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BAZI HUSUSLAR 

1. Değerler Eğitimi temsilcilerimiz hikâyeleri okul öğretmenleriyle 

paylaşmalıdır. 

2. İlk hikâyemiz 08/10/2018 tarihinde ilk etkinliğimizde 

15/10/2018 kitap okuma saatinde okutulacaktır. Daha sonra 

Haftalık periyodik olarak bir hafta hikâye, sonraki hafta etkinlik 

şeklinde devam edecektir. 

3. Hikâyelere isim verilmemiştir.(Öğrencilerin daha dikkatli 

dinlemesi için bu yola başvurulmuştur.) Bu nedenle sınıf 

öğretmeni hikâye okumadan önce öğrencilere hikâyeden sonra 

herkesin hikâyeye bir isim vermesini isteyecektir. Hikâyeye en 

güzel ismi veren öğrenciye mütevazı bir pekiştireç verilebilir.  

4. Hikâyeler okul sınıf öğretmeni tarafından bir adet çıktı alınarak 

ya da hikâyeyi akıllı tahtada açarak öğrencilere dönüşümlü 

okutulmalıdır. 

5. Sınıf öğretmeni, okutulacak hikâyenin anlatmak istediği 

kazanımları, hikâyeden sonra soru-cevap yöntemi kullanarak 

öğrencilerle hikâyenin değerlendirmesini yapmalıdır. 

6. Hikâyelerimiz tavsiye niteliğinde olup sınıf öğretmenleri gerek 

gördüğünde kitap okuma saatinde değerler eğitimiyle alakalı 

farklı hikâyeler okutabilirler. 

7. Değerler eğitimi temsilcilerimiz hikâye okuyan ve etkinlik yapan 

öğrenci sayısını Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan raporun 

formatına uygun bildirmelidir. 
8. Sınıf öğretmeni rehberliğinde anlamı bilinmeyen kelimeler 

tespit edilip öğrencilere kelime anlamı öğretilecektir. 
9. İlkokul 1. sınıflar anaokulu etkinliklerini her hafta okuma 

saatinde uygulayacaktır.  



Konu: Söz Dinlemek- Hikâye-1 

    Ali ve ailesi bir hafta sonu pikniğe gitmeye 

karar verdiler. Ali hemen üstünü başını giymiş 

hazırlıklarını yapmıştı. Babasının yanına hızla 

gelerek: 

- Babacığım ne zaman pikniğe gideceğiz? 

Sıkıldım artık! 

Babası: 

-  Yavrucuğum,  öğretmeninin verdiği ödevleri 

yapıp hikâyeni de okursan hemen çıkarız. Yoksa 

hem ödevlerini hem de hikâye saatini aksatmış 

olursun.  

 

Babasının bu sözünü duyan Ali üzülerek 

babasına: 

- Babacığım lütfen hemen gidelim. Söz 

veriyorum eve gelince ben bütün ödevlerimi 

yapacağım ve hikâyemi de fazlasıyla 

okuyacağım, dedi. 

Babası: 

- Yavrucuğum, atalarımız: “Bugünün işini yarına 

bırakma” derler. Eğer beni dinlersen hem 



ödevlerini hem de hikâye okumanı gitmeden 

önce yap. 

     Ali bir an evvel pikniğe gitmeyi kafaya koydu 

ve babasının sözünü dinlemez oldu. Ali’nin bu 

ısrarlarına dayanamayan babası ise oğlunun bu 

isteğini kabul etti.  

 

     Babasının pikniğe gitme isteğini kabul etmesi 

üzerine Ali hemen topunu aldı ve ailesiyle 

birlikte yola koyuldu. Piknik yerine ulaştığında Ali 

ve ailesi hazırlıklara başladılar. Ali ise ailesine 

yardım etmekten çok top oynamak, gezmek ve 

eğlenmek istiyordu. Annesi ise Ali’nin bu halini 

görünce: 

 

- Ali, yavrucuğum! Şimdi bize yardım etmen 

gerekiyor. Yemeğimizi yiyelim sonra oyun 

oynarsın. Hem bak arkadaşların da buradalar, 

yemekten sonra onlarla top oynarsın, dedi. 

