


1. Okul ve öğretmenine karşı sorumluluklarını bilir. 
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 Sorumluluk Çi-

çeği Boyama 

Kağıdı 

 Boya Kalemleri 

 Sorumluluk 

Ağacı 

1. Öğrencilere sınıfta uyulması gereken kurallar ve onlardan beklenilen davra-
nışların neler olabileceği sorulur.  

2. Öğrencilerden fikirler alındıktan sonra hep birlikte uyulması gerekenler listesi 
yapılır. Bu listenin içinde yerlere çöp atmamak, izin almadan konuşmamak, 
arkadaşının sözünü kesmemek, derse geç girmemek gibi birçok madde olabi-
lir.  

3. Ardından bu maddelerden hangilerinin ihlal edildiği tartışılır ve öğrencilerden 
objektif olmaları istenir. Hangi maddenin en çok ihlal edildiği saptanır ve bu 
maddeye örnek bir olay canlandırılır. Örneğin en çok ihlal edilen madde sını-
fa geç girmek ise bir öğrenci dışarı çıkar ve öğretmen konu anlatırken birden 
sınıfa girer. Böyle bir durumda dersi dinleyen öğrencilerin ne hissettikleri ve 
öğretmenin ne hissettiği konuşulur.  

4. Canlandırma sona erdikten sonra öğrencilere önceden hazırlanmış sorumlu-
luk çiçekleri dağıtılır. (Her öğrenci için bir adet) Bu etkinliğin hangi kural için 
uygulanacağı açıklanır.( En çok ihlal edilen kural olması önerilir). Her öğrenci-
nin çiçeğini boyaması ve üzerine adını, kuralı ve tarihi yazması söylenir. Sonra 
bu çiçekler sorumluluk ağacına asılır. Belirlenen kural her çiğnendiğinde o 
öğrenci çiçeğinden bir yaprak koparacaktır. Uygulama süresi bittikten sonra 
çiçeğinde en çok yaprak kalan belirlenir. (Bir veya iki kural için birlikte uygula-
nabilir.) 

 Sorumluluk Çi-

çeği 

 Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler 

1. Başarılıyım Çünkü ……….. etkinliği uygulanır. 
2. (Başarılıyım çünkü sınıf kurallarına uyarım. 
3. Başarılıyım çünkü okula zamanında geliyorum. 
4. Başarılıyım çünkü öğretmenimi seviyorum. 
5. Başarılıyım çünkü ödevlerimi zamanında yapıyorum vb. sorular ile sınıf 

öğretmeni bu anketi uygulayabilir.) 
6. Etkinlik sonunda ağaçta en çok yaprağı kalan öğrenciler belirlenir öğ-

retmen tarafından ödüllendirilir. 





1. Okul ve öğretmenine karşı sorumluluklarını bilir. 
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 Bilgisayar 

1. Öğrencilere sınıfta uyulması gereken kurallar ve onlardan beklenilen davra-
nışların neler olabileceği sorulur.  

2. Öğrencilerden fikirler alındıktan sonra hep birlikte uyulması gerekenler listesi 
yapılır. Bu listenin içinde yerlere çöp atmamak, izin almadan konuşmamak, 
arkadaşının sözünü kesmemek, derse geç girmemek gibi birçok madde olabi-
lir.  

3. Ardından bu maddelerden hangilerinin ihlal edildiği tartışılır ve öğrencilerden 
objektif olmaları istenir. Hangi maddenin en çok ihlal edildiği saptanır ve bu 
maddeye örnek bir olay canlandırılır. Örneğin en çok ihlal edilen madde sını-
fa geç girmek ise bir öğrenci dışarı çıkar ve öğretmen konu anlatırken birden 
sınıfa girer. Böyle bir durumda dersi dinleyen öğrencilerin ne hissettikleri ve 
öğretmenin ne hissettiği konuşulur.  

4. Canlandırma sona erdikten sonra öğrencilere önceden hazırlanmış sorumlu-
luk çiçekleri dağıtılır. (Her öğrenci için bir adet) Bu etkinliğin hangi kural için 
uygulanacağı açıklanır.( En çok ihlal edilen kural olması önerilir). Her öğrenci-
nin çiçeğini boyaması ve üzerine adını, kuralı ve tarihi yazması söylenir. Sonra 
bu çiçekler sorumluluk ağacına asılır. Belirlenen kural her çiğnendiğinde o 
öğrenci çiçeğinden bir yaprak koparacaktır. Uygulama süresi bittikten sonra 
çiçeğinde en çok yaprak kalan belirlenir. (Bir veya iki kural için birlikte uygula-
nabilir.) 

