Küçük Yazarlar
Büyük Hikâyeler Projesi

ÖĞRETMEN REHBERİ
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Giriş
Herkese Merhaba,
Öğretmen bir babanın kızı olduğum için çocukluğum ve eğitim yaşantımın kritik bir dönemi köy
okullarında geçti. Köy okullarında eğitim aldığım sürece, yaşadığımız köyü, o köyün kültürel ve
sosyal yapısını, çocukların ihtiyaçlarını, okulun ve eğitim ortamının ihtiyaçlarını gözlemleme fırsatım
oldu.
Aradan yıllar geçti ve ben eğitim teknolojileri alanında çalışmaya başladım. Ancak köy okulunda
çalışan öğretmenlere ve öğrencilere dijital dünyada yaptığım çalışmaları bir şekilde ulaştırmak
istiyordum. Bu benim için bir anlamda çocukluğumda bulunduğum köylere vefa borcumu ödemek
gibiydi.
Bu hayalim doğrultusunda bir proje metni hazırladım. Hazırladığım proje Avrupa Birliği Sivil
Düşün Programı kapsamında kabul edildi. Ben de bana destek olan harika bir ekip ile çalışmalarıma
başladım. Öğretmenlere eğitim teknolojilerini basılı materyallere dönüştürüp öğrencilerine
ulaştırdıkları bir deneyim sunmak ve çocukların sosyal-duygusal farkındalığını ve becerilerini bir
hikaye yazma etkinliği ile desteklemek üzere ekibimle birlikte işe koyulduk.
Proje kapsamında bir hikaye şablonu geliştirdik. Geliştirdiğimiz bu hikaye şablonunu basılı olarak
köy okullarındaki öğretmen ve öğrencilere ulaştırdık. Bir dizi öğretmen eğitimi gerçekleştirdik ve bu
öğretmen rehberini hazırladık.
Proje süresince bana destek olan arkadaşlarıma ve Sivil Düşün ekibine teşekkürlerimle…

Yasemin Altınsoy
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Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri
Sosyal duygusal eğitim kavramı 1990 yılından sonra duygusal zeka alanında yapılan çalışmaların
da etkisi ile öne çıkmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin yalnızca akademik çalışmalarına odaklanan
yaklaşımlar yavaş yavaş etkisini yitirmiştir.
Profesör Maurice Elias, sosyal duygusal öğrenmeyi duygusal zekanın akademik alandaki
uygulaması olarak görmüş ve 21. yüzyılda okul ortamında 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 görevlerini gerçekleştirmek adına
düşünme, hissetme ve harekete geçme becerileri olarak tanımlanabilir.
1994 yılında kurulan CASEL (Collaborative for Academic Social Emotional Leaming) tarafından
belirlenmiş ve uluslararası literatürde de kabul görmüş beş ana beceri bulunmaktadır. Bu beceriler;
özfarkındalık, özyönetim, 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. Problemlere karşı
olumlu ve bilgi tabanlı çözümler üretmesi, uygulaması ve değerlendirmesi.

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. İhtiyaçları göz önünde
bulundurarak her iki tarafı da memnun edici çözümler bulabilmesi ve bu çözümler üzerinde
uzlaşabilmesi. Güvenli olmayan, gayrı ahlaki ve kanunsuz bir davranışta bulunmamak için
kararını karşı tarafa etkin bir şekilde iletmesi ve bu kararı harfiyyen uygulaması.
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Çocukların sosyal duygusal beceri gelişimini destekleyen kapsayıcı etkinlikler, çocuk haklarının
temel ilkeleri ile de bağdaşmaktadır. Çocukların kendi duygularını tanımlayabilmesi, kendi hayatları
ile ilgili uzun ve kısa vadeli hedefler belirleyebilmesi ve verdikleri kararlarının sorumluluklarını
alabilmesi, aynı zamanda yaşama ve gelişme hakkı, katılım hakkı, çocuğun yüksek yararı ve ayrım
gözetmeme ilkeleri ile yakından ilişkilidir.