 

Arkadaşları Talha ve Akif’i gören Ali sevinçle: 

- Oleeeyyy! Talha ve Akif de buradalar. 

Talhaaaaa! 



Akiiiiiiiiiiiffff! diye arkadaşlarına seslendi.  

 

     Sınıf arkadaşları olan Talha ve Akif de Ali’yi 

görünce çok sevindiler. Çünkü onlar sınıfta da iyi 

arkadaşlardı. Birbirlerini çok seven bu üç arkadaş 

yemek yedikten sonra top oynamaya karar 

verdiler. Yemeğini bitirip annesinden izin alan 

Ali; Talha ve Akif ile birlikte bir araya geldiler. 

 

     Ali onlara: 

- Arkadaşlar iyi ki sizi gördüm, çok sıkılmıştım. 

Zaten buraya gelmek için ailemden zor izin 

aldım. Onlar önce ödevlerimi yapmamı istediler 

ben ise ödevlerimi bile yapmadan buraya 

geldim, dedi. 

 

Bunu duyan arkadaşları şaşkınlıkla! 

- Ali sen şimdi ödevlerini yapmadan mı 
geldin?dediler. 
 
Ali ise: 

- Evet, aslında babam bana: “Bugünün işini 

yarına bırakma.” dedi ama ben “Akşam eve 



dönünce ödevlerimi yaparım dedim.” diye cevap 

verdi. 

 

    Talha ve Akif’in hoşuna gitmeyen bu durum 

onları da üzmüştü. 

- Ali, bak biz buraya gelmeden önce 

ödevlerimizi yaptık ve hikâyemizi okuduk. Keşke 

babanın sözünü dinleseydin. Şimdi bir de burada 

top oynayacaksın ve yorulacaksın. Bu nedenle 

ödevlerini yapman sana zor gelecek, dediler. 

 

Arkadaşlarının bu sözüne aldırmayan Ali: 

 

- Arkadaşlar, boş verin şimdi ödevi. Hadi biz top 

oynamaya başlayalım, dedi. 

 

     Üç arkadaş birlikte koşa oynaya futbol maçı 

oynamaya başladılar. Uzun süre top oynayan 

Ali’nin ayağı yere takıldı ve düştü. Bacağı ve kolu 

yaralandı. Acıyla ailesine seslenerek: 

 

- “Anneee  ahhhh!  



- Babaaa ahhhh!” diye ailesine seslendi. 

 

     Ali’nin bu halini gören ailesi Ali’yi hemen 

hastaneye götürdü. Doktorlar, Ali’nin ailesi ve 

arkadaşlarına, Ali’nin ayağını incittiğini ve bu 

nedenle bu gece hastanede kalması gerektiğini 

söylediler.  

     Doktorun bu sözlerini duyan Ali’nin aklına ise 

bugün yapmadığı ödevler gelmişti. Şimdi Ali bu 

duruma çok pişmandı! 

      O sırada arkadaşları Talha ve Akif geldiler. 

Ali’nin bu durumunu gören arkadaşları çok 

üzüldüler. Akif Ali’ye: 

- Allah şifa versin, geçmiş olsun Ali, dedi. 

Ali arkadaşlarını üzüntülü görünce: 

- Üzülmeyin arkadaşlar. Ben asıl yarama değil 

ödevlerimi yapamamama ve kitabımı 

okuyamamama üzüldüm. Keşke babamın sözünü 

dinleseydim, keşke ödevlerimi erkenden yapıp 

hikâyemi okuyup öyle pikniğe gelseydim, çok 

pişmanım! Babam bana: ‘Bugünün işini yarına 



bırakma’ dedi ama ben yine de dinlemedim. 

Şimdi ise yaralarımın acısından çok babamın bu 

sözünü dinlemediğime pişmanım, dedi. 

 

Ali’nin bu üzüntülü halini gören Akif ve Talha: 

- Üzülme Ali! Bundan sonra artık büyüklerimizin 

ve ailemizin sözünden çıkmamamız gerektiğini 

biz de daha iyi anladık. Bundan sonra babanın 

dediği gibi önce ödevlerini yap daha sonra eğlen, 

dediler. 

