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SUNUŞ
Dijital hikaye yazma çalışmaları, çocukların sosyal duygusal becerilerini desteklemede 
önemli ve güncel bir araçtır. Yapı Kredi Bankası sponsorluğunda TURMEPA ve Kidory iş-
birliği ile gerçekleştirdiğimiz Benim Hayalim Benim Hikayem projesinde “Sıfır Atık”, “İklim 
Değişikliği” ve “Deniz Ekosistemi” temalarında üç farklı hikaye şablonu geliştirilmiş ve 
öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.  

Proje süresince öğrencilerin, hayal güçleri ile bir yolculuğa çıkması, kendi hikayelerini yaz-
ması ve bu çalışma sırasında öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, sorumlu karar 
alma ve ilişkisel becerilerinin desteklenmesi hedeflenmiştir. 

Hikaye yazma çalışmalarının kazanımlarla ilişkilendirilerek sınıf ortamında kullanılabil-
mesi amacı ile ilkokul ve ortaokul düzeyinde bir öğretmen rehberi hazırlanmıştır. Bu öğ-
retmen rehberinde çalışma ile ilişkilendirilebilecek kazanımlar listelenmiş ve hikaye yazma 
etkinliği sırasında öğrencilere sorulabilecek sorular bir öğrenme senaryosu içinde veril-
miştir. 

Proje süresince 7000 kişiye ulaşılması ve 2800 hikaye kitabı yazılması hedeflenmiştir. 
2024 yılı Mart ayı içerisinde tamamlanması hedeflenen projenin ortaya çıkmasında emeği 
geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimizle.
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1990 yılından sonra duygusal zeka alanında yapılan çalışmaların da etkisi ile sosyal duy-
gusal eğitim kavramı öne çıkmıştır. Profesör Maurice Elias, sosyal duygusal öğrenmeyi 
duygusal zekanın akademik alandaki uygulaması olarak görmüş ve 21. yüzyılda okul or-
tamında öğrencilerin karakteri, sosyal duygusal becerileri ve akademik kariyerinin birlikte 
geliştirilmesi gerektiğini öne sürmüştür. 

Sosyal duygusal öğrenme ve sosyal duygusal öğrenme becerilerinin literatürde pek çok 
tanımı vardır. Profesör Elias, sosyal duygusal öğrenmeyi öğrencilerin diğerleriyle geçinme, 
diğerlerinin ihtiyaçlarına duyarlı olma, etkili iletişim kurma, ilişkilerini geliştirme, öğrenme 
gibi yaşam görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan becerileri kazanma süreci 
olarak tanımlamıştır. Sosyal duygusal öğrenme becerileri ise bireylerin önemli yaşam gö-
revlerini gerçekleştirmek adına düşünme, hissetme ve harekete geçme becerileri olarak 
tanımlanabilir. 

1994 yılında kurulan CASEL (Collaborative for Academic Social Emotional Leaming) ta-
rafından belirlenmiş ve uluslararası literatürde de kabul görmüş beş ana beceri bulun-
maktadır. Bu beceriler; öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, ilişkisel beceriler ve 
sorumlu karar almadır. 

1. Öz Farkındalık: Kişinin duygularını tanıması, sınıflandırması ve kendisinin güçlü ve 
zayıf yönlerini tanımlaması. 

2. Öz Yönetim: Kişinin duyguları mevcut duruma destek olacak şekilde gözlemlemesi 
ve düzenlemesi. Uzun ve kısa dönemli toplum yanlısı hedefler belirlemesi ve bu hedefleri 
gerçekleştirme doğrultusunda çalışması.

3. Sosyal Farkındalık: Kişinin diğerlerinin düşüncelerini ve duygularını tanımlaması 
ve anlaması. Bireysel ve grup farklılıklarının birbirlerini tamamlayıcı olduğunu ve dünyayı 
daha ilginç kıldığını fark etmesi.

