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TATU DILII OLMA 	 okl, / i 

Önce ocukiartn hilal 5eklinde oturmalart saanr. eriye ki kukayta ve kor.uturararekgirlir. (Kukaianmizin brinin ad 

Huysuz, brinfr adi Sinn 5irin tath dilil, sevecen Huysuz, kötü säzier kutlanan, kaba bin karakter.) 

Huysuz- Yeter artk! Git baimdan $irint 

5irn- Huysuz neden böyie yapiyorsuri? Aaaa bak ocukiar bizi seyredyor. 

Huysuz- Ne var ne bakiyorsunuz! 

5inin- Huysuz ne yapiyorsun? Baksana ne kadar da 5irin ocukr. Böyte konumarnairs;n. 

Huysuz- istediim gibi konuurum! Sana ne oiuyor! 

irin }-1uysuz Rabbimiz bize hereyi enguzehyte vermi5 ve en guzeiekiide de kuflanmamizi istemitv Mesela eilenrniz 

‚burnumuz, kutakiarimiz (burada eiter havaya kaldintir, burunt tutulur, kulaklartutulur. ocukiarin da yapmasi 

saIanir.)veeee tabiki dilirniz... 
	. ......... 

Huysuz —$irine dilini pkartir ve kahkaha atmaya balar. Gördün mO dilimi hahaha 

$irin- Evet Huysuz bende ditinden bahsediyordum Ite Rabbimiz diIimizi en güzet 5ekilde kuUanmamizi ister. 

Huysuz- o nasiimi, o? Bak ben ok güzek dondurma yalarim.(dondurma yaliyormu5 gibi yapiiir.) 

'rin- Tabi ki Huysuz o da güzel Rabbimiz demiki güzei kelimeierle konuun, yumuak olun. 

-.._.jysuz- himmm oy}e yapinca ne oiacak ki. Ben kardeime bin bagiriyorum hemen korkup istediim, yapiyor ha ha ha 

5irin- Huysuzl Kardein ne kadar üzüImütür hi dünmedin mi? 

Huysuz- Hmm(utanmi, mahcup bir ses tonu) sey. yani... haklisin üzütdü, agladi... 

5irin- Peygamber Efendimiz(sav) hep tat$i dille konumu.Bize de "Güzel söz sadakadir" diye äütte butunmutur.Hatta 

biliyor musun Huysuz? Efendimiz(sav), konuurken konutuu insane doru dönermi5 bizede bunu tavsiye etmi. Biz iyi 

kalpil insan oimak iin böyte yapmaliyiz. Böyiece konutugumuz insana deer vendiimizi ve sevdiimizi söytemi oluruz. 

Huysuz- $inin teekkür ederim. Doru söyiüyorsun der 

‚5irin- (güiümseyerek) Huysuz, bir hikayemiz van hadi hep birtikte 	ögretmenimizi dinleyetim. 

Sirkeci ile Balci 	. 
ok eski zamantarda, bat Satan bir adam varmi. Petek petek bahni, sevimli eeine yük!er, sokaklarda dotaanak satmaya 

al:irmi. Ne hikmetse, kimse kendisinden bat aimazmi. Bahni satamayan adamcatz üzütür, üzüldüke kalarinT 
atarrni. Sesi sertieir, yüzü asihrmi. Onu, o halde görenter hemen yolianni detiriniermi. 

Ayni mahailede bir de sirke saticisi varmi. Sirkeci, bin sokaa girince ocukIar ankasindan koanIanmi. Mahalleli hemen 
evresini saran, gütüp 5akalaprak sirkesini aIirIanmi. Batci, bu adamin aci sirkeyi nasit böyle abuk sattiini bir türiü 

anlayama2mi. 

Bir gün, iki satici bir sokakta kari1ami1ar. Hig sati5 yapamayan baicinin yüzü yine asikmi. 'avaa sinkeciye yaklaarak: 

Bre sirkeci karde! Bunca zamandir seni gözler dururum. Ben. tatit mi tatli bat satiyorum. Kimse gelip benden bat 

almiyor. Senin aci sirkeni ise herkes kapiiveriyor. Bunun hikmeti nedin? Söyte de bent bu düünceden kuntar, demi. 

Sirkeci, elini balanin omuzuna koymu. Sevgi dotu bakiianini onun gözterine dikmi ve: 
- Balci karde, senin elin bal satiyor, ama yüzün sinke satlyor, demi. 

Hikayeden sorira ocukIara rot payiatinhn ve hikaye dramatize edilin. ocukiarin ilgi ve isteäine göre bir kac kez tekar 

editebilin. Dramatizasyoni bittikten sonra deney yapmak uzere grup etkinIii iin masatanmizi uygun sekilde düzenhyon.iz. 

NOT: Deneye baiamadan önce ocukIann incelemeleni iin, ocukianin anIayabilecei büyüktükte ve renkli ikti aliniz. Su 

üzenine yapitan" iyi ve kötü sözienin su kristallenine etkisini gösteren" deneyin sonucunu cikti aliyoruz. 

ocuklar, güzel söz ve sevitdiini duymak, herkest muttu eder. KÖtÜ söz duymak da mutsuz eder. Bir bitim adami da 

bununta ilgili deney yapmt. Iki bardak su aImi. Bin bardaktaki suya hep güzel 5eyler söylemi. Ona "Seni seviyorum" 

demi. Dier bardakta ki suya da "Seni sevmiyorum" demi. Bir süre sonra her iki suyu da incetemi. Güzel söz duyan su 

kristalteninin resimdeki gibi, kötü söz duyan su kristallerinin bu resimdeki gibi oIduunu görmü. Yani su kristatteride 
1güzei_säz_söytendiinde_mutlu_‚_kötü söz_söyiendiinde_mutsuz_otmu.  
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Biz de benzer bir deney yapalim mi ocuklar? Dedikten sonra, iki kavanoza su dolduruyoruz ve ikisine de yikanmi5 havuy 

veya bulgur koyuyoruz. Kavanoziardan birine "Seni seviyorum, karde5im,te5ekkür ederim, canim, tatli arkada§im" gibi 
sevgi, dua, minettarlik i4eren güzel sözier, digerine "Seni sevmiyorurn, seninle konusmak istemiyorum, sikildim..." gibi 

üzücü ve hakaret iseren sözler söyleyelim. Bir hafata boyunca uygulanmasi gerekiyor. (ocuklara görev paylasimi 
yaptiriniz.. Kötü sözler söylenen kavanoz kuytu fazla ugranmayan birr kö,-eye, iyi sözier söylenen kavanoz aydinlik göz 

önünde bir yere konma!idir. Deneyin sonucu bir ay sonra incelenir. 

Deney 

Malzemeler: Iki kavanoz su, iki avu4 bulgur veya ikii adet havu4 

Ai4e Katihrni 

Tatli sözierin kullanimini i;aret!eyecegimiz bir tablo o!u5turunuz. Ailelere, konuyla ilgili bir bilgilenndirme notu yazip 

tabloyla birlikte eve gönderiniz. 

Saygideger velimiz; 

Bu hafta karakter egitimimizde "tath dilli olmak" konusunu i;Iedik. Sizden ricamiz ocugumuz her tatli dilli 

konu5masinda tablodaki bir gülenyüzü isaretliyoruz. Haftasonunda tabloda be!irlenen gülen yüzlerimiz tamamlanmissa, 

ödül olarak di5an da sevdigi bir tatliyi yemeye götürünüz. Bu konuda taviz vermemeniz önemli! Tablo doldurulamamissa 

sonraki hafta yeniden yapilabilir. Te5ekkür ederiz. 

-VGI 
	

24.r 1 ~f 
MÜZIK/ "Herkesi severim";arkisi dinlettirilir. Ardindan cümle cümle yapilan tekrarlarla §arki ögretilir. (Degerler Egimi 

Seti 5 ya; ve üstü — Zambak yay/ arkilar) 

GRUP SOHBETI / Sevginin tüm insanlarin birbirine kar§i hissettigi güzel ve degerli bir duygu o!dugundan bahsedilir. 

Peygamber efendimiz(sav)'e §evkat peygamberi dendiginden bahsediniz. Bütün canlilara kar5i merhametli ve sevgi dolu 
olu§unu bunu bize de tavsiye ettigini. Birbirimizi sevmemiz ve karde§ olmamizi ögüt!edigini söyleyiniz.Sevmek ve sevilmek 
duygularimiz bizim ikin yemek iymek gibi önemli ihtiya ~ lanmizdan oldugu izah edi!ir.Herkes sevdigi ki;i ve nesnelerden 
örnekler verir.Sevgi duyulan ki;i ve nesneklere nasil davrandmasi ve sevginin ifade edili5 §ekillerine örneklemeler verilir 
ve ardindan hikayeye ge ~ i!ir. 

Ögretmene Yardimci Noktalar: 

• Sevgi kollayici olmaktir, sevgi payia;maktir. 

• Ba§kalanni sevmek, onlar i ~ in iyi olani istemek demektir. 

• I dünyamtz gü ~ lü o]dugunda; sevgi dolu olmak kolaydir. 

• "Görevimiz... tüm canli varliklan ve tüm dogayi kucak!amak i ~ in 5efkat emberimizi geni5!etmek 

•' HIKAYE/ eker it!enbik ve Pitipiti(Degerler Egitimi Seti 5 ya5 ve üstü — Zambak yay/Hikayeler) 	1 '~?  

,OT: Lütfen Hikaye anlatiminda hikaye kartt,'hikaye5eridi, kukla, resimli hikaye kitabi gibi bir yöntemle anlatiniz. 

Hikaye sirasinda veye sonrasinda sorulabilecek Sorular: 

5eker batik geldiginde, itlenbik ve Pitipiti ne oynuyorlardi? itlenbik ona naasil davrandi? itlenbik'in yaptigi, dogru bir 
davrani; mi? itlenbik hatasini nasil anladi? Insanlan, dis görünü51erine bakarak degerlendirmek dogru bir davrani 
midir? 

Daha sonra arkinin da sözierinden yola ikarak; ocuklara herkesin biribirinden farkli özelliklere sahip oldugundan ve bu 

farkbiilklari ile arkada;laumizi sevdigimizi belirtiriz.Dünyamizi degi5ik özelliklere renklere ,yüz §ekillerine sahip,insar laria 
payia5tigimizi,ama tüm ocuklann sevim!i o!dugundan bahsederiz.Daha sonra,herkes en sevdigi arkada5ini söz hakki 
alarak söyler, ve sevdigi arkadasini hangi özelliginden dolayi sevdiginden bahseder. 

SANAT/ Etkinlik sirasinda §arkiyi dinlettiriniz. Ögrenciler gözleri kapalt sevgi kavramini hissederler ve dü5ündüklerini 
zihinlerinde canlandirir!ar ve resmini olu ~tururlar. Bütün sinif ei ele tutu5arak grup ~a sevgi heykeli yaparlar. 

2 • Ögrenciler kestikleri kalplerin üzerine arkada51arma sevgi mesajl yazarak, ka!p!eri renkli kagit ve degi5ik malzemelerle 
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sü sierler. 
• Kalplerini arkadalarina hediye ederken yüksek sesle mesaji söylerier. 

• Sevgi aacinin üzerine snifa kalpleri asarlar ve sevgi agaci oIutururIar ve ardndan "Kapah KapIar, Sevgiyle Ailir" 

oyunu oynanlr. 

OYUN/cocuklara, sevgirnn her kapiyi ati aniatilir. Srn:ftaki ocukiar, iki grup dur. Gruplardan liri, ei ele tutuarak bir 

kapi oIuturur. Dier gruptaki ocuklardan bin, ei ele tutuan grubun önüne gehr. Kapi otuturan arkadaslarinidan bininin 

sevdii bin özehhiinL söyier. Sevilen özehhii söytenen ocuk, "teekkur ederimi" diyerek elini birakir ve kapi ailir. Konuan 

ocuk rica ederim der. Son ocuk kalana kadar devam eder. 

Ardindan "Sevgi Fermani" hazirlarnr.Ferman ekhinde katianabilecek, kaiplerle ve ieklerle süsiü, eitIi karton veya 

kagittan hazirlanir.Eve göndenilecek. 

Afle Katihmi/ ocuunuzla, herkesin sevilmeye deer bir yönü, huyu oldugu hakkinda konuunuz. Sonra gocuäunuzdan 

-sevdigi bütün 5eyleri söylemesini isteyiniz. Sanat etkinliinde ocuunuzun yapip getirdiV'Sevgi fermanina" 

ocuunuzunsöyIediklerini alt alta yaziniz. Gerekirse kagit ekleyerek histenin uzamasini saayiniz. Insanlar, hayvanlar, 

bulutlar, 	ekler... Listenin ne kadar uzun oIduunu, ocugunuzun ne kadar ok 5eyi sevdiini ona farkettiriniz Sonunda 

da sevgi fermanini okula gätürmesini saIayiniz. 

GÜVENILIR OLMAK 

ocuklann dikkatlerini toplamak iin öncehikle parrnak oyunu veya tekerieme ku!Ianiniz. Ardindan ocukIar, bihiyor 
usunuz? Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'in bir lakabi vardi. Ona(s.a.v.) "emin" lakabini vermilerdi. "Muhammedül emin" 

-iiyon1ardi. Emin ne demek biiiyor musnuz? Neden bu lakabi vermi olabihirler? Evet...ocukiar, peygamberimize h,ig yalan 

söylemedi ve güvenihir ohduu iin "emin" ismini verrniler ona "muhammedül emin "demiIerdi. Onu(sav) sevmeyen 

in5anIarbile degerli eyalanni korumasi iin ona emanet ederlermi ünkü o gerekten emanetlerine gözü gibi bakarmi. 

Bin söz verdiginde hemen sözünü yenne getirirmi. lyl insanlar Efendimiz(sav) gibi hareket edenler. Bizlerde O'nun gibi 

güvenihir olmaya ahirnaliyiz. Etrafimizdaki insanlar bizini sözlenimize inanmali. Rahat.a bize emanetherini vermehiler. 

Bunun iin her zaman sözümüzde durmaliyiz. Emanetieri ok iyi korumahiyiz. 

Simdi size iki arkadain hikayesini aniatacaim. Söyie denn bin nefes alin. Arkaniza yaslanin ve 	ek olun bakahm.Aferin 

size. 

NOT: Hikayemizi, mutlaka pazen tahta, kukla, hikaye karti, tepegöz, vs... gibi bin yöntem kuhlanark aniatahim. 

Kuhiandiimiz materyahin, ocuklanin ilgiienini ekecek büyiikiük,renk ve konuyia ilgihl duyguyu verecek 5ekilde 
hazirlaya 1 m. 

Mahkemeye Giden Aga/ Masal Treni uf uf/Timaocuk Yay. 

Hikayeyi anlatirken ve sonrasinda aagidaki sonulan soralim. 

> Cevaf in altinlanini emanet ettii arkadainin ismi neydi? 

> Cevat neden altinlarin; ernanet etti? 

) Cevat altnlanini alamayinca ne yapti? 

' Cemit altinlannt Cevat a neden vermedi? 
' KadiCevata nededi? 

> Kadi Cemft e ne dedi? 

Cevat Cemit e ne ceza.Verdi?Sen Cevat in yerinde olsan ne yapardin? 

> Cevataltinlanni alamayinca ne hissetmi olabihir? 

