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BAZI HUSUSLAR 

1. Değerler Eğitimi temsilcilerimiz hikâyeleri okul öğretmenleriyle 

paylaşmalıdır. 

2. İlk hikâyemiz 05/11/2018 tarihinde ilk etkinliğimizde 

12/11/2018 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 okunmadan önce öğrencilere hikâye 

okuduktan sonra herkesin hikâyeye bir isim vermesini 

isteyecektir. Hikâyeye en güzel ismi veren öğrenciye mütevazı bir 

pekiştireç verilebilir.  

4. Hikâyeler 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. 



 

 

1. HİKÂYE 
  



Sınıfta Görgü Kuralları-3 

     Bir yaz tatili bitmek üzereydi ve biz tatilin 

sonlarına doğru okulların açılmasına hazırlık 

yapıyorduk. Ben ve ailem çarşıya gidip okul için 

çanta, defter ve kalem gibi kırtasiye malzemeleri 

aldık.  

     Nihayet okullar açılmış ve senenin ilk zili 

çalmıştı. İlk derse başladığımızda öğretmenimiz 

Merve Hanım, sınıf kuralları ile ilgili uyarılarda 

bulundu. Merve Hanım: 

- Çocuklar! Yeni eğitim ve öğretim yılınız hayırlı 
olsun. Bizler öğretmeniniz olarak sizlere sadece 
ders öğretme değil aynı zamanda güzel ahlakı ve 
değerlerimizi de öğreteceğiz.  
     Sizin en başta sahip olmanız gereken birkaç 

önemli konu var. Şimdi size bunları 

anlatacağım… 

    Önemli konuların başında sınıf ortamında 

uyulması gereken kurallar gelmektedir. Bu 

kurallar sınıfımızın düzeni ve tertibi açısından 

çok önemlidir. Eğer bu kurallara uyarsanız sene 



boyunca mutlu bir eğitim öğretim sezonu 

yaşayacağız. 

      Şimdi size sınıf ve okul içerisinde uyulması 

gereken kuralları tek tek anlatacağım ve bu 

kuralları defterinize yazmanızı istiyorum. 

1.  Okula zamanında gelmeli ve  zamanında 
gitmeliyiz. 
2. İstiklal Marşı törenlerine katılmalıyız. 
3. Derslerimize zamanında girip çıkmalıyız. Geç 
kaldığımızda özür dileyerek ve izin alarak 
yerimize oturmalıyız. 
4. Kapıyı çalıp ve izin alıp sınıfa girmeliyiz. 
5.Tuvalet ve su ihtiyaçlarımızı teneffüslerde 
gidermeliyiz. 
6. Okula ait araç gereçleri temiz 
kullanmalı onlara zarar vermemeliyiz. 
7. Okul kıyafetlerimizi temiz ve dikkatli 
kullanmalıyız. 
8. Koşmadan, bağırmadan, gürültü yapmadan 
sınıfa girip çıkmalıyız. 
9. Sınıfta ve koridorlarda oyun oynamamalıyız. 

Okul bahçesinde oyun oynamalıyız. 

10.Sınıfı, koridoru ve okul bahçesini temiz 



tutmalıyız. 

11. Çöpleri, çöp kutusuna atmalıyız. 

12. Öğretmenimize karşı saygılı olmalı ve onu 

dikkatle dinlemeliyiz. 

13. Sınıfta parmak kaldırıp söz alarak 

konuşmalıyız. 

14. Bir arkadaşımız konuşurken, sözünü 

kesmemeli, onu sonuna kadar dinlemeliyiz. 

15. Arkadaşlarımızın düşüncelerine saygılı 

olmalıyız. 

16. Arkadaşlarımızı gereksiz yere şikâyet etmek 

yerine onu nazikçe uyarmalıyız. 

17. Arkadaşlarımıza lakap takmamalı ve güzel 

söz söylemeliyiz. 

18. Hata yaptığımız zaman özür dilemeliyiz. 

19. Bulunan kayıp eşyaları sahibine vermeliyiz. 

20. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi 

göstermeliyiz. 

21. Bize verilen görevi en iyi şekilde yapmalıyız. 

22. Beslenmemizi aksatmadan yapmalıyız. 

23.Size yazdırdığım bu sınıf kurallarına dikkat 

etmeliyiz. 