4. İlişki Becerileri: Kişinin bir karar alması gerektiğinde ve kişinin cevabını etkileyecek 
faktörleri değerlendirmede mevcut durumu tam olarak algılayabilmesi. Ahlaki, güvenli ve 
yasal davranışlarda bulunması zorunluluğunu tanımlama ve anlaması. Diğerlerinin de 
nezaket, tutku ve ortak iyiliklere katkıda bulunabilecek hisleri hak ettiğine inanması. Prob-
lemlere karşı olumlu ve bilgi tabanlı çözümler üretmesi, uygulaması ve değerlendirmesi.

Sosyal 
Duygusal Beceriler
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Benim Hayalim Benim Hikayem projesi ile 
öğrencilerin özellikle sosyal farkındalık ve sorumlu 

karar alma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

5. Sorumlu Karar Alma: Kişinin kendini ifade etmek ve diğerleriyle olumlu ve etkili 
fikir alışverişinde bulunabilmesi için sözlü ve sözlü olmayan becerileri kullanması. Bireyler 
ve gruplar ile sağlıklı ve değerli bağlantılar kurması ve sürdürmesi. 

Çocukların kendi duygularını tanımlayabilmesi, kendi hayatları ile ilgili uzun ve kısa vadeli 
hedefler belirleyebilmesi ve verdikleri kararlarının sorumluluklarını alabilmesi sosyal duy-
gusal becerilerinin geliştirilmesi sayesinde mümkün olmaktadır. 
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Birleşmiş Milletler tarafından; aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile 
mücadele etmek ve iklim değişikliğini düzeltmek amacıyla 2015 - 2030 yılları için 17 
küresel amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar şunlardır: 

Bu amaçlar arasından sorumlu üretim 
ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam 
ve karasal yaşam başlıkları öğrenci-
lerinizle yapacağınız hikaye yazma 
etkinliği ile doğrudan ilişkilidir.

Çalışmaya başlamadan önce veya 
etkinlik içerisinde öğrencilerinizin 
düzeyini göz önünde bulundurarak bu 
başlıklarla ilgili temel bilgileri öğren-
cilerinizle paylaşabilir ve ilgili soruları 
öğrencilerinize sorabilirsiniz;

Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları
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Bu madde devletlerin, şirketlerin ve 
sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir 
tüketim ve üretim İçin 10 Yıllık 
Çerçeve Programı’nın uygulanmasını, 
gıda israfının önlenmesini, atıkların 
azaltılmasını, kimyasal kullanımın 
azaltılmasını ve denetlenmesini, herkesin 
sorumlu üretim ve tüketim konusunda 
bilgilendirilmesini ve önleme, azaltma, 
geri dönüşüm ve tekrar kullanma 
yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde 
azaltılmasını kapsamaktadır. 

- Gıda atıklarının azaltılması konusunda 
neler yapabiliriz?
- Atıklarımız sizce doğada ne kadar 
sürede kaybolur?
- Plastik vb. katı atıkların geri dönüşümü 
ve tekrar kullanılmasına yönelik ne gibi 
tedbirler alabiliriz?

Bu madde özellikle karadaki faaliyet-
ler sonucunda ortaya çıkan atıkların, 
denize dökülmesi nedeniyle oluşan su 
kirliliğinin önlenmesini, okyanusların 
eski haline döndürülmesi için harekete 
geçilmesini, deniz canlılarının türlerini 
ve sayısını korumaya yönelik düzenle-
meleri kapsamaktadır.

- Karadaki faaliyetlerimize bağlı ola-
rak denize ve sulara ulaşan atıklarımız 
neler olabilir? Bu atıklar arasında sizin 
atıklarınız da olabilir mi?
- Bu atıkların azaltılması için neler 
yapabiliriz?
- Sizce bu atıklar denizde yaşayan 
canlıları nasıl etkiler?

Karasal yaşam maddesi tatlı su ekosis-
temlerinin korunmasını ve sürdürülebilir 
kullanımının sağlanmasını, çölleşmeyle 
mücadele edilmesini, biyoçeşitlilik kay-
bının durdurulmasını ve yok olmak üzere 
olan türlerin korunmasını, istilacı türlerle 
mücadele etmeyi ve sürdürülebilir geçim 
kaynaklarını desteklemeyi kapsamaktadır.

