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Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Yeşilay tara-
fından geliştirilmiş ve ulusal ölçekte, ağırlıklı olarak örgün eğitim 
kurumlarında uygulanacak bir eğitim programıdır. TBM ile bağımlı 
olmayan bireylerin bağımlılık sürecine girme risklerini en aza in-
dirmek amacıyla başta çocuklar ve gençler olmak üzere ilgili tüm 
kesimlere yönelik önleyici eğitim hizmeti sunulması hedeflenmek-
tedir. Bağımlılıklarla mücadele amacıyla bu kadar büyük bir hedef 
kitleye hitap eden bir program ülkemizde ilk defa geliştirilmiştir.

TBM kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin ve etkili-
liğinin sağlanması çerçevesinde TBM’nin en önemli gücü farklı 
seviyeler dikkate alınarak geliştirilmiş çok sayıda malzemeyle 
desteklenmiş olmasıdır. Elinizdeki kitap bu malzemeler topla-
mının bir başka unsurudur. Bu kitap TBM’nin Millî Eğitim Ba-
kanlığının desteğiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise sevi-
yelerindeki örgün eğitim kurumlarında uygulanması sürecinde 
öğretmenlerimize destek sunmak üzere hazırlanmıştır.

TBM’nin her bir öğrenme alanı için okul öncesi, ilkokul, orta-
okul, lise ve yetişkin seviyelerine uygun birer öğrenci kitapçığı 
hazırlanmıştır. Bu öğrenci kitapçıklarının kullanıcılarına yö-
nelik olarak ayrıca kılavuzlar hazırlanmıştır. Bu kitapçıklar ve 
kılavuzları, TBM öğrenme alanlarındaki eğitimleri uygulayacak 
öğretmenlerimizin birincil kaynakları olacaktır. Ancak “birey-
sel farklılıklar” hem programın muhatabı olan öğrenciler hem 
de programı onlara ulaştıracak öğretmenlerimiz özelinde doğal 
olarak önemli ve mutlaka dikkate alınması gereken bir husus-
tur. Nitekim bu kitapta sunulan etkinliklerle bireysel farklılıkla-
rı gereği öğrenci kitapçıklarında ve kılavuzlarda sunulanlardan 
daha farklı etkinlik arayışında olan öğretmenlerimize hizmet 
etmek esas alınmıştır. Öte yandan bu kitap, TBM etkinlikleri bir 
yandan sürerken ders içinde TBM çalışmalarını destekleyecek 
etkinlikler yapmak isteyen öğretmenlerimize kendi ders müfre-
datlarını aksatmadan hem ders kazanımlarını hem de TBM ka-
zanımlarını bir arada sağlayan etkinlik örnekleri sunmaktadır.

Sunuş



• Örnek Etkinlikler kapsamındaki etkinlikler geliştirilirken 
TBM’nin formatör ve eğitici eğitimi uygulamaları ile pilot 
uygulamalarında edinilen gözlem ve geri bildirimlerden yarar-
lanılmıştır. Buna göre uygulayıcıların eksikliğini hissettikleri, 
kendilerinin de üretmelerine ve geliştirmelerine mesnet ve 
örnek olacak etkinlikler oluşturulmaya çalışılmıştır.

• Öğrenci kitapçıklarında ve öğretmen kılavuzlarında var olan 
etkinliklere paralel, ancak onlarda örnekleri görece olarak 
olmayan etkinlikler üretilmeye çalışılmıştır. Böylece etkinlik 
çeşitliliği ve örnek miktarının çoğaltılması sağlanmıştır. Bu 
sayede Türkçe literatürde boyutu ve kapsamı itibarıyla bir 
ilk çalışma olan TBM ve ürünlerinin, geçen zaman içinde 
hem Yeşilay,ın hem de alandaki diğer paydaşların benzer 
birtakım ürünlerine örneklik ve kaynaklık teşkil edeceği 
umulmaktadır.

• Etkinliklerin içerik ve yapı tasarımları MEB eğitim prog-
ramlarında son yıllarda hâkim olan yapılandırmacılık (cons-
tructivism) paradigmasının ve farklı eğitimsel paradigmala-
rın katkıları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu dikkate 
dayalı olarak oyun, grup çalışması, sınıf etkinliği, araştırma, 
röportaj, proje çalışması, deney, münazara, panel, forum, 
çalışma kâğıtları vb. üzerinden kritik etme gibi farklı yön-
tem ve tekniklerde etkinlikler hazırlanmıştır.

• TBM kazanımları iyiyi bilme (bilişsel / zihinsel), iyiyi isteme 
(duyuşsal) ve iyiyi yapma (davranışsal / devinimsel) boyut-
larını içerir. Bu husus merkeze alınarak hazırlanan Örnek 
Etkinlikler, öğretmenlerin günlük programlarını aksatma-
dan uygulayabilecekleri, tüm seviyelerdeki MEB programla-
rıyla ilişkili ve paralel etkinlikleri içermektedir.

• Örnek Etkinlikler TBM eğitimlerinde görev üstlenecek 
öğretmenlerimiz için, TBM ve MEB programlarının kaza-
nımları çerçevesinde hazırlanmış bir “etkinlik örnekleri re-



pertuvarı”dır. Editörlüğünü Hatice Işılak Durmuş’un yaptığı 
Örnek Etkinlikler’in yazarları her bir etkinliği geliştirirken 
TBM ve MEB programlarının kazanımlarını dikkate almış, 
bunlara bağlı kalmışlardır. Etkinliklerde ilgili kazanımlar 
belirtilerek bu paralellik gösterilmiş, ilgililerin sağlamasını 
yapabilmelerine imkân verilmiştir.

• Her bir etkinliğin ilgili olduğu ve uygulanabileceği dersler 
belirtilerek uygulayıcıların yıllık planlarına TBM kazanımla-
rını yerleştirebilmelerine, dolayısıyla zımni program oluş-
turmalarına destek sunulmuştur.

• Etkinlikler öğretmenin rehber ve model rolleri göz önünde 
tutularak tasarlanmıştır. TBM farklı seviyelerde uygulanacak 
olduğundan ve her seviye için bazısı ortak ancak bazısı ilgili 
seviyeye özgü kazanımlar bulunduğundan dolayı etkinlikler-
de “seviye” özellikle belirtilmiştir. Buna rağmen etkinliklerin 
tamamı belirtilen seviyedeki her bir öğrenci, her bir öğret-
men, her bir ders için uygun olmayabilecektir. Bundan dolayı 
uygulayıcılar etkinlik seçimlerinde konularının uygunluğuna, 
öğrencilerinin yaş ve düzeylerine, sınıflarının yapılarına vb. 
dikkat etmelidirler. Bu konuda inisiyatif uygulayıcıların yerel 
ve özel bakışlarına bırakılmıştır. Öğretmen bulunduğu çev-
renin koşullarına, kendi yaratıcılığına ve çocukların ihtiyaç-
larına göre uygulayacağı etkinliklerle ilgili yeni düzenlemeler 
yapabilir. Nitekim her uygulayıcının etkinliğe kendinden 
bir şeyler katacak olması TBM uygulamalarını daha başarılı, 
daha verimli ve daima canlı kılacaktır.

• Etkinliklerin geliştirilmesi sürecinde öğrencilerin birbirle-
riyle etkileşimde bulunabilecekleri, iş birliği yapabilecekleri 
aktif öğrenme ortamı desteklenmeye çalışılmış, değişik 
öğrenme stillerini kapsayan, bireysel farklılıkların yaratabi-
leceği muhtemel güçlükleri en aza indirmeyi hedefleyen bir 
anlayış göz önünde bulundurulmuştur.



• Ceza ve ödüle dayalı davranış değişikliklerinin kalıcı olma-
dığı bilinen bir gerçektir. Eğitimi öğüt vermenin ötesine 
taşımak bir zorunluluktur. Bu anlayış öğretmenin eğitim 
öğretim tekniklerini sürekli olarak gözden geçirmesini ge-
rekli kılar. İyi bir TBM uygulayıcısı drama, grup çalışmaları, 
demokratik sınıf yönetimi, yaşam becerileri eğitimi, sosyal 
beceri eğitimi, yaratıcılık eğitimi, çekirdek beceriler kazan-
dırma konularında da yeterlilik sahibi olmalıdır.

• TBM sadece öğretmenlerin sınıfta uygulayacakları etkinlik-
lerle sınırlı değildir. Zira eğitimde başarı öğrencinin bizzat 
kendisinin, okulun, ailenin ve çevrenin ortak çabasıyla 
mümkündür. Dolayısıyla Örnek Etkinlikler’de yer alan her bir 
etkinlik bütüne ait parçalardan ve araçlardan sadece biridir. 
Okulda veya sınıf içinde yapılacak çalışmalar öğrencinin, 
ailenin ve çevrenin de dâhil olduğu bir atmosfere 
dönüştürülemezse beklenen verim elde edilemez.

• Her bir etkinlikte Etkinlik Adı, İlgili TBM Kazanımı, İlgili 
Ders, Düzey, İlgili Ders Kazanımı, Süre, Malzeme ve Süreç 
bölümleri yer almaktadır. Buna bazı etkinliklerde Çalışma 
Kâğıdı da eklenmektedir. Çalışma kâğıtları öğrencilerin 
uygulayacakları etkinlik yapraklarıdır.

• Uygulamalar için önerilen süreler 25-35 mevcutlu sınıflar 
içindir. Sınıftaki öğrenci sayısı yükseldikçe etkinlikler için 
önerilen sürelerin değişiklik göstereceği unutulmamalıdır.

• Etkinliklerde kullanılan malzemeler özellikle öğretmen ve 
öğrencinin yakın çevresinden seçilmiştir. Amaç öğretmenin 
işini kolaylaştırmak, herhangi bir malzemenin eğitim süre-
cinde araç olarak kullanılabileceğini örneklemektir.

TBM’nin ve tüm ürünlerinin değerli öğretmenlerimizin çalış-
malarını kolaylaştırması ve bağımlılıklardan uzak sağlıklı birey-
lerin yetişmesine katkıda bulunması dileğiyle...



8 Örnek Etkinlikler

01

İlgili TBM Kazanımı
1. Belirli bir amaca ulaşmak ve 
hedefleri gerçekleştirmek için 
yapılması gerekenleri sıralar.

İlgili Ders
Hayat Bilgisi

Düzey
3. sınıf 

İlgili Ders Kazanımı
Benim Eşsiz Yuvam < 31. 
Kişisel olarak gelişimine uygun 
amaçlar belirleyerek bu amaç-
lara ulaşmak için izleyeceği 
aşamaları planlar. 

Süre
30-40 dakika.

Malzeme
Yirmi Yıl Sonra (ÇK-01) çalışma 
kâğıdı, kalem.

Yirmi Yıl Sonra

Süreç
 • Öğrencilerinizden yirmi yıl sonra ulaşmak istedikleri bir 

amaç belirlemelerini isteyin.
 • Yirmi Yıl Sonra (ÇK-01) çalışma kâğıdında ilgili yerlere ama-

ca ulaşmak için basamak basamak neler yapmaları gerekti-
ğini yazmalarını sağlayın. Bunun için öğrencilerinize uygun 
bir süre tanıyın.

 • Çalışma kâğıtlarındaki cevaplarından hareketle belirli bir 
amaca ulaşmak için hedeflerin gerçekleştirilmesi gerektiği, 
bunun da alınan kararların dirayetli bir şekilde hayata geçi-
rilmesiyle mümkün olduğu üzerine konuşun.

 • Öğrencilerinizden söylediğiniz hususlara dair varsa karşı 
görüşlerini savunmalarını ya da düşünceleri sizin söyledik-
lerinizle paralelse örneklemelerini isteyin.
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ÇK-01 Yirmi Yıl Sonra

Amacım

Bunları edinmek için yapmam gerekenler

Bu amacı gerçekleştirmek için sahip olmam gereken özellikler ve beceriler
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02

İlgili TBM Kazanımı
2. Kısa, orta ve uzun vadeli 
amaçlar oluşturur.

İlgili Ders
Yaratıcı Düşünme

Düzey
8. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
25. Bir amaca ulaşmak için 
yapılacak çalışmaları aşamalı 
olarak planlar.

Süre
20-30 dakika.

Malzeme
Başarının Basamakları (ÇK-02) 
çalışma kâğıdı, kalem.

Başarının Basamakları

Süreç
 • Başarı ve başarısızlık üzerine öğrencilerinizle konuşun. “Ba-

şarı ve başarısızlığın eylemlerle ilişkisi” ve “sürecin sonuç 
üzerine etkileri” konularına dikkat çekin.

 • Başarının Basamakları (ÇK-02) çalışma kâğıdını doldurmala-
rını öğrencilerinizden isteyin.

