
ÇOK DEĞERLİYİM PROJESİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 

AY DEĞER ALT DEĞERLER 
ÖNEMLİ GÜN VE 
HAFTALAR 

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER 

ARALIK HOŞGÖRÜ 1.Trafikte hoşgörü 
2. Eleştiriye açık 
olma 
3.Öneriye açık olma 
4. Merhamet 
5. Cömertlik. 
6. Öfke kontrolü 

• Mevlana Haftası 
• İnsan Hakları ve 

Demokrasi Haftası 
• Dünya İnsan Hakları 

Günü 
• Dünya Engelliler 

Günü 

•   Hoşgörü kavramını bilir ve insan 
hayatındaki önemini kavrar. 
•   İnsanlarla ilişki kurmada hoşgörünün 
önemini kavrar. 
•   Bireysel farklılıkları bilir ve kabul eder. 
•   Hoşgörünün saygı kavramıyla ilişkisini 
fark eder. 

 Okul içinde söz konusu değeri 
işleyen pano oluşturulur. 
(karikatür, resim, deyim, şiir, 
özlü söz …) 

 
• Okul içinde değerler 
panosunun yanında “Değerler 
Ağacı” oluşturularak, öğrencilerin 
bu ağaca söz konusu değere 
uygun olan nesne, kişi ve 
olayların fotoğraf/ kendi 
yaptıkları resimlerini asması 
sağlanır.  
 
• Söz konusu değer konulu 
“Slogan Yarışması” düzenlenmesi 
ve en iyi sloganın belirlenerek 
ödüllendirilir. 
 
• Okulun görülebilir bir yerinde 
kapalı olacak şekilde bir “İyilik 
Kutusu” oluşturularak söz konusu 
değer ile ilgili edindikleri 
deneyimleri ve sonrasında 
yaşadıkları olumlu ruh halini 
yansıtacakları “İyiliğe Mektup” 
etkinliği düzenlenir  ve en iyi 
mektubun belirlenerek 
ödüllendirilir. 
 
• Aylık değerler dergisi için sayfa 
hazırlanması ve  
cokdegerliyim35@gmail.com 
adresine mail ile 
gönderillir.(Taslağı yönerge 
sonunda yer almaktadır.) 
 
• Konu ile ilgili kısa filmlerin 
izlettirilir. 
 
• Aile bilgilendirme 
mektuplarının yazılır. 
 
• Söz konusu değer ile ilgili 
örnek öğrencilere “Değer 
Mektubu” verilir. (Taslağı 
yönergenin sonunda yer 
almaktadır.) 
 
 
• Söz konusu değer ile ilgili 
örnek öğrencilerin velilerine “ 
Veli Teşekkür Mektubu” 
gönderilir.(Taslağı yönerge 
sonunda yer almaktadır.) 
 

OCAK ÇEVREYE 
DUYARLILIK 

1. Doğaya Karşı 
Duyarlılık 
2. Hayvanlara Karşı 
Duyarlılık 

• Enerji Tasarrufu 
Haftası 

•   Geri dönüşüm bilincine sahip olur. ( 
ambalaj atıkları, şişe atıkları vs.) 
•   Yeşil alanları korur. 
•   Çevreyi temiz tutar, kirletenleri uyarır. 
•   Doğal kaynakları tasarruflu kullanır. 
•   Hayvanlara karşı sevgi, şevkat ve 
empati duygularını taşır. 
•   Nesli tükenme tehlikesi bulunan bitki 
ve hayvanlara yönelik çıkarımlarda 
bulunur. 
•   Atatük’ün çevreye duyarlılığı ile ilgili 
örnekler verir. 

ŞUBAT DÜRÜSTLÜK 1.Doğruluk. 
2.Başkalarına karşı 
adil olmak 
3.Cesaret 

 •   Arkadaşlarına karşı dürüst davranır. 
•   Ailesine karşı dürüst davranır. 
•   Çevresine karşı dürüst davranır. 
•   Öğretmenlerine karşı dürüst davranır. 