SARKI 

"Emaneti korurum" adhi 5arki cd den dinlettinihin. cocuklana cümle cürnle tekran ettinilenek ögnenmeleri saglanin. 
DENEY 

20cm uzunlugunda iki tane kahn tel ahinir.(Telin plastic veya bez kaphi, u kisimlaninin kivrilmi5 olmasina dikkat 

ediniz.)Binine düz, dienine egni 5ekil verihin. Her iki telde ayni hizla aynii balangi noktasindan behhi bin hedefe atihir. Düz 

tehin hedefe uIatii eri tehin ise yani yolda kaidigi göziernienir. ocuklara dogrulukla uhamak istediimiz hedefe 

ulaacaimlL anlatihir. Büyüke kartondan renkhi bin dart oluturup, duvara asabihirsiniz. Eni ve doru oku kartondan 

yapip, balangi noktasina oturtulup; doru okun hedefe ulaabiidii, eni okunsa uIaamadiini görseh olarakta 
destekleyebilirsiniz. 

AjLE KATILIMb 

ocuklara emanet olanaksinif kitapliindan kitap venihir. Evde alleleninin bu kitabt onlara okumast ve ertesi gün getirmeleni 
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öyIenir.Ertes gün ‚ emanet kitap la ri zarar vermeden getftenler aIkIanir. Aieye rnutlaka bUgilendftme yapilmahi ocua 

destek olunma!i. Bir aksilik oiduu durumda, ocuur utandrIIrnamasL, durumun farkettirilmernesirie dikkat ediniz. 

ANNE BABAYA - ÖRETMENE SAM VE SEVGI 

Tekerleme, parmak oyunu gibi teknikleri kulianarak ocuIarin dikkatlerini toplayin. Ardindan, Ilayda isimli hikaye 

kahramarumtzin baindan gegen leri antatacam diyerek hikayeye geilir.Hikaye an latm tekn iklerinden birini ku (Lanarak 

hikayeyi anIatniz. 

HiKAYE/Uygun DeiI - Pedagog S. Öziem Deniir- Morpa yay. 

Hikaye srasinda ve sonrasinda sorulabilecek sorular: 

ayda'ya annesi hangi giysieri hazir1arnti? ilayda neden onari giyinmedi? Annesi odasindan pkarken iayda yi görünce 

neden §a5irmi§ olabilir? Siz ilayda nin annesi o[saydiruz uygun o!mayan giysiyi giyinrnesine izin verir miydiniz? Iiayda 

giysisini seerken annesinden yardim istemeli miydi? Siz giysinizi seerken annenizden yardim ayor musnuz? 

Büyüklerimizin bize söyIedii sözleri dikkatle dinlemell miyiz? Neden? 

Büyüklere gösterien sayglnrn AUah;n houna gttii, BQyüklere hürmet etmek, onlara sevgi gösterrnenin iyi insanin 

ozeUlgL olduu ifade edihr. Buyuklenmizin, bizden daha once birok seyi yaadigini bilmehyiz Onlardan fikr almah 

uyarilarini änemsemeliyiz.Annemizin- babamizin bizirn iin birok zorlukla mücade ettiini, aliip yorulduklarini 

hatirlamaliyiz. Bunlan bizim iin severek yaptiklarini aklimizdan ikarmarnah ontara yardimci olmaya atimaliy,zve cnlari 

üzrnemetiyiz. küükIerimizin bizi sevmesini ve saymasini nasit istiyorsak bizimde büyiklerimize kar, ayni 5ekilde 

davranmamiz gerektii vurgulanir. 

\NAT/Saygi apartmani 

-partmani kesin. Pencerelerini ve kapisini kestikten sonra apartmana yapitirin. Pencerelere yapitirmak in ocuklardan 

anne-babasiniri ve büyüklerinin resimlerini isteyin. 

CÖMERTLIK 

Tekerleme veya parmakoyunuyta ocuklarin dikkatlerini toplayiniz. 

HIKAYE/Selin her gece penceresinin önündeki kiraz agacina iyi geceler demeden uyumazdi. Sabirsiziikla meyve verecei 

günü beklerdi. Aylar sonra kiraz agaciriin datlarinda oluan küük ton,urcuklari gördü. Sevinte annesine kotu. Annest 

kizini sevinli göriince ne olduunu sordu. Seim, annesine kiraz aacinin daUarinda tomurcuklar otutugunu, iek atini 

söyledi. Annesiyle birlikte kiraz aacinin yanina geldiler.Selin: 

-Anneciim kiraz aaci bize kiraz vermeye hazirlaniyor deil mi? Annesi tatli gülümsemesiyle "evet güzet kizim" dedi. Ve 

kiraz agaci kisa bir süre sonra dailanni kirmizi iri iri kiraziarla doldurdu. Selinler kornularina ve arkadalarina bot bot kiraz 

ikram ettiler. Aaciri tepesindeki kiraztardan kuIarda besteniyordu. Küük bir aa hit kariIik beklemeden tüm insantara 
ve hayvanlara daUarindaki mevvelerini ikram ediyordu. Seim kiraz aacindaki bu cömertlii kendine bir hayat kurali 

otarak belirledi. Elinden gek1iince yaami boyunca tüm insantara iyilik yapacagina dair kiraz aacina söz verdi. Hem 

cömerttigi, Yüce Rabbimiz Allah da ok severdt 

Sehn ok rnutluydu. Ögretmen sembolik resirnierle hikayeyi anlatir. 

ARKI/ Aaidaki 5arki cümle cümle tekrar ettirilerek öretitir. 
daha güne5 dogmadan 

alar saat zilleri din dan don 

altin kalpli fedakar annemiz 

okar öper (muck) uyandirir bizi 

ite her gün böyle biz 

koar saria geliriz 

annemizin ödenmez hakkint antat bize 

antat öretmenim 

SANAT/ äretmen fedakar anne arkisini söyledikten sonra ocuklardan annelerine resim yapmatarint ister veya fedakar 
annem karti aliilabiIir. 
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GÖREV BLiNCI 
DRAMA: Sorumlu muyum? (ocukIarin aaidaki durumu canland;rmalarini isteyin, drama sonunda sorumsuz davranar 

ve sorumluluklanmizta iIgii tartn: 
"Ahmet'e annesi odasni toplamasint söyler. 0 sirada kapi aIarve Ahmet'in arkadai oyuri oynamak iin kaplarinLn 

änündeki parka airir." Drama iiin farkit sonar canlandirsinlar. [Hedef: 
Sorurnlukik bi!iiciri geIitirebrne. KiIer aras iIkflerde gereken sorumuiukann farkina varma. KiiIer arast iii5kilerde 

gereken sorumIuiuklari üsdenme.) 

HKAYE/"Dainik ocuk" 
Br ocuk varmi. EyaIanni toplamaktan hi holanmazmi. Bir gün yerierde atili duran eyaIar, aralarinda 

konuuyorlarmi.-'Sen neden hala buradasin. Bu saatte okuida olman gerekmiyor mu?" diye sormu5 ceket ders 

kitabl .... ina. Ders kitabi:-"Evet, ama daginik ocuk okula giderken beni aradi, bulamadi. Sonunda beni almadan gitti" 

dedi orap 'Ben tam u gundur burada yatagin altinda sikip kaldirn Kimse bern gorrnuyor Dedi Tiort 'Sen tertemiz 

bir tiörttüm. Beni dolaptan pkartt sonra yere atti. Üsteiik daginik ocuk odada yürürken üstüme basiyor. Hem 

kirlendim, hem de burutum."-"Birfikrim var' demi5 pantolon. "Daginik ocuk benim cebimde otobüs bileti unutmu. 

Hep birlikte otobüse binip gidehm."-«Evet" diye bairmiIar. Hep birlikte yoia ikmiIar. Otobüs onlan yemyeil kirlara 

götürmü.-"Ne kadar güzei bir yer burasi? lvi ki yatak altiarinda dolap kenarlarinda bekiemek yerine 

buradayiz."Sakiamba oynamiIar, yerierde yuva r1anmilar. Tozianip amurlandikIanna hi aIdirmiyorIarrni. Tekrar 

ntobüse binip eve dönmüler. Bütün eyaiar daha önce atilmi5 oIduktan yeriere aynen uzanip yorguniuktan uyuya 

.ImiIar.ocuk okuidan dönüp eyaiannin haiirii görünce:"Aman Allahim! Yerierde biraktim diye ne haie geimiIer." 

Demi. 0 günden sonra eya!annt hep yerli yerinde tutmu.artik tembeUii birakip görevlerini yerine getirmi5 odasini 

hergün topiami. 	 * 
Ögretmen hikaye sonrasi hikaye ile ilgill sorular sorar,sizierde görevierinizi yerine getiriyormusunuz?evde ne göreveriniz 

var? Gibi ardindan "peygamberirniztokaIikanmi ocukiarhep faydali iIeryapmaya ugrairmi 

OYUN/ Hedef Tahtasi (Tahtaya sorumlulukla ilgiii davraniIara örnek oiabiiecek resimier yapitirin. [Annesine sofray: 
kurmada yardim eden, adasini düzenleyen ocuk veya sorumluluk davranisi gösteren yeti,kin resim/erf de okibilir.] Ve bu 
davranitara, birden batayarak nuniaralar verin. Ögrenciieri iki gruba ayirrn ve her grubu tahtanin önünde arka arkaya 

s!ralayrn. BeIIi birmesafeden hedeftahtasina oku atan ögrenciye isabetettirdigi sayiya gelen davraniin puaniniverip, bu 
davranii resmini tahtadari ikarin. GrupIan adina yarian ägrenciiersirayla oyuna katjisinlar. Davraniiarin tümü 

tahtadan kaldinidiktan sonra puanian topiayin. Puani ok olan grubu oyunun galibi ilan edin. [HEDEF: Sorumlulukla 1/gui 
bi1in geIitirebiIme sorum!uIuun ne oIduunu söyleme, sorumsuz dczvrani!arin sonuIarini söyleme, kendi 
sorum luluklarinin frirkina varma.] 

AlLE KATILIMI/ 

ocukla ra, etrafina soumiuluk i'zelgsei dagitir."ocukIar biliyor musunuz peygamberimiz görevlerini hep yerine 
T etirirmi5 hi tembel degiImi..imdi sizierle yine peygamberimize benzemeye aiiacagiz eiimizdeki bu izeIgeIeri eve 

gidince annemize vencez.o da hergün görevlerimizi yerine getirdigimizde bize güienyüz verecek bir hafta sonar ne kadar 

3 güienyiJz kazandiginiza bakicaz der.ve puilarla izeigenin ereve yapihr. 

ÖRETMEN BIR HAFTA ÖNCEKi iZELGELER1 INCELER GÖREVLERINI YERINE GETIREN OCU KLAR ALKILANIR ÖRETEN YENR.ERINi EVE 

GIDERKEN DAITACAINI SÖYLER 

VATAN SEVGISI 

ocukIain dikkatini topiamak iin, parmak oyunu veya tekerleme kuUarurnz. Daha sonra "Vataniridan pkip yolunu 

kaybeden bir tavanin, yaadiklar;ni anlatan bir hikaye anlatacagim" deyip, ardindan ocuklar "vatan ne demek bilen 

var mi" diye sorunuz. Bilen varsa cevabini dinleyip, teekkür ediniz. Daha sonra da aagidaki gibi vatan kavramini 

aikIayiniz. (Vatan, büyük evimizdir. Evimnizde mutlu ve güvende oldugumuz gibi vatanimizda da mutlu ve güverde 
oiuruz. Bizim üikemiz, vatanimiz Türkiye'dir.) 
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HjKAYE/Tapi Vatantni Artyor 

Hikaye sonunda sorutacak sorular: 

Tapi neden yolunu kaybetti? 

Tapi aglarken yantna kirn gedi? 

Tapi neden ormanint kaybedince aIadi? 

Tapiyolunu nasil buldu? 

Tapi kirnierle oynadt? 

Karga tapi'ye ev yapmayi tektif ettinde Tapi ne dedi? Neden? 

Tapi, ormanint bulamayinca ne hissetti? 

Sen Tapi'nin yerinde olsan ormanint kaybetttginde ne hissederdin? 

Tapi ormanint neden seviyor? 

et ocukIar ... Bzim giizel vatansrnizin adt neydi? Tüekiye..Efertdirniz(s.a.v.) de vatant olan Mekke den hicret etmiti. 

T1icret ettiinde vatanindan ayrilmt ve ok üzüImütü. Bizier de vatanimzdan ayrilmak zorunda kaisak üzükirüz-özeriz 

deiI mi? Neden? ünkü; burada dogmu, büyümüüz. Burada tanimtiz, örenmiiz birok seyl. ArkadaIarimiz, 

akrabalarimiz, sevdiklerimiz herey burada. 0 yüzden de vatanimizt severiz ve koruruz. Biliyor rnusunuz? Atalarimiz, 

güvende ve muttu yaayabUeim diye güzel vatanimtzi, kötü insaniarin elinden kurtarmitar. Bize emanet birakmtIardir. 

Bizier emaneti nasil korumakyiz? Evet zarar gelmemesi iin aItmaltyiz, daha güzel bir yer olmast iin vatanimiza hizrnet 

etmeiiyiz. 5imdi bir 5arkt dinleyelim; bakalim vatarumiza nasil sahip ikmahymiiz öreneiim. 

ARK[ 

"Vatanim" adli 5arki diniettirilir. (ocukiara, kirmizi eIii kagitiart ve beyaz kaitIar verilir. 5arki eIiinde, ocuklann 

bayrairrnzi oIuturacak 5ekiide yan yana dizflrneleri saianir. 5arki canlandirilir. Zambak yay. 5 ya5 ve üzeri Deerer 

eitirni seti Sarkilar/Vatanim) 

OYU N 

ocukiar sayisinca yere ev silüetieri iziIerek iine lego konulur. Her ocuk bir evin iinde oturur. Burasinin kendi vataniart 

o1duu söylenir. ocukiar, legolarla vataniart iin bireyier yaparlar. Düdük aIar, herkes kendi vatanindan pkar baka bir 

vatana gider. Orada da legolarla o vatanin ihtiyag duydugu 5eyi yapariar. Düdük aiar herkes kendi vatanina geri döner. 

)0RU VE GÜZEL BESLENME$ARKI/ "Yemeimi Yerim" adli 5arki cd den dinlettirilir. Sonra ses aima ali5masi yaptiriniz. 

'(la-Ia-Ia-laaaa la-Ia-la-la-iaaaaaaaa) 5arkiyi cürnie cümle takrar ettirerek örenmeIenini saiayiniz. 

Türke diif"Hacivat  ile Karagöz Lokantada" Kukla Oyunu oynatttniiir. Hzirianan kukialar isteyen ocuklardan ikisine 

seilerek verilir. Kitaptan okunarak canlandirmalarina yardimci olunur. 

Karagöz, acikmi— EI ile kann ovuturuiur. 

Hacivat ile Iokantaya gitmiler. - Yürüme hareketi yapilir. 

Karagöz bir tabak käfte istemi. - EI ile bir gästerilir. 

Karagöz iki, ü, dört tabak käfte isterni. - Söylenilen rakamlar ei ile gösterilir. 

Karagöz, be§ tabak köfte istemi. - Ei ile be göztenilir. 

Hacivat,"Dur Karagöz ne yapiyorsun?" demi. EI ile dur hareketi yapiiir. 

Karagöz, "aka yaptim aka." Demi. - Güme hareketi yapilir. 

[S SeniKaragöz sen!- EI ile seni seni hareketi yapilir. 
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1 J1as;l da airtt;n beni- SaIrma hareketi yapihr. 

Karagöz, Iokantada nasil davrandi? 

Hacivat, )Karagöz e ne dedi? 

Karagöz ile Hacivat'n gittikleri lokanta nasil bir yer olabilir? 