 • Öğrencileriniz çalışma kâğıtlarını doldurunca cevapların 
paylaşılmasını sağlayın. Bunun için öncelikle yan yana 
oturan öğrencilerin birbirleriyle kâğıtlarını değiştirmeleri-
ni, ardından ön sıradakilerle arka sıradakilerin kâğıt değiş 
tokuşu yapmalarını isteyin. Bu iki aşama için ortalama 
beşer dakika süre verdikten sonra sınıfça bir değerlendirme 
çalışması yapın.
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ÇK-02
Başarı için eylem gereklidir. Bir şey yapmadan önce ise karar vermek gerekir. Bu 
sebeple karar vermek tüm eylemlerin ve dolayısıyla başarının ilk basamağıdır. 
Aşağıda ulaşmak isteyebileceğiniz bazı başarılar yazılı. Beraberinde ise almanız 
gereken kararlar ve yapmanız gereken eylemler mevcuttur. Birincisi örnek olarak 
yapılmış, diğerleri ise size bırakılmıştır.

Başarının Basamakları

Karar: Okuldaki bilgi 
yarışmasında dereceye 
girmeye karar verdim.

Eylem: Her gün alıştır-
ma çözdüm, kütüpha-
nelere gittim, araştırma 
yaptım, bilenlerden 
yardım istedim.

Başarı: Sonuç 
çok da sürpriz 
olmadı. Bilgi 
yarışmasında 
birinci oldum.

Karar: 
Eylem: Başarı: Yeni 

arkadaşlar 
edindim.

Karar: 
Eylem: Başarı: Okul 

futbol takımı-
na girdim.

Karar: 
Eylem: 

Başarı: Başarmak 
istediğiniz bir şeyi 
düşünün ve onun 

basamaklarını 
yazın.
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03

İlgili TBM Kazanımı
2. Kısa, orta ve uzun vadeli 
amaçlar oluşturur.

İlgili Ders
Hayat Bilgisi

Düzey
3. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Dün, Bugün, Yarın < 4. Gele-
cekte, mesleğini seçerken göz 
önünde bulundurması gereken 
noktalar hakkında sorular sorar. 

Süre
30-40 dakika.

Malzeme
İdealimdeki Meslek (ÇK-03) 
çalışma kâğıdı, kalem.

İdealimdeki Meslek

Süreç
 • Öğrencilerinize ileride yapmayı hedefledikleri mesleğin 

ne olduğunu sorun. Ardından İdealimdeki Meslek (ÇK-03) 
çalışma kâğıdını doldurmalarını söyleyin.

 • Öğrencileriniz çalışma kâğıtlarını doldurduktan sonra on-
lara yazdıklarını paylaşmak için imkân tanıyın ve çalışma, 
kendini geliştirme, iş ahlakı vb. hususlardaki sorumluluklar 
hakkında konuşun. 
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ÇK-03 İdealimdeki Meslek

İdealimdeki meslek İdealimdeki mesleğe ulaşmak için 
sahip olmam gereken nitelikler

İdealimdeki mesleği icra edebilmek için 
sahip olmam gereken nitelikler

Bu nitelikleri kazanmak için 
yapmam gerekenler
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04

İlgili TBM Kazanımı
1. Belirli bir amaca ulaşmak ve 
hedefleri gerçekleştirmek için 
yapılması gerekenleri sıralar.

İlgili Ders
Yaratıcı Düşünme

Düzey
8. sınıf 

İlgili Ders Kazanımı
25. Bir amaca ulaşmak için 
yapılacak çalışmaları aşamalı 
olarak planlar.

Süre
30-40 dakika.

Malzeme
Kâğıt, kalem.

Bütçe

Süreç
 • Sınıfta aile bütçesinin ne olduğu, ailelerin bir bütçeye niçin 

ihtiyaç duydukları konusunu tartışmaya açın.
 • Öğrencilerinizden ailelerinin bir ay boyunca yaptıkları 

harcamaların listesini hazırlamalarını isteyin. Daha sonra 
ailelerin her bir gider kalemi için yaptıkları harcamaları 
yaklaşık olarak yazmalarını isteyin.

 • Ortalama gelir düzeyine sahip bir kişinin bu giderleri karşı-
lamak için günde ne kadar çalışması gerektiğini hesaplama-
larını isteyin. Saat ücretini yaklaşık olarak siz belirleyin.

 • Bir öğrenci olarak para kazanmak için neler yapabilecekleri 
konusunda görüşlerini alın.

 • Öğrencilerinizden aşağıdaki kişiler arasında nasıl bir konuş-
ma geçebileceğini hayal ederek yazmalarını isteyin:

 – Haftalık harçlığına göre kendisine bir bütçe yapmak 
isteyen bir öğrenci ile buna gerek olmadığını düşünen 
arkadaşı.

 – Yeterli paraları olmadığını söyleyen aile ile yeni bir spor 
ayakkabısı almakta ısrar eden çocuk.

 • Öğrencilerinizin yazdıklarından hareketle bütçe konusun-
daki bilgi ve düşüncelerini oluşturmalarına rehberlik edin.
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05

İlgili TBM Kazanımı
3. Bir işi yaparken o işe özgü 
ilke ve kuralları uygular.

İlgili Ders
Beden Eğitimi

Düzey
10. sınıf 

İlgili Ders Kazanımı
Hareket Bilgi ve Becerileri < 
Özel Hareket Bilgi ve Becerileri 
< 2.2. Seçili spor dalına özgü 
kuralları uygular.

Süre
90 dakika.

Malzeme
Futbol sahası, futbol topu, 
eşofman veya formalar.

Futbol

Süreç
 • Bir futbol müsabakası düzenleyin.
 • Karşılaşmalarda öğrencilerinizin birbirlerine karşı davranış-

larını gözlemleyip şu hususlarda notlar alın:
 – Kurallara uyma
 – Rakibi oyunun bir parçası olarak görüp gerekli saygıyı 

gösterme
 – Karşılaşma esnasında rakibin düştüğü dezavantajlı du-

rumlardan yararlanma
 – Oyunda hileye veya şiddete başvurma
 – Galibiyet ve mağlubiyeti yaşama

 • Karşılaşmaların sonunda öğrencilerinizle birlikte aldığı-
nız notlar çerçevesinde bir oyuncu sorumluluğunun neler 
olması gerektiği ve kendilerinin bu hususlardaki durumları 
üzerine değerlendirmede bulunun.
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06 Tamamla ve Oyna

İlgili TBM Kazanımı
54. Akran baskısıyla karşılaştı-
ğında muhatabının neden bu 
denli ısrarlı olduğunu sorgular.

İlgili Ders
Orta Öğretim Rehberlik ve 
Yönlendirme

Düzey
9. sınıf 

İlgili Ders Kazanımı
Kişiler Arası İlişkiler < 9. Akran 
baskısıyla baş eder.

Süre
90 dakika

Malzeme
Senaryoyu Tamamla! (ÇK-04) 
çalışma kâğıdı, öğrencilerin 
seçecekleri senaryoya uygun 
kostüm ve dekor malzemeleri.

Süreç
 • Öğrencilerinizden Senaryoyu Tamamla! (ÇK-04) çalışma 

kâğıdındaki senaryoları kendi kendilerine okumalarını 
isteyiniz.

 • Senaryoların öngördüğü oyuncu sayısına göre isteklilerden 
oluşturacağınız gruplara senaryoları paylaştırınız.

 • Her bir grubun kendi payına düşen senaryoyu düşünüp 
nasıl oynayacaklarını kararlaştırmaları için 10-15 dakika 
süre veriniz.

 • Ardından her bir gruba oyunlarını sırayla oynatınız. Ta-
mamladıkları kısımlarda yanlışa götürecek yollara girdik-
lerinde sınıfça yanlışlıkları belirleyiniz. Hatalı veya kalıp 
yargılar kullandıklarında bunları çözümleyip doğruyu inşa 
etmelerine rehberlik ediniz.

 • Oyunları izleyicilere grup performansı olarak puanlatınız.
 • Bütün dramalar bitince kazanan grubu ilan ediniz.
 • Ödül olarak arkadaşlarını alkış ve tezahürata yönlendiriniz. 

Bis yaparak kazanan grubun oyunlarını yeniden, tartışma-
larla yenilenmiş hâliyle oynatarak ödülün tadını arttırınız.
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ÇK-04 Senaryoyu Tamamla

Arkadaşımın Evinde
Hafta sonu... Yarın okul yok. Bir programın da… Ebeveyninden izin alıyorsun ve yakın bir 
arkadaşının evine gidiyorsun, geceyi beraber geçireceksiniz. Gece geç saatlere kadar otur-
muşsunuz. Arkadaşının ebeveyni artık yatmanız ve dinlenmeniz gerektiğini hatırlatıyorlar. 
Arkadaşınla beraber onun ebeveyniyle vedalaşıyorsunuz ve onun odasına uyumaya gidi-
yorsunuz. Ancak odaya girince arkadaşın gizlice evin bahçesine çıkmanızı, sana bir sürpriz 
hazırladığını söylüyor. Sen “Hayır!” diyorsun. Annen babandan onlarda kalmak için izin 
aldığını, onun annesinin babasının da sizin uyumakta olduğunuzu sandığını dolayısıyla 
izinsiz ve gizlice dışarı çıkmanızın doğru olmayacağını söylüyorsun. Arkadaşın ısrar ediyor, 
yalvarıyor, bahçenin evin hemen dışında olduğunu söylüyor, “Hiç bir şeycik olmaz.” diyor.

Ne yaparsın?
a. “Direnmeye devam ederim, onu ikna etmeye çalışırım.” diyorsan… Aranızdaki diyalog 

nasıl sürer? O daha ne gibi düşüncelerle seni ikna etmeye çalışır? Sen ona nasıl direnir-
sin? Kendi doğru kararına uymaya onu nasıl razı edersin?

b. “Bir kerecik ihlalden bir şey olmaz, onun teklifini artık daha fazla geri çevirmem, hem 
sürprizi de çok merak ettim, arkadaşımla bahçeye çıkıveririm.” diyorsan… Başınıza neler 
gelebilir? En kötü ihtimalleri düşün, anlat!

Bilgisayarda Oyun
Okul çıkışı dört arkadaş birinizin evinde toplanmış bilgisayarda oyun oynuyorsunuz. Oyun 
çok ilginç. Bir hikâye anlatıcısı var. Onun adı Zindancı Başı. Zindancı Başı oyuncuları yönlen-
diren, kuralları koyan, oyun evreninizi şekillendiren kişidir. Orta Çağʻda geçen büyülerin, 
ejderhaların, şövalyelerin, dövüşlerin cirit attığı bir oyun. Başlıyorsunuz. Oyun öyle bir oyun 
ki tek amaç kazanmak ve kazanmak için de her yol mübah. Örneğin yalan söyleyebilirsiniz, 
kötülük yapabilirsiniz, rastladığınız kötülükleri görmezden gelip yolunuza devam edebilir-
siniz, kötü olduğunu bildiğiniz karakterlerle iş birliği yapabilirsiniz. Yaptığınız her kötülük 
puanınızı, dolayısıyla gücünüzü arttırıyor. Oyunu oynamaya başladınız. Bir süre devam 
ettiniz. Oyunun bütün bu kurallarını fark ettiniz. Arkadaşlarınızdan biri “Bir dakika, biz ne 
yapıyoruz yahu?” dedi.

Nasıl cevap verirsiniz, konuşma nasıl devam eder?
a. “Hakikaten biz ne yapıyoruz? Ben sana hiç arkamı dönüp gitmem, onun için arkadaşız. 

Ama orada adam senin yemeğine uyuşturucu atıyor, ben görmezden gelip gidiyorum. 
Veya şuracıkta, az önce öteki arkadaşımıza hep birlikte saldırdık. Üstelik onu öldürdükten 
sonra birbirimize arkadaşmışız gibi davrandık ama az ötede birbirimize pusu kurduk. 
Arkadaşlar biz gerçekten ne yapıyoruz, farkında mıyız?” diyeceğini düşünüyorsan… 
Arkadaşların ne gibi cevaplar verebilirler? Birbirinizi oyuna devam etmeye ikna etmek 
için neler söylersiniz? Birbirinizi tersine ikna etmek için neler söylersiniz?

b. “Bunun sadece bir oyun olduğunu, yaptıklarınızın arkadaşlığınıza zarar vermeyeceğini, 
oyun bitince gerçek hayatınıza devam edeceğinizi” düşünüyorsan… Oyundaki eylem ve 
düşüncelerin gündelik gerçek hayatınıza ne gibi tesirleri olacağını öngörebiliyorsun? En 
kötü olasılıkları düşün, anlat!

Senaryo 
1

İki Kişilik 
Bir Oyun

Senaryo 
2

Dört Kişilik 
Bir Oyun
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07

İlgili TBM Kazanımı
1. Belirli bir amaca ulaşmak ve 
hedefleri gerçekleştirmek için 
yapılması gerekenleri sıralar.

İlgili Ders
Orta Öğretim Rehberlik ve 
Yönlendirme

Düzey

12. sınıf 

İlgili Ders Kazanımı
Kendini Kabul < 1. Kültürel bi-
rikimin kişiliğine ve kariyerine 
katkılarını belirtir. 

