
özelliklerinizle ilişkilendirdiğinizi, gelecek hayallerinize giden yolda nasıl 
bir önemi olduğunu anlatan bir mektup yazın.”

8. Öğrenciler çalışmayı tamamladıklarında gönüllü öğrencilerden paylaşımları 
alınır ve aşağıdaki tartışma soruları tartışılarak etkinlik devam ettirilir.

• Gitmeyi düşündüğünüz liseyi seçerken nelere dikkat ettiniz?

• Kendi özelliklerinizin bu tercihinizde ne gibi bir etkisi oldu?

• Lise türleri hakkında bilgi sahibi olmak neden önemlidir?

9. Öğrencilere aşağıdaki yönerge verilerek etkinlik sonlandırılır:

“Hayatımızda yaptığımız seçimlerden birisi de okumak istediğimiz liseyi seç-
memizdir. Bu seçimi yaparken ilgi, yetenek, değer, akademik başarı gibi 
pek çok faktör etkili olur. Kendi özelliklerimizi bilip, kendimizi tanıdığımızda 
doğru bir seçim yapma şansımız daha da artar.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerden 3 yıl sonrasında seçmeyi düşündüğü liseye gitmiş olduğunu 
hayal etmeleri istenir. “Orada neler yapıyor, ilgileri yetenekleri vb. açısın-
dan ne gibi faaliyetlere katılıyor, hedefleri için neler yapmış, katıldığı faa-
liyetler kendi özellikleriyle uyuyor mu?” gibi sorulardan hareketle bugünkü 
hâllerine bir mesaj göndermeleri istenir. Bu mesajı nasıl ifade edeceği öğ-
renciye bırakılır. Düzyazı, resim, şiir, şarkı gibi farklı yollarla ifade edebile-
cekleri belirtilir.

Hatice TOK

Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma Yaprağı-1 poster boyutunda çıkarıldığında öğrencilerin 
okuyamayacağı bir durumda ise A4 boyutunda çıktısı alınarak öğrenci 
sayısı kadar çoğaltılıp ve öğrencilere dağıtılabilir.

2. Öğrenciler etkinlik esnasında sorulan soruları cevaplandırmada ve yapılan 
faaliyetlerde cesaretlendirilmelidir.

3. Hikâyede geçen karakterin ismi ile sınıfta aynı isme sahip bir öğrenci varsa 
eğer hikâyedeki kahramanın ismi değiştirilmelidir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Ek süre verilerek öğrencilerin çalışma kâğıdını tamamlamalarına destek 
olunabilir.

2. Çalışma Yaprağı-1’de kontrast renkte bir zemin üzerine yapıştırılarak görme 
bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

3. Etkinlik Bilgi Notu görselleştirilerek okunma sırasında görselleri öğrencilere 
gösterilebilir.
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU

 8.sınıfa devam eden Özge, o sabah okula çok heyecanlı gitmiştir. Çünkü o gün arkadaşları 

ve öğretmenleriyle birlikte okul gezisine gideceklerdir. Seneye liseye geçecekleri için bir seçim yapma-

ları gerektiğinin farkında olan Özge, bu gezide nelerle karşılaşacağını merakla beklemektedir. Yolda 

öğretmeni hangi liselere hangi sırayla gideceklerini onlara açıklamıştır. Tüm gün merak içinde okulları 

gezerek onlar hakkında bilgiler edinmişler ve okulların farklı yönlerini, okullarda ne gibi imkânlar oldu-

ğunu öğrenmişler. Akşam olup Özge eve döndüğünde kendini çok yorgun ve biraz da kafası karışmış 

hissediyordu. Evet, çok güzel ve faydalı bir geziydi fakat bu kadar seçenek arasından kendime uygun 

liseyi nasıl seçeceğim diye düşünmekten de kendini alamıyordu.



698

KARAKTERİMLE GÜÇLENİYORUM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Sahip olduğu karakter güçlerini zorluklar karşısında kullanmayı bilir./27.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 tahtaya yansıtılacak şekilde hazırlanır. 

2. Etkinlik için oynatılacak kelime akışı videosu EBA kullanılarak açılır veya 
video kullanımı yapılamayacak ise etkinlik Uygulayıcıya Not: kısmında be-
lirtildiği gibi etkinlik öncesinde Çalışma Yaprağı-2’deki kelimeler kesilerek 
hazırlanır. 

3. Çalışma Yaprağı-3 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Benlik Farkındalığı

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Çalışma Yaprağı-2 

3. Çalışma Yaprağı-3 

4. Kelime akışı videosu

1. Etkinliğin amacının sahip olunan karakter güçlerini zorluklar karşısında kul-
lanmayı bilmek olduğu, açıklanır. Bugünkü etkinlikte daha çok akademik 
alanda yaşadığımız ya da yaşayabileceğimiz zorluklar karşısında karakter 
güçlerimizi kullanmaya odaklanılacağı ifade edilir.

2. Aşağıdaki yönerge öğrencilerle paylaşılır: 

“Aile içi ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, akademik hayatımız gibi alanlarda 
farklı zorluklarla karşılaşabiliriz ve zorluklar karşısında farklı tepkiler gös-
terebiliriz. Bu tür durumlar karşısında farklı tepkiler göstermemiz bireysel 
farklılıklarımızdan kaynaklanır. Hepimiz farklı özelliklere ve farklı karakter 
güçlerine sahip olabiliriz.” 

3. Öğrencilere karakter güçlerini hatırlayabilmeleri amacıyla kısa bir hatırlat-
ma yapılacağı belirtilerek Çalışma Yaprağı-1 etkileşimli tahtaya yansıtılır ve 
aşağıdaki sorular doğrultusunda paylaşımda bulunulur:

• Kendinizi değerlendirdiğinizde ön planda olan karakter gücünüz nedir?

• Şimdiye kadar hayatınızda karşılaştığınız zorluklarla ilgili en çok han-
gi karakter gücünüzü kullandınız?

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

27. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Akademik alanda zorluk yaşadığınızda hangi karakter güçlerinizi kul-
lanabilirsiniz?

• Karakter güçlerini incelediğinizde kendinizde hangi gücün geliştiril-
mesi gerektiğini düşündünüz?

4. Gönüllü öğrencilerden cevaplar alınır ve cevaplar için teşekkür edilerek bir 
sonraki aşamaya geçilir.

5. Bu aşamada Çalışma Yaprağı-2’de verilen linkte yer alan video açılarak 
öğrencilere şu yönerge verilir: 

“Videoyu başlatacağım, sizler durmamı istediğinizde durduracağım. Ekran-
da beliren kelimenin başarı ile ilgili süreçte kullanacağımız karakter gücü-
müz olup olmadığını konuşacağız.”

6. Ekranda beliren kelimeler ile ilgili öğrencilere aşağıda yer alan sorular soru-
larak gönüllü öğrencilerden cevapları alınır: 

• Bu kelime başarımızın artmasında etkili karakter güçlerimizden biri 
midir? 

• Ekranda beliren kelime karakter güçlerimizden değil ise bu davranışı-
mızın yerine nasıl bir davranış geliştirirsek başarılı oluruz?

• Etkinlik esnasında karakter güçlerinden sizde var olan ama kullanma-
dığınızı fark ettiğiniz bir gücünüz oldu mu?

7. Öğrencilere cevapları için teşekkür edilir ve aşağıdaki açıklama yapılarak 
Çalışma Yaprağı-3 öğrencilere dağıtılır: 

“Şimdi sizlerle sınava ilişkin yaşadığımız zorluklarda karakter güçlerimizi 
nasıl kullanabileceğimizi daha iyi kavrayabilmek için bir etkinlik yapacağız. 
Sizlere dağıtacağım şemada doğru cümleleri takip ederek çıkışa ulaşmanızı 
isteyeceğim.”

8. Öğrenciler şemayı incelemeyi bitirdiklerinde süreç şu tartışma soruları ile 
devam ettirilir: 

• Sizi en çok ifade eden cümle hangisi oldu?

• Şemada cümleleri okurken hangi karakter gücünüzü kullanabileceği-
nize dair sizde ne tür düşünceler oluştu?

• Kendinizi değerlendirdiğinizde geliştirilmesi gereken bir gücünüz ol-
duğunu düşündünüz mü? 

• Bugünden itibaren zorluklar karşısında karakter güçlerinizi kullanmak 
için neler yapmayı planlıyorsunuz?

9. Sorular ile ilgili gerekli paylaşımlarda bulunulur ve etkinlik aşağıdaki açıkla-
ma yapılarak sonlandırılır: 

“Bugünkü etkinlikte de gördüğünüz gibi gerek sınavlara ilişkin zorluklar da 
gerek hayatımızdaki diğer zorluklarda karakter güçlerimizden faydalanabi-
liriz. Bazıları merak ve öğrenme sevgisini ön planda kullanırken bazıları da 
kendine dürüst olmayı, öz düzeni, sabırlı olmayı tercih edebilir. Yani, her 
birimiz farklı farklı karakter güçlerini kullanabiliriz. Önemli olan zorluklar 
karşısında karakter güçlerimizi fark etmemiz ve kullanmamızdır.”
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerin karakter güçlerini günlük yaşamda kullanabilmeleri için önü-
müzdeki iki hafta içerisinde yaşadıkları zorluklar karşısında kullanabilecek-
leri karakter güçlerinin ‘Güç Listem’ adı altında bir tablosunu oluşturmaları 
ve herhangi bir zorluk yaşarlarsa da kullandıkları güçlerini işaretlemeleri 
istenebilir.

Göknur ÖZBAY

Uygulayıcıya Not:

1. Etkinlik sürecinde video izletilemiyorsa kelimelerin gösterimi için Çalışma 
Yaprağı-2 kullanılabilir. Bu yaprağın kullanılabilmesi için etkinlik öncesinde 
yapraktaki kelimelerin kesilmesi ve bir kutu/torba/poşet içerisine koyularak 
hazırlanması gerekmektedir. Etkinlikte videodan izletilecek kelimeler yerine 
öğrencilerin torbadan kelime seçmeleri sağlanarak etkinlik yürütülebilir. 