Annesi ve babasını gören Ali üzülerek: 

- Anneciğim, babacığım! Sizlerden çok özür 

dilerim. Bir daha sizlerin sözünden 

çıkmayacağım. Ödevlerimi erkenden yapacağım, 

dedi. 

Ailesi ise Ali’ye: 

- Yavrucuğum asıl önemli olan senin bu başına 

gelen olaydan ders almandı. Senin artık böyle bir 

hata daha yapmayacağını düşünüyoruz, dediler 

ve hep birlikte Ali iyileştikten sonra mutlu bir 

şekilde eve döndüler. 

 



Etkinlik-1 

Söz dinlemek konulu bu hikâye tüm sınıf 

tarafından okunduktan sonra sınıf öğretmeni 

öğrencileri ile birlikte hikâyeyi değerlendirir.  

Sınıf öğretmeni öğrencilerinden bir sonraki 

hafta değerler eğitimi saatine kadar söz 

dinlemek konulu kısa bir hikâye yazmalarını 

ister. Öğrencilerin yazdığı hikâyeleri inceleyip 

en iyi hikâyeyi seçer ve bu öğrencinin hikâyesini 

okul veya sınıf panosuna asarak o öğrenciyi 

ödüllendirir. 

 

  



Konu: Azimli Olmak-Ahde Vefa-2. Hikâye 

 

     Daha küçük yaşta yetim kalan Mehmet, 

dedesi ile birlikte yaşıyordu. Dedesinin maddi 

sıkıntıları yüzünden boş zamanlarında çobanlık 

yapar dedesine destek olurdu. Okulunda da çok 

başarılı olan Mehmet, çok azimli ve sabırlı bir 

çocuktu. Bir gün dedesi ona: 

- Mehmet, senden bir isteğim olacak ama beni 

iyi dinleyeceksin, dedi. 

Mehmet: 

- Buyur dedeciğim, seni dinliyorum, dedi. 

Dedesi: 

- Mehmet, sen çok çalışkan ve akıllı bir 

çocuksun. Kimi zaman çobanlık yapar bana 

destek olursun kimi zaman da derslerine çok 

çalışır başarılı olursun. Senin gibi bir torunum 

olduğu için Allah’a şükrediyorum. Mehmet, ben 

iyice yaşlanıyorum evladım. Deden olarak 

senden öncelikle insanlara faydalı iyi bir insan 

olmanı sonra da derslerine iyi çalışarak iyi bir iş 

sahibi olmanı istiyorum, dedi. 



Dedesinin bu sözlerini dikkatlice dinleyen 

Mehmet: 

- Dedeciğim, inşallah hem iyi bir insan olacağım 

hem de çok çalışarak ileride iyi bir iş sahibi 

olacağım, dedi. 

     Mehmet’in bu sözleriyle mutlu olan dedesi 

zaten ona çok güveniyordu. Çünkü Mehmet 

yaşıtları gibi çok fazla oyun oynamazdı. O boş 

vakitlerinde kitap okuyup ders çalışırdı. Köy halkı 

da Mehmet’i çok severdi. Çünkü Mehmet köyde 

bulunan yaşlı insanların kimi zaman ihtiyaçlarını 

giderirdi. 

     Mehmet bu güzel davranışlarıyla artık köyde 

örnek bir çocuk olmuştu. Mehmet’in bu azim ve 

gayretini gören köy muhtarı Hasan amca,bir gün 

Mehmet ile köy meydanında karşılaşırlar. 

Muhtar Hasan amcayı gören Mehmet: 

- Selamünaleyküm Hasan amca!  

Muhtar Hasan amca; 

- Ve aleykümselâm, Mehmet! Hayrola? Nereye 

gidiyorsun böyle? 



Mehmet: 

- Hasan Amca evde ders çalışıyordum. Şimdi ise 

çobanlık yapmaya gidiyorum. 

Muhtar Hasan Amca: 

- Çobanlık yapmaya o elindeki kitaplarla mı 

gideceksin? 