Süre

40 dakika.

Malzeme

Malcolm X (ÇK-05) çalışma 
kâğıdı, kalem.

En Kârlı Birikim

Süreç
 • Öğrencilerinizin ön bilgilerini harekete geçirmek üzere kül-

türel birikim hakkında müzakerede bulunun. Bu çerçevede 
şu sorulardan yararlanabilirsiniz: 
1. Çevrenizde kültürel birikime sahip olduğunu düşündü-

ğünüz insanlar kimlerdir?
2. Sizce bu insanların kültürel birikimlerine işaret eden 

özellikler nelerdir?
3. Sizce kültürel birikimin insan hayatına olumlu etkileri 

nelerdir?
4. Kültür bakımından donanımlı bir birey olabilmek için 

yapılması gerekenler nelerdir?
 • Müzakerenin yeterince canlandığını düşündüğünüz bir 

noktada, Malcolm X (ÇK-05) çalışma kâğıdında yer alan 
metni okumalarını öğrencilerinizden isteyin.  

 • Öğrencilerinizi gruplara ayırın. Her bir gruba bugünden 
bakıldığında Malcolm X’in hayatını yeniden yapılandırmak 
üzere “tarihi değiştirme” ya da “tarihe müdahalede bulun-
ma” imkânı tanıyın. 

 • Her bir grubun “Eğer Malcolm, Elijah Muhamed’i tanı-
masaydı İslam dininden haberdar olacak mıydı?”, “Eğer 
Malcolm, cezaevinde okuma yazmayı öğrenmeseydi ve bazı 
kitapları okumamış olsaydı ömrünün kalanını nasıl geçire-
cekti?” gibi sorulara cevap bulmaya çalışmasını sağlayın.

 • Verilen cevapların ardından kültürel birikimin insanın 
kişiliği ve kariyerine katkılarını tartışarak çalışmayı tamam-
layın. 
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ÇK-05 Malcolm X

Kara gemi kara kıtadan yükünü 
almış, kapkara dumanını savura 
savura gidiyor. Önünde aşması gereken 
kocaman bir okyanus var. Yolculuğun 
sonunda da kocaman bir bilinmezlik... 
Üstelik yükü de bildiğimiz yük değil. Haydi, 
yolculuğumuza bu geminin izini sürerek başlayalım.

Gemi Virginia’ya Yanaştı
Gemi kıyıya yanaşıyor. Haydi, biraz 
alçalalım. 1619 yılındayız. Amerika 
kıtasına getirilen siyah tenli insanlar 
Virginia eyaletine yerleştiriliyorlar 
ve köleleştiriliyorlar. Bakın, şimdi de 
çalıştırılmak üzere tarlalara götürülüyorlar.

Önce İsimleri Değiştirilmiş
Bu tarihten sonra Amerika Kıtası’na 
getirilen ve köleleştirilen siyah tenli 
insanların sayısı günbegün artmış. Hatta 
öyle ki bazı eyaletlerde köleler yerli halktan 
daha fazlaymış. Bu insanların geçmişle 
olan bağlarını unutmaları için ilk olarak 
soy isimleri değiştirilmiş. Artık hepsi köle 
olarak satıldıkları ailelerin soy isimleriyle 
anılmaya ve çağırılmaya başlamışlar. 
Sonra da sahiplerine herhangi bir isyanda 
bulunmamaları için haklarında ağır yasalar 
çıkarılmış. Bu yasalarda sahiplere kölesini 
dövme, dağlama, sakat bırakma gibi haklar 
tanınmış. Eğer bu esnada köle kazara ölürse 
sahibe ceza verilmemesi kararlaştırılmış.

Kölelik Kaldırıldı (mı?)
1808 yılında köle ticareti 
Amerika’da yasal olarak 
kaldırılmış. Bu tarihten sonra 
köleliğin yerini ayrımcı yasalar almış. 
Zencilerle beyazlar ayrı okullarda eğitim 
alıp ayrı taşıtlarda seyahat ediyorlarmış. 
Ayrı hastanelerde tedavi olup ayrı yerlerde 
yemek yiyorlarmış.

Bunlar da Kim?
Beyaz kukuletalı, beyaz kıyafetli adamları 
görüyor musunuz? Ne yapıyorlar onlar 
öyle? Hey, durun, yapmayın! O evde 
insanlar yaşıyor. 
Evi ateşe verdiler. Hep böyle yapıyorlar. 
Bunlar kendilerine Ku Klux Klan diyen bir 
grup beyaz insan. Bir grup dediysem öyle 
bir avuç insandan bahsettiğimi sanmayın. 
Sayıları hayli fazla. Siyah insanlardan daha 
üstün olduklarını düşünüyorlar ve onlara 
her türlü zulmü reva görüyorlar. Sadece ten 
renkleri farklı olduğu için... Şimdilerde göz 
dağı vermek için geceleri herkesin uyuduğu 
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saatlerde zencilere ait evleri yakmaya 
başladılar. Bugünkü hedefleri Malcolm’ların 
evi. Malcolm’un babası rahip Earl zencileri 
bilgilendiren, özgürlükler hususunda 
yüreklendiren vaazlar verdiği için Ku Klux 
Klan’ın hedefi oldu.
Malcolm’un yüzündeki korkuyu görüyor 
musunuz? Korkar tabii. Küçücük, daha dört 
yaşında. Allah’tan kimseye bir şey olmadan 
yangından kurtuldular.

Aile Parçalanıyor!
1931 yılında Malcolm’un babası Rahip Earl 
bir trenin altında kalarak hayatını kaybetti. 
Bu ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu 
sorusu asla cevaplanamadı. Babasının 
vefatının ardından annesi maddi yetersizlikler 
sebebiyle Malcolm’a ve kardeşlerine 
bakamadı. Bunun üzerine devlet, çocukları 
annelerinden aldı. Bu duruma dayanamayan 
anne, ruhsal bunalımlar geçirip akıl 

hastanesine yatırıldı. Malcolm ise Gohanne 
ailesinin yanına verildi.

Gerçekçi ol!
Malcolm öğrencilerin çoğunun beyaz 
olduğu bir ortaokula gidiyordu. Pek çok 
beyaz arkadaşı vardı. Kendisini onlardan 
hiç farklı hissetmiyordu. Ta ki hocası Bay 
Ostrowski’yle arasında geçen o konuşmaya 
kadar. Bay Ostrowski  öğrencilerini 
her zaman motive eden, hayallerini 
gerçekleştirmeleri hususunda destekleyen 
biriydi. Bir gün Malcolm’un sınıfındaki 
öğrencilerine gelecekte ne olmayı hayal 
ettiklerini sordu. Herkes düşüncelerini 
paylaştı. Bay Ostrowski her zamanki gibi 
onları motive ediyordu. Malcolm sıra 
kendisine geldiğinde “Avukat olmak 
istiyorum.” deyiverdi. Bay Ostrowski hiç 
yapmadığı bir şey yaptı. “Malcolm, gerçekçi 
ol. Seni severiz. Ama avukat olmak zenci biri 

Malcolm’un...
 • Ella, Earl, Mary, Wilfred, Hilde, Philbert, Reginald, Yvonne, Wesley, Robert isimli on 

kardeşi olduğunu,
 • Kırmızıya çalan saç rengi dolayısıyla “Kızıloğlan” ismiyle anıldığını,
 • 1951 yılında soyadını reddederek kardeşine yazdığı bir mektubu ilk kez X soy ismiyle 

imzaladığını, 
 • Afrika seyahatleri esnasında Nijeryalı bir grup öğrenci tarafından Oma Wale (eve 

dönen oğul) diye isimlendirildiğini,
 • Hac dönüşünde ismini Hacı Malik Şahbaz olarak değiştirdiğini,
 • Atilla, Kubilay, İlyas, Cemile, Melek ve Melike isimlerinde altı kızı olduğunu,
 • Vefatının hemen ardından ikiz kızları Melek ve Melike’nin dünyaya geldiğini,          
 • Hayatının son yıllarında faaliyetleri ve konuşmaları sebebiyle CIA ve FBI tarafından 

sıkıca takip edildiğini,
 • Konuşmaları ve faaliyetleriyle binlerce kişinin Müslüman olmasına vesile olduğunu

...biliyor muydunuz?
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için gerçekçi bir hayal değil. Kabiliyetli bir 
çocuksun. Marangoz olmaya ne dersin?” 
diye karşılık verdi. Malcolm bir anda 
kendisini diğerlerinden farklı hissetti. Her 
şeyden vazgeçti. Okuldan, derslerden, iyi bir 
öğrenci olmaktan...

Avukatlık Hayalinden  
Arka Sokakların Karanlığına...
O günden sonra Malcolm kendi içine 
kapandı, arkadaşlarıyla iletişimini azalttı. 
Ortaokuldan sonra liseye devam etmedi. 
Garsonluk, ayakkabı boyacılığı, bilet satışı 
vb. pek çok iş yaptı. Bu sırada sokakla ve 
sokağın kötü insanlarıyla tanıştı. Peşinden 
de pek çok kötü alışkanlık edindi. 
Yaptığı bir hırsızlıktan sonra elindeki malları 
satarken yakalandı. Aslında hırsızlığı yapan 
toplam dört kişiydi ama en ağır cezayı 
Malcolm aldı. Çünkü suç ortaklarından biri 
beyaz bir kızdı. Hâkime göre kötü siyah 
çocuk iyi beyaz çocuğu suça bulaştırdığı için 
daha ağır bir cezayı hak etmekteydi.

Okul mu, Hapishane mi?
Malcolm cezalı olduğu sürenin bir 
kısmını Norfolk Hapisanesi’nde geçirdi. 
Burası büyükçe kütüphanesi olan bir 
hapishaneydi. Üstelik İslam ile ilgili pek çok 
kitabın bulunduğu bir kütüphane... Norfolk 
Hapishanesi Malcolm için okuldan farksızdı. 
Argo dolu dilini düzeltmek için mektupla 
İngilizce dersleri aldı. Latince öğrendi. 
Yale, Harvard gibi önemli üniversitelerden 
gelen profesörlerden dersler aldı. Farklı 
türlerden birçok kitap okudu. Bir gün 

ziyaretine gelen kardeşi ona İslam 
adında bir dinden ve diğer kardeşlerinin 
birkaçının bu dini seçtiğinden bahsetti. 
Malcolm biraz kardeşlerinin etkisi, biraz 
kendi okuyup araştırmaları, biraz da İslam 
Milleti adlı cemaate başkanlık eden Elijah 
Muhammed’le mektuplaşmaları sayesinde 
hapishanedeyken Müslüman oldu. Kötü 
alışkanlıklarını hemen terk etti.
Hapishaneden çıkar çıkmaz İslam Milleti 
adlı cemaate katıldı ve bu cemaat için 
çalışmaya başladı. Ancak bir süre sonra 
Elijah Muhammed’in cemaatini İslam 
Milleti diye adlandırmasına rağmen aslında 
İslam’a aykırı davrandığını, yanlış görüşleri 
savunduğunu fark etti. Bunun üzerine 
cemaatle bağlarını tamamen kopardı. 

Yeniden Doğuş
Malcolm bundan sonra çeşitli Afrika 
ülkelerini ziyaret etti. Hac görevini yerine 
getirdi. Hac yolculuğundan bambaşka 
biri olarak döndü. Sahip olduğu saf İslam 
düşüncesini insanlarla paylaşmaya başladı. 
Bu da Malcolm için sonun başlangıcı oldu. 
Çünkü yeni söylemleri eski arkadaşlarının 
hiç hoşuna gitmedi. 1965 yılı Şubat ayında 
gerçekleştirdiği bir toplantı sırasında daha 
önce aynı safta yer aldığı İslam Milleti 
cemaatine üye olan üç kişi tarafından 
vurularak şehit edildi. Cenazesi New 
York’taki Ferncliff Mezarlığı’na defnedildi. 

(Birdirbir Dergisi, Sayı 99, 
sayfa 18-23’ten alıntılanmıştır.)
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08

İlgili TBM Kazanımı
72. Kendi bireysel farklarının 
topluma neler katabileceğine 
ilişkin çıkarımlarda bulunur.

İlgili Ders
Vatandaşlık ve Demokrasi 
Eğitimi

Düzey
8. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Her İnsan Değerlidir < 3. Kendi 
bireysel farklarının topluma 
neler katabileceğine ilişkin 
çıkarımlarda bulunur.

Süre
15 dakika.

Malzeme
--

Farklıyım, Değerliyim!

Süreç
 • Öğrencilerinize çoğu yanlarımızla benzer olduğumuzu fakat 

bireysel farklılıklarımızın olduğunu ve bu farklılıklara saygı-
lı olmamız gerektiğini söyleyiniz. 