2. Çalışma Yaprağı-3 tahtaya yansıtılabilir veya asılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Projeksiyondan yansıtılacak Çalışma Yaprağı-1 ile izletilecek videodaki 
yazıların kolay okunacak şekilde net ve büyük olmasına dikkat edilerek 
materyalde uyarlama yapılabilir.

2. Çalışma Yaprağı-2 (basılacaksa) ve Çalışma Yaprağı-3 daha büyük puntoda 
ya da Braille yazı eklenerek hazırlanmasına dikkat edilerek materyallerde 
uyarlama yapılabilir.

3. Çalışma Yaprağı-3 ile çalışılırken öğretmen bireysel geri bildirim sunarak 
destek verebilir.

4. Çalışma Yaprağı-3’ün incelenmesi için gerekirse ek süre verilerek etkinlik 
süreci farklılaştırılabilir.



701

Çalışma Yaprağı 1

1 YARATICILIK 
Sorunların çözümünde üretken ve orijinal yollar düşünme gücüdür. Bireyin ortaya koy-
duğu orijinal durum kişinin kendisinin ya da diğerlerinin yaşamına olumlu katkı sağla-
malıdır.

2 MERAK Yaşamın bütününe ilişkin ilgi duyma, etkileyici konular bulma, keşfetme gücüdür. Me-
raklı bireyler yaşantısal olarak orijinallik, değişiklik ve zorluk peşinde olurlar.

3 ÖĞRENME AŞKI
Yeni bilgi, beceri ve konularda daha yeterli hâle gelmeye duyulan ilgidir. Bu bireyler 
yeni bilgi ve beceriler edinmeye ya da var olan bilgi ve becerilerini sağlamlaştırmaya 
yönelik olumlu bir motivasyon içindedirler.

4 AÇIK FİKİRLİLİK

Olayları her açıdan düşünme ve inceleme, sonuçlara hemen karar vermeme, kanıt-
lar karşısında fikirlerini değiştirebilme gücüdür. Önceki inançları terk edebilme, kendi 
inançlarıyla çelişen kanıtları önemseme, inançların yeni kanıtlara göre yeniden gözden 
geçirilmesi gibi özellikler bu yeterlilik içinde yer alır.

5 ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ 
AÇISI

Diğerlerine akılcı öneriler getirebilme gücüdür. Bireyin diğerlerini dinlemesini, onların 
dediklerini değerlendirmesini ve iyi önerilerde bulunmasını sağlar.

   6 DÜRÜSTLÜK Kişinin kendi duygu ve davranışlarının sorumluluğunu almasıdır. Dürüst bireyler kendi 
davranışlarının duygularının sorumluluğunu alır ve kabul ederler, onları sahiplenirler.

7 CESUR OLMA Tehdit, zorluk ve acıdan korkmama, engel olsa da doğruyu söyleme gücüdür. Cesaret 
korkuya rağmen yapılması ihtiyaç olan şeyleri yapma yeteneğidir.

8 SEBATKARLIK Başlanan işi bitirmek, belirli görevleri tamamlamaktan keyif almak, engellere rağmen 
amaç yönelimli belirli bir hareket tarzında gönüllü olarak ısrarcı olmaktır.

9 YAŞAM COŞKUSU Yaşama enerji ve heyecanla yaklaşma, işleri yarım yapmama, yaşamı bir macera gibi 
canlı ve aktif yaşamayla ilgili karakter gücüdür.

10 İYİ YÜREKLİLİK İnsanların yararına ve iyi olan işler yapmak, onlara yardım etmek, onlarla ilgilenme, 
onların lehine şefkatle bir şeyler yapma çabasıdır.

11 SEVME VE SEVİLME İnsanlarla yakın ilişkilere değer verme, karşılıklı paylaşma ve diğerlerine yakın olmadır.

12 SOSYAL ZEKÂ 
İnsanların ve kendi güdülerinin ve duygularının farkında olma, farklı sosyal durumlarda 
ne yapacağını bilmedir. Sosyal zekâ kişinin yakınlık ve güven duyma, grup üyeliği 
özelliklerini içerir ve diğerleriyle ilişkileriyle ilgilidir.

13 ADİL OLMA 

Sağlıklı toplumsal yaşamın temelini oluşturan ve yaşamı daha adil ve eşit yapmayla 
ilgili erdem boyutudur. Bütün insanlara aynı şekilde davranma, diğerleriyle ilgili karar-
larda kişisel duyguların yanlılığa yol açmasına izin vermeme, herkese eşit şans verme 
olarak tanımlanır.

14 LİDERLİK Grup aktivitelerini organize etmek süreci izleme, grubu cesaretlendirmedir.

KARAKTER GÜÇLERİ
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15 TAKIM ÇALIŞMASI Bir grup ya da ekibin bir üyesi olarak çalışma, gruba sadık olmadır. Kişinin hem kendisi 
hem de üyesi olduğu grubun da yararı için var olmasıdır.

16 AFFEDİCİLİK Hata yapanları affetmek, diğerlerine ikinci bir şans vermek, kindar olmamaktır. Affedi-
cilik merhametin bir şekli olarak da görülebilir.

17 ALÇAK GÖNÜLLÜ-
LÜK

Başarılarını vurgulayıp ilgi çekme peşinde olmamak, hatalarını ve kusurlarını kabul 
etmedir. Alçak gönüllü kişiler başarılarını vurgulayıp ilgi çekme peşinde olmazlar. Ha-
talarını ve kusurlarını kabul ederler.

18 TEDBİRLİLİK Kişinin seçimleriyle ilgili dikkatli olması, gereksiz risk almamak, sonradan pişman olu-
nacak şeyler yapmamaktır.

19 ÖZ DÜZENLEME Kişinin davranışlarını ve duygularını düzenlemesi, disiplinli olma, duygularını kontrol 
edebilmesidir. Öz düzenleme her türlü aşırılığı kontrol etme ve düzenleme yeteneğidir.

20 ESTETİK VE MÜKEM-
MELLİĞİN TAKDİRİ 

Yaşamın farklı alanlarındaki estetiği, mükemmelliği ve becerili performansı fark etme 
ve takdir etmedir.

21 ŞÜKRAN DUYMA Gerçekleşen iyi şeyler için şükür dolu olmanın farkında olma, şükür ifade etmeye za-
man ayırmadır.

22 UMUT Gelecekten en iyisini beklemek ve bunu başarmak için çalışmak şeklinde tanımlanır. 
Umut ve iyimserlik geleceğe ilişkin bilişsel, duygusal ve güdüsel bir tavrı temsil eder.

23 MİZAH
Gülmeyi sevmek diğer insanları güldürmek, olayların mizahi yanını görme, şakalar 
yapma şeklinde tanımlanır. Eğlenceli bir bakış açısı, diğerlerini güldürme yeteneği mi-
zahın olası anlamları arasındadır.

24 MANEVİYAT Daha yüksek amaçlar için ve evrenin anlamı üzerine sağlam inançlar taşıma, evrendeki 
yerini bilmek, yaşamın anlamı hakkında tutarlı inançlara sahip olmadır.

KAYNAK: 

Kabakçı, F. Ö. (2013). Karakter Güçleri Açısından Pozitif Gençlik Gelişiminin İncelenmesi. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. MEB, Sınıf 
Rehberlik Etkinlikleri 12. Sınıf,1. Hafta
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Çalışma Yaprağı 2

Etkinlik sürecinde kullanılacak video linki:

https://ders.eba.gov.tr/ders//redirectContent.jsp?resourceld=31a9178af6ac79aaeaf90a2991072b58&-
resourceType=1&resourcelLocation=2

MERAK

ÖĞRENME AŞKI

DÜRÜSTLÜK

AMAÇ BELİRLEMEME

ÖZ DENETİM

ÖZ DÜZEN

SEBATKÂRLIK

ERTELEMECİLİK

İSTEKSİZLİK

SABIR

KARARSIZLIK

VAZGEÇMEK

YARATICILIK

PLANSIZLIK

CESUR OLMA

KARARLILIK

HEDEFSİZLİK

TEDBİRLİLİK
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Çalışma Yaprağı 3
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GENÇ GÖNÜLLÜ

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Sosyal Duygusal

Toplum için gönüllü çalışmanın gerekliliğini açıklar./28.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 dersten önce öğrenci sayısının yarısı kadar çoğaltılır. 

2. Çalışma Yaprağı-2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kişiler Arası Beceriler

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1 

2. Çalışma Yaprağı-2

1. Etkinliğin amacının “Toplum için yapılan gönüllü çalışmaların gerekliliğini 
açıklamak.” olduğu söylenir. 

2. “Gönüllülük” kelimesinin ne anlama geldiği öğrencilere sorulur ve gönüllü 
olanlardan yanıtları alınarak öğrencilerin paylaşımları dinlenir.

3. Aşağıdaki açıklama yapılarak konu özetlenir:

“Türk Dil Kurumu sözlüğünde gönüllülük, gönüllü olma durumu olarak ta-
nımlanmıştır. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler Gönüllüleri ‘gönüllülük’ ke-
limesini; kişinin kendi iradesi ile toplumun iyiliği için parasal motivasyon 
beklemeden faaliyetlere, aktivitelere katılması olarak tanımlamıştır (UNV, 
2015). Gönüllü kişiler, içerisinde yaşadıkları dünyanın ve toplumun bir par-
çası olduğunun farkında olarak sorumluluk duyan ve bu sorumluluk bilinci ile 
gönüllü işlere emek veren bireylerdir.”

4. Öğrencilere, toplumda gördükleri sorunların neler olduğu sorulur ve cevap-
lar dinlenir.  

5. Aşağıdaki açıklama yapılarak etkinlik sürdürülür:

“Sizlerin verdiği cevaplarda da görüldüğü gibi dünya üzerinde farklı farklı 
sorunlar mevcuttur. Dünya üzerinde, sağlık, açlık, yoksulluk, barış ve adalet, 
nitelikli eğitime erişim, toplumsal eşitlik, cinsiyet eşitliği gibi yaşamsal sorun-
lar birçok gönüllünün mücadele ettiği konuların başında gelmektedir.”