Mehmet 

- Evet, Hasan Amca! Kuzular, koyunlar otlarken 

ben bu arada ders çalışıyorum, dedi. 

     Mehmet’in bu cevabı karşısında çok sevinen 

köyün muhtarı Hasan amca: 

- “Madem bu kadar ders çalışmayı ve kitap 

okumayı seviyorsun, o zaman senin evine minik 

bir kütüphane yapalım mı?” dedi. 

Muhtar Hasan Amca’nın bu sözlerini duyan 

Mehmet sevinçle: 

- Muhtar Hasan amca çok teşekkür ederim. 

Allah razı olsun sizden. Eğer bana kütüphane 

yaparsanız ben de dedeme verdiğim sözde 

tutabilirim. İyi bir insan ve iyi bir iş sahibi olmak 



için dedeme söz vermiştim. Eğer bana evimde 

kütüphane yaparsanız ben daha çok kitap 

okuyacağım ve bu sayede daha çok bilgili 

olacağım, dedi. 

     Mehmet’in bu kadar sevinmesi Muhtar Hasan 

amcayı duygulandırmıştı. Ona bir an evvel mini 

bir kütüphane yaptırmak istiyordu. Köy halkını 

evinde toplayan Muhtar Hasan amca: 

- Buraya sizi köyümüzde yaşayan Mehmet’in 

durumunu anlatmak için çağırdım. Bilirsiniz ki 

Mehmet yetim bir çocuktur. Dedesi de hem fakir 

hem de yaşlı olduğundan Mehmet’in ihtiyaçlarını 

çok iyi karşılayamamaktadır. Buna rağmen 

Mehmet, bu zorluklara karşı durmadan çalışmış 

ve başarılı olmuştur. Bu köyün muhtarı olarak 

ben de kendisine mini bir kütüphane yapma 

sözü verdim. Eğer sizler de bu kütüphaneye 

kitap yardımında bulunursanız kısa sürede bir 

kütüphane yapmış olacağız, dedi. 

     Muhtar Hasan Amca’yı dinleyen köylüler, 

işbirliği içinde çalışarak çevre köylerden 

desteğiyle kitapları topladılar.  



     Artık kütüphane kurulmuştu. Mehmet, tüm 

olanlardan habersiz okuldan eve dönüyordu. 

Kapıda kalabalığı gören Mehmet şaşkınlıkla: 

- Ne oluyor burada? Neden bizim ev böyle 

kalabalık? 

Mehmet’i böyle şaşkın gören Muhtar Hasan 

Amca: 

- Mehmet içeri girip odana bak istersen, deyip 

onu iyice meraklandırmıştı. 

     Heyecanla odasına giren Mehmet için bugün 

çok özel bir gündü. Çünkü hayallerini 

gerçekleştirmeyi düşündüğü kitaplara bakıyordu 

artık… Kütüphaneye iyice bakıp kitapları 

heyecanla izledikten sonra: 

- Muhtar Hasan amca, size nasıl teşekkür 

edeceğimi bilemiyorum, dedi. 

Muhtar Hasan Amca: 

- Mehmet, sadece bana değil tüm köylüye 

teşekkür etmelisin. Çünkü bu kütüphane için 

tüm köy halkı destek oldu, dedi. 

Mehmet, 



- Hepinize teker teşekkür ediyorum. Sizin 

sayenizde benim bir kütüphanem oldu, dedi. 

Tüm bu anları yaşayan Mehmet’in dedesi de 

köylü halkının bu yaptığı iyilik karşısında çok 

mutlu olmuş ve torunu Mehmet’e: 

 

- Mehmet, şimdi senden bir söz daha istiyorum.  

Bunca insan senin için bir araya geldi ve senin 

geleceğin için emek harcadılar. Artık sen de 

bunca insanın emeğinin boşa çıkarma, dedi. 

Mehmet: 

- Dedeciğim! Hepinize birden söz veriyorum. 

Öncelikle iyi bir insan olacağım. Sonra da azim ve 

sabırla çalışarak inşallah memleketime hayırlı bir 

vatandaş olacağım, dedi. 