Evet ocuklar, sahkli olabimemiz iin, kahvaltmizi yapmah, yemeimizi yemeliyiz. Rabbimiz, biziere eit eit lezzetli ve 

faydait bir ok yiyecek vermitir. Vücudumuzun ihtiyacini karamak ir semeder yiyeceklerden yemehyz. Doa oLan 

sebze, meyve, et ve siit tüketmeliyiz. Yapay olan yiyeceklerden yemeimizi yedikten sonra ve annernizin izin verdii 

kada r tketmeliyiz. Karnmizi sa liksiz yiyeceklerle doyu rmamaliytz. 

DRAMA_Pandomim/Yernek yiyoruz? Ne yiyoruz? Pandornimi ne oIduunu anlatinz. Sonra da cantandLrmalarlrn 

saglayinz. DoaI olmalarint engelleyecek yönergelerden kantniz. 

SANAT/ Yemek yeme görgü kurallart kitabioiuturma- Sayfanin yarsIni bo kaLacakeki1de iki-yaprak görgü kurallarin; 

yazniz. Bir sayfaya da kapak hazirlayip, oaltiniz. ocuklara dagitip, kyemek yeme görg kurallari kitabi haz;rlayacainizi 

söyleyiniz. Bo kisimlara sevdkleri yiyeceklerin resimlerini yapmalarini ve boyamalarini isteyiniz. Kapai, süsleyip 

boyatiniz. Sonra hepsini zirnbalayarak kitabi oIuturunuz. Görgü kurailarini taker taker söyleyip, ocuklarin tekrar 

etmelerini salayiniz. 

sin pramidi hazirlayiniz. Resimlerin belirgin olmasina dikkat ediniz. Besin pramidini izah ediniz. 

OYUN/ Sayiilarak ebe seilir. Dire ocuklar, van yana sira olarak ebeye dänük dururlar. Ebe de ocuklara dönüktür.  

Aralarinda 5u konuma geier. Ebe; "Yemeini yedin mi?" cocuklar; "Yedini." Ebe; "Tabaindaki yemegin hepsini bitirdiri 

mi?" ocuklar; "Bitirdim." Ebe; "Öyleyse 3 adim(ebe istedii rakami söyler) get." ocuklar, ebenin söyledii rakam kadar 

adim atarlar. Ebenin yaniria geldiklerinde balangi izgisine dogru geri koar. Bu arada ebe de gocuklardan binini 

yakalamaya aliir. izgiye varamadan yakalanan ocuk ebe olur. 

alma kaidiJ Saglikit beslenmeyle ilgili eletirme- gruplarna gibi teknikler kullanarak aIima kaidi hazirlayiniz. 

Özellikle sebze, meyve gibi doal besinlenle, fabnikasyon abur- cubur yiyecekleri karsilastirabilirsiniz Yönergeleni okuyarak 

ocuklann yapmalarini saglayiniz. 

DENEY/ gerektiinden az rniktarda yemek yersek ne olur? Salikli büyüyemeyiz, güsüz düeniz deil mi? Peki ok yemek 

yersek ne olur? Midemiz rahatsrz dur ve hasta oluruz. Efendimiz sav de karnimizi doyururken, yemek ve sudan tamamen 

doldurmamarnizi, midemizde boIuk kairnasinin saLiirniz iin daha uygun oIduunu nasihat etmitir. Haydi 5imdi bir 

den eye bunu gärelim. 

IM Kük balon alinir.) Bu iki balon da midemizi temsil ediyor. Balonlardan binine normal miktarda kum, dierine ok 

fazla miktarda kum koyacaiz. Bakalim neler olacak? Denilerek deney yapilir. ok kum konulan balon, ok yemek yeniLen 

mideye benzetilir. ok kum doldurulan balonun 5i5ip patlayacak duruma gelmesi gibi ok miktarda yemek yenince de 

midemizin rahatsiz olacagi söylenir. 

TUTUMLULUK 

Grup sohbeti / SIZ HER HAFTA PEYGAMBERIMiZIN BIR SÖZÜNÜ Ö(RENIYORSUNUZYA BUGÜN DE SIZE ALLAHN BLR 

AYETINI SÖYLEMEK ISTIYORUM, "ISRAF ETMEYIN, ÜNKÜ ALLAH ISRAF EDENLERL SEVMEZ." PEKL iSRAF NEDIR BILIYOR 

MUSUNUZ? ISRAF ELIMIZDE OLAN NLMETLERL BOUNA HARCAMAK DEMEK11R. DEMEK Ki EYALARlMIZI GEREKSLZ YERE 

TÜKETjRSEK MESELA BOYALARFMIZI, SUYU, BAKAAAA TABAIMIZA ALDI!MIZ YEMEKLERI ZiYAN EDERSEK ISRAF ETM! 

OLURUZ. 0 ZAV1AN EL(MLZDEKL NIMETLER BITERVE HEM HTiYACIMIZ 0L0UUNDA BIR DAHA BULAMAYZ HEM DE 

LHT!YACI OLAN INSANLARLA PAYLAIP ONLARI MUTLU EDEMEYLZ. DENLLDLKTEN SONRA DENEYE GELLR. 

DENEY/ ocuklara "Her 5eyin bir sonu vardir., kullandigimiz 5eyleri dikkatli kullanmalpyiz." Dyerek öyLe bir deniey 

yaptirilir. Ayni büyüklükte iki sürahiye su doldurulur. 20 tane plastik tabak alinir. Tabaklardan 10 tanesi bin sürahideki su, 

ok dökülerek teker teker yikanir. Su bitene kadar ka tafle tabak yikandii sayilir. Dier 10 tabak da dien sürahideki 
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a?.ar azar dökulerek yikanir. Bu ekiIde ka tafle tabak yikandii, ne kadar suyun arttiäi gäzIemenir. 

DRAMA/Pandornim teknigi ile a 5a ä idaki 5iiri canlandiriniz. 

Tutumlu Olalirn 

ip, 51p 51p, tip,tip,tip/ lyl kapatahrn musluklari/ Sular, hi damlamasin/ Bo5 odalarin lIkIarl, Akarnlari aik kalmasln./ 

BunLari kazanmak iin /veriten emekler,/Aman boa gitmesin. 

MQzik/Tutumlu olmakla ilgIi bir 5arki dinlettiriniz. Daha sonra 5arkinin i ~ eriäi ile ligili soru cevap yöntemiyekonuup, 

a rkida geenIerin resimin 1 yapma la rin 1 isteyin iz. 

SANAT/ ite bir günürn takvirni/ Önceden haztrIadiiniz resimli günlük takvimi ocuklara gösteriniz. "Bugün neler 

yapacaImI beIirlediim bir plan yaptlm. Gün iin de neler yapacaImi belirleyince zamanimt daha iyi 

deerIendirebiliyorum. Zamanimt lvi  degerlendirince de yapmak istediini 5eyleri yapmaya vaktirn oluyor. Hadi 

hepbirIikte sizer iihde takvin hazirtayalini rn?" diye sorüp, etkinlie gefniz. 

Farkli renkteki kartonlardan küük daireler kesiniz. Büyük bir kartonun üzenne dairesel olarak diziniz. Her birinin üzerine, 

gün iinde ocuklarin yaptigi ilerin resimlerir, orta klsminindan yapltlrInIZ. Bir tafle de kaip kesip, üzerine "imdi bunu 

yaplyorum" yazlnlz. Kalbi bir ataca yapltlrInIz. Hangi ii yapiyorsa onun üzerine atala tutturrnasirn saIayiniz.Takvimin 

üst kismlndan delik aip asabilirsiniz veya arkaslna tuvalet katdt rulosu yaplstlrlp iple asabilirsiniz. 

AlLE KATILIMI/ Günlük takvimi nasil kullanilaca ä ini anItan bir bilgi notuyla eve gönderiniz. 

mani lyl deerlendirebiImek, ok önemli bir alikanhktir. ocuunuzun zamanini lvi  deerlendiren, boa harcamayan 

biri olmasint saglamak iin en önemli etken, sizin ömek olrnantzdir. Ayrica OflUfl gününü planlamasina yardtmciolarak bu 

aIikanligin onda yer edinmesine zemin hazinlayabilirsiniz. OCUUnUZUn sanat etkinliinde yapilan, "Ite bir günüm 

takvimi"ni evde uygulamasina yardtmci OIUnUZ. 

ALIKANLlK VE GAYRET 
OCUKLARLATAVAN OMAK KUKLASI YAPILIR .VE SONRASINDA OCUKLARATEMBELTAVAN MASALI ANLATILIR. 

Bir zamanlar ormanda korkung bir kurakltk balami. Yaz gelip getii halde, tek bir damla bile yamur yagmami. 

Susuzluk hayvanlann canina tak edince, bu duruma bir are bulmak iin toplanmilar. lerinden birisinin teklifi üzerine, 

bur kuyu kazmaya karar verip allmaya balamilar. Bütün hayvanlar, hatta kular bile gece gündüz aIiiyormu. Ancak 

tavan; "Ben daha ok küügüm!" diyerek aIimak istemiyormu. Tavanln böyle nazlanmasi dier bütün hayvanar ok 

kizd lrml. 

Hayvanlar;n emei boa ikmam,. Kazdiktari kuyudan buz gibi bir su ikinca, herkes ok sevinmi. Kana kana iip 
yikanrnilar. - Kuyunun kazllmaslna yardlm etmeyen tavana ise su vermemiter. Kral aslan, tavantn kuyuya yaklamasini 

önlemek iin,kuyunun baina her gün bir nöbeti görevlendirmi. 

Tavan yaptIi hatayi anlami5 anlamasina, ancak i5 iten getigi iin yapacak bir 5eyi de yokmu. Bir gece kuyuda nöbet 
tutrna srasi file getmi. Tavan fili ok severmi "kimse görrneden bana biraz su verir" düüncesiyle yanina gidince, film 

uyuduunu görmü. ok uramasina ramen, onu bir türlü uyandlramaml. En sonunda gidip kulalna bairm. Fit öyle 

-dir ziplami5 ki, kuyunun etrafindaki ta5 ve toprak yiinina arpmi, bütün ta§ ve topraklari kuyunun iine dökmü. 

Böylece kuyu kapanmi. Bu duruma ok üzülen . fit alamaya baIami. "Benim yüzümden oldu!' diyormu. 'Simci ne 
ieceiz, hem sabah olunca diger hayvanlara ne diyeceim?'T 

'Bu kadar üzülmet' demi5 tavan. 

"Elbette bir raresini buluruz. Hem ikimiz beraberce aIiirsak, sabaha kadar kuyuyu temizteyip aariz."  
Fit: 'Ama sen küük ve zayifsin!" demi. Tavan 5öyle cevap vermi;. "Sen beni 5imdi gärt Bak ki flash aliyorum.' 
Gerekten de tavan bir alimi, bir aii 5mi5 ki sormayin. Sabaha kadar fille birlikte kuyuyu amay baarmiIar. Ertesi 
gün fit, bütün hayvanlara tavanin alikanhini antatmaya baIami. Herkes tavanh aIkllayhp, kuyudan su imeyi hak 
ettiini söyIemi. 

Tavan sadece su iebiIdigine degil, dier hayvanlaria yeniden dost olduuna da ok sevinmi. Kendisini ormann bir üyesi 

gibi görmek onu mutlu ediyormu."tembellik insanhn ba:na hi de iyi 5eyler getirmiyor deiI mi ocuklar? Peygamberimiz 
tembeUii hi sevmezmi .öyle bo bo5 oturanlara selam bile vermezmi.demekki bu durumda bizienin arilar gibi alikan 
olmasi gerekiyor.der hep birllkte an viz VIZ rondu cantandirhhr. 

ARILAR (RONT)ocuklar halka 5eklinde durur .ar; maskesi takanlar.igne kuyruk takartar. 
(Hep birden) 
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az geldi iekIer atLarItar hep 	hir. 

Air vtz viz, an vtz viz viz, an viz vtz viz diye aIitr. 

(Anlar) 
Önce menekeyi koklar,sonra gülü emeriz. 

itek bahnt, 	ek baIini,itek bahnt ok severiz. 

(Ariar) 

BaIi,mumu yüklenir, kovanimiza döneriz. 

Art evini, an evini an evini mumla öreriz. 

(Kovan) 

Ftrttnali, kttn kant buzlu günde, 

Art uyuklar,ari uyuklar, an uyuklar souk havada. 

(iekIer) 

Yaz geldi nazti 	ekler, güzel güzel aahm. 

(Arilar) 

Haydi arilar, haydi anlar biz de kira kaahm. 

TEMIZLJK 

SANAT/ocuklaria sinif kurallart, kurallar;n rieden olmast gerektii ve kuraUarin olmadti durumlarda ne gibi zorlukarin 

yaanacagi hakk;nda konuulur. ocuklardan, snifta kural olmasint i5tedikleri §eylerin resmini izmeleri istenir. Daha 

--'nra resimler üzeninde konuularak stntf kurallan belirienirve yappilan resimler, kurallan temsilen sinifin bir köesine 

tIir. 
HIKAYE/Öretrnen, "ocuklar, kuraUarolmadii ve kuraUara uyulmadii zamanlarda, bazen insanlarnasi 

davranacaklarini bilemeyebilirler. Hikayemizdeki Mutlu Sokakta da kurallara uyulmamastndan kaynaklanan bir sorun 

varmi. Acaba Mutlu Sokak sakinleri nelerden 5ikayet ediyorlarmi. Hikayemizi okuyarak onlarin sorunlarini ägrenelim ve 

onlara yardim etmeye alialim." diyerek hikaye anlatimina geiIir. Hikayemizi, hikaye anlatim yöntemleninden birini 

kullanarak anlatiniz. 

Mutlu Sokak Sakinleri 
Görgü kuraliart toplantist yapiliyordu. Toplantiya, Sokak Tabelast bakanIik etti ve säze baladi. 

--Sevgih sokak sakinleni, sizden gelen 5ikayetter üzenine bu toplanttyi yapiyoruz. $imdi sizleri dinliyorum, dedi. Kaldirim 

tai dertlendi. 
—Her gelen gegen üzerime äp atiyor. Hatta inanamazsiniz, üzerime tükürenler bile var. ikayetiyim, dedi. öp kutusu 

säze kariti. 

--Ah ah ;öp dedinizde akhma geldi. Ben öperi doru düzgün atmalanint istiyorurn. Onlar, äplerini yerere, evreme 

atiyorlar. Beni buraya bouna mi koydular cantm? imlere Basmayin Levhasi säze girdi: 
--Ben de öyle düinüyorum. Burada bouna duruyormuum gibi, herkes yanimdan gelip geiyor.imlerim ezildi. Yazik 

deiI mi canim? Sokaktaki evierden biri söz aldi. 

—Ya ben, ya ben? Sokakta oynayan ocukIar o kadar ok gürültü yapiyorlar ki ... 1erde yaayan1ar ok rahatstz oluyorlar. 
ir  de üzenime yazilar yaziyor, top oynarken camlanimt kiriyorlar. Duvarlartmi yikiyorlar, ok mutsuzum, diye 5ikayet etti. 

Tüm Konumalart dinleyen ocuk parki sakinleni säz istediler. Önce Zincirleri Kirik Salncak konutu. 

--Sormayin, ben ocukIari mutlu etmek ivin  sallanip duruyorum. Ama 5u halime bakin lütferi. ocuklar beni hor 

kullaniyorlar. Büyük ocukIarda üzenime biniyorve beni kiriyonlar. Kaydirak, ktzgin kizgin säylendi. 

--ok saiam olmama karin, benim bile her yerim yiprandi. Tersten ikip kayani ocuklar mi istersiniz, yetikin insaniar 

mi? Kisa zamanda boyam däkütdü; her tarafim paslandi. Kaydiraktan sonra Park Bankt konumaya baladi. 

