
ADALET  

MART 2017 



1. Adalet konusunda temel bilgileri kavrar.  

KAZANIM  

 

Hikaye Çalışması  

  (İki At) 
Sınıf Düzeyi 
1. 2. 3. ve 4. Sınıf 

1. Hafta 

Süre 
40  

Dakika 

Yöntem  

ve 

Teknik 

Drama, 
Soru-  

cevap,  
anlatım, 
tartışma  

Araç  - Gereç 

 İki At Hikayesi 

İKİ AT 
  Köylünün biri sahip olduğu iki attan birisine tuz, diğerine de sün
 ger yükleyip pazarın yolunu tutmuş. Tuz yüklü at yükünün ağırlığı ile 
 zor yürüyor, nerede ise yere düşecekmiş gibi oluyordu. Oysa sünger 
 yüklü at rahatmış. Üzerinde efendisi olduğu halde zorluk çekmeden 
 yürüyebiliyormuş. 
  Dağlar tepeler aşıp sonunda bir nehre varmışlar. Tuz yüklü at  
 yorgun olmasına rağmen nehri kolayca geçmiş. Çünkü suya girince 
 üzerindeki tuzlar eriyip yok olmuş. Bunu gören sünger yüklü at da gir-
 miş suya. Ama o da ne? Sırtındaki süngerler suyu çektikçe atın yükü 
 ağırlaşıyormuş. 
  At giderek batmaya başlayınca üzerindeki efendisi “İmdaaaaattt” 
 diye bağırmaya başlamış. O sırada yoldan geçen birisinin yardımıyla at 
 da efendisi de zor kurtulmuşlar. Yolculuğun geri kalan bölümünde ise 
 tuz yüklü at rahat yürürken sünger yüklü at sıkıntı çekmiş. 
 

1. Yukarıdaki hikaye çocuklara okunur. Hikayedeki atların yerine siz ol-
saydınız hangi duygulara sahip olurdunuz? 

2. Kantinde sıra olduğunuzu düşünün sizden daha güçlü biri sizin önünü-
ze geçmek istese ne düşünürsünüz? 

3. “Siz kendi hayatınızdan bunlara benzer birer örnek verebilir misiniz?” 
diyerek öğrenciler konuşturulur. (3. ve 4. sınıf öğrencilerine verilen 
örnekler ile drama çalışması yaptırılır.) 

SÜREÇ 

Ekler 

  

 Hayat Bilgisi, Matematik 

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME 

1. Adaletin günlük yaşamdaki önemini biliyor mu? 
2. Günlük yaşamdan adaletle ilgili örnekler verebiliyor mu? 
3. Günlük yaşamında adaletli davranabiliyor mu? 

DEĞERLENDİRME 



1. Adaletin toplum içindeki rolünü kavrar.  

KAZANIM  

 

Çevremdeki 

Adalet 
Sınıf Düzeyi 
1. 2. 3. ve 4. Sınıf 

2. Hafta 

Süre 
40  

Dakika 

Yöntem  

ve 

Teknik 

Gösterip 
yaptır-

ma, 
Yaparak, 
Yaşaya-

rak, 
Soru-  

cevap,  
anlatım  

Araç  - Gereç 

 Dart 

 Top 

1. Dikkat Çekme: Öğretmen sınıfa girer ve belirlediği öğrencilerle aşağıda 
oyun oynayacağını, diğer öğrencilerin ise sınıfta bekleyeceğini belirtir. 
Diğer öğrencilerin tepkisi doğrultusunda adalet kavramı üzerine konu-
şulur.  

2. Sınıf içi veya bahçede iki grupla oynanacak oyunlarda top yuvarlama: 
Sınıf iki gruba ayrılır bir gruba şişmiş diğerine patlak top verilir ve oy-
namaları istenir.  

3. Hedef vurma (dart) bir grup gözü kapalı bir diğer grup gözleri açık ola-
rak oynatılır.  

4. Oyunlar duruma göre çeşitlendirilir.  

SÜREÇ 

Ekler 

   Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler 

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME 

1. Adaletsiz durumları fark edebiliyor mu? 
2. Adaletsiz durumlarda hakkını arayabiliyor mu? 

DEĞERLENDİRME 



1. Adalet bilinci gelişir.  

KAZANIM  

 