 Sorumluluk Çi-

çeği 

 Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler 

1. Başarılıyım Çünkü ……….. etkinliği uygulanır. 
2. (Başarılıyım çünkü sınıf kurallarına uyarım. 
3. Başarılıyım çünkü okula zamanında geliyorum. 
4. Başarılıyım çünkü öğretmenimi seviyorum. 
5. Başarılıyım çünkü ödevlerimi zamanında yapıyorum vb. sorular ile sınıf 

öğretmeni bu anketi uygulayabilir.) 



1. Ailede sorumlulukların paylaşılması gerektiğini bilir. 

2. Aile fertlerinin birbirinden sorumlu olduğunu bilir. 

3. Aile içinde görev paylaşımına katılmaya istekli olur.  

4. Üzerine düşen görevi yapmaktan mutlu olur. 

 

40  

Dakika 

Soru-  
Cevap, 

Yaparak
-

Yasaya-
rak öğ-
renme, 
Mektup 
yazma  

 Pano için ge-

rekli araçla 

 Mektup zarfı 

 Renkli kağıtlar 

 Yapıştırıcı 

1. Öğretmen, Hacivat ve Karagöz “Ailemize karşı sorumluluklarımız” kısa filmini 
izleterek derse giriş yapar. Film izlendikten sonra izlenimler alınır ve öğrenci-
lerle birlikte aileye karşı olan sorumluluklar maddeler halinde listelenir.  Aile-
ye karşı olan sorumluluklar sınıfta oluşturulacak olan “Ailem ve Benim Yerim” 
köşesine asılır. 

2. Ailem ve Benim Yerim Köşesi: Öğretmen tarafından öğrenci sayısı kadar ha-
zırlanan küçük zarflar, üzerine isimleri yazılarak panoya asılır. 1 hafta boyun-
ca öğrenciler ailelerine karşı yerine getirdikleri sorumluluklarını küçük kağıt-
lara yazarak öğretmen gözetiminde zarflara koyarlar. 

3. Haftanın bitiminde öğrencilerle birlikte belirlenen sorumlulukları en çok yeri-
ne getiren öğrenci tespit edilerek ertesi gün öğrencinin ailesi sınıfa davet edi-
lir ve öğrenci ödüllendirilir. Böylece sorumluluk değerine aile katılımı da sağ-
lanmış olur. 

 Hacivat ve Ka-

ragöz “Ailemize 

karşı sorumlu-

luklarımız” Vi-

deosu 

 Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar  

1. Etkinlik bitiminde öğrencilerden ailelerine karşı sorumluluklarıyla ilgili 
kısa bir mektup yazdırılır. 



1. Kendine karşı sorumluluklarını bilir.  
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 Film izleme 

 Görsel Okuma 

 Drama  

1. Öğretmen ‘’Kim Hazır’ isimli fıkra ile derse giriş yapar. Öğrencilerin dikkatini fık-
raya çeker. 

 “KİM HAZIR?” 
 Yıl sonu tatili yaklaşmıştı. Recep’in dersleri çok iyi değildi. Eve gidip durumu 
 babasına söylemeye korkuyordu. Belki faydası olur diye telefonla annesini  araya-
 rak şöyle dedi: 
 - Anneciğim, tatil oldu geliyorum. Ama maalesef sınıfta kaldım. Ne olursun  ben 
 gelinceye kadar babamı hazırla! 
  Duruma canı sıkılan ve morali bozulan annesi, oğluna şu cevabı verdi: 
 - Baban hazır oğlum, asıl sen kendini hazırla! 

2. Öğretmen fıkranın ardından öğrencilere ne anladıklarını sorar. 
3. Öğrencilerden gelen cevaplar üzerine dikkati sorumluluk kavramı üzerine çeker 

ve sorumluluğun genel tanımı verilir. 
4. SORUMLULUK: Kişinin kendine ve başkalarına karşı zamanında yerine getirmesi 

gereken hükümlülüklerdir. 
5. Ekte sunulan “Sorumluluğumu biliyorum” videosu izlettirilir. Kısa filmlerinin iz-

lendikten sonra öğrencilere öz değerlendirme formu dağıtılarak kendi yapıp yap-
madıklarını işaretlemeleri istenir. Sonrasında yapıp yapmadıkları üzerinde konu-
şulur.  

6. Küçük gruplarda öğrencilerin yerine getirmeleri gereken sorumluluklarına (dişini 
fırçalama, odasını toplama, annesine yardım etme vb.) ilişkin drama çalışması 
yaptırılır.  