ÖZ FARKINDALIK
Güçlü ve Zayıf Yönlerinin Farkında Olma
Kendini Doğru Algılama
Duygularını Tanımlayabilme

SORUMLU
KARAR ALMA

Motivasyon
Öz Güven

ÖZ YÖNETİM
Olumsuz Dış Etkilere Direnç
Öfke ve Duygu Kontrolü

Kararların Sorumluluğunu Alma

Stres Yönetimi

Etik Değerler

Eleştirel Düşünme

Durum Analizi

Öz Disiplin

Hedef Belirleme

Yaratıcılıık

Problem Çözme

İLİŞKİSEL
BECERİLER
Etkin Konuşma / Dinleme
Duygudaşlık (Empati)
İlişkileri Oluşturma
İşbirliği İçinde Çalışma
Çatışma Çözme
Yardım Etme / Yardım İsteme

SOSYAL
FARKINDALIK

Esneklik

Toplumsal Sorunların Farkında Olma
ve Çözüm Üretebilme
Aileye, Okula ve Topluma Aidiyet
Toplumsal Sorumluluk Projesi Yapabilme
Farklılıklara Saygı
Başkalarına Saygı
Değerlere Bağlılık

Çocuklukta sosyal duygusal beceri gelişiminin çocukların iyi olma ve ruh sağlığı üzerine olumlu
etkileri eğitim bilimleri, psikoloji gibi alanlarda yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Sosyal duygusal
becerilerin ön planda tutulduğu okullarda eğitim ortamları, iletişime, mizaha ve hata yapmaya
alan açmakta ve böylece çocuk-yetişkin diyaloğu da olumlu yönde gelişmektedir. Sosyal duygusal
becerileri desteklenen çocuklar, kendi davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını tanıyabilen
nitelikte yetişmektedir. Bu becerileri edinmiş çocuklar odaklarını, “Başkaları beni nasıl görüyor?”
sorusundan “Ben kendimi nasıl görüyorum?” sorusuna çevirebilmektedir.
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Birçok ülkede sosyal duygusal beceri gelişimini destekleyici etkinlikler kazanımlarla
ilişkilendirilmiştir. Bu etkinlikler, dersten ayrı değil müfredatla ve kazanımlarla bağlantılı olarak
öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Ülkemizde de benzer çalışmalar son zamanlarda
ivme kazanmıştır. Öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin değerlendirilmesinde ortak bakış
açısı oluşturmak amacıyla 26 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen “Öğrencilerin Sosyal ve Duygusal
Becerilerinin Değerlendirilmesi” isimli çalıştayda söz alan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar,
sosyal duygusal becerilerin vatandaşlık, ebeveynlik, gönüllülük ve girişimcilik gibi yetişkin rolleri
için son derece önemli ve belirleyici olduğunu söylemiş ve öğretmen ve öğrencilerin bu becerilere
yönelik farkındalığını artıran projelerin; ne istediğini ve güçlü yanlarını bilen, yeniliklere uyum
gösterebilen, hedeflerinin peşinden giden, sorunlara yaratıcı çözümler bulan, uyumlu çalışabilen ve
potansiyelini gerçekleştirebilen mutlu bireylerin yetişmesine katkı sunacağını belirtmiştir.
Bizler de bu proje kapsamında özellikle öğrencilerin sosyal farkındalığını, ilişkisel becerilerini ve
sorumlu karar alma becerilerini destekleyecek bir hikaye şablonu hazırladık ve bu hikaye yazma
şablonunu temel alarak Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Dersi Öğretim Programı (2019) içerisinde yer
alan kazanımlarla eşleşen bir ders planı hazırladık.

Hikaye Kitabı Yazma Etkinliği ile Eşleşen Kazanımlar
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 sergilemeleri 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.

7

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, konuşma 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 yazdıklarını harf hatası, hece eksikliği ile yazım ve
noktalama kuralları açısından gözden geçirmeleri ve düzenlemeleri sağlanır.
T.2.4.11. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf
panosunda sergilemeleri 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.
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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 aktarmaları 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 sergilemeleri 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
unsurlarına 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.