 

     Bu geçen güzel günün ardından Mehmet artık 

ders çalışmalarını ve kitap okumalarını artırmıştı. 

Artık o, hedeflerini belirlemişti. Doktor olmak 

istiyordu. Bunun için düzenli ve planlı ders 

çalışıyordu.  



     Aradan yıllar geçmiş, Mehmet üniversite 

sınavına girmişti. Sınavı başarılı geçen Mehmet 

sonuçların açıklanmasıyla bu azminin ve 

emeğinin karşılığını almıştı. Tıp fakültesini 

kazanmış ve bu okulu da birincilikle bitirerek 

mesleğe ilk adımını atmıştı. Çok geçmeden 

başarı üstüne başarı kazanan Mehmet, 

Türkiye’de alanında uzman doktorlardan biri 

olmuştu. 

     Bir gün Mehmet’in köyünde salgın bir hastalık 

oluşmuştu. Salgın hastalığa yakalanan köy 

ahalisi, çaresiz kalarak Muhtar Hasan amcayı 

arayıp onu ziyaret etmek istediler. Köy 

ahalisinden biri: 

- Muhtar Hasan ağabey! Köyde salgın bir 

hastalık yayılmaya başladı. Eğer bu hastalık 

devam ederse ileride hepimiz tehlikeli 

durumlarla karşılaşabiliriz, dedi. 

Muhtar Hasan amca: 

- Bildiğiniz gibi köyümüzde doktor yoktur. 

Hastaları da alıp şehre gitmemiz çok zor olacak, 

dedi. 

Köy ahalisi: 



- ‘’Peki, ne olacak? Hastaları böyle 

bırakamayız.” dediler. 

Muhtar Hasan amca: 

-  Hastaları bırakmayacağız. Bizim Çoban 

Mehmet’i arayacağım. O, bize yardımcı olur,  

dedi. 

Köy ahalisinin hastalarına yardımcı olmak 

isteyen Muhtar Hasan Amca hemen Mehmet’i 

arayarak durumu bildirir. Köy halkının sıkıntısını 

duyan Mehmet, hemen köye dönme kararı alır. 

     Köye döndüğünde ahalinin hasta halini gören 

Mehmet hüzünle; 

- Kıymetli büyüklerim! Sizleri bu halde görmek 

beni çok üzdü. Bana yaptığınız iyilikleri asla 

unutmadım. Artık iyilik yapma sırası bana geldi. 

İnşallah hepinizi ücretsiz tedavi edeceğim, dedi. 

     Köy ahalisi Mehmet’in bu sözlerini duyunca 

çok sevindiler. Kısa zamanda köy ahalisi iyileşti. 

Başarı merdivenlerini azimle çıkan Mehmet aynı 

zamanda başarısına vesile* olan hemşerilerini de 

hiç unutmadı. 



ETKİNLİK-2 AİLELERE MEKTUP 

Bu hikâyeden sonra sınıf öğretmeni tüm sınıftan değerler 

eğitimi saatinde mektup yazması için güzel bir zarf ve 

çizgisiz kâğıt ister. 

Öğrencilere aşağıdaki mektubun aynısını yazdırır. Daha 

sonra yazılan bu mektuplar süslenerek öğrenciler 

tarafından ailelere verilir.   

 

ÖRNEKMEKTUP 

 Tarih…/…/… 

Canım Ailem; 

     Beni bıkmadan usanmadan bugünlere sizler 

getirdiniz. 

    Evladınız olarak bugün sizin katkılarınızla okula gidip 

geliyorum. İnanıyorum ki sizin bana karşı göstermiş 

olduğunuz emek, çaba ve katkılar sadece şimdi değil 

yaşamım boyunca da devam edecektir.  

    Sizlere şimdiden yaşamım boyunca yapacağınız bu 

emek, çaba ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. 

     Ben ise sizlerin göstermiş olduğunuz bu emek ve 

çabaları hayatım boyunca hiç unutmayacağım ve sizlerin 

her zaman yanında olacağım.  

Sizleri çokkkkk seviyorummmmm! 

                                                 

 

………………….. Ad-Soyad 