 • Bireysel farklılıklara saygı gösterilmesinin önemine dikkat 
çekiniz. Bireysel farklılıklara duyulan saygının sonucu daha 
sağlıklı ilişkiler kurulacağını ve her iki tarafın da kendisini 
iyi hissedeceğini söyleyin.

 • Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorun:
 – Hepimizin boyu eşit mi?
 – Aynı renkleri mi seviyoruz?
 – Hepimiz aynı becerilere mi sahibiz?
 – Aynı futbol takımını mı tutuyoruz?
 – Hepimiz aynı yiyecekleri mi seviyoruz?
 – Aynı spor dalından mı hoşlanıyoruz?

 • Tek olmanın mümkün olmadığı gibi tıpatıp aynı olmanın da 
mümkün olmadığını söyleyin. Tüm bu farklılıkların bir ara-
da olmaya engel olup olmayacağını, insan olarak bir eksiklik 
doğurup doğurmadığını tartışın. 

 • Farklılıkların topluma kazandırdıkları üzerine öğrencileri-
nizin fikir üretmesini sağlayın.
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İlgili TBM Kazanımı
4. Sosyal yaşamda kuralların 
olduğunu kavrar.

İlgili Ders
Hayat Bilgisi 

Düzey
1. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Benim Eşsiz Yuvam < 6. Evde 
kuralların neden gerekli oldu-
ğunu açıklar.

Süre
40 dakika.

Malzeme
Odam Restoran (ÇK-06) çalışma 
kâğıdı, kalem.

Hangisi Doğru?09

Süreç
 • Odam Restoran (ÇK-06) çalışma kâğıdında bulunan hikâyeyi 

öğrencilerinize paylaşımlı okuma yöntemi ile yüksek sesle 
okutun. 

 • Okuma çalışmasının ardından aile içinde görev paylaşı-
mının nasıl olması gerektiği konusunda öğrencilerinizle 
tartışın. 

 • Ardından Odam Restoran (ÇK-06) çalışma kâğıdının so-
nundaki testte her bir madde için kendilerine uygun olan 
kutucuğu işaretlemelerini isteyin.

 • Her öğrencinin kendi cevaplarını değerlendirmesini sağla-
yarak çalışmayı tamamlayın.
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Odam RestoranÇK-06

Annem kızdı. “Çabuk, odanı topla!” dedi. Ne olur sanki toplamasam? Dünyanın en sıkıcı işi. 
Oyuncak, kıyafet, kitap, CD, boya… Hepsi çorba olmuş. “Nasıl beceriyorsun bu kadar 
dağıtmayı?” diyor. Gerçekten, nasıl beceriyorum? Hayret ediyorum kendime. Ama belli 
etmiyorum.   
Toplamadan kaçıverecektim. Parmak uçlarımla kapıya ilerledim. Tam terliklerimi giyiyordum, 
salona geçti. “Ah belim, ah sırtım!” 
diye söyleniyordu. Ah, yorgun 
savaşçı! Tam gün mesai yapar. Tozları 
kovalamadan, yerleri parlatmadan, 
yemekleri pişirmeden asla yatmaz. 
Arkasından baktım, bir yandan 
belini tutuyor, bir yandan minderleri 
dövüyordu. Kıyamam tombiğime. 
Uygun adım marş! Odama geri 
döndüm. Bir yerden başlamak lazımdı. 
Atılacakları attım. Katlanacakları 
katladım. Oyuncaklar oyuncak 
sepetine, kirliler kirli sepetine, 
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kalemler kalemliğe. Çok da zor 
değilmiş hani. Birkaç dakikada 
bitiverdi. Alkışladım kendimi. 
Annem koşturuyordu hâlâ. Bir mola 
verseydi bari… Sessizce mutfağa 
girdim. Buzdolabını tepsiye taşıdım. 
Tepsiyi de odama. Güzel bir sofra 
hazırladım. Bir de davetiye. 
“Saat 16:00’da Odam Restoran’da 
yemeğe bekleniyorsunuz.”
Davetiyeyi bir zarfa koydum. Salon 
kapısının altından ittim. Odama 
kapanıp beklemeye başladım. 
Çok geçmeden kapı açıldı. “Kerem, yine neler karıştırıyorsun sen?” diyerek girdi içeri. Manzarayı 
görünce şaşırdı. Elini tuttum, “Şöyle buyurun, hanımefendi.” dedim. Belinin arkasına yastık 
koydum. Karşısına geçtim. “Ne arzu edersiniz?” diye soracaktım. Bir de baktım, ağlıyor.
Ne yaptım ben şimdi?

(Ev Okulu Ahlak-2 adlı kitabın 46-47. sayfalarından alıntılanmıştır.)
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10 Neden Olmasın?

İlgili TBM Kazanımı
5. Bir olay ya da olgu karşısın-
daki konumunu çeşitli açılar-
dan (maddi, stratejik, taktik vb.) 
değerlendirir.

İlgili Ders
Orta Öğretim Rehberlik ve 
Yönlendirme

Düzey
12. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Eğitsel ve Mesleki Gelişim < 
12. Kendi kişilik özelliklerini iş 
bulma, sürdürme ve geliştirme 
açısından değerlendirir.

Süre
20 dakika.

Malzeme
Kâğıt, kalem.

Süreç
 • Öğrencilerinize “Öz güven denince aklınıza ne geliyor?” so-

rusunu yöneltin. Beyin fırtınası tekniği ile öğrencilerinizde 
oluşan çağrışımları tahtaya maddeleyin.

 • Öğrencilerinize bir iş görüşmesine gittiklerini hayal etme-
lerini söyleyin. Bu görüşmede olumlu bir sonuç alabilmele-
rinde öz güvenlerinin katkısının ne olacağı üzerine bir tar-
tışma başlatın. Tartışma esnasında fikir üretirken tahtaya 
yazılan maddeleri göz önünde bulundurmalarını hatırlatın.

 • Öz güven eksikliğinin nedenlerinin neler olabileceğini 
öğrencilerinize sorun, tartışın.

 • Kendilerine güven duymalarına neden olabilecek özellikle-
rinin neler olduğunu düşünmelerini ve bir kâğıda yazarak 
listelemelerini söyleyin. Bütün öğrencileriniz listesini 
tamamladıktan sonra herkesin kendi listesini sessizce oku-
masını ve ardından imha etmesini isteyin. 

 • Hayatta karşılaştıkları çeşitli olaylarda bu listeye yazdıkları 
özellikleri hatırlayarak güçlüklerin üstesinden gelebilecekle-
rini vurgulayarak etkinliği sonlandırın. 
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11

İlgili TBM Kazanımı
10. Bilgi kaynaklarının güveni-
lirliğini sorgular.

İlgili Ders
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Düzey
10. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Din, Kültür ve Medeniyet < 5. 
İslam’ın, sorunları çözmede 
ve doğru bilgi üretmede aklı 
kullanmaya verdiği önemi 
kavrar.

Süre
20 dakika.

Malzeme
Kâğıt, kalem.

Aklını Kullan

Süreç
 • Öğrencilerinize Kur’an’ın ilk emrinin ne olduğunu sorun.
 • Daha sonra tahtaya şu ayet-i kerime mealini yazın: “Oku! 

Kalemle öğreten, insana bilmediğini öğreten Rabbin en 
büyük kerem sahibidir.” (96/3-5)

 • Soru cevap yöntemini kullanarak insanın bilgi vasıtalarının 
neler olduğunu öğrencilerinize buldurun. 

 • İnsanın doğru bilgiye ulaşabilmek için beş duyusu haricinde 
kullanabileceği her imkânın onun için bilgi vasıtası olduğu-
nu söyledikten sonra sınıfı üç gruba ayırın.

 • Şu ayet-i kerime mealini defterlerine yazmalarını isteyin:
“Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Allah’ın elçisine 
gelin!” dendiği zaman: “Atalarımızı üzerinde 
bulduğumuz yol bize yeter” derler. Ya ataları bir 
şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler 
idiyseler! Ey inananlar! Siz kendinize bakın. Siz 
doğru yolda olduktan sonra (yoldan) sapanın 
size bir zararı dokunmaz. Hepinizin dönüşü 
Allah’adır, O yapmakta olduklarınızı size bildi-
recektir.” (5/104-105)

 • Öğrencilerinize 5 dakika düşünme süresi verin ve her grup-
tan bu ayette geçen konuyla ilgili üçer örnek yazmalarını 
isteyin.  

 • Verilen örnekler üzerinde tartışarak aklı kullanmanın in-
sanın dünyevi ve uhrevi açıdan faydasına olduğu sonucuna 
vararak etkinliği tamamlayın.
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12

İlgili TBM Kazanımı
13. Kendisine ulaşan mesajları 
sorgular.

İlgili Ders
Türkçe

Düzey
4. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Görsel Okuma ve Görsel Sunu 
< 1.8. Kitle iletişim araçlarıyla 
(gazete, dergi, TV) verilen 
bilgileri, haberleri, düşünceleri 
sorgular.

Süre
40 dakika.

Malzeme
Gazete kupürleri.

Haberler

Süreç
 • Sınıfı iki gruba ayırın. Bir tarih aralığı belirleyerek bir gruba 

bu tarihteki TV haberlerini, bir gruba da aynı tarihteki 
gazete haberlerini araştırma görevi verin.

 • Her öğrenciden ilgisini çeken bir haber seçip raporlayarak 
sınıfa getirmesini isteyin. Gazete haberi araştıran öğrenci-
lerden kupür getirmelerini de isteyin.

 • Derste öğrencilere 10 dakika süre verin ve her grup, ilginç 
bulduğu üç farklı haberi seçsin.

 • Seçilen haberlerin raporlarını hazırlayan öğrenciler tahtada 
seçtikleri haberle ilgili duygu ve düşüncelerini aktarsın.

 • Aynı haberi TV ve gazete yoluyla araştırıp seçen öğrencile-
rin düşüncelerini karşılaştırmalarını isteyin. Öğrencilerin, 
TV ve gazete haberlerinin benzer ve farklı yönlerini keşfet-
melerini sağlayın.

 • Kitle iletişim araçlarının duygu ve düşüncelerimiz üzerinde 
uyandırdığı etki hakkında tartışın.

 • Gazete kupürlerinden bir pano oluşturarak etkinliği ta-
mamlayın.
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13

İlgili TBM Kazanımı
24. Sorunların çözümlerinin 
yaşama geçirilmesinde kişisel 
sorumluluğunu fark eder.

İlgili Ders
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Düzey
7. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Ahlak < 5. Ahlaki olmayan 
tutum ve davranışlara yönelik 
çözüm önerilerinde bulunur.

Süre
20 dakika.

Malzeme
Öfke Şehri (ÇK-07) çalışma 
kâğıdı, Ne Yaparsın? (ÇK-08) 
çalışma kâğıdı, kalem.

Öfke mi, Tahammül mü?

Süreç
 • Öğrencilerinize Öfke Şehri (ÇK-07) çalışma kâğıdındaki 

hikâyeyi okuyun. 
 • Ardından, Ne Yaparsın? (ÇK-08) çalışma kâğıtlarını dağıtın. 

Çalışma kâğıdındaki boşlukları doldurmaları için öğrencile-
rinize 10 dakika süre verin.

 • Her bir öğrencinin kendi cevaplarını yüksek sesle okuması-
nı sağlayın.

 • Paylaşımlar doğrultusunda genel bir değerlendirme yaparak 
etkinliği tamamlayın.
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Bir çocuk kedisine tekme attı ve yol kenarındaki 
“Çimlere basmayın.” tabelasına aldırış etmeden 
çimlerin üzerinden yürüdü. Azime Hanım 
çocuğa var gücüyle bağırıp kulağını çekmek 
için aceleyle fırladı. Aytaç Bey koluna çarparak 
kalkan eşine homurdandı. Gazetesini toplayıp 
bağıra çağıra evinden çıktı. Öfkeli Pastane’yi 
geçerek Öfke Caddesi’nde ilerlemeye başladı. 
Kırmızı ışıkta yola çıkan yayaya hakaretler 
yağdırdı. O kadar çok şey söyledi ki araçlara 
yanan yeşil ışığı fark 
etmeyip arabasını 
olduğu yerden uzun 
süre hareket ettirmedi. 
Öfke kavşağına 
biriken ve arkadan 
gelen araçların hepsi 
kornalarına basıp Aytaç 
Bey’e bağırdılar. Trafik 
polisi bu kargaşayı 
dağıtırken kızgın ifadeler 
kullandı. Düdüğünü 
dur durak bilmeksizin 
öttürdü. Öfke bandrolü olmayan araçlara ceza 
da yazdı. Onun düdüğünü araçlar kornalarıyla 
bastırmaya çalıştılar. Kuşlar havadan insanların 
kafasına çöp bıraktıktan sonra yükseldiler. 
Kuyruklarına teneke bağlı kediler, kaldırımdaki 
insanlara çarpa çarpa bir o yana bir bu yana 
koşuşturdular. Ötelerden bu gürültüye köpek 
havlamaları da karıştı. Öfke Şehri’nde işler 
böyle yürüyordu. Hayvanlar da oluşan öfkeli 
hâllere ortak oluyorlardı. Onların neyi eksikti 
ki? Aytaç Bey iş yerine ulaştığında vakit hayli 
geç olmuştu. Park Öfke’nin bekçisi Aytaç Bey’in 
aracını her zamankinden farklı bir yere park 
edince Aytaç Bey bağırmaya başladı. Bekçi onun 
istediği yere aracını çekerken söyleniyordu. 
O kadar ki kendini unutmuş arabayı arkadaki 
arabaya çarpmıştı. Öfke ofisinde Aytaç Bey’i 
kapıda müdür karşıladı. Eline on ayrı firmanın 
dosyasını yükleyerek öğleden sonra masasında 
dosyaların hazır olmasını istedi. Öfke markalı 
gözlüklerinin ardından baktı ve geç kalmanın 
telafisini iki misli çalışarak yapması gerektiğini 
hatırlattı. Aytaç Bey hışımla odasına girdi. 
Öfkeyle elindeki dosyaları fırlattı. Sekreter 

gürültünün 
sebebini 
anlamak için odanın 
kapısını ayağıyla tekmeleyerek içeri girdi. 
Kendisine iş çıkması onu çilden çıkarmıştı. 
Bu dosyaları bir araya getirmek hayli zor 
görünüyordu. Aytaç Bey asık suratlı sekretere 
öyle bir bağırdı ki… Sekreter de ona karşılık 
verdi. Kapıyı hızla çarparak odadan çıktı. 