 



Merve Hanım: 

Çocuklar! Size anlattığım bu kuralları sadece 

sınıfta değil başka yerlerde de uygulamalısınız. 

Çünkü bu kurallar aynı zamanda görgü 

kurallarıdır. 

Öğretmenimin bu sözlerini duyan sıra arkadaşım 

Eyüp: 

- ‘Öğretmenim! Bu kuralları nasıl başka yerlerde 
uygularız?’ diye soru sordu. 

Merve Hanım: 

Eyüp! Mesela biz 4. maddede “Kapıyı çalıp ve 

izin alıp sınıfa girmeliyiz.” demiştik. Şöyle bir 

düşün bakalım! Bunu başka yerde nasıl 

uygularsın? 

Eyüp: 

- Öğretmenim! Mesela hasta olduğumuzda 
doktora gidiyoruz. Doktor odasının kapısını çalıp 
girebilir miyim, diye izin alıp öyle giriyoruz, dedi. 

Merve Hanım: 



- Aferin Eyüp! Güzel bir örnek verdin. Biz bu 
davranışı sadece sınıfta veya doktorda değil 
nereye gidersek gidelim önce gittiğimizin yerin 
kapısını çalacağız ve girmek için izin isteyeceğiz. 
Anlaşıldı mı? 

Tüm sınıf hep birlikte; 

- “Eveeet!” dedi. 
 
Bu sırada karşı sırada oturan iki arkadaştan biri: 

- Öğretmenim! Serkan ikide bir saçınla oynuyor, 
dedi. 

Merve Hanım: 

- Evladım, biraz önce ben siz ne yazdırmıştım? 
Hatırlamadınız mı? 

Sınıftan biri: 

- Öğretmenim! Siz bize, “Arkadaşlarımızı gereksiz 
yere şikâyet etmek yerine onu nazikçe 
uyarmalıyız.” demiştiniz. 

 



Merve Hanım: 

- Aferin sana kızım! Çocuklar arkadaşınızın da 
dediği gibi birbirinizi gereksiz yere şikâyet etmek 
yerine onu nazikçe uyarmalısınız. Önemli bir 
konu olduğunda ise mutlaka bana durumu 
bildirmelisiniz, dedi. 

     O günden sonra herkes sınıfta, okulda ve 

diğer yerlerde uyulması gereken görgü 

kurallarına dikkat ettiler. Bizler de böylece mutlu 

bir eğitim sezonu yaşamış olduk.  

 

 

 

 

 

 

 



ETKİNLİK-KISA FİLM 

Hikâyede geçen görgü kuralları ile ilgili her sınıf 

kısa bir film (video) hazırlar. Hazırlanan kısa 

filmler içinden okulun en iyi kısa filmi E-Twinning 

portalında, EBA’da veya okul sitesinde 

yayınlanır. 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. HİKÂYE 
 

 

 

 

 

 

 

  



Öğretmene Saygı ve Sevgi 

     Çocukluk arkadaşı olan Bekir ve Bilal, nerden 

bileceklerdi ki yıllar sonra hastanede bir araya 

gelecekler. Bekir, Bilal’i görünce hemen tanıyıp 

heyecanla ve yüksek sesle: 

- “Bilallll, kardeşim!” diye Bilal’e seslendi. 

Bilal ise bu yüksek sesi duyunca arkasına dönüp 

baktığında okul çağının en yakın dostu ve 

arkadaşı olan Bekir’i gördü. Büyük bir 

mutlulukla: 

- Bekir, seni burada gördüğüme inanamıyorum! 

Ne çok özlemişim seni… Gel de şurada oturup bir 

çay içelim. Biraz muhabbet ederiz, dedi. 

     Hastane kantininde muhabbete başlayan iki 

arkadaş yıllar sonra ilk defa karşılamışlardı. Uzun 

bir sohbetin ardından Bekir, eski dostunun 

hastaneye ne için geldiğini merak ederek; 

- Bilal, seni görünce heyecandan sormayı 

unuttum. Hastanede ne işin var? Ne için geldin, 

dedi. 

Bilal: 



- Ben bu hastanenin başhekimiyim. Seni görünce 

içeri girmedim. Peki, senin hastanede ne işin var, 

dedi. 