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.
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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, dilimize 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, konuşma 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 bozuklukları 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. Öğrencilere yazdıklarını sınıf içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir.
b) Öğrenciler kompozisyon ve şiir yarışmalarına katılmaları 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.
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İlkokul Düzeyi Örnek Ders Planı (7-11 Yaş)
Önemli Not: Bu plan basılı materyal kullanımına göre oluşturulmuştur. Aynı çalışma
okullarında tablet ve bilgisayar sınıfı bulunan öğrencilerle de birebir olarak uygulanabilir. Sınıfta akıllı
tahta varsa uygulamayı iki şekilde yapabilirsiniz:

1. Öğrencilerin bu etkinliği grup çalışması olarak yapmasını sağlayabilirsiniz. Tartışma süreçlerini
tahtaya yansıttığınız hikaye şablonu üzerinden gerçekleştirebilir ve öğrencilerle birlikte alınan
karar doğrultusunda ortak bir hikaye kitabı yazabilirsiniz. Bu süreçte sınıftaki her bir öğrencinin
hikayeye katkı sağlamasına özen göstermeniz önemlidir.

2. Açıklama ve tartışmaları sınıf ortamında gerçekleştirip öğrencilerin hikayelerini evde kendi
hesapları üzerinden yazmalarını sağlayabilirsiniz. Burada önemli olan öğrencilerin evde
hikayelerini yazarken sınıf ortamında yürütülen çalışmadaki akışı takip etmeleridir.
Çalışma basılı materyal ile yapılacaksa, çalışma süresince çocukların yazdıkları hikaye kitaplarını
yırtılma, ıslanma ve kaybolma gibi risklerden korumak adına sınıfta muhafaza edebilirsiniz ve
sadece bu uygulamanın yapılacağı derslerde öğrencilere dağıtabilirsiniz. Ancak çalışma sonrasında
öğrencilerin tamamlamış oldukları hikaye kitaplarını lütfen kendilerine veriniz. Çalışma süresince
öğrencilerin hikayelerini yeniden düzenleyebilmeleri için kurşun kalem kullanmaları gerekmektedir.

Ders: Türkçe
Kazanımlar: Yukarıda belirtilmiş olan kazanımlar içerisinden sınıf düzeyinize uygun kazanımları
seçiniz.

Sosyal Duygusal Beceriler: Aşağıda temel sosyal duygusal beceri alanları ile ilgili renk
açılımı verilmiştir. Uygulama içerisindeki soruların hangi beceri ile bağlantılı olduğunu anlamak için
bu renk açılımını kullanabilirsiniz.

1. Sorumlu Karar Alma
2. Öz Farkındalık
3. Öz Yönetim
4. Sosyal Farkındalık
5. İlişkisel Beceriler

Atölye sırasında desteklenen diğer beceriler: Bağlantısal düşünme becerileri, dikkat,
işbirlikli çalışma (grup etkinliklerinde), demokratik tutum (grup etkinliklerinde), sunum yapma.

Süre: 10 Ders Saati
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.
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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…			

Uzayın derinliklerinde…

Doğduğum köyde…			

Yaşadığım mahallede…

Ormanın derinliklerinde…
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: Boş hikaye şablonun çocuklarla birlikte incelenmesi ve ilk sayfanın

yazılması

Öğrencilere boş hikaye şablonu dağıtılır veya www.sendeyaz.net web sayfası üzerinden
şablon 5 açılır. Bu şablondaki karakterler, mekan ve zaman hakkında öğrencilerle konuşulur. Her
öğrencinin kendi hikayesi için seçtiği karakter isimlerini belirlediği zamanı ve mekanı başka bir kağıda
ya da defterine not alması istenir. Öğrenciler dilerse aşağıdaki soru cevap etkinlikleri sırasında da
not almaya devam edebilirler. Burada ve sınıf içi konuşmaların öğrenciyi yönlendirecek şekilde
olmamasına dikkat edilmelidir. Karakter ismi/isimleri verilmemelidir.
Önemli Not: Sınıfınızda farklı nedenlerle yazma konusunda zorlanan öğrenci veya öğrenciler
varsa onların bu çalışmayı soru cevap etkinliği şeklinde tamamlamasını sağlayabilirsiniz.
Daha sonra ilk sayfa açılır ve öğrencilere şu sorular sorulur:

• Burada gördüğünüz karakterler kimler olabilir?
• Her bir karakter neler hissediyor olabilir?
Burada her bir karakterden bahsederken isim ve
tanım kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Bu
tanımlama ve isimlendirmeler çocuğun hayal
dünyasına bırakılmalıdır. Bu nedenle karakterler
giysileri üzerinden tarif edilebilir. Örnek: Yeşil
elbiseli karakter ne hissediyor olabilir?
Karakterlerin mimikleri üzerinden öğrencilerinizin
duyguları okumasını sağlayabilirsiniz. Sonrasında
ise öğrencilerin okuduğu duygular üzerinden aşağıdaki sorulara benzer sorular sorabilirsiniz.
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Gözlüklü karakter biraz endişeli görünüyor. Sizce neden?
Kulaklığı olan karakter mutlu görünüyor. Sizce neden mutlu hissediyordur?