- Bulunduğunuz çevrede tatlı su eko-
sistemi var mı? Varsa bu gölün ya da 
nehrin korunması için neler yapabiliriz?
- Bulunduğunuz çevrede çölleşmenin 
arttığı ve yeşilin hızla azaldığı bir alan 
var mı? Varsa bu alanları yeniden yeşil 
hale getirmek için neler yapabiliriz?

İklim eylemi maddesi tüm ülkelerin, 
doğal afetlere ve iklim değişikliğine 
karşı dayanıklılığının ve uyum 
kapasitesinin artırılmasını, iklim 
değişikliği ile ilgili farkındalığın 
artırılmasını ve önlemlerin ulusal 
çaplı planlara ve stratejilere entegre 
edilmesini kapsamaktadır. 

- Bulunduğumuz bölgede hangi doğal 
afetlerle sık karşılaşıyoruz? 
- Doğal afetlere karşı daha hazırlıklı 
olabilmek için ne gibi önlemler 
alabiliriz?

Sorumlu Üretim 
ve Tüketim: Sudaki Yaşam

Karasal Yaşam

İklim Eylemi

12. 14.

15.

13
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Öğrenme
Senaryosu

Ders: Bu çalışmayı Türkçe, Hayat Bilgisi (4. Sınıflar için Sosyal Bilgiler) ve Fen Bilimleri 
dersleri ile disiplinler arası etkinlik şeklinde uygulayabilirsiniz.

Kazanımlar: Ek-1’de etkinlikle uyumlu ilkokul kazanımları verilmiştir. Hangi ders için 
çalışma yapmak isterseniz ilgili kazanımları Ek-1’den seçebilirsiniz. 

Süre: 8 Ders Saati
Hikaye yazma ön hazırlık   2 ders saati 
Sosyal duygusal beceri gelişimi  2 ders saati
Hikaye yazma etkinliği    2 ders saati
Yazılan hikayelerin paylaşımı   2 ders saati

Etkinlik sırasında desteklenen diğer beceriler: Bağlantısal düşünme becerileri, 
dikkat, işbirlikli çalışma (grup etkinliklerinde), demokratik tutum (grup etkinliklerinde), 
sunum yapma. 
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1. Ders: Öğrencilere bir hikayeyi oluşturan ögelerin sınıf düzeylerinde 
uygun şekilde anlatılması.

Okuduğumuz bir hikayede neler var?

Bu soruya öğrencilerin hikayedeki karakterleri merkeze alarak yanıt vermesi beklenmektedir. 
Hikayede zaman ve mekan kavramını ise öğrencilerinize örnekler üzerinden anlatabilirsiniz.

Bir hikayede olay karakterlerin başından geçer. Bir de hikaye boyunca hemen her sayfada 
bulunan bir ana karakterimiz olur. Hikayemiz genelde,

“Bir zamanlar…
Bir varmış bir yokmuş…
Eski zamanlarda…
Beş yıl önce…”
gibi ifadelerle başlar bu ise hikayemizin zamanını belirler.

Bir de hikayede yaşanan olayların geçtiği yerler vardır. Bir hikayede bu yerin neresi olduğunu 
aşağıdakine benzer ifadelerden anlayabiliriz. 
“Anneannemin evinde…

Uygulama
Öğrenme senaryosundaki hikaye yazma bölümünü (5. ve 6. Ders) iki şekilde uygulaya-
bilirsiniz;

1. Grup çalışması: Tartışma süreçlerini tahtaya yansıttığınız hikaye şablonu 
üzerinden gerçekleştirebilir ve öğrencilerle birlikte alınan karar doğrultusunda 
ortak bir hikaye tasarlayarak, hikaye kitabınızı yazabilirsiniz. Bu süreçte sınıftaki 
her bir öğrencinin hikayeye katkı sağlamasına özen göstermeniz önemlidir. 