Duvardaki öfke tablosu yere düştü. 
Alt kattaki çalışanlardan biri eline 
aldığı cetveli sallayarak yukarıya 
koştu. Merdivende önüne çıkan 
kat görevlisini itekledi. Doğruca 
Aytaç Bey’in odasına gidip yere 
düşen tabloyu paramparça etti. 
Aytaç Bey polis çağırıp zabıt 
tutturdu. Bu zararı kendisinden 
söke söke alacağına dair yemin 
etti. Tablonun parçalarını 
aşağıya savurdu. Tablonun 
parçaları bir ağacın dallarına 

çarptı. Ağaçtaki arı kovanı yere düştü. Yuvalarına 
zarar veren kişiyi aramak için yola çıkan öfkeli 
arılar önlerine gelen herkesi soktular. Kendisini 
de arı sokan Aytaç Bey kıvranmaya başladı. 
Arabasına atlayıp arılardan kaçmaya çalışırken 
“Öfke Şehri” tabelasını arkasında bıraktı. 
Uyandığında nefes 
nefeseydi, hâlâ 
acıyı derinden 
hissediyordu. 
Yaşadıklarının 
sadece bir rüya 
olduğunu 
anlayınca Öfke 
Şehri’nden 
uzakta 
yaşadığına 
şükretti.

(Ev Okulu Ahlak-2 adlı kitabın 28-29. 
sayfalarından alıntılanmıştır.)

ÇK-07 Öfke Şehri
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Aşağıda verilen durumlarda ne yaparsınız? Düşünüp yazın.

ÇK-08 Ne Yaparsın?

Evine gelen misafir çocuk odanı işgal edip yeni aldığın DVD’yi parçalara ayırsa...

Okula giderken yoldan geçen bir araba sana çamur banyosu yaptırsa…

Arkadaşın ona verdiğin bir sırrı ağzından kaçırıverse...

Halı saha maçında on üç gol yesen...

Çok çalıştığın dersin sınavından zayıf not alsan...

Kardeşin bin bir emekle tamamladığın 500 parçalık yapbozunu yere saçsa...
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İlgili TBM Kazanımı
31. Hayatın güzellikleri kadar, 
olumsuzlukları da olabileceğini 
kabul eder.

İlgili Ders
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Düzey
6. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Kur’an ve Yorumu < 4. Hz. 
Eyyüp kıssasından hareketle 
sabrın güçlükler ve olumsuz-
lukları aşmadaki rolünü açıklar.

Süre
20 dakika.

Malzeme
--

Sabrın Sonu

Süreç
 • Tahtaya aşağıdaki ayet meallerini yazın:

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak 
Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah 
sabredenlerle beraberdir.” (2/153)
“Eyyub’u da hatırla. Hani o Rabbine, ‘Şüphesiz 
ki ben derde uğradım, sen ise merhametlile-
rin en merhametlisisin’ diye niyaz etmişti.”  
(21/83)

 • Sabırla ilgili aşağıda verilen kavramlardan bir kavram hari-
tası oluşturun:

azim - direnç - göğüs germek - beklemek - hoş-
görü - kararlılık - cesaret - katlanmak - kendini 
kaptırmamak - dayanmak - kontrol - metanet - 
öz disiplin - sebat - tahammül

 • Kavram haritasında bulunan kavramların her biri üzerine 
öğrencilerinizle konuşun, bu kavramlar hakkında onların 
düşüncelerini alın.

 • Öğrencilerinize Hz. Eyyub kıssasını anlatın ve zorluklara 
başa çıkmada sabır ve tahammülün ne kadar önemli 
olduğunu söyleyin.

 • Öğrencilerinize , “Allah’ın Elçileri Nelere Sabrettiler? 
”konulu bir araştırma ödevi verin. Hz. İbrahim, Hz. İsa, Hz. 
Nuh ve Hz. Yakup peygamberlerin nelere sabrettiklerini 
bulup yazmalarını isteyin.

 • Sizi dersin başından beri sabırla dinledikleri için öğrencile-
rinize teşekkür edin.
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İlgili TBM Kazanımı
55. Popüler kültür ögelerini 
tanır ve bunlara uyma zorunlu-
luğu hissetmez.

İlgili Ders
Orta Öğretim Rehberlik ve 
Yönlendirme

Düzey
11. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Aile ve Toplum < 4. Kitle 
iletişim araçlarında sunulan 
mesaj ve modellerin bireysel 
ve toplumsal değerlere uygun-
luğunu analiz eder.

Süre
20 dakika.

Malzeme
Kâğıt, kalem.

Mesajınız Var

Süreç
 • Öğrencilerinizden TV kanallarında yayınlanan dizilerden 

birkaç sahne seyretmelerini ve dikkatlerini çeken bölümleri 
not almalarını isteyin.

 • Sonraki derste öğrencilerinizden not aldıkları bölümleri 
sesli bir şekilde okumalarını isteyin.

 • Okunan bölümlerdeki olumsuz sahnelere dikkat çekerek 
öğrencilerinize, insanların birbirlerini aldattığı, kandırdığı, 
sömürdüğü, öldürdüğü senaryoların neden ilgi gördüğünü 
sorun.

 • Öğrencilerinizden, seyrettikleri bu dizilerde verilmeye çalı-
şılan mesajları ve kabul görmesi amaçlanan model karakter-
leri sorgulamalarını isteyin.

 • Bu tür yayınların toplum üzerindeki etkisini tartışın.
 • “Toplumsal değerlerle çatışmaması hedeflenen yayınlar 

hangi özelliklere sahip olmalıdır?” sorusuna birlikte cevap 
arayın.



34 Örnek Etkinlikler

16

İlgili TBM Kazanımı
40. Olumlu ve olumsuz değer-
leri ayırt eder.

İlgili Ders
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Düzey
5. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Hz. Muhammed < 4. Hz. 
Muhammed’in aile fertlerinin 
güzel davranışlarına örnekler 
verir.

Süre
15 dakika.

Malzeme
Domino taşları, Ne Yaptılar? 
(ÇK-09) çalışma kâğıdı.

Domino Taşları

Süreç
 • Sınıfa domino taşları getirin. 
 • Öğrencilerinizle birlikte domino taşlarını halka oluşturacak 

şekilde yere dizin ve öğrencilerinizin taşlara değmeyecek 
şekilde oturmalarını sağlayın.

 • Öğrencilerinize  Hz. Muhammed (sav)’in aile fertlerinden 
bazılarına ilişkin davranış örneklerinin bulunduğu Ne Yaptı-
lar? (ÇK-09) çalışma kâğıdını dağıtın.

 • Ne Yaptılar? (ÇK-09) çalışma kâğıdındaki maddeleri sesli 
okuma yöntemi ile okutun.

 • Verilen örneklerde öğrencilerinizin iyi ve kötü davranış 
örneklerini ayırt etmelerini sağlayın.

 • Öğrencilerinizden, iyi ve kötü davranışların birey ve toplum 
üzerindeki etkisine örnek vermelerini isteyin.

 • Paylaşımlar doğrultusunda toplum içinde yaşayan insan-
ların da domino taşları gibi birbirini etkilediğine, iyiliğin 
iyilikle kötülüğünse kötülükle devam edebileceğine dikkat 
çekerek domino taşlarını devirin.
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ÇK-09 Ne Yaptılar?

Eşi Hz. Hatice, ilk vahyi aldığı gün Hz. Muhammed’e iman etti ve ona destek oldu.

Amcasının oğlu Hz. Ali, Medine’ye hicret edeceği gün, suikast planından haberdar 
olduğu hâlde Hz. Muhammed’in yatağına yattı.

Amcası Ebu Leheb, Hz. Muhammed’e en sert tepkiyi gösterdi ve bazı yakınlarının Hz. 
Peygamber’in yanından uzaklaşmasına sebep oldu.

Amcası Hz. Hamza, yeğenine eziyet eden Ebu Cehil’e karşı Hz. Muhammed’i her za-
man korudu.

Amcası Ebu Leheb’in eşi olan yengesi Ümmü Cemil, Hz. Muhammed ile dalga geçti, 
ona eziyet etti ve geçeceği yollara dikenli çalılar bıraktı.

Amcası Ebu Talip’in eşi olan yengesi Fatıma  onu kendi çocuklarından ayırt etmeden 
sevgi ve şefkatle büyüttü.
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İlgili TBM Kazanımı
41. Olumlu değerlere uygun 
davranmaya istekli olur.

İlgili Ders
Hayat Bilgisi

Düzey
2. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Okul Heyecanım < 23. 
Kendisinin ve arkadaşlarının 
etik olmayan davranışlarını fark 
eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde 
olumlu değerleri gözetir.

Süre
20 dakika.

Malzeme
Saygılı Davranış (ÇK-10) çalışma 
kâğıdı, kalem.

Saygılı Davranış

Süreç
 • Aşağıdaki durumu öğrencilerinize sununuz: 

Pınar ile Selma  bahçede oyun oynamış ve 
susamışlar. Su içmek ihtiyacıyla içeriye girmiş-
ler. İkisi de aynı anda sürahiye yönelip  ellerini 
uzatmışlar. Çatışmadan kaçınmak için ne 
yapmalılar?

 • Öğrencilerinizle örnek olaydaki durum üzerine tartışınız.
 • Tartışmanın ardından Saygılı Davranış (ÇK-10) çalışma kâğı-

dını doldurmalarını öğrencilerinizden isteyiniz. 
 • Çalışma kâğıtları doldurulduktan sonra cevapları değerlen-

diriniz. 



37Örnek Etkinlikler

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

ÇK-10 Saygılı Davranış

Saygınızı nasıl gösterirsiniz?

Şimdiye dek yaptığınız en saygılı davranış hangisiydi?

Size yapılan en saygılı davranış hangisiydi?

Daha saygılı bir insan olmak için neler yapabilirsiniz?

İnsanların size her zamankinden daha saygılı davranmasını istediğiniz özel 
zamanlar / durumlar olur mu? Neden?
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İlgili TBM Kazanımı
66. Başkalarının duygularının 
farkında olur.

İlgili Ders
Sosyal Bilgiler

Düzey
4. sınıf 

İlgili Ders Kazanımı
1.4. Başkalarının duygu ve 
düşüncelerini saygı ile karşılar.

Süre
15 dakika.

Malzeme
Kâğıt, kalem.

Altı mı, Dokuz mu?18

Süreç
 • Öğrencilerinizden ikişerli gruplar oluşturun.
 • Her grubun bir kâğıda 6 rakamını yazmalarını ve kâğı-

dın iki tarafında durarak kâğıda bakmalarını isteyin. İki 
öğrenci arasında kalacak şekilde yerleştirilen kâğıtlar bir 
taraftan bakıldığında 6, diğer taraftan bakıldığında 9 olarak 
okunacaktır.  

 • Öğrencilerinize kişilerin doğrularının birbirinden farklı 
olabileceğinden bahsedin. Kişinin kendisini karşısındakinin 
yerine koyarak düşünmesinin, onun fikirlerini ve duyguları-
nı anlamasındaki önemine dikkat çekin. 

 • Aşağıda kavramları tahtaya alt alta yazın:
nezaket - edep - hürmet - vefa - saygı - empati - 
hoşgörü

 • Bu kavramların birbirleri ile ilişkileri üzerine öğrencileriniz-
le konuşun.
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İlgili TBM Kazanımı
59. Anlamlı ilişkiler kurmanın 
ve sürdürmenin önemini fark 
eder.