•

Karakterlerimizi evin dışında bekleyen biri var mı?

•

Evin içerisinde dikkatinizi çeken nesneler neler? Resim çerçevesi, dizilmiş ayakkabılar, yerdeki
yaprak halı, masa üzerindeki lamba, kolye, kulaklık detaylar öğrencilerin dikkatini çekebilir.

Bu soru cevap sürecinin ardından öğrencilerin ilk sayfayı yazması için süre verilir. Öğrenciler ilk
sayfayı yazarken aldıkları notları göz önünde bulundurabilirler.

3. Ders: Hikayenin yazılması
Bu üç sayfa yazılırken ve bundan sonraki her dersin başında bir hikaye sayfası ile ilgili
yönlendirici sorular sorulur, sorularla ilgili notlar aldırılır ve hemen sonrasında çocuklardan ilgili
sayfanın hikayesini yazmaları istenir. Öğrencilere yazdıkları sayfanın önceki derste yazdıkları sayfalar
ve sonraki sayfalarla ile ilişkili olması gerektiği hatırlatılır.

• Hikayemizin karakterleri hep birlikte nereye gidiyor
olabilirler?
Bu sorunun yanıtı için çocuklardan şablonun ilerleyen
sayfalarını yeniden incelemeleri istenebilir.

• Yeşil elbiseli karakter ne anlatıyor olabilir?
• Görselde dikkatinizi çeken hayvan türleri neler?
Öğrencilerin arkadaki maymunları fark etmeleri beklenir.

•

Sizce buradaki karakterler nasıl hissediyor olabilir?

•

Çok sevdiğiniz ve uzun süredir beklediğiniz bir
etkinliğe gitmeden önce siz neler
hissediyorsunuz?

•

Çevrenizde bu şekilde buluşup eğlendiğiniz
etkinlikler var mı?
Çocukların düğünleri, bayramları, kültürel ve yerel
özel günleri saymaları beklenir.

•

Karakterlerimiz bu etkinliği karşıdan gördüklerinde ne hissetmiş olabilirler?

• Bazı akşamlarda siz de sevdiğiniz kişileri ziyaret etmeye
gidiyor musunuz?

• Resimde kimler kimlerle kavuşmuş olabilir?
Arkadaşlar, akrabalar vb.

• Resimde beğendiğiniz neler hangi nesneler var?
• Bu karşılaşmada salyangoz ve diğer karakterler nasıl
hissetmiş olabilirler?
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4. Ders: Hikayenin yazılması
• Yaşadığınız yerde dans ederek eğlendiğiniz
etkinlikler neler?

• Bu sayfadaki karakterlerin hislerini tanımlayabilir
misiniz?

• Sizce şaşıran/endişelenen veya korkan karakter
neden böyle hissetmiş olabilir?

• Yaşadığınız bölgede daha önce orman yangını
çıktı mı?

• Eğer çıktıysa bu sırada sizler neler hissettiniz?
• Ya da ülkemizde gerçekleşen orman
yangınlarından haberiniz oldu mu?

• Bu resimdeki karakterler nasıl hissediyor
olabilirler?

• Resimdeki karakterler ne yapıyorlar?
• Bu resimdeki karakterler nasıl hissediyor
olabilirler?

5. Ders: Hikayenin yazılması
• Sizce karakterlerimiz yangını söndürebilmiş midir?
• Yangın söndürme çalışmaları sonrasında nasıl hissediyor
olabilirler?

• Sizce en çok hangi karakter yorulmuş olabilir?

• Resimde gördüğünüz orman ile kitabın başında
gördüğünüz orman arasında ne gibi farklılıklar
var?

• Bir ormanda yangın meydana geldiğinde bu
durumdan kimler etkilenir?