2. Bireysel çalışma: Öğrencilerin sınıfta kişisel dijital araçları var ise 
hikayelerini sınıfta yazabilirler. Öğrencilerin sınıfta kişisel dijital araçları yok 
ise hikayelerini evdeki dijital araçlarda yazdıktan sonra .pdf formatında 
bilgisayarlarına indirerek size mail veya mesaj yolu ile iletebilirler. Etkinlik 
sonrasında gönüllü öğrencilerden yazdıkları hikayeleri sınıfta arkadaşları ile 
paylaşmasını isteyiniz.  
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Doğduğum köyde…
Ormanın derinliklerinde…
Uzayın derinliklerinde…
Yaşadığım mahallede…”
Bu ifadeler de hikayenin mekanını yani geçtiği yeri belirler.

Daha sonra örnek bir kısa hikaye okunur ve bu hikayedeki karakterler, zaman ve mekan 
unsurları çocuklarla tartışılarak belirlenir. 

2. Ders: Seçtiğiniz temalardan biri ile ilgili beyin fırtınası etkinliği yapılması. 

İklim değişikliği, sıfır atık ve deniz ekosistemi temalarından birisi ile ilgili beyin fırtınası etkinliği 
yapınız. 

Örnek: Öğrencilere “İklim değişikliği hakkında ne biliyorsunuz?” şeklinde açık uçlu bir soru 
sorunuz. Gelen yanıtları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, düzeltmeden ve kısaca tahtaya 
yazınız. 

Daha sonra öğrencilere iklim değişikliği hakkında kısaca bilgi veriniz. 
DenizTemiz Derneği tarafından hazırlanmış aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. TURMEPA İklim 
Değişikliği Filmi 

3. Ders ve 4. Ders: Sosyal duygusal beceri gelişimi etkinlikleri.

Uygulamanın amacı hikaye yazma etkinliği sırasında öğrencilerin sosyal duygusal becerile-
rini desteklemek ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili farkındalıklarını artırmaktır. Bu 
iki ders süresince aşağıdaki soruları sorarak öğrencilerinizin sosyal duygusal becerilerini ve 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili farkındalıklarını destekleyiniz;

- İklim değişikliği, su kaynakları ve atıklar konusunda yakın zamanda dikkatinizi çeken bir 
olay ya da haber ile karşılaştınız mı? - Sosyal Farkındalık/Sorumlu Karar Alma

- Sizce iklim değişikliği, su kaynakları ve atıklar konusunda bizim de yaptığımız hatalar ola-
bilir mi? Varsa bu hataları devam ettirmemek için ne gibi yaratıcı çözümler bulabiliriz? - Öz 
Yönetim/Öz Farkındalık

- İklim değişikliği, su kaynakları ve atıklar konusunda nasıl hedefler belirleyebiliriz? Bu hedef-
lerin gerçekleşmesi için neler yapabiliriz? - Sorumlu Karar Alma/Sosyal Farkındalık

- Gözlerinizi kapatın ve kendinizi; suları kirli gölde yaşayan bir balık, çöplerle dolu piknik 
alanında yaşayan bir ağaç veya kutuplarda yaşayan ve buzulların eridiğine tanık olan bir 
penguen olarak hayal edin. Nasıl hissederdiniz? (Öğretmene Not: Burada uygulamada seçi-
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len temaya göre tek bir soruyu öğrencilerinize yöneltiniz. Tüm soruların aynı anda sorulması 
öğrencilerin odaklanmasını zorlaştıracaktır.)
- İlişkisel Beceriler/Öz Farkındalık

Bu çalışma aynı zamanda öğrencilerinizin hikaye kurguları ile ilgili daha detaylı düşünmeleri 
için zemin hazırlayacaktır.

5. Ders ve 6. Ders: Hikaye şablonunun öğrenciler tarafından düzenlenmesi 
ve hikayenin yazılması.

Öğrencilere aşağıdaki soruları sorarak hikaye kurgularını oluşturmaları konusunda yardımcı 
olabilirsiniz. 