—Park yetkiliteni gegen gün gelip beni onardilar. Yoksa bende oturulacak hai kalmamiti. Ama ne kadar uratilarsa da, 
üzenime kazinani yazilari ikaramadilar. ok kätü gärünüyorum. KonumaIara üzülen SokakTabelast sözaldi. 

--Biz imdi ne yapacaimiza karar vermeliyiz arkadalar. Bunlanin hepsi, bazi insanlarin kurallara uymamalarindan, 

bencilliklerinden kaynaklaniyor. Biz, insanlanin yaamlarini güzelIetirmek, onlart eIendirmek iin vanz. Oysa onlar bizim 

deenimizi bilmiyorlar. Ne yapacaimizla itgili bin önerisi olan van mi? Kaldirim Tat säz alip änerisini aikLadi. 

--Sokain käesindeki ev de yaayan bin ocuk var.ok düzenli ve temiz biri,ondan yardim isteyebiliriz. 
imlere basmayin levhasi da onu oyaladi. 

-Ah evet, onu taniyorum; adt Ferzan.Kendisi imlere hi basmiyor.Park yolunu kullaniyor. 

Sokak tabelast neeyle konutu. 
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-ok iyi bir öneri bu arkadalar - - - Sen de ocukardan y-ana umutluyum.Onlar birbirierini bu konuda uyarirlarsa daha mutlu 

bir yaam sirdürebiliriz-Haydi ‚imdi Ferzan'i bekley&im.Gelince onunla konuup dertlerimizi anlatalim. Sokak sakirderi, 

Ferzan'l beklemeye batadilar. Biraz sonra ‚Ferzan oyun oynamak iin di.arrya rikti. Sokak tabelasi ona her 5eyi anatti. 

Ferzan, aniatilantari can kuIai ile dinledi. Sonra, ne yapabilirim,diye düünmeye baIadi. Daha sonra planirn uyguladi. 

Ferzan, birka gün sonra, sokain ortasina, kocaman bir bez afi5 asti. Üstünde bir yazi vardi."Sayrn mutlu sokak sakinleri, 

mutlu olmak iin evrernizi temiz tutmali ve korumalryiz."Bu yazlyI gären mutu sokak sakinleri a 5irdilar.Yaziyi okudutar, 

düUndüIer ve Ferzan'a hak verdiler. Daha sonra ne mi oldu? Muttu sokak sakinleri Ferzan'in dedikierini yaptilar. Temiz 

bir 9evrede rnutlu yaadiIar. 

Hikaye sirasinda ve sonrasinda sorulabilecek sorular: 

Mutlu sokakta ne toplantisi yapiliyordu? Topantiya kimler katiImiti? 

Sizin sokainizda neler var? Hayalinizdeki sokagin nasil olmasini isterdiniz? 

Sizce görgü kurailari neye denir? 

ikayet ne demektir? 5ikayet etmek yerine soruntarimizi daha iyibir 5ekilde nasil äzebiliriz? 

Sirayla kimler sorunlanni anlatti ve neler säyiediler? Hatirlayalim ve söyleyeiim. 

äpIerimizi nereye ve nasil atmaliyiz? 

Insanlar sizce imeri neden ezerek ge ~mi5 &abilirler? 

Gürültü ne demek? Gürüitü yapmamak iin neler yapmahyiz? 

Sizce evlerin üzerine yazi yazmak, top oynarken cam kirmak, duvarlari yikmak gibi 5eyler dogru mu? Neden? 

yaIinizdeki parkta neler olmasini isterdiniz? 

arkardaki salincak, kaydirak vb. EaIari nasil kullanmak gerekir? 

Sizce mutlu sokakta ya.anan tüm bu sorunlar neden kaynaklariiyor olabilir? 

Neden kurallara uymaliyiz? 

Bizim de sinifimizda uymamiz gereken kurallar var mi? Bu kurallar neler? Bu kuraHara uymasak ne gibi zorluklar yaanz? 

Sokak tabelasi ve arkadaIarinin, ocukIardan beklentileri ne olabilir? 

Sokakarirnizi güzeiIetirmek iin neler yapabiliriz? 

Öretmen, ocukar Rabbimiz, insanlarin temiz oImaarin, istediini, O'na inanann, temiz olacakiarini ve temiz oan 

insantarinda mutlu o1acaini öütIediini, biricik örneimiz Efendimiz(sav)'den görüyoruz ve äreniyoruz. Biliyor musunuz 

ocukIar bit insan iyi ise, mutlaka kendiside Vevreside temiz olur. Iyi insanin iyiIii etrafinda da belti otur. Efendimiz'in 

(sav) bu konuda sik sik öüt vermitir. cünkü Bir insane, kirli dagin,k yerde huzurlu ve mutlu olamaz. 

atima sayfasini göstererek "ocuk!ar, mutlu sokak sakinleri birgün hepbirtikte piknie gitmeye karar vermiIer. Ama 

bit de ne görsünter'KariIarina iki piknik alant ikmi birisi tertemiz digeri Vok kirti, her tarafa öpterin at,ldii bit yermi. 

Siz olsaniz nerede piknik yapmak isterdiniz? Nede? Daha sonra biz de mutu sokak sakinlerlyle birlikte o tertemiz olan 

piknik alanina gidelim mi? 5imdi masalara geetim." Diyerek sanat etkinliine geitir. 

SANAT/ Öretmen ‚ ocukiara temiz ve kirli orman resimterinin butunduu aIima sayfasini gästererek nerede piknik 

—‚'apmak istedikierini sorar. cocuklardan nedenerini aikIamalart ve resmi boyamatari isteriir. Dier resirnde ise evreyi 

kirleten nesnelerin neler oiduu sorutur ve evreyi kirleten nesneter siyaha boyayarak gösteritir. 

DORULUK 

bihyor musunuz peygamberimiz Bizlere, "DoRu SÖYLEMEK iYILIKTiR" diye nasihat etmitir. Kendisi de hi yalan 

söylemezmi5 zaten onu sevmeyer ona kötülük yapmak isteyen insanlar bile onu yalancilikla su ~ layamami5 ona böyle bir 
iftira atamamiIar ünkü herkes onun yatan söylemeyecegini bilirmi5 ve kimse bu iftiraya inanmazmi.peygamberimize 

hi yalan söytemedi ve güvenilir oldugu iin hangi lakabi takmiIardi? Evet "emin" ismini vermiter ona "muharnruedül 

emin "demiler onu sevmeyen insanlar bile degerli eyatarini korumasi ioin ona emanet etmiTerdi. 

Evet 5imdi doruIuk sözIemesi yapicaz .kimler peygamberini örnek alacak ve hi yalan säyterneycek elierini kaldirsin 

bakalim. Aferim 5imdi doruIuk sözIememizi imzalayalim (imza kavramini bilmiyortarsa parmak bastiritabiIir.)sözteme 

sinifin bir köesinde sergilenir.Daha sonra size Peygamber efendimiz'in cok sevdii ve efendirnizi cok seven bit alirnin 
yaadiklar:ni antatacaim. 

HIKAYE/ KÜÜK ABDULKADR(Hikayeyi anlatirken hikaye anlatim tekniklerinden birini kuHaniriiz.) 

4 OKK UZUN ZAMANLAR ÖNCESNDE YASAYAN KÜÜK BR ABDULKADIR VARMIS.OK AKtLU,ZEKLDOGRU 
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SÖZLÜ,ARKADASLARIYLA COK IYI ANLASAN BIR (OCLJKMU.BiRGÜN ARKADASLARIYLA OTURUP SOHBET EDERKEN 

EVLERININ YAKINLARINDA ONLARA KURAN 1 KERIM OGRETECEK OGRETMEN OLMADIGI AKILLARINA GELMIS VE 

OGRETMEN ARAYIP KURAN OGRENMEK ISTEDIKLERINI KONUSMUSLAR.VE  OGRETMEN BULMAK ICIN AILELERNDEN 

IZIN ALMAGA KAR.AR VERMISLER. 

XUCUK ABDULKADIR HEMEN KOARAKANNESININ YANINA GELMIS VE OLANLARI ANLATARAK IZIN iSTEMi .ANNES 

DE 'HIBiR ZAMAN VALAN SÖYLEMEZSEN GiDEBILIRSIN. NE OLURSA OLSUN HER ZAMAN DOGRU INSAN OL 

DEMIS.KUCUKABDULKADIRANNESINE SÖZ VERMi5 ELINI ÖPMÜ,ANNESI DE ONA KUCUK BIR CANTAYA PARA 

KOYARAK GÖMLEGININ RINDEKI CEBINE KOYMUSABDULKADIRI YOLCU ETMIS. 

ARKADASLARIYLA YOLA CIKAN ABDULKADIR COK MUTLUYMUS CUNKU KURANI KERIM OGRETECEK OGRETMEN 1 

BULUNCA ANNESININ HER ZAMAN OKUDUGU AMA ABDULKADIRIN BIRTURLU OKUYAMADIGI BUYUK VE GUZEL 

KITABI OKUYABILECEKTIR.ANCAK BÖYLE GUZEL HAYALLLER KURARKEN ABDUIKADIR VE ARKADSLARININ YOLDA 

KÖTU ADAMLAR DURDURMUSLAR.VE  HEPSINDEN PARALARINI ISTEMEGE BASLAMISLAR BUTUN ARKDASLARI OLAN 

PARALARINLVERMEMEK ICIN BIRSEYLER SOYLEYIP-DURMUSLAR.SIRA ABDULKADIRE GELINCE ABDU LKADIR 

'PARASININ OLDUGNU SOYLEYEREK YERINI BILE GOSTERMIS.'KOTU ADAMLAR CDX 5A5IRMISLAR,NEDEN PARANIN 

TAMAMINI VERDIN PARAM YOK DESEYDIN YA DEMISLER.ABDULKADIR DE SÖYLE CEVAP VERMI:'BEN ANNEME HC 

YALAN SOYLEMEYECEGIM,DOGRU INSAN OLACAGIM DIYE SOZVERDIM,PARAM OLDUGU HALDE YOK DESEYDIM SIZE 

YALAN SOYLEMS OLURDUM,ANNEME VERDIGIM SOZU DE TUTMAMIS OLURDUM.' 

BU CEVAP UZERINE KOTIJ ADAMLAR DA BUNDAN SONRA BIZDE BU COCUK GIBI DOGRU SOZLU DOGRU INSAN 

OLACAGIZ DEMISLER VE HERKESIN PARALARINI GERI VERMISLER... 

kaye sirasinda ve sonrasinda soru- cevap tekniini kullaniniz. 

VÜCUTTEMIZLi 

PARMAK OYUNU/ "Ben temz bir Vocuium.ne de güzeldir kokum ... sabah kafkinca hernen elimi yüzümü yikarim kahvaltimi 

yapinca diIerirne bakanm.sonra güzel giysiler giyer.odarni da topIanm.baheye oynamaya ikrnca verlere hi öp atmarn 

.haftada bir banyo yaparim.oraplarimi her gün yikarim sami tarar güzel kokular sürerim üstüm kirlenince hemen 

temiziyle deiirim. bu yuzden hi kötü kokmarn. tirnaklarimi uzatinam ‚kulaklar,rrn temizierim bu yüzden ben temiz bir 

ocuu m" 

öretmen ocukIarIa "ben temiz ocuum" parmak oyununu oynar.(uyguri hareketlerle zenginIetiriIir) 

HIKAYE/ BANYO YAPMAMMMM(Hikaye anlatim tekniklerinden oiri ile anlatiniz.) 

Cemin bir gun carii cok skiIdi. Odastnda ne yapacagtni düündC.'acaba kiminle oynasam ?'dedi kendi kendne. 0 sirada 

ieriden annesinin sesi duyuldu: 'Cemmm, hadi banyo yap' 

Cern bunu duyar duymaz hemen kacti. unku; yikanmayi hi mi hi sevmiyordu. Ablasi Yeim'in odasina saklanmak istedL. 

Yeim ve arkadai: 'öff ne kadar kirIisin,ok kötü kokuyorstm,cabuk ik odadan' dediler. Cern kosarak alt katta oturan 

anneannesine geldt. Masada duran s;cak kurabyeIerden alnak isteyince anneannesi: 'ellerin cok kirli,änce yka sonra 

ye!'dedi. 

Cern elferiril yikamadan, kurabiyelerden de yiyerneden dtsari ;ikti. Babasi arabayi ytkiyordu :'cem gel bana yardirn et' 

di. Hihhh ... suyla hiV ii yoktu Cem'in! Tekrar ieri girdi. Ea'larin zili aldi. Eda kitap okuyordu. Cern :'oynayalini 

?fii?'diye sordu. Bir dakika bekle önce sayfami bitireyim dedi eda. Cern, Eda'yi beklerken ierden sesler duydu. Merak 

edip bakti. Eda'rnn, annesi yeni dogan bebegi yikryordu. Annesi once bebein saclarini sampuanla yikadi. Daha sonra 

suyla duruladi. Yumusak bir sungerle bebegin gövdesini, kollartni, backlarini yikadi. Ardindan sudan cikartarak haviuyla 

kuruladi. Bebek cok mutlu gözukuyordu. Cern, Eda'ya 'sonra oyun oynariz' deyip, kosarak eve gitti. Hernen banyoya girip: 

'Hih !yikanmak mi? Bu bebek ii, ondan kolay ne var kL.' dedi ve banycsunu yapar yapmaz guzel elbiseleini giyiridi. 

Hikaye sirasinda ve sonrasinda hikayeyle iIgiIi sorular sorarak hem ocukIarin merakini uyandirip, bern de ilgilerinin 

daiIrnasini engelieyebilirsiniz. Bir —iki soru sorduktan sonra 

UYGULAMA/ Dogru ei- yüz yikama ve zaman yeterliyse dogru 5ekilde di firaIama uygulamasi yaptirirnz. 

GRUP SOHBETI/Uygularna sonrasr öretmen ocuklari hilaf 5eklinde oturtur. Onfara güzel kokulu kolonya veya esans 

ikrarn eder. cocuktara "ocuklar biliyor musunu? Peygarnberimiz(sav) temiz ve bakimfiymi. ok güzel kokarrni. 

Diferinin ternizIiine 00000k önem verir, misvaint yarundan hi ayirmazrni. Haydi O'nu(sav) ömek alahrn. Öretmen, 

ocuklara rnisvak dajitir. Yumuak bir 5ekilde yapilmasi gerektigini anlattr. Peygamberirniz(sav) sadece bedenimizi 

deiI, evremizi de temiz tutrnarniz gerektiini anlatir. Yerlere tükürrpeye izin vermez. Insanlarin, diarida dinlendikieri, 

oturdukiari yerferin kirletilrriemesini istermi. Biricik örneimiz Efend.imiz(sav) bizfere temiziikfe figili öyle öütier 
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vermi: 'Güzeke giyinip kuaninz,kilik kyafetinizi düzeltiniz.' 

'Herkes en az hafta da bir defa yikanmandw.' 
Tabi bir de kalbimizin terniz olmasi deil mi ocukIar? Peygamberimiz(sav) kalbimizin iine iyi güzel duygular, aklimzda 

iyi düünceteroImasini ögütIem.. 

SANAT/ Konuyla ilgili, uygun boyutlarda altma ve boyama sayfasi dattiniz. Bittikten sonra di kukIas yaptlriniz. Etkinlik 

sonrast alimaIar evlere gönderilir.  

NEZAKETVE KIBARLIK 

Parmak oyunu ile dikkatlerini toplayiniz. 