6. Öğrenciler ikişerli şekilde gruplanır ve Çalışma Yaprağı-1 her gruba bir tane 
olacak şekilde dağıtılır. 

7. Her gruptaki bireylerden biri röportajcı diğeri gönüllü rolü ile toplumdaki bir 
soruna değinen bir gazete röportajı oluşturmaları istenir. 

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

28. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

8. Etkinlik sonunda birkaç gazete röportajı örneğinin öğrenciler tarafından sı-
nıf ile paylaşılması istenir. Ardından gönüllü çalışmanın birey ve toplum için 
faydaları aşağıdaki bilgilerden yararlanılarak özetlenir:  

Birey için faydaları: Öz güven gelişimi, ekip çalışması becerilerinde artış, 
takım olma bilinci, toplumda takdir toplama, insanlar arasında bağı güçlen-
dirme, sosyalleşme, değer görme, değer verme, hoşgörü, paylaşımcılık, yeni 
bir çevre ve arkadaşlıklar, yeni ilgi alanları.

Toplum için faydaları: Gönüllüler üstlendikleri görevler ile toplumsal sorum-
luluklarını yerine getirirler, toplumun ortak sorunlarına çözüm bulunmuş olur, 
toplumsal dayanışma artar, değer yargılarının oluşmasında ve farkındalığın 
artmasında katkı sağlar, kişilerin vatandaşlık bilinçlerinin gelişmesine katkı 
sağlar.

9. Süreç aşağıdaki tartışma soruları kapsamında sürdürülür:

• Daha önce toplum için gönüllü çalışmanın gerekliliği ile ilgili düşün-
müş müydünüz? Bizlerle düşüncelerinizi paylaşır mısınız? 

• Bugünkü etkinlikten sonra toplum için gönüllü çalışma ile ilgili neler 
yapmayı planlıyorsunuz?

10. Aşağıdaki açıklama yapılarak etkinlik sonlandırılır: 

“Sevgili öğrenciler, birçok açıdan gönüllü çalışmanın önemli olduğunu ve 
gerekliliğini görmüş olduk. Genç gönüllüler olarak sizlerin toplumda yapabi-
leceği birçok şey olduğunu artık biliyoruz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Çalışma Yaprağı-2, Türkiye’deki bazı STK kuruluşları, vakıf ve derneklerin 
listesi öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak sınıfa dağıtılır. Uzaktan eğitimde ise 
EBA’ya yüklenebilir. Öğrencilerin bu ve buna benzer kuruluşları araştırarak 
kendilerine uygun olanlara nasıl gönüllü olacaklarını araştırmaları istenebi-
lir.

2. Uzaktan eğitimde EBA üzerinden öğrencilerden görüş alınarak konuya iliş-
kin sınıf gazetesi oluşturulabilir.

Güneş OLGUN

Uygulayıcıya Not:

1. Etkileşimli tahta veya projektör bulunan sınıflarda Çalışma Yaprağı-1 ve 
Çalışma Yaprağı-2 tahtaya yansıtılabilir.

2. Çalışma Yaprağı-1 ve Çalışma Yaprağı-2 EBA’ya yüklenebilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Gruplar oluşturulurken uygun akran eşleştirmesi yapılarak sosyal çevre 
düzenlenebilir.

2. Çalışma Yaprağı-2 ve 3 daha büyük puntoda ya da Braille yazı ile 
hazırlanarak materyallerde uyarlama yapılabilir.
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Çalışma Yaprağı 1
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Çalışma Yaprağı 2

STK-Vakıf-Dernek Listesi

KURUM TANIM İLETİŞİM

LÖSEV
LÖSEV lösemili çocuklara sağlık ve eğitim alanında hizmet veren bir 
vakıftır. losev.org.tr

TOPLUM GÖNÜL-
LÜLERİ VAKFI

Toplum Gönüllüleri Vakfı; farklılıklara saygı, şeffaflık, ekip çalışması, 
ilkeleri doğrultusunda; gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğin-
de sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren bir vakıftır.

tog.org.tr

TOHUM OTİZM 
VAKFI

Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken tanısının konması, 
özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun 
yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kâr amacı gütmeyen ve 
kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfıdır.

tohumotizm.org.tr

TÜRK KIZILAY 
CEMİYETİ

Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda 
bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık 
yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay, kan, afet, 
uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, 
ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faali-
yet sunar.

www.kizilay.org.tr

TÜRK YEŞİLAY 
CEMİYETİ

Toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan koru-
mak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel me-
totlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. 
bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı 
ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

www.yesilay.org.tr

TÜRKİYE EĞİTİM 
GÖNÜLLÜLERİ 
VAKFI (TEGV)

İlköğretim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cum-
huriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak 
yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek 
olmaktır.

tegv.org

AKUT

Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olay-
larında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tama-
men gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım  
ile yardım için gereken uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve 
kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere temel ilk yardım desteğini 
sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu 
tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konula-
rında toplumu bilgilendirmek amaçlı dernektir.

akut.org.tr

TEMA

Doğal varlıkların korunması için bilim temelli çalışan, topraktan ge-
len toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın 
geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve 
muteber bir sivil toplum kuruluşudur.

tema.org.tr

KAYNAK: 
Adıgüzel, Y. ve Şentürk, M. ve Turan, B. (2016). Üniversitede Gönüllü Olmak. İstanbul: Turing.
Aydınlıgil, S. (2013). Sosyal Politika Geliştirmede Yeni Bir Alan: Gönüllülük, Türkiye’de gönüllülük: Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi, Editörler: Birleşmiş Milletler 
Gönüllüleri (UNV) Programı Türkiye ve GSM Gençlik Servisleri Merkezi, Çev. Bordo Tercüme Bürosu.
Güngör, F. ve Çölgeçen, Y. (2013). STK’larda Gönüllü Yönetimi ve Motivasyonun Performansa Etkisi. Akademik İncelemeler Dergisi, 8(3), 163-187.
UNV. (2015). State of The World’s Volunteerısm Report 2015. https://www.unv.org/sites/default/files/2015%20State%20of%20the%20World%27s% 20Volunteerism%20Report%20
-%20Transforming%20Governance.pdf
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BİR GÜN DEĞİL HER GÜN

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik

Öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini fark eder./29. Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Etkinlik Bilgi Notu-1’in çıktısı alınarak hazır bulundurulur. 

2. Etkinlik Bilgi Notu-2 uygulama öncesinde okunarak hazırlık yapılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Akademik Anlayış ve Sorumluluk

8. Sınıf

1. Etkinlik Bilgi Notu-1

2. Etkinlik Bilgi Notu-2

1. Uygulayıcı “Bu ders öğrenme üzerine konuşacağız.” diyerek tahtaya büyük 
harflerle ÖĞRENME kelimesini yazar ve öğrencilere, öğrenme deyince akıl-
larına gelen ilk kelimeyi sorar. Öğrencilerden gelen yanıtları ÖĞRENME ke-
limesinden oklar çıkararak yazar. Öğrencilerden gelen yanıtlar sorgulanma-
dan tahtaya yazılır. Mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin etkinliğe katılımı 
sağlanır. Paylaşımlar tamamlandıktan sonra uygulayıcı tarafından “Öğrenme 
kelimesinin bize çağrıştırdıklarına baktığımızda” cümlesi ile başlanarak tahta-
daki kelimeler tekrar vurgulanır ve öğrenmenin farklı yönlerine dikkat çekilir.

2. Ardından “Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.” sözü okunur ve öğren-
cilere bu sözün ne anlatmaya çalıştığı sorulur. Öğrencilerin düşüncelerini 
paylaşmaları sağlanır.  

3. Paylaşım soruları ile grup etkileşimine devam edilir:

• Öğrenmenin yaş ya da okul gibi sınırlandırıcıları var mıdır? Neden?

• Öğrenme ne zaman başlar ve ne zaman biter?

• Öğrenme konusunda bizim sorumluluklarımız neler olabilir?

4. “Şimdi sizlere iki gerçek yaşam hikâyesi okuyacağım.” denerek Çalışma 
Yaprağı-1’de yer alan gerçek yaşam öyküleri uygulayıcı tarafından okunur 
ve aşağıdaki sorular eşliğinde öğrencilerin düşüncelerini paylaşmaları sağ-
lanır:

• Sizce okuduğum gerçek yaşam öykülerinin ortak noktası nedir? Bize ne 
anlatıyor olabilirler?

• Etrafınızda buna benzer hikâyesi olan tanıdıklarınız var mı?

• Hayat boyu öğrenen olmanın ne gibi katkıları olabilir?

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

29. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Hayat boyu öğrenen olmak için neler yapmak gerekmektedir?

5. Paylaşımların ardından aşağıdaki açıklama yapılarak etkinlik sonlandırılır:

6. “Sevgili öğrenciler sizlerin de fark ettiği gibi etkinliğimizin konusu öğrenme-
nin hayat boyu devam ettiğini fark etmek. Hayat boyu öğrenme, zaman ve 
mekândan bağımsız hem okul eğitimini hem de okul dışı eğitimi kapsayan 
tüm eğitsel etkinliklerin temel bileşenidir. Hayat boyu öğrenme ile çağın ihti-
yaçları doğrultusunda, hızla gelişen ve değişen sosyal ve kültürel hayattaki 
değişmelere uyum sağlayabiliriz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Öğrencilerden öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini gösteren örnek hayat 
hikâyeleri bulmaları ve arkadaşları ile paylaşmaları istenebilir.

Hümeyra YILDIRIM, Etkinlik Düzenleme Kurulu

Uygulayıcıya Not:

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilerin akranları ile bir arada grup çalışması yapmaları desteklenerek 
sosyal ortam düzenlenebilir.

2. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin etkinlik sürecine katılımları desteklenebilir. 
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU 1

AZİZ SANCAR

Aziz SANCAR, 1946’da Mardin’in Savur ilçesinde, orta gelirli çiftçi ailesinin sekiz çocuğundan yedincisi olarak dün-
yaya geldi. 1963 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1969 yılında birincilikle mezun oldu. Bir bilim 
insanı olan Aziz Sancar, DNA onarımı, hücre dizimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerine çalışmalarını sürdürdü. 
415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini korudu-
ğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı. 69 yaşında Nobel Kimya ödülüne 
layık görülen Sancar hâlen çalışma hayatına devam etmektedir.

KAYNAK: tr.wikipedia.org/wiki/Aziz_Sancar

DOĞAN CÜCELOĞLU

Doğan CÜCELOĞLU, Mersin’in Silifke ilçesinde on bir çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak 1938 tarihinde dün-
yaya geldi. İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra aynı üniversitede akademik 
kariyerine başladı. 1964 yılında Amerikan Psikoloji Derneği bursu ile ABD’ye giderek Illinois Üniversitesi’nde Dil Psiko-
lojisi alanında doktora yaptı. Emekli olduktan sonra Türkiye’ye döndü ve üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, anne 
babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemeye ağırlık verdi.  Kırktan 
fazla bilimsel makale yayınladı. Var mısın? Adlı söyleşi kitabı Ocak 2021 tarihinde yayınlandı. 16 Şubat 2021 tarihinde 
83 yaşında hayatını kaybetti. 

KAYNAK: tr.wikipedia.org/wiki/Doğan_Cüceloğlu

MUHAMMED ZORLU

Muhammed ZORLU, liseden sonra maddi imkânsızlıklar nedeniyle kazandığı hâlde üniversiteye gidemedi. 17 yaşınday-
ken gazetede gördüğü bir ilan üzerine, Antalya’da bir otelin Muratpaşa Mesleki Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde 
başlattığı aşçılık eğitimi programına başvurdu ve kabul edildi. Başarıyla geçen 3 yıllık eğitimin sonunda, aşçılık, pasta-
cılık, otelcilik konularında bilgi ve tecrübe sahibi oldu, yabancı dil öğrendi. Zorlu, aynı otelin pastane bölümünde kalfa 
olarak çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda farklı işletmelerin pastane bölümlerinde çalışan Zorlu, altıncı yılının sonunda 
çalıştığı otelin pastane şefi oldu. Birçok farklı ülkeden şeflerle çalışma  fırsatı bulan ve kendini mesleğinde geliştirmek 
için her fırsatı değerlendiren Zorlu şu anda Riyad’da bir turizm şirketinin 10 restoranının yönetici pastane şefi olarak 
çalışıyor.

KAYNAK: http://hayatboyu.meb.gov.tr/basari-hikâyeleri/

ASUMAN KANCA

Ziraat Yüksek Mühendisi olan Asuman KANCA, hep ertelediği ve çocukluk hayali olan moda tasarımı konusunda eğitim 
almak için, Samsun İlkadım Halk Eğitimi merkezinde açılan çeşitli kurslara devam etti. Aldığı eğitimler neticesinde dikiş 
onun için farklı anlamlar kazandı. Eğitimlere devam ederken “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi kapsamında tasarımları 
sanal mağazada satılmaya başladı. Aynı proje kapsamında moda ve giysi alanında Türkiye ikincisi oldu. Hobi olarak 
başladığı kurslar hayatına yön verdi, gelir getirici bir kaynak ve mesleği hâline geldi.

KAYNAK: http://hayatboyu.meb.gov.tr/basari-hikâyeleri/
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU 2

Öğrenmek: 1. Bilgi edinmek. 2. Beceri kazanmak. 3. Haber almak. (Türk Dil Kurumu)

Öğrenme: İnsanın içgüdüsel tepkileri ve refleks tepkilerinin dışında bulunan bütün davranışları, öğrenilmiş davra-
nışlardır. Öğrenme, basit bir olayın anlatımı değildir, pek çok değişkenin etkileşimiyle ortaya çıkan, oldukça karmaşık 
çeşitli boyutlar olan bir oluşum sürecinin anlatımıdır. Günümüz psikolog ve eğitimcileri öğrenmeyi, “bireyin öğrenme 
düzeyine göre yaşantı sonucu, davranışlarında kalıcı değişmelerin meydana gelmesi sürecidir.” şeklinde tanımlamakta-
dırlar.

Hayat Boyu Öğrenme: Hayat boyu öğrenme, okullar ile sınırlı kalmayan; evde, işte, hayatın her alanında ger-
çekleşebilen; öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan 
sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan biridir.

İnsan yaşadığı sürece yeni şeyler öğrenerek içinde bulunduğu evrene yeni anlamlar yükler ve konumunu yeniden 
belirler. Bu nedenle, öğrenme ömür boyu devam eden dinamik bir süreçtir.

KAYNAK: 
1-Ersanlı, K. (2005). Davranışlarımız Gelişim ve Öğrenme. Samsun: Eser Ofset Matbaacılık
2-http://hayatboyu.meb.gov.tr/hayat-boyu-ogrenme/
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AİLEM, ARKADAŞIM KENDİMLE LİSEMİ SEÇİYORUM-I

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Lise türü seçimine ilişkin karar verirken kendi görüşleri ile aile ve yakın çevresinin 
görüşlerini karşılaştırır./30.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. (Arkalı önlü çıktı alınabi-
lir.)

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Planlama

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Kronometre

1. Öğrencilere; “Sevgili öğrenciler, bugün lise türü seçiminize ilişkin karar ve-
rirken kendi görüşleriniz ile aile ve yakın çevrenizin görüşlerinin karşılaştırıl-
masını yapacağımız bir etkinlik yapacağız.” denerek etkinlik başlatılır. 

2. Öğrencilere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır.

3. Aşağıdaki açıklama yapılır: 

“Hangi lisenin size uygun olduğunu düşünüyorsunuz yazınız. 3 dakika za-
manınız var. Daha sonra doldurduğunuz çalışma yaprağınızı “Zamanınız 
doldu, kâğıdı arkadaşınıza verin.” dediğimde sınıf liste sırasına göre sizden 
sonraki gelen arkadaşınıza verin. Her çalışma yaprağı size geldiğinde arka-
daşım yazan alanı doldurmak için 2 dakikanız olacak. Bu döngü sizin kâ-
ğıdınız size gelene kadar devam edecek. Bu şekilde farklı arkadaşlarınızın 
görüşlerinin olduğu bir form elinizde bulunacak. Arkadaşlarınızın yazdığı 
görüşler için arkadaş kısmına, kendinizin yazdığı görüşler için kendim kıs-
mına çarpı koyun.”

4. Öğrencilere 3 dakika zaman verildikten sonra 2 dakika zaman tutarak ça-
lışma yapraklarının değişmesi sağlanır.

5. Uygulama tamamlandıktan sonra gönüllü öğrencilerden paylaşım yapmaları 
istenir.

6. Bir sonraki haftaya kadar öğrenciler bu çalışma yaprağındaki maddeleri 
ailesinden ve yakın çevresinden kişilerle sohbet ederek görüşlerini alıp çalış-
ma yaprağını boş maddeleri doldurarak sınıfa getirir. 

7. Süreç aşağıdaki tartışma soruları kapsamında değerlendirilir:

• Lise seçimlerinde karar verirken kimlerin görüşlerini dikkate alırsınız?

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

30. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Lise türü seçiminde farklı görüşleri alıp karşılaştırmak neden önemli-
dir?

8. Aşağıdakine benzer bir açıklamayla etkinlik sonlandırılır: 

“Bugün sizlerle lise türü seçiminde kendi görüşleriniz ile arkadaşlarınızın 
görüşlerini belirledik. Lise türü seçimimizde kendi görüşlerimiz kadar çevre-
mizdeki insanların da görüşlerini alabiliriz. Bu şekilde farklı görüşleri karşı-
laştırarak doğru kararı almaya çalışırız. Haftaya da ailenizin ve yakın çevre-
nizin görüşlerini belirleyerek tümünü karşılaştırabileceksiniz. Doğru tercihler 
için kendimiz ve çevremizin düşünceleri önemlidir.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Lise seçimi ile ilgili çevresindeki kişilerle görüşme yapması istenir.

Nilay SOYAT

Uygulayıcıya Not:

1. Lise seçimi yapılırken öğrencinin kendi yetenek ve ilgi alanlarına dikkat 
ederek ailesi ve yakın çevresinin deneyimlerinden faydalanmasının da 
önemli olduğu vurgulanmalıdır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Çalışma Yaprağı-1’de kontrast renkte bir zemin üzerine yapıştırılarak veya 
puntoları büyütülerek görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

2. Tartışma soruları basitleştirilerek öğrencilerin katılımları desteklenebilir.

3. Ek süre verilerek öğrencilerin çalışma kâğıdını tamamlamalarına destek 
olunabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

Öğrencinin adı-soyadı:

Sıra 
no Lise seçiminize ilişkin görüşler Kendim Arkada-

şım Ailem Yakın 
Çevrem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Sıra 
no Lise seçiminize ilişkin görüşler Kendim Arkada-

şım Ailem Yakın 
Çevrem

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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AİLEM, ARKADAŞIM KENDİMLE LİSEMİ SEÇİYORUM-II

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Lise türü seçimine ilişkin karar verirken kendi görüşleri ile aile ve yakın çevresinin 
görüşlerini karşılaştırır./31.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Uygulayıcı bir önceki etkinlikte yapılan çalışmaları hatırlamak amacıyla bir 
önceki etkinliği okur.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Planlama

8. Sınıf

1. Bir önceki hafta verilmiş olan Çalışma Yaprağı

1. Öğrencilere; “Sevgili öğrenciler, bugün geçen hafta yaptığımız etkinliğin 
devamını yapacağız.  Etkinliğimizin amacı; lise türü seçiminize ilişkin karar 
verirken kendi görüşleriniz ile aile ve yakın çevrenizin görüşlerinin karşılaş-
tırılmak.” şeklinde açıklama yapılır. 