- Hikayenizde yer almasını istediğiniz karakterler hangileri?
- Hikayenizde vermek istediğiniz bir mesaj olacak mı?
- Hikayenizin zamanı ne zaman? (Öğrencilere hikayelerinin zamanını belirlemeleri için şu 
örnekleri verebilirsiniz; yıllar önce, geçen yaz, iki hafta önce vb.)
- Hikayeniz nerede geçiyor? (Öğrencilere hikayelerinin mekanını belirlemeleri için şu örnek-
leri verebilirsiniz; dedemin bahçesinde, eski evimizde, memleketimde vb.)

7. Ders ve 8. Ders: Öğrencilerin yazdıkları hikayeyi sınıf arkadaşları ile 
paylaşması.

Gönüllü öğrencilerden tasarladıkları ve yazdıkları hikayeyi sınıf arkadaşları ile paylaşmalarını 
isteyiniz.
Paylaşımdan sonra öğrencilere aşağıdaki soruları sorarak öğrencilerin kendini ifade ve su-
num becerilerini destekleyebilirsiniz;

- Hikayenizde en beğendiğiniz karakter hangisiydi?
- Seçtiğiniz tema ile ilgili evinizde veya okulunuzda yaptığınız çalışmalar var mı? Varsa bu 
çalışmalardan kısaca bahsedebilirsiniz. 
- Bu hikayeyi okuyan arkadaşlarınıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Hikayesini paylaşan öğrencilere teşekkür ediniz ve çalışmayı tamamlayınız. 
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EK-1: İlkokul Kazanımları (Türkçe, Hayat 
Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri)

İlkokul Türkçe Dersi Kazanımları

İlkokul 1. Sınıf Kazanımları
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar. 
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun 
boşluklar bırakır. 
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun 
şekilde kullanır. 
a) Büyük harflerin cümleye başlarken, özel isimleri ve 
başlıkları yazarken kullanıldığı, örneklerle vurgulanır. 
b) Nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi ve kesme 
işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur. 
T.1.4.9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 
T.1.4.10. Yazdıklarını gözden geçirir. Öğrencilerin 
yazdıklarını harf hatası, harf ve hece eksikliği, yazım ve 
noktalama kuralları açısından gözden geçirmeleri ve 
düzenlemeleri sağlanır. 
T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını 
sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda ser-
gilemeleri için teşvik edilir. Öğrencilere yazdıklarını sınıf 
içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir. 
T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar. 
a) Dikte, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yaptırılır. 
b) Yazma düzenine, sayfanın tamamının kullanılmasına 
ve temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır. 
T.1.4.13. Yazma stratejilerini uygular.

İlkokul 2. Sınıf Kazanımları
T.2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 
T.2.4.2. Şiir yazar. 
T.2.4.3. Kısa metinler yazar. 
a) Kartpostal ve/veya tebrik kartı yazdırılır. 
b) Öğrenciler günlük tutmaları için teşvik edilir. 
c) Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır. 
T.2.4.4. Kısa yönergeler yazar. Öğrencilerin basit 
yemek tarifi ile çocuk oyunu yönergeleri yazmaları 
sağlanır. 
T.2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 
T.2.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur. Kimlik 
bilgilerini (adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi vb.) 
içeren formları doldurmaları sağlanır. 
T.2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 
T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun 
yerlerde kullanır. 
a) Büyük harflerin adres yazımında, bayram isimleri 
(Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı vb.) ve tarihlerin 
(29 Mayıs 1453 vb.) yazımında kullanıldığı belirtilir. 
b) Nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi, ko-
nuşma çizgisi ve kesme işaretlerinin yaygın kullanılan 
işlevleri üzerinde durulur. 
T.2.4.9. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun 
boşluklar bırakır. 
T.2.4.10. Yazdıklarını düzenler. Öğrencilerin yazdıkla-
rını harf hatası, hece eksikliği ile yazım ve noktalama 
kuralları açısından gözden geçirmeleri ve düzenleme-
leri sağlanır. 
T.2.4.11. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını 
sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda ser-

gilemeleri için teşvik edilir. Öğrencilere yazdıklarını sınıf 
içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir. 
T.2.4.12. Yazma çalışmaları yapar. 
a) Dikte, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yaptırılır. 
b) Yazma düzenine, sayfanın tamamının kullanılmasına 
ve temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır. 
T.2.4.13. Soru ekini kuralına uygun yazar. 
T.2.4.14. Yazma stratejilerini uygular

