
MİNİK ŞEF TARÇIN VE MUTLU ALIŞKANLIKLARI 

 

 

Gelişim Alanı: Akademik  

Yeterlik Alanı: Öz disiplin 

Kazanım/Hafta: Okul içinde ve dışında, hedeflerine ulaşmada öz-disiplinin önemini fark eder. 

Sınıf Düzeyi: Okulöncesi-İlkokul 

Süre: 40 dk (Bir Etkinlik Saati)  

 

Araç-Gereçler:  

1. Çalışma Yaprağı- 1 

2. Çalışma Yaprağı-2 

3. Çalışma Yaprağı-3 

4. Çalışma Yaprağı-4 

5. Bilgi Notu-1 

 

Uygulayıcı İçin Ön Hazırlık:  

1. Çalışma Yaprağı-1, Çalışma Yaprağı -2 ve Çalışma Yaprağı-3 etkinlik öncesi çıktısı alınarak ya 

da dijital ortamda kullanılmak üzere hazırlanır. 

2. Çalışma Yaprağı-4 ve Bilgi Notu-1 etkinlik uygulandıktan sonra aynı gün içerisinde velilere 

ulaştırılmak üzere çoğaltılarak hazırlanır. 

 

Süreç (Uygulama Basamakları):  

 

1. Uygulayıcı tarafından öğrencilere “Sevgili çocuklar! Bugün sizlerle bir hikâye dinleyeceğiz. 

Hikâyemiz Minik Şef’in hikayesi” denilerek aşağıdaki hikâye okunmaya başlanır. 

2. (Çalışma Yaprağı-1 öğrencilere gösterilerek) 

Minik Şef Tarçın saatinin çalmasıyla uyandı. Kurabiye yapmayı çok sevdiği için 

arkadaşları ona Minik Şef diyordu. Bugün de kahvaltısını yapıp o çok sevdiği kurabiyelerden 

yapmak için sabırsızlanıyordu. “Umarım okula da götürebilirim, arkadaşlarımla birlikte 

yeriz” diye düşündü. Kalktı hemen mutfağa koştu. Daha kimse kalkmamıştı. Malzemeleri 

çıkardı. Mutfaktaki seslere minik şefin annesi uyanmıştı. 

 “Şaşkın bir şekilde günaydın, ne yapıyorsun Minik Şef?” dedi. Minik Şef okuldan önce 

kurabiye yapmak istediğini söyleyince annesi önce biraz konuşalım dedi. Masaya oturdular 

ve annesi söze başladı: 

 “Heyecanını anlıyorum, mutfakta zaman geçirmeyi de çok seviyorsun. Ancak önce 

günümüzü planlamalıyız. Yoksa yapmak istediğin birçok şey yarım kalabilir. Önce bugün 

yapmak istediklerinin listesini yapalım.” dedi ve eline kâğıt kalem alarak Minik şef’in 

söylediklerini yazdı.  

Minik şef “Kurabiye yapmak, okula gitmek, dünden kalan ödevlerimi bitirmek ve tabi 

bir de okul çantamı hazırlamak. Eyvah arkadaşıma da söz vermiştim unuttum! Bugün 

okuldan önce satranç kulübünde satranç oynayacaktık” dedi.  



Minik Şef’in canı biraz sıkılmıştı ve kaygılandığını hissetti. Bütün bunları okuldan önce 

yetiştirmesi mümkün değildi. Kurabiye yapmaya vakti olmadığı için de üzülmüştü. Annesi 

“Tam da bundan bahsediyorum, gününü planlaman hepsini yapabilmeni sağlar. Buraya 

yazdıklarımızdan hangilerini okuldan önce yapman gerekiyor? hangilerini okuldan sonraya 

erteleyebilirsin?” diye sordu.  

Minik Şef Tarçın annesinin ne demek istediğini anlamıştı. Okulda öz disiplinden 

bahsetmişti öğretmeni “Ellerimizi düzenli olarak yıkamak, dişlerimizi fırçalamak, ev işlerine 

katılmak, okul işlerini planlamak veya ekran zamanını düzenlemek gibi basit alışkanlıkların 

öz disiplinin işaretleri olduğunu biliyordu. “Öz disiplin bir öğrencinin sahip olması gereken 

özelliklerden biridir demişti” öğretmeni. Minik Şef de öğretmenine hayallerinden 

bahsedince “Öz disiplin zaman gerektiren ve çok çalışma gerektiren işlerle ilgili çalışmaya 

devam etme yeteneğidir.” diye açıklamıştı.  