• Gözlüklü karakterimiz burada ne hakkında
konuşuyor olabilir?
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• Bir yangın sonrasında bizim üzerimize düşen görev ve
sorumluluklar var mıdır?

• Karakterlerimiz burada nasıl bir çalışma yapıyorlar?

6. Ders: Hikayenin yazılması
•

Daha önce yaşadığınız yer ile ilgili önemli
sorunların çözümü için arkadaşlarınızla veya
komşularınızla bir araya gelip hep birlikte çözüm
bulduğunuz bir durumla karşılaştınız mı?

•

Sizce burada karakterlerimiz hangi konuda
konuşuyor olabilirler?

•

Daha önce yaşanan sorun karşısında söz alarak
bir fikrinizi söylediniz mi? Çözüm önerinizi
sundunuz mu?

•

Burada karakterimiz ne söylüyor olabilir?

•

Bu son sayfada birbirinden farklı 3 kare
görünüyor. Bu karelerde neler görüyorsunuz?

•

Daha önce doğal enerji kaynaklarını duydunuz
mu? Bu sayfadaki doğal enerji kaynağı nedir?

•

Doğa ile işbirliği yapmamız mümkün mü?

•

Hikayemizin karakterleri yaşadıkları durum sonrasında nasıl kararlar almış olabilirler?

Öğrencilerin çalışmalarına kısaca göz atarak bu dersin sonunda olay örgüsünü tamamlamalarını
sağlayabilirsiniz.
Öğrencileriniz hikayelerini son sayfa görselleri dışında farklı bir şekilde tamamlamak isterse bir
sonraki sayfaya hikayelerinin son bölümünü yazabilirler.
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7. Ders: Hikayenin gözden geçirilmesi, hikayeye bir isim konulması ve yazar

adının yazılması

Hikayelerini tamamlayan öğrencilerden kendi hikayelerini gözden
geçirmelerini isteyiniz. Öğrencilere hikaye boyunca aynı zaman kipini
kullanmaları, hikayedeki karakterlerin isimlerinin ve olay örgüsünün
tutarlı olması konusunda rehberlik yapabilirsiniz. Ayrıca öğrencilerden
yazdıkları metni, dil bilgisi kuralları ve noktalama işaretlerinin kullanımı
bakımından da kontrol etmelerini isteyiniz.
Hikayelerini kontrol eden öğrencileri yazdıkları hikayede geçen
olay ile ilintili bir başlık bulmaları konusunda yönlendiriniz. Dileyen
öğrenciler kitabın ilk sayfasına bir ithaf yazısı yazabilirler. Burada
öğrencilerinizin sınıf düzeyine göre onlara ithaf yazısının manasını
açıklayabilirsiniz.
Tüm bu çalışmaların ardından kitapta çizer isminin hemen üstüne
Yazar ..çocuğun adı.. şeklinde kendi isimlerini yazmalarını söyleyiniz. Yazar adının son derse
bırakılması çocukların süreç boyunca bir ürün oluşturmaya yönelik motivasyonlarını canlı tutacaktır.

8. 9. ve 10. Ders: Öğrencilerin yazdıkları hikayeleri arkadaşları ile paylaşması
Bu üç ders süresince öğrencilerin her birinin yazdıkları hikayeleri arkadaşları ile paylaşmalarını
sağlayınız. Öğrencilerin öz yönetim ve sorumlu karar alma becerilerine destek olmak için sınıf
ortamını öğrencileri destekleyecek şekilde düzenleyiniz ve öğrencilere yazdıkları kitaplarla ilgili pozitif
geri bildirim veriniz.

Son Söz
Yukarıda siz kıymetli öğretmenlere sunmuş olduğumuz ders planının yalnızca örnek olduğunu
lütfen unutmayınız. Bu plan sizlerin uygulama biçimi doğrultusunda esneklik gösterebilir. Hikaye
yazma etkinliğini disiplinlerarası etkinlik, ebeveyn katılımlı etkinlik şeklinde de uygulayabilirsiniz.
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile hazırlanan bu hikaye şablonunu çevre ile ilgili özel gün
ve haftalarda şiir kitabı hazırlama, dergi hazırlama gibi çalışmalarda da kullanabilirsiniz.

Hayal gücünüz ve hikayeleriniz bol olsun :)
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