İlkokul 3. Sınıf Kazanımları
T.3.4.1. Şiir yazar. 
T.3.4.2. Kısa metinler yazar. 
a) Mektup ve/veya anı yazdırılır. 
b) Öğrenciler günlük tutmaları için teşvik edilir. 
c) Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır. 
T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar. 
a) Öğrenciler, yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren 
kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir. 
b) Olayların oluş sırasına göre yazılması gerektiği 
vurgulanır. 
c) Öğrenciler yazılarına duygu ve düşüncelerini aktar-
maları için teşvik edilir. 
T.3.4.4. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 
T.3.4.5. Kısa yönergeler yazar. Öğrencilerin basit bir 
etkinlik ve çocuk oyunu yönergesi yazmaları sağlanır. 
T.3.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur. 
T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun 
yerlerde kullanır. 
a) Nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, soru 
işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi ve kesme işaretinin 
yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur. 
b) Kurum adlarının baş harflerinde, dizelerin başında, 
yer adlarının yazımında büyük harf kullanımı üzerinde 
durulur. 
T.3.4.8. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına 
uygun kullanır. 
T.3.4.9. Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve 
görseller kullanır. 
T.3.4.10. Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı 
yazar. 
T.3.4.11. Yazdıklarını düzenler. Yapılacak düzenleme 
çalışması sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama 
kuralları ile sınırlı tutulur. 
T.3.4.12. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını 
sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda ser-
gilemeleri için teşvik edilir. Öğrencilere yazdıklarını sınıf 
içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir. 
T.3.4.13. Harfleri yapısal özelliklerine uygun yazar. 
Öğrencilerin yazılarında harfleri asli ve ilave unsurları-
na dikkat ederek yazmaları sağlanır. 
T.3.4.14. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime 
ve cümleler yazar. Öğrencilerin yazılarında kelimeler 
arasında uygun boşlukları bırakarak özenli, okunaklı ve 
düzgün yazmaları yazmaları sağlanır. 
T.3.4.15. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa 
metinler yazar. Serbest veya bakarak kısa metinler 
yazmaları sağlanır. 
T.3.4.16. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, 
dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini 
kullanır. 
T.3.4.17. Yazma stratejilerini uygular.
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İlkokul 4. Sınıf Kazanımları
T.4.4.1. Şiir yazar. 
T.4.4.2. Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler 
yazar. Öğrencilerin bir aletin kullanılma aşamalarını 
anlatan broşür hazırlamaları, bir oyunun aşamalarını 
anlatan kitapçık hazırlamaları ya da yol tarifi yazmaları 
sağlanır. 
T.4.4.3. Hikâye edici metin yazar. 
a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği 
hatırlatılır. 
b) Kişi, olay ve mekân unsurlarının anlatılması sağlanır. 
T.4.4.4. Bilgilendirici metin yazar. 
a) Yazdıklarında duygu ve düşüncelerini aktarmaları 
için teşvik edilir. 
b) Verilen ya da kendi belirledikleri bir konu hakkında 
araştırma yapmaları sağlanır. 
T.4.4.5. Hayalî ögeler barındıran kısa metin yazar. 
T.4.4.6. Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 
T.4.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 
T.4.4.8. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimi-
ze henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 
T.4.4.9. Formları yönergelerine uygun doldurur. 
T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun 
yerlerde kullanır. 
a) Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru işareti, nokta, 
virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuş-
ma çizgisi ve kesme işaretinin yaygın kullanılan işlevleri 
üzerinde durulur. 
b) Kitap, dergi, gezegen ve yıldız adlarının yazımı ile iki 
noktadan sonra büyük harf kullanıldığı belirtilir. 
T.4.4.11. Yazdıklarını düzenler. 
a) Öğrenciler yazdıklarını dil bilgisi ve anlatım bozuk-
lukları yönünden kontrol etmeye teşvik edilir. 
b) Sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile 
sınırlı tutulur. 
T.4.4.12. Yazdıklarını paylaşır. 
a) Öğrenciler yazdıklarını sınıf içinde okumaları, okul 
veya sınıf panosunda sergilemeleri için teşvik edilir. Öğ-
rencilere yazdıklarını sınıf içinde okumaları konusunda 
ısrar edilmemelidir. 
b) Öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarına katıl-
maları için teşvik edilmelidir. 
T.4.4.13. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına 
uygun kullanır. 
T.4.4.14. Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, grafik 
ve görseller kullanır. 
T.4.4.15. İmza atar. İmzanın anlamı ve ismin baş harfi 
ile soy ismin bütününü sembolize etmesi gerektiği 
vurgulanır. Öğrencilere imzalarını belirlemeleri için 
kılavuzluk yapılır. 
T.4.4.16. Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri 
doğru yazar. 
T.4.4.17. Sayıları doğru yazar. Sayıların harflerle yazımı, 
birden fazla kelimeden oluşan sayıların yazımı, Romen 
rakamlarının yazımı üzerinde durulur. 
T.4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 
“de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır.
T.4.4.19. Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim 
anlamları ile kullanır. 
T.4.4.20. Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin 
yazar. Öğrencilerin kendi yazı stillerini oluşturmaları 
teşvik edilir. 

