
MEF İLKOKULU KASIM – ARALIK AYI DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projede kasım ve aralık ayı Değerler 

Eğitimi Konusu: Yardımseverlik  

Öğrencilerimiz kasım ve aralık ayları içerisinde “Yardımseverlik” 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 “Yardımseverlik” Çalışmaları 

Öğrencilerde yardımlaşma davranışı ile ilgi bilinç oluşturabilmek amacıyla “Kimdir Bu 

Yardımsever?” etkinliği yapıldı. Öğrencilerle ilk önce yardımseverlik özellikleri konuşuldu ve 

yardımseverliği tanımlayan davranışların yazılı oldukları kartlar öğrencilere gösterildi. 

Kartlarda yazılı olan yardımsever davranışlar aşağıdaki gibidir: 

 

• Dersi anlayamayan arkadaşına yardım eder. 

• İhtiyacı olduğunda arkadaşıyla eşyalarını paylaşır. 

• Arkadaşının düşen eşyasını kaldırır. 

• Gerektiğinde sırasını arkadaşına bırakabilir. 

• Başkalari kapıdan çıkarken yada girerken kapıyı tutar. 

• Yalnız kendisi için değil herkes için iyi olanı ister. 

• Herhangi bir eşyasını unutan arkadaşıyla eşyasını paylaşır. 

• Bir yere yalnız gidemeyen arkadaşına eşlik eder. 

• Düşen birisini görünce kalkmasına yardım eder. 

• Arkadaşlarının sorunlarını dinler ve yardımcı olur. 

• Her zaman arkadaşlarının yanında olduğunu hissettirir. 

• Ağır eşyalar taşıyan arkadaşına yardım eder.  

• Birisi yere bir şeyler düşürdüğünde toplamasına yardım eder. 

• Öğretmenlere yardımcı olur. 

• Doğayı ve digger canlıları da önemser.  

 



Sırayla gelip bir kart çeken öğrenciler yazılan yardım davranışını  yapan  bir arkadaşının adını 

söyledi. Etkinlik her öğrencinin kart çekmesiyle devam etti ve etkinliğin sonunda yardım 

etme, gerektiğinde yardım isteyebilme davranışlarının önemi hakkında konuşuldu. Duygu 

paylaşımı yapıldı. Etkinliği sonlandırırken öğrencilere kağıt dağıtılarak yardımlaşma ile ilgili bir 

anılarını resimlemeleri istendi. 

 

2. Sınıflar Değerler Eğitimi “Yardımseverlik” Çalışmaları 

Öğrencilerin günlük hayatında “yardımseverlik” değerine uygun tutumlar geliştirebilmeleri 

amacıyla 2. Sınıflarda “Yardımlaşan Elmalar” etkinliği planlandı. Sınıfta yardım içeren 

davranışlarla ilgili beyin fırtınası yapıldı. Öğrencilerin kartondan kestikleri elmalara 

yardımlaşmaya örnek olabilecek davranışları yazmaları istendi. Elmalara yazılan davranışlar, 

kartondan yapılarak duvara yapıştırılmış ağaca asıldı ve sergilendi. Öğrencilerle 

yardımlaşmanın önemi üzerine konuşuldu. 

 

3. Sınıflar Değerler Eğitimi “Yardımseverlik” Çalışmaları 

Öğrencilerin “yardımseverlik” değerini kavrayabilmesi, bu değeri içselleştirebilmesi ve günlük 

hayatına yansıtabilmesi amacıyla “Yardımsever Ayaklar” adlı çalışma uygulandı. 

Bu çalışmada öğrenciler iki gruba ayrıldı ve grupların yan yana dizilmelerini istendi. Ardından 

“tahta ayaklar” öğrencilere gösterildi. Öğrencilerin sıraya girerek ayakları giymeleri söylendi. 

Bu sırada öğretmen yarışma parkurunun nerede biteceğini belirten çizgiyi uygun mesafeye 

çizdi ve ardından oyunun nasıl oynanacağını anlattı. Öğretmen, “Başla” yönergesini 

verdiğinde gruplar ayaklarını aynı anda hareket ettirerek yürüdüler ve bitiş çizgisine ilk ulaşan 

grup oyununu kazandı. 

 

4. Sınıflar Değerler Eğitimi “Yardımseverlik” Çalışmaları 

MEF Okulları İlkokul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak çocuklarımızda 

yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmek, empati becerisini geliştirmek, 

ve çocuklarımızın çevrelerine karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla 



gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz bulunmaktadır. Aralık ayında hayata 

geçirdiğimiz “Dilek Ağacı Projesi” ile MEF okulları olarak farklı kurum ve kuruluşlardaki 

çocuklarla kendi öğrencilerimiz arasında bir köprü kurduk.  “Dilek Ağacı Projesi” kapsamında 

bu çocukların ihtiyaç ve istekleri belirlendi ve bu dilekler ağacımıza asıldı. Öğrencilerimiz 

ağaçtan aldıkları dilekleri gerçekleştirdiler. Bu dilekler çoğunlukla temel ihtiyaçları (kaban, 

ayakkabı, eşofman) kapsadı. 

 

4.sınıf öğrencilerimize “Yardımseverlik” değeri kapsamında “Dilek Ağacı Projesi” detaylı 

sunuldu. Sunum sonrasında beyin fırtınası etkinliği yapıldı. Bu etkinliğin amacı sosyal 

sorumluluk ve yardımseverlik bilincini oluşturmak, öğrencilerin eyleme dönüştürdükleri bir 

proje ile ilgili dönüşümlü düşünmelerini ve bir değer olarak benimsemelerini sağlamaktı. 

Etkinlik, olumlu duyguların paylaşımı ile sonlandı.   

 

 