Adalet Kutusu 
Sınıf Düzeyi 
1. 2. 3. ve 4. Sınıf 

3. Hafta 

Süre 
40  

Dakika  

Yöntem  

ve 

Teknik 

gösterip 
yaptır-

ma,  
yaparak 
yaşaya-

rak  

Araç  - Gereç 

 Kutu 

 Renkli el işi kağıt-

ları 

 Yapıştırıcı 

 Makas 

 Kalın uçlu keçeli 

kalem 

 Renkli kartonlar 

(yeşil-kırmızı) 

1. Sınıfa getirilen malzemeler kullanılarak sınıf için bir adalet kutusu yapı-
lır.  

2. Öğrencilerle birlikte sınıfta adaletli ve adaletsiz davranışlar belirlenir.  
3. (Not: 1. sınıflar için) Adaletli davranışlar gösteren öğrencilerin isimle-

ri yeşil karta, adaletsiz davranışlar gösteren öğrencilerin isimleri kırmızı 
kartlara yazılarak kutuya atılır.  

 Haftanın sonunda kutudaki kartlar sayılarak en fazla yeşil karta sahip 
 öğrencinin ismi ve resmi panoya asılır. 
3. (Not: 2. 3. ve 4. sınıflar için) Adaletli davranışlar gösteren öğrencile-

rin isimleri ve yaptıkları davranışlar bir kağıda yazılır ve kutuya atılır.  
Haftanın sonunda kutudaki kağıtlar sayılarak en fazla kağıtta ismi ge-
çen  öğrencinin ismi ve resmi panoya asılır. 

SÜREÇ 

Ekler 

   Hayat Bilgisi, Matematik 

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME 

1. Hafta sonunda en adil öğrencisi seçilir ve panoya asılır. 
2. Adaletin önemini kavrar. 

DEĞERLENDİRME 



1. Adalet anlayışını ve kavramını benimser.  

KAZANIM  

 

Adalet Şekeri 
Sınıf Düzeyi 
1. 2. 3. ve 4. Sınıf 

4. Hafta 

Süre 
40  

Dakika 

Yöntem  

ve 

Teknik 

Drama, 
soru-  

cevap  

Araç  - Gereç 

 1 kutu şeker 

 Bilgisayar  

1. Dikkat çekme: “Keloğlan’ ın adaleti ve yardımseverliği” çizgi filmi iz-
lettirilir.  

2. 1 kutu şeker sınıfa getirilir.  
3. Her öğrenciye 5 tane şeker düşecek kadar ortaya şeker konulur. 
4. Öğrencilerden önce kendilerinin şeker almaları istenir.  
5. Her öğrenciye kaç şeker aldığı sorulur.  
6. Aldıkları şeker sayısına göre ne hissettikleri öğrencilere sorulur.  
7. Hepsinin şeker sayısı farklı olduğu için öğrencilerin görüşleri alınır.  
8. (Not: 1. ve 2. sınıflar için) Etkinliğin sonunda toplam şeker sayısı söy-

lenir ve eşit şekilde paylaşmaları istenir.  
8. (Not: 3. ve 4. sınıflar için) Etkinliğin sonunda sayı verilmeden hepsi-

nin eşit sayı olması sağlanır. En hızlı eşit paylaşımı kim yapacak diyerek 
yarışmaya da dönüştürülebilir. 

SÜREÇ 

Ekler 

 “Keloğlan’ ın 

adaleti ve yar-

dımseverliği” 

çizgi film video-

su 

 Hayat Bilgisi, Matematik 

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME 

1. Günlük hayatında adaletli davranabiliyor mu? 
2. Adaletli olmak kişiye ne kazandırır? 

DEĞERLENDİRME 



1. Adalet kavramının insan hayatındaki yerini fark edebilme.  

KAZANIM  

 

Bay ve Bayan 

Adalet 
Sınıf Düzeyi 
1. 2. 3. ve 4. Sınıf 

5. Hafta 

Süre 
40  

Dakika 

Yöntem  

ve 

Teknik 

Drama, 
soru-  

cevap, 
yaparak 
yaşaya-

rak  

Araç  - Gereç 

 Karton, 

 Yapıştırıcı, 

 Makas, 

 Keçeli kalemler  

 Tel zımba 

1. Getirilen Çocuk Hakları Bildirgesi okunur.  
2. Daha sonra ekte verilen pembe (Bayan Adalet) ve mavi (Bay Adalet) 

şapkaları  7. maddeye uygun şekilde yapılarak, aşağıda belirtilen du-
rumlarla ilgili canlandırmalar yapılır. 