T.4.4.21. Yazma stratejilerini uygular. 
T.4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 

İlkokul Hayat Bilgisi Dersi Kazanımları

İlkokul 1. Sınıf Kazanımları
HB.1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvanları göz-
lemler. 
Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuş-
lar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb.), bu 
hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları 
üzerinde durulur. Gözlem yapılacaksa gerekli güvenlik 
önlemleri alınır. 
HB.1.6.2. Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler. 
Yakın çevresinde bulunan bahçe bitkileri, yabani bitkiler 
ve ağaçlar, bitkilerin zaman içinde nasıl değiştiğini 
(bitkilerin büyümesi, yapraklarını dökmesi ve açması ile 
çiçek açması vb.) gözlemler. Gözlemlerinden yararlanı-
larak bu hususlar üzerinde durulur. 
HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve 
bitkileri korumaya özen gösterir. 
HB.1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda 
duyarlı olur. 
Doğayı ve çevreyi temiz tutmak için gerekenlerin 
yapılması ve bu konuda çevredekilerin nezaket kuralları 
çerçevesinde uyarılması üzerinde durulur. 
HB.1.6.5. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt 
eder. 
Plastik, kâğıt, pil, bitkisel yağ ve cam gibi maddeler 
üzerinde durulur. 
HB.1.6.6. Güneş, Ay, Dünya ve yıldızları gözlemler. 
Güneş, Ay, Dünya ve yıldızların şekli ve büyüklüğü gibi 
konular üzerinde durulur. 
HB.1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır. 
HB.1.6.8. Mevsimlere göre doğada meydana gelen 
değişiklikleri kavrar. 
Mevsimlere göre doğadaki değişiklikler ile bu deği-
şikliklerin bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerindeki 
etkilerinin neler olduğu üzerinde durulur. 

İlkokul 2. Sınıf Kazanımları
HB.2.6.3. Yakın çevresindeki doğal unsurların insan 
yaşamına etkisine örnekler verir. 
Yakın çevresindeki doğal unsurların (iklim koşulları, yer 
şekilleri, toprağın verimliliği, su kaynakları vb.) insanlar 
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ele alınır. 
HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne 
katkıda bulunur. 
Plastik, kâğıt, pil ve cam gibi maddelerin tekrar kulla-
nılma alanları örneklenir. Bitkisel yağın uygun olmayan 
şekilde atılma/yok edilmesi durumları örneklenerek 
doğada ve gündelik hayatta oluşabilecek zararlara 
dikkat çekilir. 
HB.2.6.5. Doğa olaylarını tanır. 
Doğa olaylarından yağmur, dolu, kar, sis ve rüzgâr 
üzerinde durulur. Doğal olayların zarar verici olmaması 
için alınabilecek önlemler üzerinde durulur.
HB.2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir. 
Sel, heyelan, çığ, fırtına, hortum ve deprem gibi doğal 
afetler üzerinde durulur. Doğal afetler sırasında yardım 
eden Kızılay ve AFAD gibi kuruluşlar tanıtılır. 
HB.2.6.7. Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabi-
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lecek önlemleri açıklar. 
Deprem öncesi, anında ve sonrasında nasıl davranıl-
ması gerektiği de açıklanır.