İlgili Ders
Hayat Bilgisi

Düzey
3. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Benim Eşsiz Yuvam < 30. 
Ailesi ve yakın çevresiyle olan 
ilişkilerinde olumlu tepkiler 
yaratan ve görgü kurallarına 
uyan davranışlar gösterir.

Süre
40 dakika.

Malzeme
Amma da Naziksin! (ÇK-11) 
çalışma kâğıdı.

Amma da Naziksin!19

Süreç
 • “Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır.” atasözünü 

tahtaya yazın.
 • Yazdığınız atasözü hakkında öğrencilerinizin fikirlerini alın.
 • Amma da Naziksin! (ÇK-11) çalışma kâğıdını öğrencilerinize 

dağıtın.
 • Sessiz okuma yöntemiyle hikâyeyi okumalarını isteyin.
 • Ardından üç öğrenci seçip hikâyeyi canlandırmalarını 

isteyin.
 • Canlandırılan hikâye hakkında genel bir değerlendirme 

yaparak dersi bitirin.
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ÇK-11 Amma da Naziksin!
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(Ev Okulu Ahlak-1 adlı kitabın 76. sayfasından alıntılanmıştır.)
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20

İlgili TBM Kazanımı
4. Sosyal yaşamda kuralların 
olduğunu kavrar.

İlgili Ders
Orta Öğretim Rehberlik ve 
Yönlendirme

Düzey
11. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Aile ve Toplum < 1. Kişisel öz-
gürlükler ile toplumsal yaşamı 
düzenleyen kurallar arasında 
bağlantı kurar.

Süre
40 dakika.

Malzeme
Çeşitli gazeteler.

Gazete Haberleri

Süreç
 • Öğrencilerden, başarılarından dolayı ödüllendirilen ve iş-

lediği bir suçtan dolayı cezalandırılan iki kişinin hikâyesini 
bulmak üzere önlerindeki bir hafta boyunca gazeteleri takip 
etmelerini isteyin.

 • Belirlemiş olduğunuz ders saatinde öğrencilerin getirdikleri 
malzemeleri sınıfla paylaşmaları için ortam oluşturun.

 • Ödüllendirilme ve cezalandırılma durumlarının oluşmasın-
da bu kişilerin sorumlulukları hakkında konuşarak etkinliği 
tamamlayın.
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İlgili TBM Kazanımı
17. Olayları ve olguları çoklu 
neden ve çoklu sonuç ilişkisine 
göre değerlendirir. 

İlgili Ders
Yaratıcı Düşünme

Düzey
3. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
32. Aralarında neden-sonuç iliş-
kisi bulunan sorunlara çözüm 
önerileri geliştirir.

Süre
20 dakika.

Malzeme
Kâğıt, kalem.

Nasıl Çözülür?

Süreç
 • Aşağıdaki örnek olayı öğrencilerinize sunun:

3/B sınıfı öğrencileri resim sınıfından çıkarken 
defterlerini, boyalarını ve fırçalarını dağınık 
bıraktılar. Teneffüste bahçede oynadıktan 
sonra kendi sınıflarına derse girdiler. Derya 
Öğretmen, yapacağı deneme sınavı için kâğıt-
ları dağıtmaya başladığında resim öğretmeni 
Hande Hanım içeri sinirle girerek öğrencilerden 
dağınık bıraktıkları resim sınıfını temizle-
melerini istedi. Sınavın tam bir ders saati 
sürmesi gerektiğini belirten Derya Öğretmen, 
öğrencileri sınıftan çıkaramayacağını söyledi. 
Bunun üzerine Hande Öğretmen şu an resim 
dersi olan diğer öğrencilerin dağınıklıktan 
dolayı sıralarına oturamadığını ve sınıfın 
mutlaka temizlenmesi gerektiğini söyledi.

 • Öğrencilerinizle örnek olayı tartışın.
 • Öğrencilerinizden, Derya ve Hande öğretmenlerin 

çatışmadan sorunu nasıl halledebileceklerine dair çözüm 
üretmelerini ve üç farklı çözüm önerisi yazmalarını isteyin.

 • Yaratıcı bulduğunuz çözüm örneklerini seçip sınıfla payla-
şın.



44 Örnek Etkinlikler

22

İlgili TBM Kazanımı
23. Sorunlara farklı çözümler 
önerir.

İlgili Ders
Yaratıcı Düşünme

Düzey
3. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
20. Sorunu ortadan kaldırmaya 
ilişkin özgün çözümler üretir.

Süre
20 dakika.

Malzeme
--

Sorun Ne?

Süreç
 • Öğrencilerinize okulda veya evde son zamanlarda yaşa-

dıkları bir sorunu düşünmelerini ve kendilerine aşağıdaki 
soruları sormalarını söyleyin:
1. Sorun ne?
2. Sorunun kaynağı ne?
3. Sorun ne zaman ve nasıl başladı?
4. Sorundan kimler etkileniyor?
5. Sorun kimin sorumluluğunu yerine getirmemesinden 

kaynaklanıyor? Bu sorunun ortaya çıkmasında benim 
herhangi bir etkim var mı? 

6. Sorunun sürmesine benim etkim ne kadar? Bu etkiyi 
yok etmem ya da azaltmam mümkün mü?

7. Sorunun çözümünde sorumluluk yüklenmesi gereken-
ler kimler?

8. Bu kişiler sorunun çözümü için hangi niteliklerini dev-
reye sokmalılar?

9. Bu sorun bir arkadaşımın başında olsaydı ona bu so-
runla başa çıkması için neler yapmasını önerirdim?

10. Ben ne yapabilirim?
 • Öğrencilerinizin, cevaplarını grup çalışması tarzında pay-

laşmaları için uygun bir ortam oluşturun.
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23 Ailem, Ben, Çevrem

İlgili TBM Kazanımı
73. Günlük yaşam becerileri 
(temizlik, sağlık koruma, bes-
lenme, adres ve telefon bilme, 
yardım isteme vb.) geliştirir.

İlgili Ders
Hayat Bilgisi

Düzey
3. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Benim Eşsiz Yuvam < 5. Evini 
yön ile ilgili temel kavramları 
kullanarak bildiği yere göre 
tarif eder.

Süre
40 dakika.

Malzeme
Kâğıt, kalem.

Süreç
 • Öğrencilerinizle barınma ihtiyacı ve kendi evleri üzerine bir 

konuşma başlatın. Konuşmanızda takip edeceğiniz izlek şu 
unsurlardan oluşabilir:

 – İnsanların barınma ihtiyacını karşılama şekilleri (ev, 
mağara, tekne, çadır, karavan vb.)

 – Barınma ihtiyacını yaygın giderme şekli olarak ev ve tür-
leri (müstakil ev, apartman dairesi, köy evi, dağ evi vb.)

 – Evlerin bulunduğu mahal türleri (site, mahalle, köy vb.)
 – Aynı mekânda kendi evlerinde yaşayan insanların birbir-

leriyle ilişkileri (özellikle komşuluk)
 • Bu konuşmayı takiben öğrencilerinizden evlerini ve okul-

larını kapsayan bir kroki çizmelerini isteyin. Krokilerinde 
evlerinin bulunduğu noktanın algılanmasını kolaylaştıra-
cak, boyutlarıyla, mimarisi ya da tarihî özellikleriyle karak-
teristik özellikler sergileyen bina ya da benzeri yapılara yer 
vermeleri gerektiğini özellikle belirtin.

 • Krokiler tamamlandıktan sonra krokilerdeki bina vb. ayrın-
tılardan da yararlanarak aynı mekânı paylaşan insanların 
birbirleriyle ve mekânla, mekânı oluşturan cansız nesne-
lerle ilişkilerinde gözetmeleri gereken hususlar üzerine 
müzakerenizi odaklandırın.
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İlgili TBM Kazanımı
89. Düşünce, inanç, kanaat, 
duygu ve izlenimlerini uygun 
şekilde ifade eder.

İlgili Ders
Teknoloji ve Tasarım

Düzey
6. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Kurgu < Düşünelim Çözelim 
< 9. Düşüncelerini, duygula-
rını ve hayallerini başkalarıyla 
paylaşmaya istekli olur.

Süre
90 dakika.

Malzeme
Yeşilay internet sayfasından 
temin edeceğiniz afişler ve Afiş-
ler Ne Diyor? (ÇK-12) çalışma 
kâğıdı.

Afişler Ne Diyor?

Süreç
 • Yeşilay’ın internet sayfasından bağımlılıkla mücadelede 

kullanılan çeşitli afişleri indirerek öğrencilerinize gösterin. 
Öncelikle afişleri dikkatlice incelemelerini, ardından afişler-
den yararlanarak Afişler Ne Diyor? (ÇK-12) çalışma kâğıdını 
sıra arkadaşlarıyla birlikte doldurmalarını isteyin.

 • Öğrencilerinize Afişler Ne Diyor? (ÇK-12) çalışma kâğıdını 
doldurmaları için yeterli bir süre tanıdıktan sonra çalışma 
kâğıdındaki soruları sırasıyla sınıfa yöneltin. Her bir soruya 
birkaç öğrencinizin cevap vermesini sağlayın.

 • Bütün sorular cevaplandıktan sonra öğrencilerinizi eşit 
sayıda öğrenciden oluşan gruplara ayırın. Her bir gruptan 
afişlerdeki mesajlardan birini seçerek yeni bir afiş oluştur-
masını isteyin.

 • Üretilen afişleri sınıf ya da okul panolarında sergileyin.
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ÇK-12 Afişler Ne Diyor?

Afişi tasarlayanların verdikleri mesaj ya da mesajlar nedir?

Afişi tasarlayanların vermek istedikleri mesaj ya da mesajları 
kullanılan hangi unsurlardan çıkarıyorsunuz?

Afişin vermek istediği mesaj ya da mesajlarla ilgisiz unsurlar var mıdır? 
Bunlar neden kullanılmış olabilir?

Afişte kullanılan unsurlarla hangi duygu, düşünce ve bilgiler aktarılmak istenmiş olabilir?

Afişle verilmek istenen mesaj ya da mesajlar tam olarak verilebiliyor mu? Neden?

Sizce afişteki en önemli unsur, esas mesajı yüklenmiş parça hangisidir?

Bu afişi beğendiniz mi? Neden?

Duygular Düşünceler Bilgiler

1

2

3

4

5

6

7
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İlgili TBM Kazanımı
67. Başkalarının duyarlılıkları-
na saygı gösterir.

İlgili Ders
Sosyal Bilgiler

Düzey
4. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
1.4. Başkalarının duygu ve 
düşüncelerini saygı ile karşılar.

Süre
20 dakika.

Malzeme
Bence Saygı... (ÇK-13) çalışma 
kâğıdı, kalem.

Bence Saygı...

Süreç
 • “Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkalarına yapma.” 

özdeyişini tahtaya yazın.
 • Özdeyişi öğrencilerinizle birlikte tartışın. 
 • Öğrencilerinizin tartışmalarını aşağıdaki sorularla genişle-

tin:
 – İnsanların bize ne şekilde davranmalarını isteriz? 
 – Bu özdeyişi hayata geçirmenin faydaları nelerdir?
 – Kullandığımız kelimelerle bu kuralı nasıl bağdaştırabili-

riz? Bu kuralı hareketlerimize nasıl geçirebiliriz? 
 • Tartışmadan sonra Bence Saygı... (ÇK-13) çalışma kâğıdını 

öğrencilerinize dağıtarak doldurmalarını isteyin.
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ÇK-13
Saygının size göre tanımını yapınız.

Saygı göstermek için söyleyebileceklerimiz ve yapabileceklerimizle ilgili bir liste yapınız. 
Üretebildiğiniz kadar çok fikir üretiniz.

Bence saygı, 

Bence Saygı...

Söylediklerimiz Yaptıklarımız
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İlgili TBM Kazanımı
72. Kendi bireysel farklarının 
topluma neler katabileceğine 
ilişkin çıkarımlarda bulunur.

İlgili Ders
Vatandaşlık ve Demokrasi 
Eğitimi

Düzey
8. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Her İnsan Değerlidir < 3. Kendi 
bireysel farklarının topluma 
neler katabileceğine ilişkin 
çıkarımlarda bulunur.

Süre
20 dakika.

Malzeme
Ben Değerliyim, Çünkü... (ÇK-
14) çalışma kâğıdı, kalem.

Ben Değerliyim, Çünkü...

Süreç
 • Tahtaya “öz saygı” tamlamasını yazarak öğrencilerinizden 

öz saygının ne olduğuna dair fikirlerini alın. 
 • Öz saygıyı tanımlayın: 

“Öz saygı, insanın kendini faydalı bir birey 
olarak hissetmesi ve kendine güvenmesidir. 
İnsanın yaşamında mutlu olması, sorunların 
üstesinden gelebilmesi ve karar vermedeki 
başarısında etkileyici en önemli faktördür.”