HU(AYE/ Mavi, yeil ve kirrrnzi renkte ü irin ip yumat varm. Bu ip yumaklari kardemi. Birlikte oyunar oynartarmi. 0 

gün yeil ve kirmizi yumaki nee inde oynarlarken mavi yumak oyuna katifrnam. Mavi yumak, anne yumaa, " Anne; 

yeiI ve kirmzi yumak, gürültü yapiyor." "Anne, kardelerim ipierini dolatirdiiar." Vvb. 5ikayetlerde buIunmu. Anne 

yumak, mavi yumain bu davranna ok üzüImü. Yeil ve kirmizi yumak, ok gizel vakit geirirken mavi yumak, hem 

	

yanliz ka1mr hem de oyun oynayamamt. Sonra.." 	- - - 

Sonra neler oIrnu? Isteyen ocuklara tamamlamasi iin destekleyiniz. 

DRAMA! "Annemle otobüs durainda otobüs bekliyorduk. Az sonra otobüs geldi. Herkes sirayia otobüse bindi. Genc bin 

anneme yer Verdi. Ona teekkür ettik. Önümüzde outran iki gen, sohbet ederken ok yüksek sese konuuyorIard. Biz 

de rahatsiz olduk otobüsteki diger insanlarda. Otobüs durdu ve o genler mdi. Herkes, rahatladi. Otobüsümüz, inecegimiz 

-aa gedi. Tam inecegimiz srnada aniden biri änümüze geti. Biz, neredeyse merdivenden düüyorduk. Sonra önümüze 

en bu kii, bizden özür diledi..." 
2 Hikaye karakterimiz Nergis'in baindan geenIeni dramatize edelim. Dramada hissettikleriniz üzerine konuunuz. 

ÖZÜR DILEMEK 

H1KAYE/ Afacan Filfihl - Timaocuk yay. - Masal Treni rUF UF- syf.275 
GRUP SOHBETI/ ocukIar, insantar bazen hata yapabilirler. Önemil olan hatayi farkedip, özür dileyebilmektir. Yaptitmiz 

hatadan dönemektir. 0 yuzden zaman zaman hata edebiliriz ama unutmamamiz gereken yaptigimiz hatadan üzülmek ve 

3 hemen vazgemektir. FiIfihi özürf dilemeseydi ne olurdu? 

SÖZÜNDE DURMAK 

HtKAVE/ Veyset Karani Hz Sözünde Durmasi 

ocukIar, veysel karani Hz leri ok uzak mesafelerden gitmesine ramen annesine verdigi sözü tutmak iin gen döndü. 

Ama böyle ahlaki güzel oIduu iin Efendimiz(sav)de onu cok sevdi ve ona htrkasini hediye gönderdi. Peygamber 

Efendimiz(sav)'in lakabi neydi? Evet Emin. Sözümüzde durmahyiz ki güvenilir o!abiieRm. Binicik Efendimiz sav e 
benzeyebilelim. Sözümüzde durmazsak insanlar bize güvenmezier ve yakin olrnak istemezier. Verdiimiz sözleni yerine 
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insanlara_ykir §ekilde davranma tyiz. 

ARKADASLIKVE INSANLARLA lYt GEINMEK 

Ögretmen, ocukIandan farkli duygu durumlarinin bulundugu(gülen, aglayan, kizgin, mutlu, üzgün, akn) kartlari 

-‚eserek ikartmaIanni ister. Kantlar, arkaanna kalem ya da ubuk yaptnIarak ocuklar tarafindan kukla gibi 
konuturuIur. ocuklanin, hilal 5eklinde oturmaan saIanir. 

Öretmen, "ocukar, farkli duygulardaki kuklalarimtzi kullanarak 'Cumba'nn Evi', hikayemizi okuyalim. Bakalim 

Cumba ve arkadalari bu hikayede neler yaami. Cumba ve arkadaIarintn yaadiklari duygulara o duyguya ait kuklamz 
kaidirarak ortak olalim" Diyerek hikayeyi okumaya baia r. 
CUMBA'NIN EVI 

Cumba sevimli mi sevimli, gökyuzü gibi mavi renkli, ok 5akaci bir fildi. 

Bin gün, kendisine yeni bi rev yapmaya karar Verdi. Hem de daire 5eklinde ptisi olan bin ev... 

Ev bittigmnde, Cumba arkadaIarini airdi. ArkadaIari tabak, bardak, tabure, ügen ve düme Cumba'ntn evini göriince 
gözlerine inanamadiar. Hemen Cumba'nin yanrna kotuar. 

Rep biraizdan bairdiIar: 

--Aaaa! Cumba, evin ne kadargüzel omu. Ama evinin atisindaki 5eklin ne oldugunu anlayamadik. 

Cumba, evinin atisinda gördüklen 5eklin daire oIduunu säyledi. Sonra ekedi. 

--Btliyorsunuz; Cumartesi, benim doum günüm. Bunun iin evde hanika bir eIence düzenieyeceimAma doum günü 
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lenceme sadece daire 5eklinde oan arkadaIanm gelebilecek. 
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Arkadaari akin 5a5kin bakip sordular: 

—Ama neden Cumba? Sence bu doru mu? 

Cumba, 

--Ne yapalirn? Ben böyle istiyorum, dedi. 

Cumba, doum günü eencesi iin bütün hazirliklartni tamamiadi. Heyecanla arkadalanni beklemeye baladi. 

Biraz sonra tabak kardan görndü. 

Cumba, 

--Merhaba arkadam, hogeIdin, dedi. 

Tabak da onu seamladi. 

—Doum günün kuttu okun Curnba. Eeencene katilabiflr miyim? 

Cumaba, bir attdaki 5ekle bir de tabaa bakti. Sonra, 

—Tabi, 5eklin daire oIduuna gore katdabiIirsn, dedi. 

Tabak, 

--Bu güzei günü seninle pay1aacagim iin ok mutuyurn diyerek eve girdL 

Tabafr ardndan dUme geldi. Cumba onu da kariIadi. 

—Hogedin arkadaim. 

Düme heyecanla sordu: 

—eklim daire olduguna gäre, ben de eglenceye katilabihrim, deiI mi? 

Cumba, 

—Tabi ki arkadaim; haydi ieri gir, dedi. 

Dügme, teekkür ederek tabagin yanina gitti. 

Kisa bir sure sonra, arkada5i bardak evin önüne g&di. Cumba, 

—Senin 5eklin daire degil. Dogurn günü eglenceme katilamazsin, diyerek bardagi durdurdu. Bardak ba5ini göstererek 

cevap verdi. 

—Ama tepem daire 5eklinde görrriüyor musun? 

--Tamam tamam. 0 zaman sen de etenceye katilabilirsin, diyerek güldü Cumba. Bardagin erkasindan tabure geldi ve 

Curnba'ya sordu: 

--Bak, benim de tepem daire 5eklinde. Elencene katifabilirim, deiI mi? 

Cumb a, 

—Haydi, sende ieri gir ve eenceye katilBak tabak, dügme ve bardak da orada dedi. Tabure, onlari görünce ok sevindi. 

Bir sure sonra, ügen de Cumba'nin doum günü eIencesine katilmak iin gedi. Büyük bir heyecanla sordu: 

--Merhaba Curnba, doum günün kutu olsun. Eglencene katilabilir miyim? 

Curnba ügene bakti ve kafasirn saSayarak ona cevap Verdi. 

—Hayir Vünkü sen in 5eklin daire deil. 

Ügen ok üzülmütü. 

--Äma Cumba, doum gününde bende sizierle birlikte olmak istiyorum. Üsteiik evini ok merak ediyorum. Ne olur beni 

de ieriye al, dedi. 

-Cumba, 

--Olmaz. Ben yanitz daire 5eklinde oan arkadaiarimi raäirdim, dedi ve evine girdi. 

Ügen yere oturup alamaya baladi. Öteki ekiller onun agadigini görünce, hemen yanina kotuIar. 

--Nederi böyle üzgünsün? Ne oidu sana? Yardrm edebilir miyiz? 

Ügen ‚ ekIi yüzünden Cumba'nin onu eglencesine aImadiint anlatti. Bilge Daire bu duruma ok sinirlenmiti. Hernen, 

arkada}anni evresine topadi. Kizgin bir sesle konutu. 

—Cumba 'nin yaptiklari ok yanh. Ona bir ders vermenin zamani geldi. Haydi, bir araya gelerek 5ekiller kuklasini 

oluturahm.. Ügen sende benirn üzerirne ik ve kuklanin apkasi ol. 

ekiIler onun dedikierini yaptilar ve hep beraber 5ekiller kuklasini oluturdular. 

ekifIer Cumba'nin hediyesini de yarilarina alarak doum günü eglencesine gfttiler. Curnba onlart kapida kari!adi. 
--Hogeldiniz, dedi. 

Bilge Daire, 

--Doum günün kutlu olsun Cumba. EIencene katilmaya geldik, ünkü ben daireyim, dedi. Sonra, ekiilerIe birlikte ieri 
girdi. 

Cumba'da arkaanndan_girmek Uzereyken ‚ Bilge Daire, kapiyi kapatti ve Curnba'yi ieri almadt.Cumba bairmaya 
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baIadi: 

—Hey, arkadatar kapryi ain ve beni ieriye alin. Beni duyuyor musunuz? 

O sirada, evin penceresi aiIdi ve bilge daire ona sesiendi: 

--Sen ‚ etenceye katifamazsin Cumba; onkü attdaki 5ekle h benzemiyorsun. 

Cumba yalvarmaya baladi. 

--Ama bu benim doum güriü eIericem... Ben de ieriye girrnek istiyorum. Ne olur kapiyi an. 

Bitge daire onu yantladi. 

--Olmaz, biz böyle istiyoruz. 

Cumba akinIikIa sordu: 

- neden? 

--ünkü sen, arkadain ügeni ok üzdün.Ayni 5ey sana yapiIdtinda hi houna gitmedi dei! mi? 

Bilge Daire, bu söIerden sonra Cumba'ya yaptiklartnin ne kadar yan115 oIduunu antatt,. 

—Lütfen kapiyi ain! Yaptiklanm ok yanIiti, özür dilerim, dedi Cumba. 

Bige Daire, Cumba'nin gok piman oIduunu gördüvekapiy ati. 	 - 

Sonra ‚ hep birlikte cumba'nin doum gününü kutladitar. Oria hediyeterini verdiler. Cumba'nin ligisini en ok, 5ekillerin 

getidii hediye 5ekti. 5ekiller, ona 5ekiller kuklasi äImitardi. Cumba, doum gUnO egtencesine katildiklan in, bütün 

arkadaIarina teekkür etti. 

NOT: Hikayeye uygun renkli resimlerle, hikaye kartlari hazirlaywiiz. Hikayeyi, hikaye karttari eliinde anIatinz. Hikaye 

kartlarin, ocuktann görü5 mesafesinde ve bütün ocukIarun görmesini satayacak 5ekilde gezdiriniz. 

Hikaye aniatihrken ve hikaye anlatidiktan sonra ocukIara aagidaki gibi sorular yöneltihr. Bäytece ocukIarda hemjnerak 

duygusu uyandirilir hem de düuünceIerini ifade ederek hikaye lEe bütünIemeteri saiantr. Hikaye sonunda, hikaye 

hikayede geenIer üzerine sohbet edilir. 

SORULAR 

> Cumba, evin atisni hangi 5ekilde yapmayi düünüyordu? 

) 	Senin bir evin otsaydi nast! otmasni isterdin? Evini nasI süslerdin? 

> Arkadalari Cumba'nin partisine sadece daire 5eklindekilerin katIacaklarini örendikIerinde Cumba'ya ne 

dediler? 

Sen Cumba nn arkada5i olsaydin ne derdin? 

) Partiye srayIa kimter geldi? Hat,rlayalirn ve sayalim? 

> Ügen kutlamaya katilabildi mi?Cumba ügeni neden kutlamaya almadi? 

> Ügen kutlarnaya katilamayinca kendisini nasil hissetti?Sen onun yerinde olsan ne hissederdin? 

> 5ekiller kuklasi nasil otutu? 

» Sizce Curnba nn yaptigi dogru muydu?Siz otsaniz nasit davranirdiniz? Neden? 

) 	BiEge Daire, Curnba nin yaptiktarinin yantifigtni Cumba'ya nasit anlatti? 

> Siz BiEge Daire'nin yerirde otsaydiniz Cumba'ya yanli5 yaptini nasil anlatirdiniz? 

> Siz bir arkadainiza hediye götürmek isteseydiniz ne ahrdiriiz ya da ne yapardlnLz? 

Ögretmen," ocuklar, Cumba arkadalarinin ona verdigi ders sonucunda ayr;rn yapmadan tum arkadaIarina iyi 

davranmasi gerektigini antadi. Biz de herkese iyi davranmali, hibir arkadaimiz arasinda ayrim yaprnamaliyiz degil mi? 5u 
an herkesten bir iyiIik duünmesini istiyorum. ünkü 5imdi sizlerle lylik melegi oyununu oynayacagiz. NeEer yaparak 

a rkadaEarim iza iyilik yapa biliriz?" diyerek drama etkin tigin e geiIir. 

cocuklar iki gruba ayrilir. Bir gruptaki gocuklar iyiEik melegi rolünü üsttenir.Diger gruptakiter ise kendilerine iyiUk yapilacak 

olanlardir. Eyilik melegi rolündeki rccuklar, diger gruptaki ocukIardan birini seerter ve gün boyunca ona, kendi 
kararEatjracaklart ü iyilik (ü olumlu davrani) yaparlar. Süre sonunda tüm grup toplanir ve kendine iyilik yapilan 

ocuklar, hangi ocugun kendi iyilik melegi oldugunu tahmin edip kendilerine yapilan ü iyiIii anlatirlar. Ikinci aamada, 

iki grubun roller degitiriIerek oyuna devam editir. Yani birinci aamada iyilik melegi olan ocukIar, oyunun ikinci  
aamasinda kendilerine lyltik yapilan ocuk rolünü alirtar. Ancak rot deitirmeye dayanan ikinci aama iin ikinci gün 

beklenrnetidir. Bu altmada da bir önceki aIimada oldugu gibi ocuktarEa once grup iinde yapilacak iyi davranilar 

tartiihp saptanmandir. 
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Dramanin tartima kisimiarinda, dramada yaananlar üzerine konuulur. 

MERHAMET VE YARDIMSEVERLK 

PARMAK OYUNU/Minik Arilar 
Sag eiin ba5 parmagi avu iindefbütün parrnaktann attinda oimak kouluyla, sag ei ile bir yumruk yapilir ve aagidaki 

sözler gerekli hareketterle destekienerek söylenir: 

Be5 küük an karde5 varmi; miti miit uyuyortarmt. Sabah omu, en küük an karde5 uykusundan uyanrni 

"Günaydin kardelenim" demi (küük parmak kaidirilir ve oynatiiir). 

Öteki küük an kardeini uyandirmi (yüzük parrnagi kaldirilir ve oynatiiir). Giyinmesine ve odasint toplamasina yardim 

etmi. 

Sonra ortanca an karde uyanmi. 'Günaydtn kardeterim" demi (ortanca parmak kaldirilir ve oynatilir). Onun da 

odasint topiamasina, giyinmesine yardrm etmiier. 

Sonra da öteki karde5 uyanmi. "Günaydrn kardeIerim" demi (iaret parmagi kaidirilirve oynatitir). Uyanan 

kardeIerin de odasint toplamasina, giyrnmesine yardim -etmiter. 

En son uyanian kardeteri de «Günaydin kardeierim" demi (baparmakkaIdiriIirve oynatiiir). Onun da odasiru 

to pla masina, giyinmesin e ya rd im etmiler. 

Be kandein tümü birden musluga komutar. (Agidaki sözier iin gereken öykünmeler yapitir.) 