2. Bir önceki derste yapılan etkinliği hatırlatmak amacıyla özet olarak etkinlik 
anlatılır.

3. Öğrencilerden çalışma yapraklarını sıra arkadaşlarıyla değiştirmeleri istenir.

4. 10 dakika zaman verilerek çalışma yapraklarını incelemeleri istenir. 

5. “Sizin doldurduğunuz çalışma yaprağı ile arkadaşınızın doldurduğu çalış-
ma yaprağı arasında ne gibi farklılıklar var?” sorusu sorularak gönüllü öğ-
rencilerden paylaşım yapmaları istenir.

6. Süreç tartışma soruları kapsamında değerlendirilir:

• Lise türü seçimine ilişkin karar verirken aile ve yakın çevrenizin görüş-
leri neler?

• Kendi görüşleriniz ile aile ve yakın çevrenizin görüşleri arasında ne 
gibi farklılıklar var? Bu farklılıklar neden kaynaklanıyor?

• Lise türü seçiminde kendimizin, ailemizin ve yakın çevremizin görüşle-
rini karşılaştırmak neden önemlidir?

7. Uygulayıcı tarafından aşağıdakine benzer bir açıklama yapılarak etkinlik 
sonlandırılır:

“Çevremizdeki kişilerin görüşleri geleceğimiz hakkında vereceğimiz karar-
da bize farklı açılardan bakmamızı sağlar, bu sayede farkında olarak ve 
bilinçli şekilde lise seçimi yapmamız daha kolaylaşır.”

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

31. HAFTA
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Çalışma yaprakları sınıf panosuna asılır.

Nilay SOYAT

Uygulayıcıya Not:

1. Bir önceki etkinlikte uygulanan çalışma yaprağı bu etkinlikte de kullanılacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilere etkinlik çalışma yaprağını incelemeleri için ek süre verilebilir.

2. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

3. Sorulara öğrencilerin yanıt verme sürecini kolaylaştırmak için çeşitli ipuçları 
verilebilir.
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KARAR BASAMAKLARINI BULUYORUM, KARARIMI VERİYORUM!

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Lise türü seçimi yaparken karar verme becerisini kullanır./32.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-2’de yer alan harfler uygulayıcı tarafından tek tek kesilir. 
Her bir karar verme basamağına ait olan harfler bir zarfa konur ve böylece 
8 zarf elde edilir. 

2. Çalışma Yaprağı-1’de yer alan her bir karar verme basamağının ayrı ayrı 
yazılı olduğu boş şablon çizgi ile belirtilen yerlerden kesilir.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Planlama

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

2. Çalışma Yaprağı-2

3. Çalışma Yaprağı-3

4. Etkinlik Bilgi Notu-1

5. Etkinlik Bilgi Notu-2

6. 8 adet zarf

7. Makas

8. Yapıştırıcı

1. Uygulayıcı tarafından öğrencilere “Lise türü seçimi yaparken karar verme 
becerilerini nasıl kullanacakları ile ilgili bir etkinlik yapılacağı” açıklanır. 
Öğrencilere “Hadi bunun için önce bu hafta karar verme becerisinin ne 
olduğunu, bu beceriyi nasıl kullandığımızı hatırlayalım. Ne dersiniz?” açık-
laması yapılır.

2. Öncelikle öğrencilere karar verme becerisinin ne olduğu sorulur. Cevaplar 
alındıktan sonra gruplara ayırma yöntemlerinden biri kullanılarak sınıf sekiz 
gruba ayrılır. Ayrıca aynı grupta olan öğrencilerin oturacağı sıralar da bir-
leştirilerek istasyonlar oluşturulur.

3. Ayrılan her bir gruba Çalışma Yaprağı-2’de yer alan harflerin kesilerek ko-
nulduğu zarflardan birer tane verilir. Ayrıca verilen zarfta bulunan harflerin 
oluşturacağı karar verme basamağına karşılık gelen Çalışma Yaprağı-1’den 
kesilen boş şablon da o gruba verilir. Öğrencilerden, zarflarda yer alan 
harfleri boş şablon üzerinde doğru yerlere yerleştirerek kendilerine gelen 
karar verme basamağını bulmaları istenir. (Şablonda yer alan boşluk sayısı 
ile zarftan çıkan harf sayısı eşittir. Şablonda yazan ifadenin tamamlana-
bilmesi için zarftan çıkan tüm harflerin kullanılması gerekmektedir.) Ayrıca 

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

32. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

buldukları bu basamağın karar verme sürecinde kaçıncı basamak olduğu-
nu düşünmeleri istenir. Bunun için öğrencilere 2 dakika verilir ve süre biti-
minde öğrencilerin bir sonraki istasyona geçmeleri istenir. (Çok kalabalık 
ve kontrolün zor olduğu sınıflarda istasyon çalışması yerine her bir grubun 
yer değiştirmeden sadece kendisine verilen zarfta bulunan harfleri şablona 
yerleştirerek sadece karar verme basamaklarından bir tanesini oluşturması 
istenebilir.) Kendi istasyonunda, harfleri boş şablona yerleştirerek karar ver-
me basamağını bulan grup, bir sonraki istasyona geçmeden yeniden tüm 
harfleri karıştırır. Gruplar tüm istasyonlarda çalıştıktan sonra geldikleri son 
istasyonda, şablondaki boşluklara karşılık gelen harfleri şablonun üstüne 
yapıştırmaları istenir. Böylece karar verme basamaklarının yazılı olduğu kâ-
ğıtlar elde edilir. 

4. Ardından her bir karar verme basamağı sırasıyla tahtaya tutturulur. Karar 
verme basamaklarının her biri hakkında kısaca konuşulur ve basamaklarla 
ilgili Etkinlik Bilgi Notu-2’den de faydalanılarak hatırlatmalarda bulunulur. 
Karar verme sürecinde hangi basamaklarda neler yapıldığı ve nelere dikkat 
edilmesi gerektiği açıklanır. 

5. Sonrasında öğrencilere şu sorular sorulur:

 9 Karar verirken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Neden?

 9 Karar vermekte zorlandığınız zamanlar oluyor mu? Hangi durumlar-
da zorlanıyorsunuz? Karar verirken karar verme basamaklarını kulla-
nıyor musunuz?

 9 Karar verme becerisine sahip olmak size ne kazandırır?

6. Ardından uygulayıcı şu açıklamayı yapar: “Şimdi hepiniz birer kâğıt çıka-
rın. Sizden şunu düşünmenizi istiyorum. Örneğin bugün proje ödevi almak 
için ders seçmeniz gerekiyor. Hangi dersten proje ödevi alacağınıza karar 
vermek sizin için önemli. Çünkü yıl sonu başarı ortalamanızı önemli ölçüde 
etkileyecek bir karar. Ne yaparsınız? Bu durumu yaşadığımızı düşünelim 
ve karar verme becerimizi kullanarak hadi kararımızı verelim.” Tüm öğren-
cilerden bunu düşünmeleri, çıkardıkları kâğıda yazmaları ve karar verme 
basamaklarını da kullanarak karar vermeleri istenir. Süreçte zorlanan öğ-
rencilere Etkinlik Bilgi Notu-2’de verilen örneklerle yardım edilebilir. Gönüllü 
öğrencilere söz hakkı vererek kararlarını açıklamaları istenir ve bu kararı 
nasıl verdikleri sorulur. Ardından etkileşim şu sorularla devam eder:

• Karar verme basamaklarını kullanmak sizce neden önemlidir?

• Son zamanlarda vermeniz gereken önemli bir karar olacak mı? Bu 
kararı verirken neleri göz önünde bulundurmayı düşünüyorsunuz?

• Lise türü seçimi yaparken karar verme becerisini kullanmak size ne 
kazandırır?

• Lise türü seçimi yaparken ihtiyacınız olacak bilgiler neler? Bu bilgilere 
nasıl ulaşabilirsiniz? 

7. Ardından uygulayıcı şu açıklamayı yapar: “Sevgili öğrenciler, bir sonraki 
hafta, bu hafta hatırladığımız karar verme becerisini kullanarak lise türü 
seçimi yapmakla ilgili bir etkinlik gerçekleştirileceğiz. Bu nedenle bu hafta 
hatırladığımız karar verme becerisini düşünerek lise seçiminde gerekli ola-
bilecek bilgileri (sahip olduğunuz yetenek, ilgi ve değerleriniz, amaçlarınız, 
lise türleri ve bunlar hakkında bilgi, aile ve çevrenizin görüşleri vb. gibi.) 
haftaya kadar edinmenizi istiyorum.” 

8. Uygulayıcı tarafından “Sevgili öğrenciler, karar verme becerisini kullanmak 
bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte de gördüğünüz gibi hayatta pek çok 
durumun yanı sıra lise türü seçimi yapmakta da çok önemli.” açıklaması ile 
etkinlik sonlandırılır.



721

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Etkinliğin ardından Çalışma Yaprağı-3 öğrencilere dağıtılır. Önümüzdeki 
bir hafta içerisinde karar vermeleri gereken bir durumla karşılaştıklarında 
bu çalışma yaprağını öğrencilerin bu derste yapılan etkinlikleri göz önünde 
bulundurarak doldurması istenir.

M. Kübra COŞKUNER

Uygulayıcıya Not:

1. İstasyon çalışmasında çok zorlanan öğrencilere uygulayıcı tarafından ufak 
ipuçları verilerek yardım edilebilir.

2. Çok kalabalık ve kontrolün zor olduğu sınıflarda istasyon çalışması yerine 
her bir grubun yer değiştirmeden, sadece kendisine verilen zarfta bulunan 
harfleri şablona yerleştirerek karar verme basamaklarından bir tanesini 
oluşturması istenebilir.

3. Etkinlik Bilgi Notu-1’de öğrencilerin istasyon çalışmasında ulaşmaya 
çalıştıkları karar verme basamakları verilmiştir. Ayrıca proje ödevine karar 
verme örneğinde uygulayıcı Etkinlik Bilgi Notu-2’de yer alan ifadelerden 
yararlanabilir.