 • “Kendimize verdiğimiz değer ve bununla ilgili hissettikleri-
miz nelerle ilgilidir?” sorusu ile bir tartışma başlatın.

 • Kişinin kendisine duyduğu güvenin öz saygısına etkisine 
vurgu yaptıktan sonra Ben Değerliyim, Çünkü… (ÇK-14) 
çalışma kâğıdını doldurmalarını öğrencilerinizden isteyin.
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Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.

ÇK-14 Ben Değerliyim, Çünkü…

Ben değerliyim çünkü arkadaşlarımdan farklı bazı özelliklere sahibim.

Ben değerliyim çünkü arkadaşlarımla ortak bazı özelliklerim var.

Ben değerliyim çünkü el becerilerim iyi, farklı malzemeleri bir araya getirerek süs eşyaları, bib-
lolar, tablolar yapabiliyorum.

Ben değerliyim çünkü... 

Ben değerliyim çünkü... 

Ben değerliyim çünkü... 

Ben değerliyim çünkü... 

Ben değerliyim çünkü... 

Ben değerliyim çünkü... 

Ben değerliyim çünkü... 

Ben değerliyim çünkü... 

Ben değerliyim çünkü... 

Ben değerliyim çünkü... 
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İlgili TBM Kazanımı
138. Sağlık konusunda dav-
ranış-tutum değişikliklerinin 
zaman aldığını kabul eder.

İlgili Ders
Fen Bilimleri

Düzey
3. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
3.5.5.1. Sağlıklı yaşam için ge-
rekli olan durumların önemini 
kavrar ve günlük yaşamında 
uygular.

Süre
20 dakika.

Malzeme
Bir Ben, Bir de Alışkanlıklarım 
(ÇK-15) çalışma kâğıdı, sözlük, 
kalem.

Bir Ben, Bir de Alışkanlıklarm!

Süreç
 • Bir öğrencinizin alışkanlığın tanımını sözlükten bulması-

nı isteyin. Bir başka öğrencinizden de bu tanımı tahtaya 
yazmasını isteyin.

“Alışmış olma hâli, vazgeçilmesi zor şekilde 
kullanış, itiyat. Şuura yansımadan tekrarlanan 
ve süreklilik taşıyan tepki, tavır ve davranışlar 
toplamı. Tekrar edilerek kazanılmış âdet.”

 • Bu tanımdan hareketle  alışkanlıklarda bilinç olup olmadı-
ğını sorun. Bilincin alışkanlığın kazanılmasında rolü olup 
olmadığını düşünmelerini isteyin.

 • Alışkanlık geliştirmenin önce bilinç ve bunun üzerine de öz 
denetimli davranışlar gerektirdiğinin altını çizin. 

 • Bir Ben, Bir de Alışkanlıklarım (ÇK-15) çalışma kâğıdını 
öğrencilerinize dağıtın. Çalışma kâğıdı doldurulduktan 
sonra kimsenin kontrolü olmaksızın ve her zaman yapılan 
davranışlara alışkanlık dendiğini açıklayın. 
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Aşağıdaki alışkanlık örneklerini okuyup yaptıklarınıza 3 işareti, 
yapmadıklarınıza da 7 işareti koyun. Boş bırakılan yerlere siz de yeni maddeler 
yazarak onlarla ilgili de işaretlemenizi yapın.

ÇK-15 Bir Ben, Bir de Alışkanlıklarım!

Diş fırçalama

Yatağa 
girmeden 

önce ayaklarını 
yıkama

Yemek yerken ağzını 
kapatarak çiğneme

Lavaboyu 
temiz 

bırakma

Sabah 
kalkınca 
yüzünü 
yıkama

Erken yatıp 
erken 

kalkma Sağlıklı beslenme

Egzersiz yapma

Havaya 
uygun 

giyinme

Moda olanı 
değil, rahat olan 

ayakkabıları, 
giysileri vs. tercih 

etme

Yemek 
öncesinde ve 

sonrasında 
ellerini 
yıkama

Çamaşırlarını 
katlama
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28

İlgili TBM Kazanımı
77. Kuralların önleyici ve koru-
yucu yanlarını fark eder.

İlgili Ders
Hayat Bilgisi

Düzey
1. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Okul Heyecanım < 10. Okul 
ve sınıf kurallarını belirleme 
çalışmalarına katılır ve bu 
kurallara uyar.

Süre
İlk ders 10 dakika, sonraki ders 
20 dakika.

Malzeme
--

Kur-Al

Süreç
 • Bir hafta için uygulanmak üzere sınıf içi kurallar belirle-

yin. Sınıfın kapısını hızla açıp kapamamak, ev ödevlerini 
yapmak vb.

 • Bir haftanın sonunda kuralları gözden geçirin.
 • Değişiklik ve yenilikleri ekleyin. 
 • Diğer hafta sonunda yeniden gözden geçirin. 
 • Değişiklik ve yenilikleri ekleyin. 
 • Şöyle bir tartışma başlatın:

 – Kural koymak gerekli midir? Neden?
 – Kurallar değişebilir mi?
 – Kuralları değiştirmenin mantığı nedir?
 – Toplumsal hayat içindeki kurallar nelerdir?
 – Kuralları kim koymuş? Neden?
 – Kurallara uymak önemli mi? Neden? 
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İlgili TBM Kazanımı
33. Stresle başa çıkma yollarını 
etkin bir şekilde kullanır.

İlgili Ders
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Düzey
6. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Kur’an ve Yorumu < 4. Hz. 
Eyyüp kıssasından hareketle 
sabrın güçlükler ve olumsuz-
lukları aşmadaki rolünü açıklar.

Süre
40 dakika.

Malzeme
Kur’an-ı Kerim meali, kâğıt, 
kalem.

Kıssadan Hisse29

Süreç
 • Öğrencilerinizi gruplara ayırın. 
 • Her bir gruba Kur’an-ı Kerim mealinden bir peygamber 

kıssasını inceleme görevi verin.
 • Grupların kendilerine verilen kıssayı Kur’an-ı Kerim me-

alinden okumalarını ve bu kıssadan hareketle stresle başa 
çıkma yollarına örnekler bulmalarını isteyin.

 • Gruplar çalışmalarını tamamladığında her bir gruptan birer 
sözcünün ulaştıkları sonuçları sınıfla paylaşmasını sağlayın.
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30

İlgili TBM Kazanımı
37. Aile ortamının sağlıksız 
yönleri üzerinde düşünür ve 
çözüm arar.

İlgili Ders
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Düzey
11. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Ahlak ve Değerler < 4. Ailenin 
kurulması, korunması ve aile 
içi iletişimle ilgili sorunları 
gözlemleyerek çözüm önerileri 
geliştirir.

Süre
20 dakika.

Malzeme
Sorunlara Çözümler (ÇK-16) 
çalışma kâğıdı.

Sorunlara Çözümler

Süreç
 • Öğrencilerinizden aile içinde yaşadıkları bir sorunu 

düşünmelerini isteyin.
 • Sorunlara Çözümler (ÇK-16) çalışma kâğıdını dağıtarak 

buradaki soruları cevaplamalarını söyleyin. Yazdıklarını 
kimseyle paylaşmak zorunda olmadıklarını, bunun bir öz 
değerlendirme çalışması olduğunu etkinliğin başında açık-
layın ki öğrenciler sorunları üzerinde eleştirilme ve yargı-
lanma kaygısı olmadan rahatça düşünebilsinler.

 • Bütün öğrenciler çalışma kâğıdını doldurduktan sonra 
birkaç öğrencinizden yazdıkları soruna değinmeden yapılan 
etkinlik hakkındaki duygularını paylaşmalarını isteyin. 

 • Soruna dışarıdan bakıp doğru soruları sorduklarında farklı 
çözüm yolları bulunabileceğini öğrencilerinizin keşfetmele-
rine rehberlik edin.
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Sorunlara ÇözümlerÇK-16

Sorun ne?

Sorunun kaynağı ne?

Sorun ne zaman başladı?

Sorun nasıl başladı?

Sorundan kimler etkileniyor?

Sorunun çözümünde sorumluluk üstlenmesi gereken kim?

Bu sorunu çözmek için sen ne yapabilirsin?
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İlgili TBM Kazanımı
40. Olumlu ve olumsuz değer-
leri ayırt eder.

İlgili Ders
Hayat Bilgisi

Düzey
2. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Okul Heyecanım < 23. 
Kendisinin ve arkadaşlarının 
etik olmayan davranışlarını fark 
eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde 
olumlu değerleri gözetir.

Süre
15 dakika.

Malzeme
Küçük kâğıtlar, altı kavanoz.

Ayıklamaca31

Süreç
 • Yandaki tabloda verilen ör-

nekler vb. olumlu ve olumsuz 
kavramların her birini ayrı 
ayrı küçük kâğıtlara yazın, 
yazılar içte kalacak şekilde 
kâğıtları katlayın ve bir kava-
noza atın. Bu şekilde iki set 
hazırlayın.

 • Öğrencileri iki gruba ayırın. 
Grupların kendi içlerinde tekli 
sıra olmalarını sağlayın.

 • Her grubun önüne hazırladı-
ğınız dolu kavanozlardan biri 
ile iki boş kavanoz yerleştirin. 
Boş kavanozlardan birine 
“olumlu değerler kavanozu”, 
diğerine “olumsuz değerler 
kavanozu” adını verin.

 • Her iki grubun öğrencilerinden 
sıra ile kavanozdan birer kâğıt 
çekmelerini, kâğıdı açıp içindeki 
değeri kimseye söylemeden 
okumalarını ve bu kavramın 
olumlu mu yoksa olumsuz mu 
olduğuna karar vererek ilgili 
kavanoza atmalarını isteyin.

 • Oyunu ilk tamamlayan gruba 
100 puan, diğer gruba 90 
puan verin.

 • Kavanozlara atılan kâğıtları kontrol ederek yanlış kaba 
atılan her kavram için gruplardan 10 puan düşürün.

 • Sayımın sonunda puanı çok olan grubu oyunun galibi ilan 
edin.

Olumlu Olumsuz
adalet

öz güven
sağduyu
tutarlılık
sadakat
cesaret

diğerkamlık
samimiyet
dürüstlük
merhamet
fedakârlık
dayanışma

kadirşinaslık
içtenlik

vefa
sorumluluk
objektiflik
hakkaniyet

eşitlik
selamet

azim
öz disiplin

ciddiyet
nezaket

hatır gözetme
kararlılık
istikrar

bencillik
bireysellik
korkaklık

ihtiras
kibir

çıkarcılık
nankörlük
eli sıkılık
cimrilik
hıyanet

kurnazlık
ikiyüzlülük
düzenbazlık

hile
intikam

taraf tutma
sübjektiflik
kayırıcılık

isyankârlık
yılgınlık

duyarsızlık
pasiflik

pısırıklık
ukalalık
kabalık

lakaytlık
sabırsızlık
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Arkadaşımın Ayakkabısı

İlgili TBM Kazanımı
66. Başkalarının duygularının 
farkında olur.

İlgili Ders
Yaratıcı Düşünme

Düzey
3. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
26. Sorun çözümünde empati 
becerisini kullanır.

Süre
20 dakika.

Malzeme
--

32

Süreç
 • Öğrencilerinizi okulunuzun bahçesine çıkartın.
 • Öğrencilerinizi ikişerli olarak eşleştirin. Her bir eş grubu-

nun birbirlerine bakar vaziyette bahçeye dağınık olarak 
yerleşmesini isteyin.

 • Öğrencilerinize birbirleriyle ayakkabılarını değiştirmelerini 
söyleyin.

 • Birbirlerinin ayakkabılarını giymiş öğrencilerinizden kendi-
sini ayakkabısını giydiği arkadaşı gibi hayal etmesini isteyin. 
Onun yerine kendisini koyarak “Ben ondan anne babasının 
haberi olmadan, ebeveyninin gitmesine izin vermediği bir 
kafeye gizlice gitmemizi isteyecek olsam bana nasıl karşılık 
verirdi?” diye düşünmesini, hayal ve tahmin ettiği tavrını ona 
anlatmasını isteyin. Öğrencilerinize bu uygulama için yeterli 
olacak 5-10 dakika gibi süre tanıyın.

 • Ardından herkesin ayakkabılarını değiştirerek kendi ayak-
kabılarını giymesini isteyin.

 • Herkes kendi ayakkabısını giydikten sonra arkadaşının 
kendi tavrına dair tahminlerine geri bildirim vermesini, 
doğru tahmin yürütüp yürütmediğini söylemesini isteyin. 
Bu uygulama için de yeterli süre ayırdıktan sonra öğrencile-
rinizi bir araya toplayın.

 • Öğrencilerinize arkadaşımızı tanımanın, ailemizin kararla-
rının gerekçelerini anlamalarının, başkalarının duygularının 
farkında olmanın, duyarlılıklarına saygılı olmanın, kendi-
mizin ve başkalarının eylemlerinin nedenlerini anlamanın 
önemini vurgulayan bir sohbetle etkinliği tamamlayın.
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İlgili TBM Kazanımı
71. Dostça ve kardeşçe yaşama-
ya özen gösterir.