Bekir sevinçle ve şaşkınlıkla: 

- İnanamıyorum! Bekir ben de bu hastaneye 

doktor olarak atandım. Çocukluk da olan 

dostluğumuz artık iş hayatında da devam 

edecek, dedi. 

Bilal ve Bekir aynı yerde doktor olarak görev 

yapmaya başladılar. Sık sık bir araya gelerek 

güzel anılarını anlatırlardı. Bir gün Bekir Bilal’e: 

- Bilal! İlkokul öğretmenimiz Mahir Hoca’yı 

hatırlıyor musun, dedi. 

Bilal: 

- Nasıl hatırlamam! Mahir hocamızın bizim için 

yaptıkları hiç unutulur mu? Çok sevdiğim bir 

öğretmendi. Onun bize verdiği emekler 

sayesinde bugün bu mesleğe sahip olduk, dedi. 

Bekir duygulanarak: 

- “Ah Mahir Hocam ahhh! Ne iyi bir insandı. Yıllar 

oldu görmeyeli… Bana da bu mesleği daha küçük 

yaşta sevdiren Mahir hocaydı. Ne zor şartlarda 



bize ders anlatırdı. Çok fedakâr bir öğretmendi.” 

diye öğretmenine olan sevgisinden bahsetti. 

Bilal bu sözleri duyunca: 

- Mahir hocamızın biz emeği çok fazla… Bir gün 

okula erken gitmiştim. Sabah sınıfa girdiğimde 

bir de ne göreyim! Mahir hoca almış eline bezi 

almış tüm sıraları siliyor. Hocam neden siz bu 

sıraları siliyorsunuz? deyinceEvladım! Hizmetli 

personel bugün hastalanıp izin almış. Sizlerin kirli 

sıralara oturmasına içim el vermedi. Sizlerin 

benim evlatlarımdan hiçbir farkınız yoktur, dedi.  

     Ben bu sözleri işitince Mahir Hoca’ya olan 

sevgim kat kat artmıştı. Hep bizi düşünürdü. Kış 

olunca biz üşümeyelim diye okula sabah 

erkenden gelip sobayı yakardı, dedi. 

     Bilal de Bekir’in bu anlattıklarını hatırladı ve 

Mahir Hoca ile birlikte başından geçen şu olayı 

anlattı: 

- Ben de bir gün okulda oynarken kazayla ayağım 

merdivenlere takıldı ve yere düştüm. Düşmenin 

etkisiyle kolum kırıldı. Canım çok yanıyordu. O 

zamanlar köyde kimsenin arabası da yoktu. 

Mahir hocam hemen gidip arabasını getirdi ve 



beni kasabaya götürdü. Üstelik hastaneden 

çıkana kadar beni yalnız bırakmadı, dedi.     

     Bekir Mahir Hoca’yı çok sevmesi ve saygı 

duyması nedeniyle Bilal’a: 

- Aslında bu hafta sonu Mahir hocamızı ziyaret 

edebiliriz. Öğrencileri olarak Mahir hocamızı 

ziyaret etmemiz O’nu çok mutlu edecektir, dedi. 

     İki çocukluk arkadaşı Bekir ve Bilal hafta sonu 

Mahir Hoca’yı ziyaret etmek için yola çıktılar. 

Uzun bir yolculuğun ardından heyecanlı 

adımlarla Mahir Hoca’nın evine doğru yürümeye 

başladılar. Nihayet gidecekleri yere varmışlardı.  

     Mahir Hoca bu iki öğrencisinin geleceğinden 

habersiz evde kitap okuyordu. Aniden kapının 

çalmasıyla ayağa kalkıp “Kim o?” diye kapıyı 

çalanlara seslendi. Bekir ve Bilal: 

- Mahir Hocam! Biz sizin ilkokul öğrencileriniz 

Bilal ve Bekir… Siz ziyaret etmeye geldik, dediler. 

Mahir Hoca bu isimleri hatırlayarak kapıyı açar. 

Bilal ve Bekir’i görünce: 

- Hoş geldiniz evlatlarım! Ne iyi ettiniz de 

geldiniz. Sizi bir arada görmek beni çok memnun 



etti.Hatırladığım kadarıyla siz sınıfta da iyi 

arkadaştınız, dedi. 