İlkokul 3. Sınıf Kazanımları
HB.3.6.4 İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine 
yakın çevresinden örnekler verir. İnsanların doğal çevre 
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde durulur. 
Olumlu etkilerine de örnekler verilmesine özen gösteri-
lir. Nesli tükenmekte olan canlılara örnekler verilir. 
HB.3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorum-
luluk alır. 
Daha iyi yaşanılabilir bir çevre için su, hava ve toprak 
gibi doğal kaynakların temiz tutulması, uygun kulla-
nılması ve ağaç dikilmesinin önemi üzerinde durulur. 
Ayrıca konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları temel 
düzeyde tanıtılır. 
HB.3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı 
çevreye olan katkısına örnekler verir. Plastik, kâğıt, pil 
ve cam gibi maddelerin toplanma şekilleri ve tekrar 
kullanıma sunulma alanları örneklenir. Bu sürecin 
çevreye olan katkıları vurgulanır. Sayılan maddelerden 
birini kullanmak ve farklı işlev kazandırmak suretiyle 
sürdürülebilirlikte rol alabilecekleri fark ettirilir.

İlkokul 4. Sınıf Kazanımları (Sosyal Bilgiler 
Dersi)
SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları 
yapar. 
Öğrencinin yaşadığı çevrede karşılaşma olasılığı olan 
doğal afetlere öncelik verilir. Deprem çantası hazırlığı 
konusuna değinilir.
SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve 
doğaya zarar vermeden kullanır. Teknolojik ürünler için 
hazırlanan kullanım kılavuzlarına dikkat çekilir.
SB.4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında 
bilinçli seçimler yapar. 
Kaynakların sınırlılığı, fayda ve maliyet dengesi göz 
önüne alınacaktır. İstek ve ihtiyaçların birbirinden farklı 
olduğu vurgulanır.
SB.4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden 
kullanır. 
Sahip olduğu kaynakları bilinçli kullanarak tasarrufta 
bulunması gerektiği vurgulanır.

İlkokul Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

İlkokul 3. Sınıf Kazanımları
F.3.6.1. Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım 
F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları 
canlı ve cansız olarak sınıflandırır.
a. Canlıların sistematik sınıflandırılmasına girilmez.
b. Canlı türlerinden sadece bitki ve hayvanlardan söz 
edilir. 
c. Canlı ve cansız kavramlarında literatürdeki kavram 
yanılgılarına dikkat edilir. 
F.3.6.1.2. Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem 
sonuçlarını sunar. Bir bitkinin belirli bir süre boyunca 
gelişiminin izlenmesi ve gözlem sonuçlarının kaydedil-
mesi beklenir. 
F.3.6.2. Ben ve Çevrem Önerilen 
F.3.6.2.1. Yaşadığı çevreyi tanır. 

F.3.6.2.2. Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev 
alır. 
F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları 
açıklar. 
F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkı-
na varır. Millî parklar ve doğal anıtlara değinilir. 
F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yapa-
rak çözümler önerir.

İlkokul 4. Sınıf Kazanımları
F.4.6.1. Bilinçli Tüketici 
F.4.6.1.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davran-
maya özen gösterir. 
a. Elektrik, su, besin gibi kaynakların tasarruflu kullanıl-
masının önemi vurgulanır. 
b. Yeniden kullanmanın önemi üzerinde durulur. 
F.4.6.1.2. Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri 
dönüşümün önemini fark eder. 
Su, besin, elektrik gibi kaynaklara değinilir.
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