Sira sira durmutar 	 Hapur hapuryutmuIan 

Elierini, yüzierini 	 Sonra viz viz demiIer 

Bin güzei yikamitar 	 Uzakiara umutar 

Sonra birlik oimutar 	 iek iek dolaip 

Yardim edip ei eie 	 Bal topiayip durmuiar 

Sofrayi da kurmuiar 	 Yardirn isteyen herkesin 

Her türiü yiyecegi 	 Yardimina komuIar. 

[H ED E F: Yard,mlamayIa ilgili biIin geIitirebiIme, yard;mla5manln ne o!dugunu söyleme, yard,mla5manln önemini 

a,kIama, yczrd,msever o!mayl tercih etme.] 

HIKAYE/ MUMI YARDIMLAIYOR 

Mumi yine o sabah neeyte uyandi. Säyte bin genindi ve ne güzei bin gün diye düündü... Kam; acikmit;. Ah §öyle bin 

peara bal oisayd; ne iyi oiurdu, diye düündü. Ar;cik da o sirada uyanmiti. Kanatianin; irparak sabah jirnnastigi yapti. 

Mumi bir para bai buima umuduyla hemen yola dütü. Anicik da oktan umaya balamn,tj. 0 andaki tek düüncesi bal 

yapmak iin bin iek bulmakti. Mumi yerde bin iek gördü. Kendi kendine ne güzel bir iek, ama bu iek yeninie bat 

bulabiiseydim, dedi. Aricik ile Mumi o sirada karitatilar. Anic;k sevgiyie haykird;L. 

_Heeyy! Ne kadar güzei bin iek bu. Ben de tam böyie bin iek ariyordum. Mumi güiümsedi. Evet! Gerekten ok 

güzet bir ek. Ama bana iek degii bat gerek. Aricik bu ne rastanti dedi. Benim de bat yapmamn iin iek buirnam gerek. 

Anicik "Dinte dedi.'Sana kahvalti iin bat gerek, bana da bal yapnnam iin iek, degit mi? 0 iegi bana ver, sana nefis 

ballar yapayim..." Mumi harika diyerek, iegi aniya verdi. Anicik hemen ie koyutdu. 0 iekten nefis bal yapt;. Mun,ide 

_tahla bah yedi. 0 günden sonra Mumi ite Anicik yandimlaarak mutlu bin §ekilde yaaditar. 

GRUP SOHBETi/ ocukIar, yaayabilmemiz, rahat ve mutiu oiabilmemiz iin ihtiyaiarimizi gidermetiyiz. ocuklar 

yaaminniz; devam ettirebitmek iin neiere ihtiyacimiz var? Evet ne kadar ok sey degil mi? Bunlarint hepsini tek baimiza 

yapmamtz mümkün mü? Biliyor musnuz ocukiar? Hepimizin yedigi ekmekte ne kadar ok insanin emegi van? Mesela, 

tantaya ekip, biiyor, toptuyortar. Sonra degirmende ögtütüyon. Sonra fabnikada ileniyor, paketleniyor. Onadan büyük 

tirtarla depolara ve marketiere, fininlara getiyor. Fininci undan ekmegimizi piiniyor. Gördünüz mü ocuk1ar ekmegimizi 

yememiz iin kag kii ibintii yapiyor, yardimtasiyor. Ite hayatimrz; rahat yaayabitmemiz iin, binbininnize yandnn 

etmeliyiz, binbinimize menhametie davranmati, ibiriigi yapmal;y;z. Bakin binicik örnegimiz ne ögüttemiIer "Her iyilik 

sadakadir. lyltik yapan karitigini gönün. Küücük bir iyitik iin kocaman mükafat veritir." ünkü yaptig:miz küük bin iyilik 

bile bin iin tamamlartmasi iin önemlidir. Meseta Fabrikadan anabaya untan tainmasa nasil getecek fcn;nciya? Degil mi? 0 

yüzden bizierde küük büyük demeden elmmizden geldigince insanlara kari merhametti ommal; ve onlana yand;mci 

olmahyiz.iyilikte yardimtasmatiyiz. 

4 OYUN: Turp Yeninden ikmn;yor (Oyunculana noltenini dagitin: Oyunculantnuz turp, dede, nine, torun, köpek, kedi ve 
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faredir.) 

Turp baheded;r. Artik yeniiecek kadar da büyürnütür. Dede yavaa gehr, turpu geker, ancak ne kadar uraIp 

didinse de jkaramaz. Nineye sesienir. 

Nine gelip dedenin behnden tutar. Birlikte turpu ikarmaya urairIar ama turp yerinden kipirdamaz. Nine torununa 

sesien ir. 
Torunu koarak gelir, ninesinin belinden tutar, birlikte urairar ama turp yerinen yine .ikmaz. Torun köpee sesleriir. 

Köpek de yardma gelir. ocuun belinden tutar, birlikte urairiar ama turp yerinden ikmaz. Köpek kediye sesienir. 

Yardima geien kedi, köpein kuyruundan tutarak eker. Ama nafile; turp tkmaz. Kedi fareye sestenir. 

Fare koarak gelir, kedinin kuyruundan tutar. Birlikte ekmeye baIarIar. Uraiiari bu kez boa ikmaz; turpu 

topraktan ikarrtar. Turpun etrafrnda eFele tutuup haika oIuturarak yardimtamanin zaferini birlikte sevinerek kutlarlar 

ve turpu ara(annda payiairIar. Not: Örenci saysina göre rolleri arttrabihirsiniz. [HEDEF: YardimIama ve ibirIiginin 

önemini kavrrxyubilme, jbJrfjjnjn ne o1uunu a,kIama, yardimIcima ve i,birIiginin sonuIarin, kestirme.] 

OYUN: Baloniar-Patiamasin (Örencilere oyun hakkinda bUgi verin: Oyun-balonlar, balon sahibi örenciIer vebalonlari 

patlamaya aliacak olan bir karga arasinda geer. Karga balonlart pathatmak iin ehndeni gelen abayi gösterir. Örenciler 

balontarin etrafinda eh ehe tuturakhalka olurtar; bionlani korumak iin yardimIairlar. Kafjanin haikaya satdirdti 

yerlerde ona kari koyanlar (Karganin balon olan örenciIerden birisine degmesi balonun patiamasi iin yeterhidir) 

Patlayan balon dtartya ikar, kargantn arkasina tutunur. Karga ne kadar ok balon patlatirsa kuyruu o kadar bCyür. 

Oyun sonunda örenciierte halka 5eklinde oturun. Oyundaki roHer üzenine konu.un ve yard,mianiaya dikkat ekin. 

[HEDEF: Yardrntama ve i5 birhi gerektiren etkinhikten zevk alma.] 

OSYAL ETK1NLIK: Yardirn Kurnpanyas (ÖrenciIerle kazan elde edebiiecekleni lher üzerine konuun (Öm. Oyuncani 

kiraya verniek, kuUarimadti kitaplart satia karmak, i5 eftimi veya resim dersinde ürettii bir ürünü satmak vb.) 

Bir hafta boyunca kendilerine alt mal ve hizmetieri satabilecekieri bir ortam oIuturmak iin oniara zarnan verin. 

Uygulama haftasinin sonunda toplanan paralarin ihtiya sahibi ailelere dorudan cocuklar aracihiyIa uiatinlmasini 

saglayin. 

Örencilere, kendilerine alt bir mal ve hizmetten elde ettikleri kazanci ihtiya sahipierlyle payiamanin erdeminden 

bahsedin. Uyguhayiciya Not: Ailelerin tespiti, bu ile profesyonel olarak ilgilenen bir sivil toplum kuruIuu aracihiyla yada 

bätgedeki sosyalciler aracitttyIa änceden yapilabihir.[HEDEF: YardimIama davranitnin doadaki yenini kavrayabllme, 

yardimsever olmak_iin Vaba gösterme, karhksiz ve gönüllü yard;m etme.] 

SORUMLULUK 

OYUN/ Dogadaki Varhklar (ocukIari oyun salonunda haika 5eklinde oturtun. (ocuklardan doa hakkinda düünmelerini 

isteyin. ocuklarin bunu zevkhi bir süreg olarak ya.amaIani iin ahimayi oyuna dönütiirebihirsiniz; halkaniri elemani olari 

ocuklar seri bir 5ekilde, duraksamadan, stra kendilerine geldike bin vanhik ismi söyler; säyieyemeyen halka dtna ikar. 

Oyun bittiginde ocuktanla "dogada pekokeyin insanin hizmetindeoldugu(ineklerin karthiks,zsütvermesi- armin bal 

yapmasi- agalanmn oksijen saimasi gibi..önneklerle izah ediniz.); insantarmn da dogaya ve onian kuhlarmacak dier insanlara 

karm bir takirn gönevleni ohduu" ana fikri etrafmnda konuun. Bu görev ve sorumluluklanmn neler o1uu, nasil yerine 

tirebiIecegine dair tartimn. [Hedef: Yaadmimiz dünyaya kanm sorurniuluk bilinci gehitirebilme, evneye kani 

orumIuluklarmn farkmna varma, doadaki varhiklanm siratama, doadaki vanhikiara karm sorumluluklanmnmn neler oldugunu 

söyleme.) 

OYUN: Topu At, Puanm Kap (Oyun iin kuUanmm yeri oiabilecek salonu ayanlaymp, örencileri iki grup hahinde sLralayarak 

karilarmna lobuthari dizin. Tahtaya iki grubun elemanlaninmn isimlerini yazmn. Behhi bin mesafeden topu atan örenci, lobutu 

devirebihirse, sorumlulukla ilgihi bir davrani5 söyleyerek, devirdii lobut sayism kadar isminin yanmna yildmz yazdirip sirasmnmn 

dimna iksmn. Lobut deviremeyen ögrenci davrani5 söylemeden sirasmna geri dönsün. Bu 5ekiide iki grubu sirayla oynatmn. 

Elemanlanm önce biten grup oyunun galibidir. ElemanLar e zamanda bitirihirse ymldizm ok olan grubu oyunun gahibi ilan 

ed in. [H ED E F :Sorumluluk davran iiyIa ilgii biling7 geligirebilme, sorumluIugun ne oIduun u söyleme, sorumlu-sorumsuz 
davraniIan ayirma.] 

ARKl/ Mutlu ocuk - Derse §arkiyi dinlettirerek balayinmz. Örenmelenini salamak iin tekrar yaptmrmniz. 

Göreviniyapmisan mut(u olrnalisin 

Bugürm ahimisan rnutlu olmalismn 

1 	-- 	 - 	Büyükleresaygmn varsa muttu olmahismn 
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Küüklere sevgin varsa mutlu olmalisin 

lyilii semisen mutlu olmalisin 

Kötülüü yenmisen mutlu olmalisin 

Büyüklere saygin varsa mutlu olmalisin 

Küüklere sevgin varsa mutlu olmalisin 

GRUP SOHBETI/ ocuklar, sorumfuluklartmizi yerine getirdiimiz zaman rahat oluruz degil mi? Siz gärevlerinizi yaptyor 

musunuz? Yaptiktan sonra ne hissedryorsunuz? Dünyaya baktigimizda da herey görevini en güzel 5ekilde yap:yor degii 

mi? Mesela; hayvanlar, sütümüz, yourdumuz, yumurtamlzi veriyorlar. Mesela; güne5 hergün douyor bizi aydinlatiyor, 

islttyor, bitkilerin büyümesini saliyor deil mi? lte bizimde kendirnize düen sorumtuluklarimiztn farkina varrnalyiz. 

Biricik örnegimiz, bizlere bu konuda 56yle öüt vermi5 «Allah ilerinizi salam ve iyi yapmanizdan holarnr." Demek k 

Allah'imizin bizden istedii bize düsen görevleri unutmamamlz ve elimizden gelenin en iyisini yapmamiz. Böylece Herkes 

orevtni guzel br 5ek . ilde yaparsa herey yolunda gider deiI m ocuklar 7  Görevimizi yaptigimiz i;n huzurlu herey 

yolunda oldugunda da mutlu oluruz. 

DRAMA: Nereye Bavurursun? (cocuklardan bazilanna eitli mesiek gruplarinin kostümlerini glydirin [kostüm yertne 

mesiekleri simgeleyen kartondan apka veya rozet de olabilir] polis, itfaiyeci, doktor gb. Gögüslerine ihtiya durumlari 

iin ulaim telefonlanni yazin. (155 Polis, 110 itfaiye, 117 Yangin Ihbar gb.) ocuklarla birlikte ihtiya anlarini 

dramalatiracainiz, tecrübeleri paylaacainiz etkintikler düzenleyin. Dramayu mutLaka ihtiyar ,  duyduunuz durumla ilgi li  

lefon numarasni hep birtikte yüksek sesle airarak bitirin. Numarasinin p ätnldii int duyan ocuk kendisine ihtiya; 

duyan arkadanin yanna giderek onlara yardim etsin. Drama sonunda oIuturacainiz grup raii 5masinda "ihtiyav 

durumlari nelerdir?' konulanni tartiin. Yapilrnasi gerekenlerle ilgill sorumluluk almalari gerektiini vurgulayin. [Heief: 

SorumluIukdavranilariyla ilgill bilin gelitirebilme, sorumlulugun ne olduunu söyleme, gerektiinde sorumluluk 

üstlen m e.] 

Sorumlulukla ligili alima kaidi dartin. Yönergeleri okuyarak tamamlamalarina yardimci olun. 

AlLE KATILIMI/ Evdeki görevleri ile lIgili Sorumluluk izelgesi dactin. Aileye, uygulanmasini saglamak, takipi olmak iin 

bilgilendirrne notu gönderiniz. 

YUMUSAK HUYLU OLMAK 
Biliyor musnuz ocuklar? Yumuak huylu olrnak, yarli sinirlenmemek, sakin, sevecen olmak demektir. lnsanlari 

üzmemektir. Peygambr Efendimiz(sav) de yumuak huylu imi. Kimseyi incitmez, yumuaklikla meseleleri özmeye 
pli ~ irmi5 Efendimiz bizlere yumuak huylu olmanin önemli bir ahlak olduunu bildirmitir. Yumuak huylu olursak bizi 

Allah sever, Peygamberimiz sever, tüm insanlar sever. insanlaria iyi anlaabiliriz. 

Karakter eitimi setlerin den fayda lana rak farkli etkin liklerle zenginletirniz. Sadece anlatim yapmaktan kesinlikle 

kaininiz. 

GÜLERYÜZLÜ OLMAK 

Tekerleme- Mutlu Olmak istiyorsan 
!IKAYE/Kerim Bey'in Atli Kanncasi- Timaocuk yay.- Masal Baloriu PUF PUF syf.273/ 

GRUP SOHBETl/ocuklar, Efendimi(sav)güleryiizün sadaka olduunu söylemitir. 'Din kardeine gösterdiin güleryüz bir 
sadakadir.' 

Güleryüz bah baina bir iyiliktir. Karilatiimiz insan eher tebessüm ediyorsa, güleryüzlüyse bizimde keyfimiz gelir, 
neeleniriz. Asik suratli biryte karilatitmizda ise sik,linz, üzülürüz. 0 yüzden en önemli iyiliklerden biri tebessümdür. 
Karsimizdaki insani mutlu ederiz. Mutlu ve iyi hissedersek ilerimizi daha kolay yapariz. Bude mutlu olur, baska insanlari 
mutlu edeniz. Hem kolay hem de önemli bir iyilik degil mi ocuklar? 
DRAMA/ ocuklardan biri asik suratli olsun. Diger ocuklarada anne, bakkal amca, komu teyze, arkadai, servis amca 

gibi roller verin ve Birgunu bastamasindan rtibaren canlandirsinlar Hep asik 5uratll olan ocuk ve etrafindakilerin 
hissettiklenyle ligili sohbet edin. 

