
MEF İLKOKULU EYLÜL – EKİM AYI DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projede eylül ve ekim ayı Değerler 

Eğitimi Konusu: Dostluk ve Arkadaşlık 

Öğrencilerimiz eylül ve ekim ayları içerisinde “Dostluk ve Arkadaşlık” başlığı altında 

belirlenen konularda çeşitli çalışmalar yaptılar. Hazırlanan çalışmalar öğrenciler tarafından 

sınıflarda sunuldu ve panolarda sergilendi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

tarafından hazırlanan “Değerler Eğitimi Veli Bülteni” velilerimizle paylaşıldı. 

1. Sınıflar Değerler Eğitimi “Dostluk ve Arkadaşlık” Çalışmalar 

Değerler Eğitiminin “Dostluk ve Arkadaşlık” konusu kapsamında 1.sınıflar, “Kimdir bu?” adlı 

etkinliği gerçekleştirdiler. Dostluk ve arkadaşlığın insan hayatındaki önemini kavratmayı 

amaçlayan çalışmada sınıf etkinlikleri oyunlar yardımıyla desteklendi. 

2. Sınıflar Değerler Eğitimi “Dostluk ve Arkadaşlık” Çalışmaları 

1.sınıf öğrencileriyle benzer olarak 2. sınıf öğrencileri ile de dostluk ve arkadaşlık bilinci 

geliştirmek amacıyla “Kimdir bu?” etkinliği planlandı. Öğrencilerden biri ebe olmak üzere 

seçildi. Ebe sandalyeye oturtuldu ve gözleri bağlandı. Bir arkadaşı ebenin yanına getirildi ve 

“Yanına seni sevdiğini ve tanıdığını söyleyen birini getirdim, ne yapmasını istersin?” diye 

soruldu. Ebe, arkadaşını tanımak için ondan sesler çıkarmasını, taklit yapmasını istedi. 

Arkadaşını tanırsa, yer değiştirilerek oyuna devam edildi ve oyun sonunda öğrencilerle 

arkadaşları tanımanın önemi konuşuldu. 

 



3. Sınıflar Değerler Eğitimi “Dostluk ve Arkadaşlık” Çalışmaları 

Öğrencilerin “Dostluk ve Arkadaşlık” değerini kavrayabilmesi, bu değeri içselleştirebilmesi ve 

arkadaşlık ilişkilerini sağlam temellere dayandırabilmesi amacıyla “Arkadaş Arıyorum” 

etkinliği yapıldı. Her öğrenciden kendilerine verilen kağıtta yer alan çerçeveye arkadaşlarıyla 

en mutlu olduğu anı çizmeleri ve sonrasında kağıtta bulunan boşluğa hayallerindeki arkadaşı 

anlatan bir kompozisyon yazmaları istendi. Çalışma sonrasında öğrencilerin sınıf içinde 

paylaşım yapmalarına imkan tanındı.  

4. Sınıflar Değerler Eğitimi “Dostluk ve Arkadaşlık” Çalışmaları 

“Dostluk ve Arkadaşlık” değerinin öğrenciler tarafından içselleştirilmesi amacıyla “Karga ile 

Leyleğin Dayanışması” isimli bir  hikaye çalışması yapıldı.  

Çalışmanın başında aşağıdaki hikaye bütün sınıfa okundu: 

“Günün birinde, bir âlim yolda giderken iki ayrı cins kuşun birlikte uçtuklarını görmüş. 

Bunlardan biri karga, diğeri leylekmiş. Aslında her kuş kendi sürüsüyle yaşarmış kargalar 

karga sürüsüyle, leylekler de leylek sürüsüyle… Âlim “İki kuşun sürülerinden ayrı, bir arada 

uçmasının sebebi acaba ne?” diye merak etmiş. “Niçin kendi kardeşleri yerine bir yabancıyla 

beraber olmayı seçmişler?”diye düşünmüş. Kuşları izlemeye karar vermiş. Onlar nereye uçsa 

hangi dala konsa âlim peşlerindeymiş.  

Meraklı âlim bir süre sonra her iki kuşun da topal olduğunu fark etmişim “Yazık!” diye 

düşünmüş. “Demek sürülerindeki diğer kuşlar onların halinden hiç anlamamış. Bu sakat 

kuşlar da kendi kardeşlerine yük olmak istememişler. İyi ki birbirlerini bulmuşlar. Hallerinden 

anlayıp birbirlerine yardım ediyor, ihtiyaçlarını birlikte gideriyor olmalılar.” Böyle düşünen 

âlim kuşları izlemeye devam etmiş. Çok geçmeden yanılmadığını anlamış. Leylek, susadığında 

boynunu dereye uzatıyormuş. Ama topal olduğundan dengesini kaybedip düşecek gibi 

oluyormuş. Bunu hemen fark eden karga, leyleğin yardımına yetişip ona destek oluyormuş. 

Böylece leylek rahat rahat suyunu içiyormuş. Karga da topal ayağı yüzünden zor durumda 

kaldığı zaman, leylek bunu fark edip karganın yardımına koşuyormuş. Âlim, “Bu iki kuşun 

dostluğu ne güzel bir manzara.” demiş. “Hem can yoldaşı oluyor, hem hayatın zorluklarını 

birlikte aşıyorlar. Dayanışmayla birbirlerine destek oluyorlar. Farklı cinsten olmaları onların 

dostluğuna engel olmamış. İnsanların onlardan alacağı ne çok ders var.” diye düşünmüş. 



 

Çalışma öğrencilerin gruplar halinde çalışmaları ile devam etti ve duygu paylaşımı ile 

sonlandı. 

 

 