3. Sırada beklerken fiziki olarak daha yapılı bir öğrencinin öne geçmeye 
çalışması, bay veya bayan adaletin adaleti sağlaması 

4. İki meyve veya nesnenin masaya konulup bir kişinin her ikisini de al-
ması durumunda bay veya bayan adaletin adaleti sağlaması. 

5. 4 çantanın 1 öğrenci tarafından taşınması, diğer öğrencinin hiçbir şey 
taşımaması durumunda, bay ve bayan adaletin adaleti sağlaması 

6. Örnekler uygulayan öğretmen tarafından geliştirilebilir.  
7. Not : Ekte verilen karton 

şapkalar kesik çizgili bö-
lümlerinden kesilecek, düz 
çizgilerden katlanacaktır. 
İki yan taraf oval olacak 
şekilde birleştirilerek arka 
tarafından zımba ile tuttu-
rulacaktır. 

SÜREÇ 

Ekler 

 Çocuk Hakları 

Bildirgesi  

 Hayat Bilgisi, Matematik 

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME 

1. Adaletli ve adaletsiz durumları fark edebiliyor mu? 
2. Adaletli ve adaletsiz durumlarda gerekli müdahaleyi yapabiliyor mu? 

DEĞERLENDİRME 



Çocuk Hakları Bildirgesi  



Bay Adalet Şapkası 



Bayan Adalet Şapkası 



 

ÖZ 

DEĞERLENDİRME 

FORMU 

Açıklama : Bu form sizin adaletli 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 Eşit paylaşımda bulunurum.     

2 Yapılan haksızlığa müdahale ederim.     

3 İnsanlar arasında ayrımcılık yapmam.     

4 Herkesi düşünmeye çalışırım.     

5 Olayları çok yönlü değerlendiririm.     

6 Kendimin ve arkadaşlarımın haklarını savunurum.     

7 Bencillik yapmam.     

8 Bulduğum eşyanın sahibini ararım.     

9 Başkasının eşyasını izinsiz kullanmam.     

10 
 Adalet kavramının insan hayatındaki yerini fark 

edebilirim. 
    

11  Herkese adaletli davranırım.     

12  Arkadaşlarıma verdiğim zararı karşılamak isterim.     

PUAN     

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

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

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



 

ÖZ 

DEĞERLENDİRME 

FORMU 

Açıklama : Bu form sizin adaletli 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 Eşit paylaşımda bulunurum.     

2 Yapılan haksızlığa müdahale ederim.     

3 İnsanlar arasında ayrımcılık yapmam.     

4 Herkesi düşünmeye çalışırım.     

5 Olayları çok yönlü değerlendiririm.     

6 Kendimin ve arkadaşlarımın haklarını savunurum.     

7 Bencillik yapmam.     

8 Bulduğum eşyanın sahibini ararım.     

9 Başkasının eşyasını izinsiz kullanmam.     

10 
 Adalet kavramının insan hayatındaki yerini fark 

edebilirim. 
    

11  Herkese adaletli davranırım.     

12  Arkadaşlarıma verdiğim zararı karşılamak isterim.     

PUAN     

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

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

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



 

ÖĞRETMEN 

DEĞERLENDİRME 

FORMU 

ÖLÇÜLECEK DAVRANIŞLAR   

 Her  

zaman 
Sıklıkla Bazen 

Hiçbir  

zaman 

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

1 Eşit paylaşımda bulunur.     

2 Yapılan haksızlığa müdahale eder.     

3 İnsanlar arasında ayrımcılık yapmaz.     

4 Herkesi düşünmeye çalışır.     

5 Olayları çok yönlü değerlendirir.     

6 Kendinin ve arkadaşlarının haklarını savunur.     

7 Bencillik yapmaz.     

8 Bulduğu eşyanın sahibini arar.     

9 Başkasının eşyasını izinsiz kullanmaz.     

10 
Adalet kavramının insan hayatındaki yerini fark 

edebilir. 
    

11 Herkese adaletli davranır.     

12 Arkadaşlarına verdiği zararı karşılamak ister.     

PUAN     

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

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

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

Açıklama : Bu form öğrencilerin adaletli davranışlarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  
        
           Tarih  : ……./……./……...…... 
Öğrencinin ;       Öğretmenin ; 
Adı Soyadı : …………………………………………...…  Adı Soyadı : …………………………………………...… 
Sınıfı  : ……./……...       
Numarası :…………………………………….    
 

Yönerge : Aşağıdaki ifadeleri okuyarak öğrencilerin ölçütlere uygunluğunu derecelendiriniz.  