 “Sorumluluğu-

mu Biliyorum” 

videosu 

 Hayat Bilgisi, Matematik, Türkçe, Görsel Sanatlar  

1. Kendinize karşı sorumluluklarınızı yerine getiriyor musunuz? 
2. Kendinize karşı sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizde ne gibi sorunlarla 

karşılaşıyorsunuz? Soruları öğrencilere yöneltilir. Alınan cevaplar üzerine 
kendimize karşı olan sorumluluklarımız tekrar edilerek etkinlik sonlandırılır. 



Açıklama : Bu form sizin sorumluluklarınızı yerine getirme davranışlarınızı değerlendirmek amacıyla 
hazırlanmıştır.            
           Tarih  : ……./……./……...…... 
Öğrencinin ;       Öğretmenin ; 
Adı Soyadı : …………………………………………...…  Adı Soyadı : …………………………………………...… 
Sınıfı  : ……./……...       
Numarası :…………………………………….    
 

Yönerge : Aşağıdaki ifadeleri okuyarak uygun seçeneği işaretleyiniz. 

ÖLÇÜLECEK DAVRANIŞLAR   

 Her  

zaman 
Sıklıkla Bazen 

Hiçbir  

zaman 

(4) (3) (2) (1) 

1 Yaptığım her şeyden sorumlu olduğumu bilirim.     

2 Günlük kişisel temizliğimi yaparım.     

3 Dişlerimi günde en az iki kez fırçalarım.     

4 Yatağımı ve giysilerimi düzenli bir şekilde toplarım.     

5 Zamanımı ve araç gereçlerimi planlı ve düzenli kullanırım.     

6 Ailemde yapabileceğim işlerde sorumluluk alırım.     

7 Sofra hazırlanırken anneme yardım ederim.     

8 Ailemdeki kişilerin birbirinden sorumlu olduğunu bilirim.     

9 
Aile büyüklerimle ilgilenir, ihtiyaçları olduğunda yardımcı olu-

rum. 
    

10 
Ailemle ilgili sorumluluklarımı yerine getirmekten mutlu olu-

rum. 
    

11 Derslerimle ilgili görevlerimi eksiksiz ve zamanında yaparım.     

12 Çevreme çöp atmam, çöplerimi çöp kutusuna atarım.     

13 Okul ve sınıf araç gereçlerine zarar vermem onları korurum.     

14 
Derse zamanında gelir, öğretmen gelmeden araç gereçlerimi 

hazırlar sessizce beklerim. 
    

15 
Derste arkadaşlarımın ve öğretmenimin sözünü kesmeden söz 

alarak konuşurum. 
    

PUAN     

Öğretmenin Görüşü: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………................................................................................ 



Açıklama : Bu form öğrencilerin sorumluluklarını yerine getirme davranışlarını değerlendirmek ama-
cıyla hazırlanmıştır.          
           Tarih  : ……./……./……...…... 
Öğrencinin ;       Öğretmenin ; 
Adı Soyadı : …………………………………………...…  Adı Soyadı : …………………………………………...… 
Sınıfı  : ……./……...       
Numarası :…………………………………….    
 

Yönerge : Aşağıdaki ifadeleri okuyarak öğrencilerin ölçütlere uygunluğunu derecelendiriniz.  

ÖLÇÜLECEK DAVRANIŞLAR   

 Her  

zaman 
Sıklıkla Bazen 

Hiçbir  

zaman 

(4) (3) (2) (1) 

1 Yaptığı her şeyden sorumlu olduğumu bilir.     

2 Günlük kişisel temizliğini yapar.     

3 Sınıfta beslenme ve temizliğine dikkat eder.     

4 Araç gereçlerine sahip çıkar.     

5 Zamanını ve araç gereçlerini planlı ve düzenli kullanır.     

6 Ailesinde yapabileceği işlerde sorumluluk alır.     

7 Ailedeki kişilerin birbirinden sorumlu olduğunu bilir.     

8 
Ailesiyle ilgili sorumluluklarını yerine getirmekten mutlu du-

yar. 
    

9 
Okulda suyu ve elektriği kullanırken tasarruflu kullanmaya dik-

kat eder. 
    

10 İstiklal Marşı ve bayrak törenlerine katılır.     

11 Dersleriyle ilgili görevlerimi eksiksiz ve zamanında yapar.     

12 Çevresine çöp atmaz, çöplerini çöp kutusuna atar.     

13 Okul ve sınıf araç gereçlerine zarar vermez onları korur.     

14 
Derse zamanında gelir, öğretmen gelmeden araç gereçlerimi 

hazırlar sessizce bekler. 
    

15 
Derste arkadaşlarının ve öğretmeninin sözünü kesmeden söz 

alarak konuşur. 
    

PUAN     

Öğretmenin Görüşü: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………................................................................................ 