4. Öğrencilere, lise türü seçimi yaparken gerekli olabilecek bilgileri edinirken 
sınıf rehberlik planı 8. sınıf 6. hafta, 14. hafta, 25. hafta ve 30. hafta yapılan 
çalışmaları göz önünde bulundurabilecekleri, okul psikolojik danışmanı ve 
rehber öğretmeninden yardım isteyebilecekleri hatırlatılır. 

5. Çalışma Yaprağı-3’ü çoğaltma imkânının sınırlı olması durumunda 
öğrencilere çalışma yaprağı okunarak önümüzdeki hafta karar vermeleri 
gereken bir durumla karşılaştıklarında buna uygun olarak verdikleri kararları 
bir kâğıda not etmeleri istenebilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Uygulayıcı etkinlik sürecinde yapılacakları aşama aşama görselleştirebilir ve 
nasıl yapılacağını bunun üzerinden öğrencilere anlatabilir.

2. Çalışma yapraklarındaki yazıların puntosu büyütülebilir veya dokunsal 
özellikler eklenerek görme bakımından işlevsel hâle getirilebilir.

3. Öğrencilerin grup oluşturma sürecinde destek alabilecekleri akranları ile bir 
arada olmaları desteklenerek sosyal ortam düzenlenebilir.

4. Tartışma soruları basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.
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Çalışma Yaprağı 1
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Çalışma Yaprağı 2
 

Çalışma Yaprağı 2 
 

1. BASAMAK İÇİN ZARFA KONACAK HARFLER 

 

R O B L E İ İ S E D İ M E S 

 

 

2. BASAMAK İÇİN ZARFA KONACAK HARFLER 

 

R O L E M İ A N I L N M A S 

 

 

3. BASAMAK İÇİN ZARFA KONACAK HARFLER 

 

E N E K L E R İ L U T R U L M A S 

 

4. BASAMAK İÇİN ZARFA KONACAK HARFLER 

 

E Ç E N E L İ L G O P N M A S 

 

 

5. BASAMAK İÇİN ZARFA KONACAK HARFLER 

 

L İ L E R İ S L E R L R I A Ş I M A 

 

 

6. BASAMAK İÇİN ZARFA KONACAK HARFLER 

 

Y G U E Ç N E İ L İ R E N E S 

 

9 
 

 

7. BASAMAK İÇİN ZARFA KONACAK HARFLER 

 

E L İ N E E Ç E E İ G U N M A 

 

 

8. BASAMAK İÇİN ZARFA KONACAK HARFLER 

 

O N U E R L E N R İ L E S 
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Çalışma Yaprağı 3

Karar Verilecek Durum 
…………………………………………………………………………………………………

Karar Verilecek Duruma Ait Ögeler
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Seçeneklerim
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Seçenekler Hakkında Sahip Olduğum Bilgiler
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Seçeneklerle İlgili Topladığım Bilgilerle Kendime Ait ve İsteklerime Ait Bilgileri Karşılaş-
tırdığımda Elde Ettiğim Sonuçlar (Olumlu-Olumsuz Yanlar, Sonuçların Ne Olacağı? vb.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Kararım (Uygun Seçeneğin Seçilmesi) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Belirlediğim Seçeneğin Uygulanması
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Sonucun Değerlendirilmesi
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-1

Öğrencilerin harfleri birleştirerek elde edecekleri karar verme basamakları şunlardır:

1. Basamak

PROBLEMİN HİSSEDİLMESİ

2. Basamak

PROBLEMİN TANIMLANMASI

3. Basamak

SEÇENEKLERİN OLUŞTURULMASI

4. Basamak

SEÇENEKLER HAKKINDA BİLGİ TOPLANMASI

5. Basamak

BİLGİLERİN İSTEKLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

6. Basamak

UYGUN SEÇENEĞİN BELİRLENMESİ

7. Basamak

BELİRLENEN SEÇENEĞİN UYGULANMASI

8. Basamak

SONUCUN DEĞERLENDİRİLMESİ
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ETKİNLİK BİLGİ NOTU-2

PROJE ÖDEVİNE KARAR VERİLMESİ ÖRNEĞİ

PROBLEMİN HİSSEDİLMESİ: Karar verilecek durum ne? (Proje ödevi seçmek.)

PROBLEMİN TANIMLANMASI: Karar verilecek durumun ögeleri neler? (Proje ödevimi ilgilerime, yetene-

ğime, ders başarıma vb. göre seçmeliyim)

SEÇENEKLERİN OLUŞTURULMASI: Seçeneklerim neler? (Proje ödevi alabileceğim dersler….)

SEÇENEKLER HAKKINDA BİLGİ TOPLANMASI: Karar vermek için ihtiyacım olan bilgiler neler? (Proje 

ödevi alabileceğim dersler, hangi derste ödevin içeriğinin nasıl olacağı, ödevin nasıl değerlendirileceği 

vb. konularda ders öğretmenlerinden bilgi alabilirim)

BİLGİLERİN İSTEKLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: Seçeneklerle ilgili topladığım bilgiler ile kendimle, amaç-

larımla, isteklerimle vb. ilgili bilgilerin uyumluluğu nasıl? (Proje ödevi alabileceğim dersler hakkında 

topladığım bilgiler ile benim amaçlarım, beklentilerim, isteklerimden hangileri uyumlu? Elde edeceğim 

sonuçlar neler? Olumlu-olumsuz yanları neler? Bunların önem sırası nasıl?) 

UYGUN SEÇENEĞİN BELİRLENMESİ: Kararım ne? (Proje ödevi almaya karar verdiğim ders hangisi?)

BELİRLENEN SEÇENEĞİN UYGULANMASI: Verdiğim kararla ilgili ne yapacağım? (Proje ödevi almaya 

karar verdiğim dersi sınıf rehber öğretmenime ve ders öğretmenime söyleyeceğim.)

SONUCUN DEĞERLENDİRİLMESİ: Gelecekte de aynı kararı verir miyim? (İlerleyen sınıflarda da benzer 

seçimler yapar mıyım?)
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KARARIMI VERİYORUM, LİSE TÜRÜMÜ SEÇİYORUM!

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Lise türü seçimi yaparken karar verme becerisini kullanır./33.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı 1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. 

2. Etkinliğin uygulanacağı haftadan bir hafta öncesinde öğrencilerin araştırma 
yaparak ve kendilerini gözlemleyerek bilgi toplamaları için Çalışma Yap-
rağı-1 öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler doldurdukları Çalışma Yaprağı-1’i 
etkinliğin yapılacağı gün okula getirirler. Gerekli bilgilerin toplanması sıra-
sında öğrencilere, daha önce gerçekleştirilen sınıf rehberlik programı etkin-
liklerinden ve varsa okul psikolojik danışmanından/rehber öğretmeninden 
yardım alabilecekleri hatırlatılır. 

3. Çalışma Yaprağı-2 öğrenci mevcudu kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Planlama

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı 1

2. Çalışma Yaprağı 2

1. Uygulayıcı tarafından öğrencilere “Bir önceki hafta karar verme becerisini 
hatırladık, bugün ise lise türü seçimi yaparken karar verme becerilerini nasıl 
kullanacağınız ile ilgili bir etkinlik yapacağız. Hadi başlayalım.” denir. 

2. Ardından öğrenciler 2’ye bölünür ve öğrenciler iç içe iki çember oluşturur. 
İki çemberdeki öğrenci sayılarının birbirine eşit olması sağlanır. İç çember-
deki öğrenciler yüzlerini dış çemberdeki öğrencilere doğru dönerler. İç çem-
berdeki öğrenciler ile dış çemberdeki öğrenciler karşılıklı eşleşir. 

3. Ardından uygulayıcı öğrencilere “Şu anda karar vermemiz gereken bir du-
rum var ve o da lise türü seçimi.” der ve ilk olarak şu soruyu sorar: “Karar 
vereceğiniz bu durumun (lise türü seçiminin) ögeleri neler?” Eşleşen öğren-
ciler 2 dakika kadar birbiri ile bu konu hakkında paylaşımda bulunurlar. 
Süre bitiminde uygulayıcı iç çemberdeki öğrencilerin saat yönünde birkaç 
öğrenci kadar dönmesini ister. İç çemberdeki öğrenciler bu sefer karşılarına 
denk gelen yeni öğrencilerle eşleşir. Uygulayıcı “Lise türü seçimi konusunda 
seçenekleriniz neler?” sorusunu öğrencilere yöneltir. Öğrenciler 2 dakika 
birbiri ile paylaşımda bulunduktan sonra uygulayıcı iç çemberin yine saat 
yönünde birkaç öğrenci kadar dönmesini ister. Uygulayıcı bu kez “Lise se-
çimi konusunda sahip olduğunuz seçenekler (lise türleri) hakkındaki bilgile-

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

33. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

riniz neler?” sorusunu öğrencilerin yeni eşleri ile konuşmalarını ister. Süre 
bitiminde yeniden hareket eden iç çemberdeki öğrenciler yine karşılarına 
denk gelen dış çember öğrencileri ile eşleşirler. Uygulayıcının “Lise türleri 
hakkında sahip olduğunuz bilgilerle kendinizle, amaç ve isteklerinizle ilgili 
sahip olduğunuz bilgilerin uyumluluğu nasıl? Bu lise türlerinden hangisini 
seçtiğinizde sonuç ne olur?” sorusu hakkında paylaşımda bulunduktan sonra 
yine iç çember hareket eder ve yeni eşleşmeler oluşur. Uygulayıcı bu kez 
“Size uygun lise türünün hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?” soru-
sunu yöneltir. Öğrenciler bu konuyla ilgili de paylaşımda bulunduktan sonra 
öğrencilerin sıralarına geçmeleri istenir.

4. Ardından şu sorularla etkileşim devam ettirilir:

• Etkinlik sırasında konuşmakta zorlandığınız soru/sorular oldu mu? 
Hangileri?

• Etkinlikteki sorularla ilgili bilgi ve gözleminizin olmasının avantajları 
neler olabilir?