Minik şef koşarak odasına gitti. Akşama keyifle yapacağı lezzetli kocaman kurabiyeler 

için şimdi kurabiye yapmayı biraz ertelemesi gerekiyordu. “En azından akşama kadar bunu 

yapmadan durabilirim” diye düşündü. Hemen ödevlerini bitirmeye koyuldu. Hazırlanıp 

okula gitmeyi ve arkadaşına söz verdiği gibi okuldan önce satranç oynamak için 

sabırsızlandığını fark etti. Öz disiplini bilmek Minik Şef’e çok yardımcı olmuştu. 

3. Hikâyeyi dinledikten sonra, öğrencilere aşağıdaki soruları sırayla sorularak hikâye hakkında 

sohbet edebilirsiniz.  

Minik Şef Tarçın sabah ne yapmak için uyanmıştı ve neden yapamadı? 

Minik Şef istediklerini yapmaya vakti olmadığını fark ettiğinde nasıl hissetti? 

Peki, sizler istediğiniz sevdiğiniz şeyleri hemen yapamayınca nasıl hissediyorsunuz?  

Minik şef Tarçın öz disiplini daha önce kimden duymuştu? 

Peki, sizlerin öz disiplin deyince aklınıza neler geliyor? 

4. Öğrencilerin paylaşımları alındıktan sonra Çalışma Yaprağı-2 ve Çalışma yaprağı-3 

öğrencilerin görebileceği şekilde kullanılarak aşağıdaki yönerge ile süreç sonlandırılır. 

“Minik Şefin hikayesinde bahsettiği gibi ellerimizi düzenli olarak yıkamak, dişlerimizi 

fırçalamak, ev işlerine katılmak, okul işlerini planlamak veya ekran zamanını düzenlemek 

gibi basit davranışlar öz disiplinin işaretleridir. Öz-disiplin hedeflerimize ulaşmak için 

davranışlarımızı kontrol etmemiz ve isteklerimizi erteleyebilmemizdir. Bunun için öncelikle 

duygularımızı fark etmemiz gerekir.  

(Çalışma Yaprağı-2 öğrencilere gösterilerek) 

Günümüzü planlarken sabah uyandığımızda ‘bugün nasıl hissediyorum’ diye kendimize 

sormayı alışkanlık haline getirebiliriz. Aynı zamanda sağlıklı beslenmek, yeni şeyler 

keşfetmeye zaman ayırmak, eğlenceye-oyuna zaman ayırmak, nazik olmak, açık havada 

vakit geçirmek, dilek tutmak, teşekkür etmek, şükran duymak, yavaşlamak ve anda kalmak 

da öz disiplinle kazanabileceğimiz mutlu alışkanlıklardandır.  

(Çalışma Yaprağı-3 öğrencilere gösterilerek) 

Öz disiplin kazanmanın en önemli adımı da plan yapmak ve düzenli olarak 

davranışlarımızı devam ettirmektir. Plan yapmaya gün içerisindeki bütün işlerimizi hangi 

saatlerde ve ne kadar zamanla yapacağımıza karar vererek başlayabiliriz. Örneğin; her gün 

aynı saatte uyumak ve her gün aynı saatte uyanmak, 1-2 saat fiziksel egzersiz/aktivite 

yapmak, kitap okuma, araştırma, oyun oynama, resim yapma, tv, internet gibi etkinlikler 

için saatleri küçük parçalara ayırmak, ev işlerini birlikte yapmak (temizlik, bitkileri sulama, 

sofra kurma vb.) planlamamızı yaparken zaman ayırabileceğimiz işlerdir. 

Bazen plan yapmak ve uygulamak, duygularımızla ilgili konuşmak ve duygularımızı 

düzenlemek, sorumluluklarımızı yerine getirmek de zorlansak bile öz disiplin bize 

vazgeçmeden devam edebilme gücünü vermektedir. 