SANAT/Saygi Treni alimasi - parmak boyast 

SAYGI 

Parmak oyunu ile derse balayiniz 

HlKAYE/Saygili Esin- Zambak yay.- Deer1er Eitimi Seti - Hikayeler Hikayeyi anlatmaya balayin. Hikayeyle ilgili sorular 
sorarak ocuklarin dikkatini toplayiniz. Hikayenin son kismindaki soruyu ocuklara yöneltin ve 5 dk düünmeleri iin firsat 

4 verin. Daha sonfra tek tek flkirlenini dinleyin. Sonra Esin saygi duyduunu göstermek iin neler yapti? Neden? Sorulanin 
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cevabini aldiktan sonra 

Evet ocukIar, insanlar doarIar buyurler ve yaIanirIar. (ölüm konusuna girmeyiniz 1  !!)Birgün sizierde ton ton dede ve 

nineler olacaksiriiz. insaniar yaIandiktarinda, esksi kadar güü olamayabilider. 0 yüzden onlara yardimci olmaIiyz. 

Onlara deer verdiimizi, sevdiimizi göstermeliyiz. Sadece dedelerimiz nineerimiz de degil. Bizden yaa büyük olan 

herkese saygili davranmalrytz. Onlara karsi guleryuzlu olmah ve güzel sözierle konumaIiyiz. Saygili olmak demek 

haklarimi korumak demektir. Kendimizede saygih olmahyiz. Kötü davrarnIardan uzak durarak, kendimizi sverek saygili 

olabiliriz. Diger insanlarinda bizim gibi haklari oIduunu unutmamahyiz. Bütn insanlarin haklarint korumahyiz ve dikkat 

etmehyz. Peygamber efendimiz(sav) ok saygili bir insanmi. Herkese deer verirmi. Güzel ve nazik konuur, güzel 

kelimelerle konusmaya dikkat edermi. hepbirlikte sayalim mi saygili olmak iin neler yapmalryiz? 

OYUN/ cocuklar halka olur. Ortaya bir ocuk geer. "Saygilryiz, biz saygik. Büyüümüze, küümüze, kuIara, 	eklere, 

canli-cansiz hereye. Saygiliyiz biz saygih7 Sözleri ezgili söylenir. Ortadaki ocuk sekerek koar. Dier ocuklar, ei prpar. 

Sozler brtince ortadaki ocuk 'Yerlere op atmayarak saygili davraniyorum" "Annemin sozunu dinleyerek saygili 

davraniyorum."," Arkadaima bairmayarak saygik davraniyorum." Gibi cümider kurar. Ortadaki ocuk sözlerini 

bitirince aikiIanir.  

ESYALARINA SAHIP IKMAK 

Parmak oyunu ie ocukIarin dikkaterini toplayin.Ardindan hikayeye geiniz. 

HIKAYE/ EyaIarimi Düzenil Kullaniyorum(Zambak yay- Deerler Egitimi Seti 5 ya§ ve üzeri- Hikayeler 5. 16) Hikaye 

inrasinda hikayeyle ilgi sorular sorunuz - Ardindan grup sohbeti yapiniz. 
GRUP SOHBETI/ EYALARIMIZI NASIL KULLANIYORUZ? BOYALARIM(ZI KIRARAK BOVAMA KITAPLARIMIZI BURUTURRAK, 

OYUNCAKLARIMIZI AYAK ALTINDA BIRAKARAK MIII YOKSA HEPSIN1 SANKI VENi ALINMI5 GiBI TERTEMIZ Ml 

KULLAN IYORUZ? BIRISiN E HED IVE ALSANLZ VE 0 SIZ1N ALDIINIZ HEDiYEYI 0K KÖTtJ KULLANSA KIRSA YIRTSA 

1 ORTALIKLARDA BIRAKSA H0UNUZA GIDER MI? GITMEZ DEcIL MI?..PEKI EYALARIMIZ1 BIZE KIM VERDI BhJYOR 

MUSUNUZ?EVET ANNE BABAMIZ ALDI AMA ONIARA DA ALLAH BIZIM K1N VERDi ÖYLEYSE ALLAHIN BIZIM IIN VERDi 

EYLERl KÖTÜ KULLANIRSAK BU ALLAHIN H0UNA GIDER Mi? ELBETTE H0UNA GITMEZ. 
PEKfli YA BIZE VERDii BU HEDIYELERI C0K GÜZEL KULLANIRSAK KIRMADAN TAPTAZE TERTEMIZ TIJTARSAK 0 ZAMAN NE 

OLUR? EVETO ZAMAN HEM EYALARIMIZI DAHA UZUN SÜRE KULLANABIL1RIZ HATTA BELKI BiZIM ONLARLA iiMiZ 

BITTiKTEN SONRA KARDELERiMiZARKADALARIMIZ DA KULLANABILiR. HEM DEEE BU DAVRANI$IMIZ ALLAHIMIZIN 0K 

HOUNA GIDERVE BIZE DAHA FAZLA NIMMER VERR. ARTIK EYALARIMIZI (0K GÜZEL KULLANACAIZ DEiL Mi? 

SANAT/ Konuyla ligi eIetirme yapacaklari bir aIima sayfasi daitiniz. Ardindan "Benim odam güzeldir" afiini 

hazirlayiniz. Renkli kartonlar dartiniz. PulIarla, simlerle süsleyerek ereve yapiniz. Orta kisrnina beyaz kattan gülen 

yüzler kesip yapitiriniz. Afii eve yollayiniz. Odasi düzenil oIduu günlerde bir gülen yüz boyamast iin aileyi bilgilendiriniz. 

AFFETM EK 

HiKAYE/ Kapplumbaga ve MaruIIar—Timaocuk yay- Masal Treni (UF UF syf. 147- 

RUP S0HBE11/ArkadaIarimiz kardeIerimiz ya da baka insanlar bize kari bir yanli5 yaptiginda ne yapariz? ok mu 

kizariz? timm pekiii biz istemeden birileririe kari bi yanli5 yapsak onlarin bize ok kizmasini istermiyiz? elbette istemeyiz 

biz zaten hep dikkatii oiuyoruz yan[i5 yapmamak iin ama bazen bakaIari dikkatli olamayabiliyor. böyle durumlarda 

onlara kar5i hogörüIü olmaliyiz yani böyle ho5 bakip © güzel görmeye aIimahyiz. Sadece yanli5 yapmalari gerekmez 

meselaa herkes ayni 5eyi sevebilir mi? ayni oyunu oynamak ister mi? ismeyebilir.. herkes her zaman bizim istedigimizi 

ypmak zorunda degil ite böyle durumlarda da hogörüIü olmaliyiz.insanlara anIayi göstermeliyiz ki onlar da bize anlayi 

göstersin. her insant kendi özelliklerlyle sevmeliyiz. satlar, sari olan biririe aa senin saIarin neden bu renkte ben yeiI 

olsun istiyorum diyebilir miyiz?:) ya da gözleri siyh olan birine senin gözlerin mor olsun diyebilir miyiz?:) tipki bunlari 

diyemedigimiz gibi sen neden benim sevdiim eyi sevmiyorsun da diyemeyiz herkesin sevdigi istedigi §ey farkli farkhdir. 

Herkes ayru olsaydi ayni renk herkes ayni oyunu oynas.aydi ayni ii yapsaydi sizce zevkli dur muydu? o zaman nasil yeni 

oyuniar örenebiIirdik ki? ite bu yüzden aslinda herkesi farklt oldugu iin daha ok sevmeliyiz öyle degil mi? Yani herkese 
kari hogörüIü olmaliyiz. 

1 

TE$EKKLJR 

GRUP SOHBET1/cOCUKLAR,BIzLERE YARDIM EEDEN BIZE HEDIYE VEREN BIZIM IYILIGIMIZI DUSUNENLERETESEKKUR 

2 ETMELIYIZ.MESELAANNEMIZ ELLEBISELERIMIZI TEMIZ GIYELIM DUZENLI COCUKLAR OLALIM DIYE ELBISELERIMI7i 
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DIKKATLE YIKARLAR,UTULERLERVE GIYDIRILER BIZLER..BUNLARI YAPTIGI ICIN ANNEMIZE TESEKKUR 

ETMELIYZ.BABAMIZ,GUN BOVUNCA DISARIDA HIC DINLENMEDEN iNDE CALISIP BIZLERE YIYECEKLER ALMAK ICIN 

CALISIVOR 0 N DA TESEKKUR ETMELIYIZ DEIL Ml? 

OYUN/ocukIar hareketIi bir müzik eIiinde oynamaya baIarIar. Müzik durduunda kari kariya kalan ocukIardan bin 

karistndaki arkadatna güzel sözler ( bugün saIarin gok güzet oImu, yaptIln resim ok guzel olmu5 vb. ) söyer ve dier 

arkadai da ona güzel säzlerinden doIay teekkür eder. Bu dvranii iki cocukta tekrar eder ve müzik tekrar aiIir. Oyun 

tüm ocukIarin birbirine teekkür etmesi saIand,ktan sonra bitirilir. 

TAHAMMÜL(Zodu durumiara dayanabilme gücü) 

DENEY/ ocuktara, herkese birer lokum veriIecei säylenir. Lokumu hemen almayip, bireyIerIe meguI olup 10 dk 

sabrederek bekleyenlere iki tane lokum veriIecei s enir(Lokum yerine ocukIarin sevdii gikolata, eker, vb de 

olabilir.)Söylenildii gibi Iokumu henien almak isteyen ocukIara birertane, sabredip bekleyen ocukIara 10 dk sonunda 

iki tafle lokum verilir. 
HIKAYE/ Hastanedeki ocuk - Zambak yay.- DeerIer Eitimi Seti 5 ya5 ve üzeri- Hikayeler syf.44/ Öncesinde tekerleme 

veya pa rrna k oyunu oynatiniz. Ardindan anlatim-yöntemlerinden birini kullanarak hikayeyi an Iatiniz. Hikaye sirasinda ve 

sonrasinda ocukIarin llgilerini toplamak ve merak uyandirmak iin hikayeyle ligili sorular son.inuz. 

GRUP SOHBETI/ ocukIar, hikayemizdeki hastaIanmt ocuk gibi baimiza gelen üzücü ya da zortayzi olaylara, iIere 

tahammül etmeliyiz. Eer sabredersek, sonunda aslinda o kddarda zor oImadiiru gärüruz. Sonunda kavuacagImTz 

iyiliklerinde kiymeni biliriz. Efendimiz(sav) hayatinda birok zorlukla kaUila5mi5 ama sabbretrni, yiImam. Bize de iyi 
sanlarin, zorluktar karsisinda sabirit ve sakin olmasi gerektiini ägüt1emitir. Mesela, sevdiiniz meyveler hangileri? 

vet ok güzel mesela, erik. Erigi yiyebilmemiz iin, nisan ayini beklememiz gerekir. Aaci iek aar, sonra martta meyve 

dur ama o zamanda yiyemeyizdaha olrriamistir. Sabredemez yersek aci, ok kötü bir tat birakir azimizda ve karniruz 

airir. Ayni sevdigimiz meyvenin olgunIamasini beklememiz gerektii gibi, hayatimizda da istedigimiz 5eyler iin bazi 

zorlukla ra tahammü 1 etmeliyiz. SabretmeIiyiz.Efendmiz(sav), Sabredersek sonunda güzeHiklere kavuacaimizi 

söyIemitir.. 

OYUN/ ocukIara onbeer tafle büyik boncuk verilir. Masanin üzerine 15 cm uzunIuunda Ozgi iziiir. ocukJardan bu 

onbe5 boncuu rizginin üzerine dizmeleni istenerek "Sabir Oyunu" oynanir. Acele etmeden düzgün bir 5kilde dizeriler 

aIktIanir. 

AlLE KATILIMI/Bilgilendirme notu gönderilir. " Sayin velimiz, bu haftaki deerIer eitimi konumuz 'tahammül' dü. 

Sizierden ricamiz: Yaptiiniz ufak uygulamalrla ocuunuzun sabnni geIitirmeye yardimci olmaniz. Mesela, ocuunuz 

sizden birey istediinde her an hazir bulunup istediäirii yapmak yerine; 'eher be§ dakika beklersen istediini yapabilirim' 
diyebilirsiniz. ocugunuzIa süretutma oyunlari oynayabilirsiniz. 

3 

KANAATKAR OLMAK 

)erse bir 5arki ‚ tekerleme veya parmak oyunu iele baLayiniz. Ardindan hikayeye geiniz. 

HIKAYE/ Havuz Kova ve Nehir—Timaocuk yay.- Masal Balonu PUF PUF syf.337 Anlatim tekniklerinden yararlanarak 

hikayeyi anlatiniz. Ardindan Hikaye ile iIgiIi sorular sorarak. ocukIarin cevaplanint dinleyiniz ve hikayeyi dramatize ediniz. 
Ardindan grup sohbetine geiniz. 

G RU P SOH BETI/ ocukla r, ihtiyaIarimizi giderirken imkanla rrmizi u nutmama Iiyiz. Imka niarimizin ötesinde bireyier 

isteyip, israrci olmamaliyiz. Mesela, henüz yeni bin ayakkabimrz varken baka birini almak iin israr etmemeliyiz. 

Rabbimizin bizlere verdigi bir ok nimeti düünmeIiyiz ve ükretmeIiyiz. Küük kara balikgibi elimizde olanin kiymetini 

bilmezsek onuda kaybedebiliriz ve kendimizi mutsuz etnnis oluruz. 0 yuzden elimizdeki nimetieri farketmeli, kiymetins 
4 btlmeltviz. 

KITAP SEVGISI $HR/ 
***kjta p Sevgls l*** 

Raflarda Dlzl DlzI, Severlm Hepinlzl 

1 BIgl KÜltÜr Verenek,Aydintatirlar Blz 
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Kimi Boya Kitabi,KImI SIire DoIu 

Sevgl Doludur Kimi,Kimi BlilmIn Yo!u 

Okuluma Gldedm, KItabi cok Severlm 

Bliglsiz Kaimamali, Herkes Okusun Derm.... 

Öretmen ocuk(ara eiiri okur dikkati üzerinde topladiktan sonra 5iir ocukIarIa birlikte talim edilir. 

HiKAYE/Öretmen ocukIara kiz ocuu resmini gösterir ve: "ocukIar bu küük hanimin adi Ceren. ok tatil deii mi? 

Ceren yatma vaktini her zaman dört gözle beklerdi. .ünkü arinesi ona her akam hikayeler okurdu. Arinesi Cerenin 

yatrna vakti geIdiinde ne bekiediini bilirdi. Her akam onun yariina kitaplarla birlikte uzanirdi. Bir hikaye okuduktan 

sonra, Ceren hadi anne bir tafle daha oku, Iütfen derdi. Annesi her akam iki veya ü kitap okumadan uyumayan Cerenin 

bu isteine gülümseyerek karilik verir. Olur, 5imdi hangi kitabi okuyalim? diyerek kftaptari gösterirdi. 

Sizier de anneniIe babanizla kitap okuyor musunuz bakalini? Kitaplari neden okuruz ocukar? Bize yeni bilgiler ögretir 

dei mi? 0 ha'de kitaplar ok degerli. Kitaplarimizi kultanirken ontari ytpratmamaya ‚ yrtmamaya, kiritirrnamaya özeri 

gosteriyoruz degit mi 7  Buna dikkat etmeyenieri de uyarmaliyiz Haydi 5imdi okulumuzdaki kitaptarimtzi onarahm 

Kuflanirken daha dikkatil olalim. 

Öretmen etkiniigin ardindan ocukIara mektuplar dartir ve mektuptari aileterine okutmalariru ister. 

AlLE KATILIMV 

Mektup metru; 

1CUUMUZA KITAP OKUMAYI SEVDIRMEK 111N NELER YAPABILiRLZ? 