Bekir gülümseyerek: 

- Evet, öğretmenim! Maşallah siz bizi hiç 

unutmamışsınız, dedi. 

Mahir Hoca ise: 

- Evladım! Sizler bizim sadece öğrencilerimiz 

değil aynı zamanda evlatlarımızsınız. İnsan hiç 

evladını unutur mu? Hem o zor şartlarda sizlere 

yaptığımız eğitimler ve dersler nasıl unutulur? 

Şimdiki öğrencilerin her imkânı var ama yine de 

eski sevgi, saygı kalmadı! Bak sizler kim bilir taaa 

nerelerden geldiniz buraya! Bu ise sizin bana 

olan hem sevginizi hem saygınızı gösterir, dedi. 

Bilal: 

- Öğretmenim! Sizin bize o kadar çok emeğiniz 

var ki daha çocukluk yıllarında sizin sayenizde 

birçok şey öğrendik. Şimdi ise Bekir ve ben aynı 

hastanede doktor olarak görev yapıyoruz, dedi. 

Mahir Hoca sevinçle: 

- Ne güzel bir durum!” İki eski arkadaş yıllar 

sonra aynı memlekette aynı mesleğe yapıyorlar 



Şimdi bunu duymak beni daha da çok mutlu etti. 

Asıl beni mutlu eden ise mesleğiniz değil size 

emek veren öğretmeninize saygı ve sevgi 

göstermenizdir, dedi. 

Bekir ise: 

- Öğretmenim! Bir ülkede öğretmene saygı 

gösterilmiyorsa o ülkenin geleceği tehlike 

altındadır. Çünkü sizler bizlere öğretmenliğin 

yanında hem analık hem babalık yaptınız. Kimi 

zaman ise bizlerle oyun oynayıp arkadaş 

oldunuz. Sizin hakkınızı nasıl öderiz, dedi. 

Mahir Hoca: 

- Evlatlarım! Sizler zaten buraya gelerek beni 

yeterince memnun ettiniz. Unutmayın ki bir 

öğretmen için en büyük mutluluktan biri de 

öğrencilerinin sevgisini kazanmasıdır. Sizler 

öğrenciyken beni hiç kırmadınız. Saygıda da 

kusur etmediniz. Verdiğimiz nasihatleri iyi 

dinlediniz ve bunun sonucunda iyi yerlere 

geldiniz. Topluma fayda sağlayan doktorlar 

oldunuz, dedi. 

Bekir ise: 



- Öğretmenim! Her meslek güzel ve önemlidir 

fakat öğretmenlik mesleği tamamen ayrı bir 

özelliğe ve güzelliğe sahiptir. Çünkü bizleri ve 

nice sultanları dahi öğretmenler yetiştirir. Her 

kim hangi meslekten olursa olsun sonuçta o kişi 

de bir öğretmenin eğitiminden geçmiştir, dedi. 

     Mahir Hoca öğrencilerinin bu güzel 

sözlerinden ardından öğrencilerine teşekkür 

edip onları uğurlayarak şu son sözü söyledi: 

 - Evlatlarım! Hangi makamda hangi mevkide 

olursanız olun unutmayın ki sizlerin üzerinizde 

öğretmenlerinizin emeği var. Sizden ricam 

sadece bana değil tüm öğretmenlere saygı 

göstermenizdir. Bu nedenle sizden sonra gelecek 

nesillere de öğretmene sevgi ve saygının 

önemini mutlaka anlatın, dedi.  

Bekir ve Bilal öğretmenleriyle geçen bu güzel 

günün ardından evlerine döndüler ve bu 

yaşadıklarını ailelerine de anlattılar.  

     Öyle ya bir toplumun kalkınması için başta 

eğitiminin iyi olması gerekiyor. Bu nedenle o 

toplum mutlaka öğretmenini sevip ona saygı 

göstermelidir. 



ETKİNLİK-RESİM 

 Öğrencilere hikâye okutulduktan sonra diğer 

hafta etkinlikte “Öğretmen Sevgisi” konulu resim 

çizileceği söylenir ve resim çizimi ile alakalı araç-

gereç getirmeleri istenir. Her sınıftan en iyi 

yapılan resimler okul panosuna asılır.  