İlgili Ders
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Düzey
4. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Ahlak < 8. Dostça ve kardeşçe 
yaşamaya özen gösterir.

Süre
10 dakika.

Malzeme
Dostça Sarmala! (ÇK-17) çalış-
ma kâğıdı, kalem.

Dostça Sarmala!33

Süreç
 • Öğrencilerinize “Dostça ve kardeşçe yaşamaya özen 

gösteren bir insan nasıl davranır? Neler yapar, neler 
yapmaz?” sorusunu yöneltin.

 • Öğrencilerinizin cevaplarını dinledikten sonra Dostça Sar-
mala! (ÇK-17) çalışma kâğıdını dağıtın.

 • Çalışma kâğıdındaki bulmacada dostça ve kardeşçe 
yaşamaya özen gösteren bir insanın nasıl davrandığının 
anlatıldığını açıklayın. Öğrencilerinizden çalışma 
kâğıdındaki sarmal bulmacada yazılı olan cümleleri 
listelemelerini isteyin.

Cevap Anahtarı

DÜŞÜNCELİDİR-DESTEK VERİR-PAYLAŞIR-GÜVEN VERİR-SAMİMİDİR-AFFEDİCİDİR-
KÜÇÜMSEMEZ-İLGİ GÖSTERİR-ZULMETMEZ-HUZUR VERİR-ANLAYŞLIDIR-
HEDİYELEŞİR-SIR SAKLAR-DUYARLIDIR-UYUMLUDUR-BAŞA KAKMAZ-
MERHEMETLİDİR-ALAY ETMEZ-YOLDA BIRAKMAZ-SIRT ÇEVİRMEZ
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ÇK-17
Aşağıdaki sarmalda içerden dışa doğru ilerleyerek dostça ve kardeşçe yaşamaya 
özen gösteren insanların yapacağı davranışları listeleyin.

Dostça Sarmala!

Z E M R İ V E Ç T R I S Z A M K A R I B

A

Y U D R A L K A S R I S R İ Ş E L D

A E L

R T S Ö G İ G L İ Z E M E S Y O

L E M İ Y

I R V N E V Ü G R I Ş Ü D Z

D İ E A Ç E E

I R R İ D İ L E L Ü H M

R Z İ R C Y K R T

U U R D D N A R I E

Y L S E Ü Ş Ü P İ D Y

U M A S      R D I A

M E M T E K V E R İ İ L L

L T İ C Ş A

U M M İ D İ R A F F E D İ I R

D E Y İ

U Z H U Z U R V E R İ R A N L A D

R İ

B A Ş A K A K M A Z M E R H A M E T L
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İlgili TBM Kazanımı
73. Günlük yaşam becerileri 
(temizlik, sağlık koruma, bes-
lenme, adres ve telefon bilme, 
yardım isteme vb.) geliştirir.

İlgili Ders
Hayat Bilgisi 

Düzey
1. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Okul Heyecanım < 8. Kişisel 
bakımını sağlamak için yapabi-
leceklerini belirler.

Süre
15 dakika.

Malzeme
Doğrusu... (ÇK-18) çalışma 
kâğıdı.

Doğrusu...34

Süreç
 • Doğrusu... (ÇK-18) çalışma kâğıdını öğrencilerinize dağıtın.
 • Sıra ile her bir maddeyi bir öğrencinize yüksek sesle oku-

tun. Ardından bir öğrencinizden okunan maddeyi tekrarla-
masını isteyin.

 • Üçüncü bir öğrenciye bu maddede neyin yanlış olduğunu 
sorun. “Peki doğrusu ne?” diyerek yapılması gereken doğru 
davranışa dikkat çekin.

 • Her bir madde üzerinde aynı çalışmayı tekrarlayın. 
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ÇK-18 Doğrusu...
Aşağıdaki cümleleri okuyun. Yanlışları belirleyip doğrusunun ne olması 
gerektiğini söyleyin.
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İlgili TBM Kazanımı
213. Alkol kullanımının eşlik 
ettiği akılcı olmayan düşünce-
leri açıklar.

İlgili Ders
Temel Dinî Bilgiler 

Düzey
6. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
İslam’da Temel Haklar < 3. 
Akla zarar verebilecek kötü alış-
kanlıklardan uzak durulması 
gerektiğini kavrar. 

Süre
30-40 dakika.

Malzeme
Ders öncesinde hazırlanmış 
ayet ve hadis fişleri.

Slogan35

Süreç
 • Öğrencilerinizi gruplara ayırın.
 • Alkolle ilgili Kur’an’da yer alan ayetlerin meallerini ve hadis 

metinlerini fiş boyutlarındaki kâğıtlara yazın. Bunları grup-
lara dağıtın. 

 • Her gruptan bir kişiyi seçin. Fişte yazılı olan ayeti veya 
hadisi diğer gruplardaki öğrencilerin de duyacağı şekilde 
yüksek sesle okumasını isteyin.

 • Grupların kendilerine düşen ayette veya hadiste alkolle 
ilgili ne gibi hususlara dikkat çekildiğini belirlemelerini ve 
bu hususlarla ilgili sloganlar yazmalarını isteyin.

 • Gruplara yazdıkları sloganları sınıfla paylaşmaları için 
sırayla söz verin.

Örnek Ayet ve Hadisler
 • Resulullah şarapla ilgili olarak şu on kişiye lanet etti : Şarap 

yapmak için sıkana ve sıktırana , içene ve sakilik yapana, taşıyana 
ve taşıtana, satana ve satın alana, bağışlayana ve parasını yiyene. 
(Hadis-i Şerif)

 • Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. (Hadis-i Şerif)
 • Sarhoşluk veren her içki haramdır. (Hadis-i Şerif)
 • Kim Allah’a ve ahirete inanıyorsa üzerinde içki bulunan sofraya 

oturmasın. (Hadis-i Şerif)
 • Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar… 

namaza yaklaşmayın. (4 / Nisa Suresi, 43. ayet)
 • Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili 

taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçı-
nın ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza 
düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan 
alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? (5 / Maide Suresi, 
90-91. ayetler)
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36

İlgili TBM Kazanımı
214. Alkol kullanımı ve trafik 
kazaları arasındaki ilişkiyi fark 
eder.

İlgili Ders
Fen ve Teknoloji

Düzey
5. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Canlılar ve Hayat < Vücudumuz 
Bilmecesini Çözelim < 4.2. 
Sigara ve alkol kullanan kişi-
lerin çevreye verdiği zararları 
fark eder. 

Süre
40 dakika.

Malzeme
Trafik kazalarıyla ilgili gazete 
kupürleri.

Gazeteden Al Haberi!

Süreç
 • Alkol nedeniyle gerçekleşmiş trafik kazalarıyla ilgili gazete 

kupürleri derleyin. Bunları öğrencilerinize dağıtın.
 • Gazete kupürlerini dikkatle incelemelerini öğrencileriniz-

den isteyin.
 • Birkaç öğrencinizden sırayla elindeki gazete kupürünü diğer 

arkadaşlarının da duyacağı şekilde sesli olarak okumasını 
isteyin.

 • Öğrencilerinize yeterli süreyi tanıdıktan sonra aşağıdaki 
soruları yöneltin ve sorulara cevap arayın.

 – Gazete kupürlerindeki ortak haber konusu nedir?
 – Kazaların ortak sebebi nedir?
 – Kazanın gerçekleşmesinde alkolün ne gibi bir etkisi 

vardır?
 – Gerçekleşen kazadan kimler ne şekilde etkilenmiştir?
 – Kazanın mağdurlarından biri siz olsaydınız kazaya sebep 

olan sürücüye karşı neler hissederdiniz?
 – Benzer kazaların bir daha gerçekleşmemesi için kimlere 

ne gibi görevler düşmektedir?
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İlgili TBM Kazanımı
209. Sigarasız ortam için 
haklarını korur.

İlgili Ders
Fen ve Teknoloji

Düzey
5. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Canlılar ve Hayat < Vücudumuz 
Bilmecesini Çözelim < 4.3. Si-
gara ve alkol içilen ortamlardan 
uzak durur. 

Süre
30-40 dakika.

Malzeme
Sorunlara Çözümler (ÇK-19) 
çalışma kâğıdı, kalem.

Sorunlara Çözümler37

Süreç
 • Sorunlara Çözümler (ÇK-19) çalışma kâğıdını doldurmaları 

için öğrencilerinize yeterli bir süre tanıyın. Ardından öğren-
cilerinizden cevaplarını paylaşmalarını isteyin.

 • Verilen cevaplar üzerinde tartışarak konunun farklı yönleri-
ne dikkat çekmeye çalışın ve kökten çözümün “sigarasız bir 
hayat” ile mümkün olduğuna vurgu yapın.  
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ÇK-19 Sorunlara Çözümler

Size göre sigaranın neden olduğu en önemli üç sorun nedir? Neden?

Sizce bu sorunların giderilmesi için 
yapılması gerekenler nelerdir?
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38

İlgili TBM Kazanımı
93. Hata yapılabileceğini ve 
bunun doğal olduğunu fark 
eder.

İlgili Ders
Okul Öncesi Eğitim Rehberlik

Düzey
Okul Öncesi

İlgili Ders Kazanımı
Kendini Kabul < 29. Hata 
yapılabileceğini fark eder. 

Süre
25-30 dakika.

Malzeme
Çıplak Kral adlı masal.

Masal

Süreç
 • Masalı öğrencilerinize okuyun. 
 • Zaman zaman okumaya ara vererek masalla ilgili sorular 

sorun.
 • Kral’ın nerede hata yaptığını hep birlikte değerlendirin.
 • Masalı “herkesin hata yapabileceğine, önemli olanın hatayı 

kabul etmek, hatadan vazgeçmek” olduğuna dikkat çekerek 
bitirin.  
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Tavşanlar ve Kaplumbağalar

İlgili TBM Kazanımı
100. Sorumlulukların yerine 
getirilmemesinin doğurabile-
ceği sonuçları fark eder.

İlgili Ders
Beden Eğitimi (Hareket Bilgi ve 
Becerileri)

Düzey
1. sınıf

İlgili Ders Kazanımı: 
1.20.  Fiziksel etkinliklerde 
üstlendiği rollerin sorum-
luluklarını yerine getirmesi 
gerektiğini kavrar. 

Süre
25-30 dakika.

Malzeme
Tavşan ile Kaplumbağa masalı.

39

Süreç
 • Masalı öğrencilerinize okuyun. 
 • Zaman zaman okumaya ara vererek masalla ilgili sorular 

sorun.
 • Masal bittiğinde öğrencilerinizle sorumlulukları yerine 

getirmenin önemi üzerine konuşun.
 • Öğrencilerinizi iki gruba ayırın. Bir gruba “tavşanlar”, diğer 

gruba “kaplumbağalar” ismini verin. 
 • İki grup arasında bayrak yarışı şeklinde bir koşu müsabaka-

sı düzenleyin. 
 • Müsabakanın sonunda öğrencilerinizle halka şeklinde yere 

oturun. Yarışmada herkesin üzerine düşen sorumlulukları 
yerine getirip getirmediğini hep birlikte değerlendirin.
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İlgili TBM Kazanımı
4. Sosyal yaşamda kuralların 
olduğunu kavrar.

İlgili Ders
Hayat Bilgisi

Düzey
2. sınıf

İlgili Ders Kazanımı
Okul Heyecanım < 5. Okul 
kurallarının neden konduğunu 
araştırır ve açıklar.

Süre
30-40 dakika.

Malzeme
Kurallar Her Yerde! (ÇK-20) 
çalışma kâğıdı.

Kurallar Her Yerde!40

Süreç
 • Öğrencilerinizden “kural” kavramını kendi ifadeleriyle 

tanımlamalarını isteyerek derse başlayın.
 • Bu girişten sonra Kurallar Her Yerde! (ÇK-20) çalışma kâğıdı-

nı öğrencilerinize dağıtın.
 • Çalışma kâğıtlarını doldurmaları için yeterli bir süre verin.
 • Çalışma kâğıtları doldurulduktan sonra sırayla cevapları 

dinleyin. 
 • Aldığınız cevaplar ışığında kuralların varlığına ve nedenleri-

ne dikkat çekerek dersi tamamlayın.
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UYULM
AZSA NE OLUR?

UY
UL

M
AS

I G
ER

EK
EN

 K
UR

AL
ÇK-20

Evde, okulda, trafikte, müzede... Her yerde uyulması gereken kurallar var. Bu 
kurallara önce birer örnek verin. Sonra da bu kurala uyulmadığı takdirde neler 
olacağını anlatın.

Kurallar Her Yerde!

OKULDA

TRAFİKTE

MÜZEDE

EVDE



Kaynakça

72 Örnek Etkinlikler