MART VATANSEVER
LİK 

1.Toprağın Vatan 
Olmasının Değeri 
2. Toplumsal 
Değerlere Saygı 
3.Maddi Ve Manevi 
Ortak Noktalarımız 
4.Vatana Karşı 
sorumluluklarımız 

• İstiklâl Marşı'nın 
Kabulü ve Mehmet 
Akif ERSOY'u Anma 
Günü 
•Şehitler Günü 
•Türk Dünyası ve 
Toplulukları Haftası 

•   Toprağın vatan olmasının değerini bilir 
ve önemini vurgular. 
•   Şehitlik ve Gazilik terimlerinin anlamını 
öğrenir. Şehitlik ve Gazilik terimlerine 
saygı gösterir. 
•   Toplumsal değerlere saygı gösterir ve 
geçmişini sahiplenir. 
•   Aynı topraklara ait olmanın önemini 
açıklar ve değerini bilir. 
•   Geçmişten gelen maddi ve manevi 
ortak noktalarımızı açıklar. 
•   Vatanımıza karşı sorumluluklarımızın 
ne olduğunu bilir ve üzerine düşen 
görevleri yerine getirir. 
•   Atatürk’ün vatan ve millet sevgisinin 
üstünlüğünü tanır. 

NİSAN İLETİŞİM- 
SELAMLAŞMA 
ve KÜLTÜREL 
DEĞERLER 

1. Selam verme ve 
güler yüzlü olma 
2. Etkili İletişim 
Kurma 
3. Kültürel 
değerlerimize sahip 
çıkma 
 

 
• Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı  
 

•   Selamlaşma ve nezaket kelimelerini 
günlük konuşmalarda kullanabilir. 
•   Dinlerken konuşurken göz teması 
kurar. 
•    Söz almak için sırasını bekler 
•   İletişimde dinlemenin anlamını 
tanımlar. 
•   Duygu düşünce ve yaşadıklarını 
karşısındakine uygun şekilde ifade eder. 
•   Türkçeyi ve söz dizini kurallarını doğru 
olarak kullanır. 
•   İletişimde sözel dil ile beden dilinin 
uyumlu olması gerektiğinin farkına varır. 
•   İletişim engellerini (alay etme, dalga 
geçme, emir verme, tehdit etme, nutuk 
çekme)bilir ve etkisini kavrar. 
•   Geleneksel yemek kültürünü tanır ve 
nasıl yapıldıklarını bilir. (Turşu, tarhana, 
çökelek vb.) 

MAYIS SAYGI-SEVGİ SAYGI 
1.Kendine saygı 
2.Anne babaya saygı 
3.Büyüklere Saygı 
4.Öğretmenlere 
Saygı 
5.Çevreye Saygı 
6.Bayrağa Saygı 
7. Farklılıklara Saygı 
8. Görgü kurallarını 
bilmek 
 
SEVGİ 
1.Başkalarını 
sevmek 

 
 
• Kardeşlik Haftası  
• Yunus Emre 
Haftası  
• Anneler Günü  
• Engelliler Haftası  
• Atatürk'ü Anma ve 
Gençlik ve Spor 
Bayramı  
 

•   Saygının nasıl bir duygu ve yaşantı 
olduğunu fark eder. 
•   Saygılı ve saygısız insanların özelliklerini 
öğrenir. 
•   Saygı kavramının anlamını bilir. 
•   Saygılı bir toplum olmanın gerekliliğini 
kavrar. 
•   Hayvanlara saygılı olma davranışlarını 
benimser. 
•   Saygısız davranışların sonuçlarını 
kavrayabilir. 
•   Saygı gösterilmesi gereken durumları 
fark eder.              
•   Görgülü ve nazik olmanın bir saygı 
davranışı olduğunu kavrayabilir. 
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2.Doğayı sevmek 
3.Farklılıkları 
sevmek 
4.Arkadaşlık 
5.Vefakarlık 
6.Sadakat 
7.Fedakarlık 

•   Kendine saygı ve saygıdeğer kavramını 
tanımlar. 
•   Farklılıklara saygı ile ilgili bilinç 
geliştirir. 
•   Büyüklere saygı davranışını geliştirir. 
•   Sevgisini ifade etmenin önemini kavrar. 
•   Sevgi kavramını tanımlar. 
•   Kişiler arası ilişkilerde birbirine sevgi ile 
yaklaşmanın önemini kavrar. 
•   Birbirlerine sevgi sözcükleri ifade 
edebilir. 
•   Çatışmaların çözümünde sevginin 
önemini fark eder. 
•   Sevgi ve saygının ilişkisini kavrar. 