Hazirlayan: Suna Polat M.A.  Uzman Psikotog - Ai(e Terapisti 

ocukIar yürümeye baladikari andan itibaren evreterinde gördükleri ve merak ettikleri nesnelere ok daha kolaytikia 

uIaabiIir ve böylece birok nesneyi görme,iitme,dokunma,tat alma gibi eitIi duyu organlarini kultanarak kefetmeye 

aIiirIar. Oyuncaklarin yani stra ; mutfak eyaIari, banyo eyaIari ‚ mobityatar,televizyon,anahtar,cep teefonu gibi birok 

nesne onlarin ligisini eker. Eer evde bir kitaplik varsa ve kitapltktaki kitaplara uIaabiIiyorIarsa, bu kitaplart ekip almak, 

sayfatarini amaya gali5mak ve ;ou zaman yirtmak ok hoIarina giden bir aktivitedir. Kitaba bakmak, resirnleri 

incelemek gibi aktiviteleri ise biraz daha büyüdüklerinde yapmaya batarIar. Günlük yaarntarinda kariIatikIari tanidik 

nesneterin resimlerinin oldugu kitaplar ilgilerini daha fazla eker. Kftap, anne-baba ve ocugun birtikte kaliteli zaman 

geirebiIecek1eri, ccuun özellikle dii getiimine otumlu katkisi olan yararli bir aratir. Anne-babalar, gocuäun kitap 

sevgisini; ocuun kitaba ligi göstermeye baIadii en erken dönemde uygun tutumlarla pekitirebilir1er. 

Okul Öncesi Dönemde Kitap Sevgisi Nasil GelitiriIir? 

J Öncetikle siz model oiun. Evinizde herkesin sakin bir köeye ekilip kitabin, okudugu düzenli saatler olsun. ocuunuz 

sizin kitap okuduunuzu göziemiesin. KCiük yatan itibaren böyle bir ortamda bUyüyen ocuktar kitap okumaya erken 

yata ligi göstermeye ba1arlaj. 

Evinizde ocuunuzun uIaabiIecei yerlerde yaina uygun, resirnil kitapiar bulundurun. 

ocuunuzla birlikte tipkr oyuncakiya gittiiniz gibi kitaprya da gidin ve birlikte kitap sein. 

Her gün düzenli olarak; gocuäunuza kitap okuyun. 

171 Kitap okurken gocuäunuzun anLayabiIecei düzeyde, basit bir dii kulianin. 

Ona kitap okurken, sayfalari onun evirmesine izin verin. 

171 Kitapta gärdüü resimler hakkinda konuun, sohbet edin. 

121 ocuunuz size kitapta gördüü bir 5ey ile itgiti bir soru sorduunda yanitlamadan önce oriun düüncelerini ifade 

etmesi iin tevik edebilirsiniz Örnein; sen ne düünüyorsun?acaba ne olmu§ olabilir? gibi sorular onun düüncesini 

ifade etmesini kolayIatirabilir. 

Küük ocukIarin ayni kitabi defalarca tekrar tekrar okumak isteyeceklerini unutmayin. Ayni kitabi tekrar okumasinin 

hibir sakincasi yok. ocuunuz hazir oIduunda eski kitabini birakip sizden yeni bir kitabt okumanizi isteyecektir. 

Okul ocukIarinda Kitap Sevgisi Nasil Gelitiriiir? 

Egerocuunuzun kitap okumayi sevmediini düünüyorsaniz öncelikte siz ona mode! olun. Evinizde herkesin sakin bir 

köeye ekiiip kitabini okuduu düzenli saatier otsun. cocuunuz sizin kitap okuduunuzu göziemlesin. 
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er hafta sonu birlikte kitapya gidin, kitaplari incelemek in zaman ayirin. Kendis iin bir kitap sernesine izin verin. 

Br kitabi bitirdiginde ödüllendirin. Bunun iin kitap okuma tablosu hazirlayabihrsiniz. ocugunuz,, her okuduu kitap 

iin bir puan kaanabihr. Önceden belir1ediiniz bir puana eritiinde ona yeni bir kitap hedrye edebilirsiniz. 

CE ocuunuz okumayi sevmedii iin kitaplara ilgi göstermryor olabilir. Eier okuma hizi ok yavasa okuduunu 

anlayamadii iin kitap okumaktan zevk almayacaktir. Bu nedenle eger okuma soruriu varsa ona sinif seviyesinin daha 

altinda ‚ okumasi daha kolay kitaplar alabilirsiniz. 	 - 

KENDINE GÜVEN 

OYUN/ "Kendimi Seviyo rum" 
ocuklar1a halka olunur. Müzik aihr. Bir ocuk, topu alir. Kendini tarif eder. Tarifin sonunda da "Bana verilen 

özeUlkierden dolayi mutluyum. Kendimi seviyorum." Der. Topu yanindaki arkadaina verir. Yanindaki arkadada mesela 

"Kivircik sali, siyah gäzlü, gözlüklüyüm. Iyi koarim. Bana verilen özeUiklerden dolayi mutluyum. Kendimi seviyorum." 

Sekunde kendini tariff eder. Herkes kendi özelliklerini söyleyinceye kadar oyun oynanir. 

Hikaye/ Ciki nin Kuzeni Cakcak(Degerler eitimi seti- Zambak yay./Hikayeler) anlatilir. 

Hikaye sirasinda ve sonrasinda sorutacak sorular 
CM, 5i§memi5 topu kuzenine hediye ettiginde kuzeni ne yapti? Ciki patenini giyerken kuzeni once ne yaptl? Ciki'nin 

kuzen iniye böyle davranrni ola bilir? 

DENEY/ Eit incelikte iki tahta alinir. Tahtalar ince olmalidir. iki tahta uinde kaldira düzenegi hazirlanir. lki farkli renge 

boyayabilirsiniz. Anlatirken ayirt etrnek kolaylasacaktir.Tahtanin birine abartili air, dierine normal agirlikta yük 

konulur.Tahtanin atladigi gästerilir. 

Agir yük konan tahta, 5öyle diyor: 'Sen hereyi yaparim. (okgülüyüm. Hi bireybana zararveremez." Daha az 

k konan tahta ise, 56yle diyor: "l(endime güvenirim. Yapablecegim pek ok 5ey vardir, bilirim. Ama bazi 5eyler vardir ki 

jücümü aar. Yapamadigtm eyIerolursa üzülmem. tünkü 'Elimden geleni yaptim.' Derim." 

Alle Katilimi/ 
1-ocuklarla eve bir kait gönderilir.Etrafi süslenebilir. Ba5 kismina Ayna da kendini aslan olarak gären kedi resmi 

konulur. Aileden ocugun bu resime bakarak öykü oluturmasini, Aileninde yardimct olarak kagida aktanp, okula 

gändermesini rica ettiginiz bir notla eve gönderiniz. 

2-ocugunuzun bebeklikten 5imdiye kadar olan fotograflarina birlikte bakiniz. Bebekken neler yapamayipimdi neler 

yapabildigi hakkinda konuunuz. 5imdi yapabildiklerini bir kagida yaziniz. Ne kadar gok 5ey yapabildigini ona fark ettiriniz. 

Ögretmene Not: Kiinin kendini sevmesi; kendini tanimasi, zaytf yörilerini, yetenekleririi vs. bilmesi ve kendini oldugu gibi 
Kabul edip sevmesidir. Bu doru ego geliiminin iaretidir. Kiinin var özelliklerini Kabul etmemesi, kendini yerme5i 

tevazu deguldir! Ego geliimindeki problem iaret eder.ocuklartn kendilerini tanimasina firsat veriniz. Etiketlemeden 

ka.ininiz. Kendini oldugu gibi Kabul edip sevmesi iin farkindalik oluturunuz. 

SAGLIGIMIZA DKKAT ETMEK 	 - -- 

HKAYE/Parmak oyunuyla dikkatlerini toplayin Ardindan anlatim tekniklerini kullanarak "Güne5 girmeyen eve doctor 
girer hikayesini antatiniz" 

RUP SOHBETI/ (Vücut rn.aketi kullaniniz.)ocuklar, vücudumuzun iinde bir ok organirniz var. Hepsinin farkli farklt 

-gärevi var. ocuklarin maketi incelemelrine firsat veriniz. Görevlerini yaptiklan zaman biz saglikli oluyoruz. Bir yerimiz 

agrimiyor, rahatsiz olmuyor. Ama bizier vücudumuzun ihtiyaiarini doru bir 5ekilde karilamazsak hasta olabiliriz. Bu 

yüzden öncelikle bizler Rabbimizin bizeverdigi organlanmiza, vücudumuza ok iyi bakrnali, ihtiyaoartni karilamaIiyiz. 

ocuklar Vücudumuzun ihtiyalari nelerdir? Evet mesela su ‚ yiyecek, dinlenme, uyuma, ko.mak, oynamak, spor yapmak 

vs.. Biz bunlari yaparken bazi 5eylere dikkat etmeliyiz. Saglikli beslenmeliyiz. Ögünlerimize dikkat etmeliyiz. Temiz hava 

almaya, güne5 görmeye dikkat etmeliyiz.Yorucu bir is yaptiktan sonra biraz dinlenmeliyiz.Spor yapmaliyiz. Giysilerimizi 

rnevsime gore gryinmeli, ok terlemekten,üumekten korunmattytz. Mesela, dianda kopp terledikten sonra susarTz degil 

mi? Annemiz bizi uyarir ne iin ? Evet bunun gibi. Mesela temizlikte önemlidir degul mi? Dikkat etmemiz gerekenler baka 

ne olabilir? Hasta oldugumuzda da dokktora gitrneli tedavimizi olmaliyiz. lalanmzi doktorumuz nasil kullanmamizi 

säylediyse dikkatle kullanmaliytz. Evet §imdi tüm bunlara dikkat etmell bu konuda büyüklerimizin bilgilerini, tecrübeterini 
dinlemeliyiz. Vücudumuza iyi bakmaliyiz. 

SANAT/alirna kaid: hazirlayip, yaptiriniz. 

OYUN/Jimlastik yaptiriniz. Bahede yür -üyü5 ve spor yapiniz. 
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HIKAYE/ Öretmen ocuklan Türke etkinlii iin hilal 5eklindeoturtur.parmakoyunu oynatarak dikkatleri üzeriride 

toplar. "ocukar imdi sizlere karamsar ocuk hikayesini anlatacaim "der. 

AU o gün okulda öretmeninin haber verdii satran yarimasna katilmakta tereddüt ediyordu. Aslinda satrang oynamayi 

ok seviyordu ama kimbilir ne yetenekh vocuklarvardir. Kesin yenhlirim diye dünüyordu. Yarimaya katilmayacakt. 

Ertesi gün öretmeni, Ali'yi yantna airdi. Ali'ciim satran oynamayl ok sevdiini bilryorum. Yarmaya 

katilmayacagini farkettim ve ok aridim dedi. All 'äretmenim o yarmaya hep yetenekli olan, satranta ok iyi olan 

ocukar katlacaktir. Düünsenize hi ansirn yok. Eier kazanamazsam herkes ne düünür. Bana nasl bakartar dedi. 

Öretmeni bak Ali'ciim öncelikle sen satranta olduka yetenekli bir ocuksun. Baaramayacairi düüncesini kafandan 

at bakahm. Hem bu bir yarima kazananlar olduu gibi kaybedebier de olabilir. Bu ok doal önünüzde daha bir ok 

yarima olacak. Bu sefer olmazsa baka sefer olur. Ayrica bakalarinin dCiüncelerinden gok kendl düncene önem 

vermelisin. Bu yarimaya bakaIari iin mi yoksa satranci sevdiin iin mi katilirsin? Ah, öretmeninin söyiedikherin 

duündu Okul kinda öretmeninin yanina gitti Ogretmenim ben de satran yarimasina kat1lrnak istiyorum dedi 

4 Öretmeni gülümsedi ve Alinin bani okadi. Buna gok sevindim. Sana inaniyorum ve sende kendine inanmahisin. 

Olduka yetenekUsin. Yeterince ahiirsan eminim baanIi olacaksin dedi. All o günden sonra yartmaya kadar siki bir 

ekilde ahti. Yarima günü gelip ttiinda Ali biraz heyenhiydi. Arna endiehi deildi. ok ahimiti bu ite iyiydi. 

Korkmak yerine yanmanin keyfini ikarmak istiyordu. Yarima ouk zorlu geti .All yarimada ikinci oldu. Ama ok 

mutluydu. Biririci olan arkada,ni tebrik etti. Öretmeni All yi kutladi. Baaracaini bihiyordum, bu ite gerekten iyisin. 

k gülü rakiplerin vardi ve nerdeyse hepsini yendin. Demek ki kendine inanirsan, karamsar olmazsari, ahimaktan 

yiimazsan sonunda baari seni buluyor. Dedi. All, öretmenine sarildi. 0 günden sonra all yarimalardan hir, korkma. 

Hayata daha iyimser bakti, iler onu zorlasa da hi ydmadi. Baarisiz olduunda bile pes etmedi. Bu iyimserhik ona hep 

baari getirdi.' 

Öretmen ocuklara hikaye ile ilgihl sorular sorar. 

-all yarImay duyunca ilk ne düündü 

-eder yarimaya katilmasaydi ne olurdu 

-ahinin baarihi olmasini saglayan düünce neydi? 

Öretmen ocukhara kendime inanryorum madalyonu takar. Her ocugun madalyonun arkasaina yetenekli olduu iler 

yazshir.ocuun da fikri ahin,r.s,n,fta herkes madahyonunda yazanlari arkadalanyla paylair. 

CESARET 

SANAT/ Ögretmen, ocuklara gemi faahiyeti yaptirir.ahma bitince öretmen gemilerle ilgihl bilgi verir.Ardindan ocuklar 

Istanbul fetheden padiahimiz fatih suftan mehmet ne yapmi5 bihiyor musunuz? Den ilerek grup sohbeti yapiUr. 

5 

rup Sohbeti/Gemileri toprakta yiiütmü . Herkes onuri bu fikrini Vilginca,kimileri sama kimileri ise hayal kuruyor, asla 

baaramaz diye dile getirrni. Ama Fatih Sultan Mehmet ok cesurdu. Yapabileceini biliyordu kendine inaniyordu ve bu 

riski alrnahiydi. Dümanlar denizi gemiler geemesin diye zincirlerle kapatmilardi ve düman, yenrnek iin gernilerin 

denize girrnesi gerekiyordu. Herkes umutsuzluga kapilmiti ama Fatih gemileri topraktan ilerletip zincirlerin olmadiäi bir 

yerden denize indirmeye karat verdi ve sonunda baardi dümani yendi ve istanbulu kazandi. Istanbulu kazanmayt 

Fatihin bu cesaretine borluyuz. Peki sizier de cesur ocuklar rntsiniz? Bazen bir i5 bize ok zor görünebflir ama eer 

yapabileceimize inanirsak, kendimizegüvenirsek baarabihiriz. Evet bazen baaramadiim,z da olurama gerekten 

cesur olari ocuklar hatalarindan ders ‚karirlar. 5imdi bu cesur ocuklarla bit cesaret oyunu oynayacaiz. 

OYUN/Evet herkes bu torbadan bir kagrt sesin bakahim . imdi kartlarinizda yazan görevleri bakalim baarabilecek 

misiniz? Öretmen her rocuäa balamadan önce 'vapabihirsin sana inariiyorum sen ok cesur bir ocuksun ' gibi tevik 

cümeleri kullanir. (ögretrnen kaitlara ocuklarin gehiim özehhiklerini dikkate alarak yapabilecekleri görevier yazar.) 
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