5. Sonrasında öğrencilerden doldurarak sınıfa getirdikleri Çalışma Yaprağı-1’i 
tekrar incelemeleri ve bu etkinlikten sonra edindikleri yeni gözlemlerin ya 
da yeni fark ettikleri bilgilerin olup olmadığı sorulur. Bu bilgiler üzerine ko-
nuşulur.

6. Ardından öğrencilere Çalışma Yaprağı-2 dağıtılır ve şu açıklama yapılır: 
“Hadi o hâlde, artık lise türünüze karar verebilmeniz için dağıttığım çalışma 
yapraklarını herkes bireysel olarak doldursun.” 

7. Çalışma Yaprağı-2 her öğrenci tarafından doldurulduktan sonra uygulayıcı 
şu soruları sorar:

• Hangi lise türünü seçmeye karar verdiniz? Neden?

• Lise türü seçimi yaparken karar verme sürecinizi etkileyen faktörler 
neler oldu?

• Seçmek istediğiniz lise türü ile ilgili karar verirken yaşadığınız güçlük-
ler oldu mu? Neler oldu?

• Karar verme becerisini kullanmadan lise türü seçmenin sakıncaları siz-
ce neler olabilir?

8. Uygulayıcı tarafından öğrencilere şu açıklama yapılır: “Sevgili öğrenciler, 
bugün karar verme becerinizi kullanarak seçmek istediğiniz lise türüne ka-
rar verdiniz. Lise türü tercihlerinizi yapmadan önce kendinizle ilgili, kariyer 
amaçlarınızla ilgili, lise türleri vb. ile ilgili yeni bilgiler edinmeniz veya yeni 
gözlemlerinizin olması durumunda bugün bahsettiğimiz karar verme basa-
maklarını uygulayarak yeniden kararınızı oluşturabilirsiniz.”  

9. Sonrasında “Sevgili öğrenciler, bu etkinlikte de gördüğünüz gibi lise türü 
seçimi yaparken karar verme becerinizi kullanmanız çok önemli. Kendiniz 
için doğru bir lise türü seçimi yapmanın yolu etkili biçimde karar verme be-
cerinizi kullanmaktan geçiyor.” ifadeleri ile lise türü seçiminde karar verme 
becerisini kullanmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.
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Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren:

1. Etkinlikten sonra öğrencinin kendini gözlemlemeye devam etmesi istenir. 
Edindiği yeni bilgiler olması (kendine ait merkezi sınav puanı vb.) ve haya-
tında meydana gelebilecek önemli değişiklikler gibi durumlarda öğrencinin 
bu yeni bilgileri not etmesi istenir. Öğrencinin yeni notlarını da göz önünde 
bulundurarak Çalışma Yaprağı-2’deki bilgileri yeniden güncellemesi istenir. 

2. Üst öğrenim kurumları tercih dönemi geldiğinde bu bilgiler ışığında lise türü 
seçimini yapması sağlanır. Bu süreçte velinin ve varsa okul psikolojik danış-
manının/rehber öğretmeninin gözlemine başvurulur.

M. Kübra COŞKUNER

Uygulayıcıya Not:

1. Çalışma Yapraklarını çoğaltma imkânının sınırlı olması durumunda Çalışma 
Yaprağı-1’de yer alan sorularla ilgili bilgileri herhangi bir kâğıda not 
almaları istenebilir. Çalışma Yaprağı-2’de teneffüste tahtaya çizilerek etkinlik 
öncesinde hazırlanabilir.

2. Etkinliğin başında sınıf iki çember oluşturmak için iki gruba ayrıldığında 
sınıf mevcudundan dolayı çemberlerden birinde bir eksik olması durumunda 
uygulayıcı da etkinliğe katılabilir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Öğrencilere akran eşlemesi yapılabilir; akranları ile bir arada olmaları 
desteklenerek sosyal ortam düzenlenebilir.

2. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

3. Çalışma yapraklarının doldurulma sürecinde öğrencilere bireysel rehberlik 
yapılabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

 Sevgili öğrenciler, yakın zamanda lise tercihi yapmanız gerekecek. Bunun için öncesinde seçmek istedi-
ğiniz lise türüne karar vermeniz gerekiyor. Aşağıdaki soruları cevaplamanız, gerekli gördüğünüz sorularla ilgili 
araştırma yapmanız bu kararı, karar verme basamaklarını kullanarak vermenize yardımcı olacak. Aşağıdaki 
soruları sahip olduğunuz bilgiler ve gözlemleriniz doğrultusunda cevaplayınız.

Lise türü seçimi yaparken vere-
ceğim karara ait ögeler neler 
olabilir? Bu ögelere ait bilgilerim 
neler?

Lise türü seçimi konusunda seçe-
neklerim neler?

Lise türleri ile ilgili sahip olduğum 
bilgiler neler? 
Lise türleri ile ilgili sahip olduğum 
bilgileri karşılaştırdığımda elde 
ettiğim bilgilerin önem sırası ne?

Lise türleri hakkında sahip 
olduğum bilgiler ile kendimle 
ilgili bilgilerin, beklentilerimin vb. 
uyumluluğu nasıl?
Bu lise türlerinden hangisini seçti-
ğimde sonuçları neler olacak?

Lise türüme karar verdiğimde 
yapmam gereken ne olabilir?
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Çalışma Yaprağı 2
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KARARIMI DEĞERLENDİRİYORUM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Kariyer

Lise türüne ilişkin kararını tekrar değerlendirir./34.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Çalışma Yaprağı-1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Kariyer Planlama

8. Sınıf

1. Çalışma Yaprağı-1

1. Etkinliğe “Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bugün sizlerle lise türüne 
ait verdiğiniz kararı değerlendirmeye yönelik bir etkinlik yapacağız. Günlük 
yaşamda farkında olmadan ne giyeceğinizden, televizyonda ne seyredece-
ğinize, hangi kitabı okuyacağınıza yönelik kararlar veriyorsunuz. Hayatını-
zın ilerleyen aşamalarında da karar vereceğiniz konular olacaktır. Bulun-
duğunuz sınıf seviyesi ile ilgili olarak bir üst öğreniminizi hangi tür lisede 
sürdüreceğinize yönelik kararlar aldığınız bir süreç yaşıyorsunuz.” diyerek 
etkinliğe giriş yapılır.

2. Öğrencilere “Bir üst öğreniminizde hangi lise türüne gideceğinize karar 
verdiniz mi?” sorusu sorularak öğrencilerin paylaşımda bulunmaları teşvik 
edilerek gönüllü öğrenciler başta olmak üzere diğer öğrencilerin de payla-
şımları dinlenir.  

3. Sürece aşağıdaki sorularla devam edilir:

• Lise türünüzü seçerken neleri dikkate aldınız?

• Lise türünüze yönelik bilgilerinizin karar vermenize etkisi oldu mu? 

• Lise türünüzün geleceğinize nasıl bir etkisi var?

• Çevreniz ile lise türünüz ile ilgili nasıl bir paylaşımda bulundunuz?

4. Çalışma yaprağı dağıtılmadan önce başlangıç kısmındaki açıklama öğren-
cilere okunur ve daha sonra dağıtılır. Öğrencilere doldurmaları için 10 daki-
ka zaman verilir. Öğrencilerden kararının avantajlarını ve dezavantajlarını 
paylaşmak isteyenlere söz hakkı verilir. Şu sorularla devam edilir:

• Verdiğiniz kararın avantajlarını ve dezavantajlarını incelemenin kara-
rınıza yönelik etkisi nedir?

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

34. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Kararınızı çalışma yaprağı üzerinde değerlendirirken fark ettiğiniz 
noktalar neler oldu?

• Verdiğimiz kararları yeniden değerlendirmek neden önemlidir?

5. Öğrencilere aşağıdakine benzer bir açıklama yapılarak süreç sonlandırılır:

6. “Sevgili öğrenciler, hem akademik hem de kariyer yaşantınız ile ilgili önemli 
bir karar vermek üzeresiniz. Bu karar ile ilgili etkinlik süreci boyunca payla-
şımlarda bulunduk. Geleceğinize yönelik etkisi olan bu kararı tekrar değer-
lendirmeniz, sizlerin geleceği açısından önemlidir.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren::

1. Lise türleri ve özellikleri ile ilgili kaynaklar hakkında bilgilendirmede buluna-
bilir.

2. Öğrencilerden günlük yaşamda verdikleri bir karar üzerinde değerlendirme 
yapmadan uyguladıklarında ne gibi durumlarla karşılaşabileceklerini yaz-
maları istenebilir.

3. Etkinlik sonunda kararlarında değişim olan öğrencilerin kararlarını değiştir-
me nedenlerini yazmaları istenebilir.

Cennet Merve ZENGİN

Öğretmene
Uygulayıcıya Not::

1. Uygulayıcı lise türleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

2. Karar verme beceri basamakları ile ilgili bilgisinin olması önemlidir.

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

2. Soruların yanıtlarına ilişkin hatırlatıcılar, ipuçları ile genişletme yapılabilir.

3. Ek süre verilerek çalışma yaprağını tamamlamaları sağlanabilir.
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Çalışma Yaprağı 1

Adı-Soyadı:

 Sevgili öğrencim; bu çalışma yaprağını doldururken karar verme sürecinizi göz önünde bulundurmanız 

gerekmektedir. Aşağıda yer alan boşluğa kararınızı yazdıktan sonra kararınızın avantajlarını ve dezavantaj-

larını yazmanız istenmektedir. Daha sonraki aşamada ise sizlere verilen ifadeleri düşünüp karar sürecinizde 

nelere dikkat ettiğinize yönelik işaretleme yapmanız istenmektedir.  Size verilen bu çalışmayı bireysel yapmanız 

önemlidir.  

KARARIM: …………………………………..................................................................................................