 

 Kazanımın Değerlendirilmesi: 

 

1. Çalışma Yaprağı-4 kullanılarak öğrencilerden benzer bir günlük planı da ebeveynleri ile birlikte 

evde yapmaları istenir.  

2. Bilgi Notu-1 velilere dağıtılır. 

 

Etkinliği Geliştiren: Ayşe SOYKUVVET 

 

Uygulayıcıya Not:  

1. Uygulayıcı eğer isterse etkinlik öncesinde kendi planlaması yaparak öğrencilere gösterebilir. 

Rol model olması açısından duygularını ifade etmesi, planını uygulamaya devam ettiği ile ilgili 

geri dönütler, mutlu alışkanlıklarımla ilgili paylaşımlarda bulunması öğrencilerin öz disiplin 

kazanması için etkili olacaktır. 

2. Bu etkinlik uygulandıktan sonra öz disiplin kavramının pekiştirilmesi için “Pelerin’li Çocuk” 

etkinliği yaş ve gelişim seviyesine göre uyarlanarak uygulanması da önerilmektedir. 
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Çalışma Yaprağı-1 



Çalışma Yaprağı-2 



 

Çalışma Yaprağı-3 

 
 
 



Çalışma Yaprağı-4 
 



Bilgi Notu-1 
 

Her başarılı insanın ve liderin sahip olduğu ve bunun istisnası olmayan tek 

özelliği nedir? Çok iyi görünmeleri ya da çok zeki veya şanslı olmaları mı dersiniz?  

HAYIR ! 

Onları zirveye taşıyan öz disiplindir. Bu insanlar her gün programlarına bağlı 

kalırlar ve programlarını gerçekleştirirler. 

 

Öz Disiplin Nedir? 

Öz disiplin, eylemleriniz üzerinde tam kontrole sahip olmak anlamına gelir. Yapmak 

istemediğiniz halde yapmanız gerekeni yapmak, duygularınızı düzenleyebilmektir. 

Öz disiplin uygulamada ustalaştığında hayatta başarıya yol açabilecek bir 

beceridir. 

Bir çocuğun öz disiplin kazanması için günlük rutini en azından şunları içermelidir: 

1. Duygularının farkında olmak için gün içerisinde nasıl hissettiği ile ilgili 

konuşmak 

2. 1-2 saat fiziksel aktivite/egzersiz yapmak 

3. Her gün aynı saatte uyanmak ve yatmak 

4. Kitap okuma, araştırma, oyun oynama, resim yapma, tv, internet gibi 

etkinlikler için saatleri küçük parçalara ayırmak 

5. Ev işlerini birlikte yapmak (temizlik, bitkileri sulama, sofra kurma vb.) 

 

 Çocuklar öz disiplini öğrendiğinde ne olabilir: 

1. Duygularının farkında olur. Dürtüye göre hareket etmekten kaçınır.  

2. Boşta kalıp zaman kaybetmek yerine serbest oyun dahil aktif olur. 

3. Sağlıklı bir rutini takip eder. Mutlu alışkanlıklar ve değerler edinir. 

4. Çok fazla TV izleme veya sürekli internette/sosyal medyada bulunma 

alışkanlığının üstesinden gelir. 

5. Yeni beceriler, hobiler öğrenir ve farklı fikirlerle tanışır. 

6. Gerçekçi hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için çalışır. 

7. Öz bakım becerilerini hatırlatmaya gerek kalmadan yapar. (Dışarıdan 

döndükten sonra ellerini yıkamak, kahvaltıdan hemen sonra hatırlatmaya 

gerek duymadan giyinmek gibi) 

8. Değerler eğitiminin de kazanılması için imkân sunar. (Suyu idareli kullanmak, 

yiyecekleri israf etmemek, dengeli beslenmek, şükran duymak gibi.) 

 

Çocukların ebeveynleri veya büyükleri taklit ederek öğrenir. Öz disiplinli bir 

yetişkin, iyi bir rol model olabilir. Çocuğunuz ve kendiniz için günlük planlar 

hazırlayarak uygulamanız çocuğunuzun öz disiplini öğrenmesini sağlayacaktır. 