AVANTAJLAR                                                                 DEZAVANTAJLAR

EVET HAYIR

1. Lise türlerinin neler olduğunu biliyorum.

2. Lise türlerinin özellikleri hakkında bilgi sahibiyim.

3. Kendi özelliklerimin (ilgi, yetenek, akademik başarı vb.) farkındayım.

4. Karar verirken lise türlerinin özellikleri ile ilgili bilgilerimi kullandım.

5. Kendi özelliklerim ve seçtiğim lise türünün özellikleri uyumludur.

6. Lise türü seçimi ile ilgili ailem ve yakın çevremin görüşlerini aldım.

7. Kendi görüşüm ile ailem ve yakın çevremin görüşlerini karşılaştırdım.

8. Geleceğime yönelik etkisini düşündüm.

9. Lise türü seçiminde karar verme basamaklarını kullandım.
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LİSEYE GEÇİYORUM 
DUYGU VE DÜŞÜNCELERİMİ İFADE EDİYORUM!

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Akademik

Bir üst öğretim kurumuna geçiş sürecine yönelik duygu ve düşüncelerini ifade 
eder./35.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Öğrenci sayısı kadar A4 kâğıdı hazırlanır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Okula ve Okulun Çevresine Uyum

8. Sınıf

1. A4 kâğıdı

1. Etkinliğin amacının öğrencilerin bir üst öğretim kurumuna geçiş sürecine yö-
nelik duygu ve düşüncelerini ifade etmesi olduğu ifade edilerek etkinliğe 
giriş yapılır.

2. Öğrencilere A4 kâğıdı dağıtılarak aşağıdaki yönerge verilir:

“Sevgili öğrenciler, artık ortaokulun sonuna geldiniz ve yoğun bir yıl geçir-
diniz. Bu yıl içerisinde sınavın ve derslerin verdiği kaygı ve stresi yaşadınız. 
Bunun için çok çaba sarf ettiniz. Sizleri bu süreci atlattığınız ve artık liseye 
başlayacağınız için tebrik ederim. Yeni bir öğretim kurumunda öğrenim gö-
receksiniz. Hepinizin ortak hayali var ‘Liseye başlamak.’ Bugünkü etkinliği-
mizde sizlerin liseye geçiş sürecinize yönelik duygu ve düşüncelerinizi ifade 
etmenize yönelik bir çalışma yapacağız. Şimdi sizlerden hem ortaokuldan 
ayrılmayla ilgili duygu ve düşüncelerinizi hem de liseye geçişle ilgili hissettik-
leriniz, düşündükleriniz ve beklentilerinizi kaleme almanızı istiyorum. İsteyen 
kompozisyonla, isteyen şiirle duygu ve düşüncelerini ifade edebilir. Ben de 
sizlerle aynı süreci yaşamış biri olarak ortaokuldan ayrıldığım ve liseye baş-
ladığım günlerde yaşadıklarımı, duygularımı ve düşüncelerimi sizlerle payla-
şacağım. Hadi hep birlikte duygu ve düşüncelerimizi paylaşalım.”

3. Çalışmaların tamamlanması için yeterli süre verilir. Süre sonunda gönüllü 
öğrencilerden yazdıklarını paylaşmaları istenir. Tüm öğrenci paylaşımları 
bittikten sonra uygulayıcı tarafından kendi çalışması öğrencilere sunulur.

4. Uygulayıcının ve öğrencilerin paylaşımları bittikten sonra süreç aşağıdaki 
tartışma sorularıyla sürdürülür:

• Çalışmalarınızı yaparken neler hissettiniz?

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

35. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

• Duygu ve düşüncelerinizi sınıfla paylaşırken neler hissettiniz?

• Okulunuzdan, sınıfınızdan ve belki de arkadaşlarınızdan ayrılmak 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz?

• Yeni bir okula, yeni bir arkadaş çevresine sahip olacak olmak size ne 
gibi duygular hissettiriyor ya da neler düşündürüyor?

5. Gönüllü öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra aşağıdakine benzer bir 
açıklama ile süreç sonlandırılır:

“Sevgili öğrenciler, bugünkü etkinliğimizde bir üst öğretim kurumuna geçiş 
sürecine yönelik duygu ve düşüncelerinizi ifade ettiniz. Ortaokuldan liseye 
geçiş eğitim hayatında önemli bir akademik dönemin başlangıcıdır ve önem-
li bir süreçtir. Geçiş sürecine ilişkin yaşadığınız duygu-düşüncelerin farkında 
olmanız ve bunları ifade etmeniz başarılı olmanızda, duygu-düşünceleriniz-
den işlevsel olarak yararlanmanızda etkili olacaktır.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

Etkinliği Geliştiren::

1. Öğrencilerden yazdıklarını saklamaları ve liseye başladıkları ilk günden 
sonra tekrar okumaları istenebilir.

Recep GÜÇLÜ, Etkinlik Düzenleme Kurulu

Öğretmene
Uygulayıcıya Not::

1. Öğrencilerin paylaşımlara başlamaları ve onların paylaşım yapmaya 
cesaretlenmeleri için ilk paylaşımı uygulayıcı kendisi yapabilir. 

Özel gereksinimli öğrenciler için;

1. Sorular basitleştirilerek öğrencilerin sürece katılımları desteklenebilir.

2. Öğrencilere etkinliği tamamlamaları için ek süre verilebilir.
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BOŞLUKLARI DOLDURALIM

Gelişim Alanı

Kazanım/Hafta

Süre

Uygulayıcı İçin 
Ön Hazırlık

Ortak

Sınıf rehberlik programı etkinliklerine/yaşantılarına ilişkin duygu ve düşüncelerini 
yansıtır./36.Hafta

40 dk. (Bir ders saati)

1. Sene boyunca gerçekleştirilen sınıf rehberlik çalışmaları ve kazanımları göz-
den geçirilir. 

2. Çalışma Yaprağı-1 grup sayısı kadar çoğaltılır.

Yeterlik Alanı

Sınıf Düzeyi

Araç-Gereçler

Süreç
(Uygulama
Basamakları):

Ortak

İlkokul-Ortaokul-Lise kademelerindeki tüm sınıf düzeyleri

1. Çalışma Yaprağı-1

1. Etkinliğin amacının sene boyunca sınıf rehberlik programı etkinliklerine/
yaşantılarına ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtmak olduğu açıklanarak 
etkinliğe giriş yapılır.

2. Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere dağıtılarak boş bırakılan yerleri kendi düşün-
ce ve duygularına göre doldurmaları istenir. 

3. Öğrencilere Çalışma Yaprağı- 1’i doldurmaları için yeterli süre verilir. 

4. Ardından gönüllü öğrenciler Çalışma Yaprağı- 1’deki cevaplarını paylaşır. 
(Gönüllü öğrenci çıkmaması halinde uygulayıcı teşvik eder.)

5. Paylaşımlar alındıktan sonra aşağıdaki sorular ile devam edilir.

• Rehberlik etkinliklerine yönelik duygu ve düşünceleriniz neler? 

• Rehberlik etkinliklerinin daha iyi yapılması ve geliştirilmesi için öneri-
leriniz neler?

• Bu sene sınıf rehberlik etkinlikleri uygulanırken aklınızda kalan sizi 
etkileyen bir yaşantınızı paylaşır mısınız? 

6. Öğrencilerden paylaşımları alındıktan sonra aşağıdaki yönerge ile etkinlik 
sonlandırılır.

“Bu sene sınıf rehberlik etkinliklerinde akademik gelişim, kariyer gelişimi, 
sosyal duygusal gelişim alanlarında birçok faaliyete katıldınız. Bu etkinlikler-
le akademik anlayış ve sorumluluk geliştirme, okula uyum sağlama, eğitsel 
çalışmalarınızı planlayabilme gibi eğitim öğretim hayatınıza yönelik kaza-
nımlar elde ettiniz. Aynı zamanda kendinizi tanıyıp, kişisel güvenliğinizi 
sağlamanın yollarını değerlendirdiniz. Kişiler arası becerileri geliştirmek için 

8. SINIF ETKİNLİKLERİ  

36. HAFTA
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Süreç
(Uygulama
Basamakları):

çalıştınız. Meslekleri tanıyıp, çalışma hayatı konusunda bilgiler edindiniz. 
Rehberlik etkinlikleri bu bilgiler ışığında sizi hayata hazırlama, beceri kazan-
dırma, güçlü yanlarınızı geliştirme konularında destekler. Eğitim öğretim sü-
recinizde yine rehberlik etkinlikleri yaparak yeni kazanımlar öğreneceksiniz. 
Bu dönemin etkinlikleri sona erdi, ancak siz bu zamana kadar öğrendiğiniz 
bilgi ve becerileri yaşamınıza geçirebilir, yardıma ihtiyaç duyduğunuzda 
benden, okul psikolojik danışmanınızdan/rehber öğretmeninizden destek 
isteyebilirsiniz.”

Kazanımın
Değerlendirilmesi:

1. Öğrencilerden istedikleri bir konu ile ilgili etkinlik tasarlamaları istenir. Tasar-
lanan etkinlikler okul psikolojik danışmanına /rehber öğretmenine iletilir.

Etkinliği Geliştiren: Derya ATALAY

Uygulayıcıya Not: 1. Okul psikolojik danışmanı/rehber öğretmeni tasarlanan etkinlikleri EBA ya 
yükleyebilir veya etkinlik oluşturma birimlerine ulaştırabilir.
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Boşlukları Dolduralım

Bu sene yaptığınız rehberlik etkinliklerinin değerlendirilmesi, geliştirilebilmesi amacıyla sizin fikirlerinize ihti-

yacımız var. Etkinliklere ilişkin duygu ve düşüncelerinizi boş bırakılan kısımlara yazabilirsiniz. İhtiyaç duyar-

sanız arka sayfayı kullanabilirsiniz.

1- Bu sene sınıf rehberlik etkinliklerinde ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

faaliyetleri yaptık.

 

2- Rehberlik etkinliklerinde daha önce bilmediğim……………………………………… …………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

konuları öğrendim.

3- En çok………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

etkinliklere katılmaktan keyif aldım.

4- ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….......................................................................................

etkinliklere katılmaktan çok hoşlanmadım.

5- Bence ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….........................

konularında da etkinlikler olmalı.

TEŞEKKÜR EDERİM.

Çalışma Yaprağı 1






