
ETKİNLİK ADI: Pelerin’ in Bir Günü 

Etkinliğin Amaçları:  

Bu etkinlik ile ilköğretim kademesinde öğrencilerinin; 

1. Zamanı daha iyi yönetebilmelerini 

2. Dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmalarını 

3. Belirledikleri hedefe ulaşmadaki hızlarını artırmayı 

4. Davranış ve alışkanlıklarında kontrol sağlamalarını  

5. Güçlü ve zayıf yönlerini tanımaları 

6. Kaygılarını azalmayı  

7. Daha mutlu olmalarını amaçlamaktadır. 

 

Etkinlik Amacı İle İlgili Açıklayıcı Bilgi:  

Bu etkinliğin amacı çocukların gelişen karakterlerinden biri olan öz disiplin davranışlarını fark 

etmelerini sağlamaktır. Öz disiplin kavramı, kendi davranışlarının sorumluluğunu almak, diğer 

bir deyişle onları kontrol etmek olarak özetlenebilir (Tao, Wang, Fan ve Gao, 2014; 

Zimmerman ve Kitsantas, 2014). Diğer bir ifadeyle kişinin kendi kendini yönetmesi, öz 

kontrolünü sağlaması, sorumluluklarını yerine getirmesi ve eylemlerini bir plana uygun olarak 

sürdürebilmesidir. Öz disiplin gelişmiş bir bireyin davranışlarında kararlılık, kesinlik, 

süreklilik, sakinlik, geribildirimi görmek mümkündür. Öz disiplin; olumlu bir okul ikliminin 

oluşması akademik başarıyı artırması ve öz-değerin gelişimini desteklemesi bakımından da 

oldukça önemlidir. Ayrıca öz disiplin sahibi bireylerin rekabet ederken etik davrandıkları 

kişisel sosyal ve ya akademik sorunları kendi kendileriyle çözdüklerini de göstermiştir. Bu 

etkinlik ile öğrencilerin davranış ve alışkanlıklarını kontrol edebilmeleri ayrıca belirlediği 

hedefe ulaşabilen, zaman kontrolü olan, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmış mutlu bireyler 

olmaları amaçlanmaktadır.  
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Materyal:  Ek-1, Çalışma Yaprağı-1, Boya Kalemleri, Vb… 

Süre: 40 Dakika (1 Ders Saati) 

 



Akış Süreci:  

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

dinleyeceğiz. Hikâyemiz “Pelerin’ in bir günü” denilerek aşağıdaki hikâye okunmaya 

başlanır. 

 

Pelerin her gününü birbirinden farklı maceralarla geçirirdi. Bir defasında komşu 

teyzenin kedisini kaldığı ağaç dalından indirmiş başka bir gün ise karşıdan karşıya 

geçmekte zorlanan bir yaşlıya yardım etmişti. Ev işlerinde de annesine babasına 

yardımcı olurdu. Kendi kişisel sorumluluklarını hep yerine getirirdi. Ödevlerini 

zamanında eksiksiz yapar sınıfta öğretmeninin verdiği sorumluluktan kaçmazdı. 

Arkadaşlarına vakit ayırır onlarla oynamaktan mutluluk duyardı. Yardım sever, 

eğlenceli ve cesur bir çocuk olduğu için arkadaşları ona Pelerin diye sesleniyordu. 

Pelerin mutlu bir çocuktu.  Yine bir gün sabah erkenden uyanmış elini yüzünü yıkamış, 

odasını toplamış kahvaltısını yapacaktı. Kardeşine okul çantasını hazırlamakta yardım 

edeceği sözünü hatırladı. Aynı zamanda annesine de kahvaltı için yardım etmek 

istediğini söylemişti. Okul zamanı için az bir süre kalmıştı. Kahvaltısını yapacaktı, 

dişlerini fırçalayacaktı, kardeşine okul çantası için yardım edecekti. Birden Pelerin’ in 

tüm gün yapması gerekenler aklına gelmişti. Okul arkadaşına, okula beraber gitme sözü 

vermişti bunun için evden on dakika erken çıkmaya ihtiyacı vardı. Okulda ise başka bir 

arkadaşıyla bir proje üzerinde çalışacaktı. Bir diğer arkadaşıyla futbol oynayalım diye 

sözleşmişlerdi. Öğretmeni de o gün derste trafik işaretleri konusunu işleyecekti ve 

Pelerin o ders için öğretmeninin asistanı olmayı da kabul etmişti. Yapması gerekenleri 

düşündükçe endişesi artmaya başlamıştı. Aslında hepsini yapmayı çok istediği 

yapmaktan mutlu olacağı şeylerdi. Düşünceli hali annesinin dikkatini çekti. Annesi 

Pelerin’ in yanına gitti ve biraz düşünceli göründüğünü neler olduğunu anlatmak isteyip 

istemediğini sordu. Bunun üzerine Pelerin tüm gün yapmayı çok istediğim onlarca şey 

var acaba hepsini yetiştirebilir miyim diye düşünüyorum dedi. Annesi endişesini 

anlamıştı “yapmak istediğin birçok şey olduğunu söyledin ancak önce günümüzü 

planlamalıyız. Yoksa yapmak istediğin şeyler yarım kalabilir. Hatta bazı işlerine yarın 

da vakit ayırabilirsin.” dedi. Hadi anlat bakalım okuldan sonra neler yapacaksın. 

Pelerin okul sonrasını da düşündü: ödevleri olacaktı, arkadaşlarıyla bisiklet turu 

yapacakları da geldi aklına. Bahçeye bir ağaç fidanı dikmek için dedesi alacaktı onu 

okuldan. Ailesi de okul çıkışı kuzenlerine gideceklerini birkaç gün önceden söylemişti. 

Tüm bunları düşünüyordu acaba süper güçlerimle hepsini yapabilecek miyim? 

Zamanım yetişir mi? diye düşünüyordu. Çünkü pelerin söz verdiği her şeyi yapmak 

istiyordu fakat tüm bunlar için zamanı yetmezdi. Daha önce de benzer durumlar 

yaşamış her seferinde birkaçı eksik kalmıştı. Bu durum Pelerini çok üzüyordu. Çünkü 

bir süper kahraman verdiği tüm sözleri yerine getirmeli diye düşünüyordu. Annesi onu 

can kulağıyla dinledikten sonra “yapmak istediklerini bir sıraya koyabilir misin” diye 

sordu. Bu aslında islerini planlamak anlamına geliyordu. Pelerin biraz düşündü ve tüm 

bunları bir güne sığdırmanın mümkün olmadığını anladı. Annesi tam da bundan 

bahsediyorum, gününü planlaman bu istediklerinin hepsini yapabilmeni sağlar diye 

devam etti. Öğretmeni okulda bahsetmişti bir keresinde bu konudan, adına “öz disiplin” 

diyordu.  

Öz disiplinin; kişisel öz bakımını yapmak, ev ve okul işlerini planlamak, ev 

dışında geçireceği zamanı planlamak, ekran saatini düzenlemek gibi davranışlar 



olduğu aklına geldi. Sanki endişesinin kaynağını anlıyor gibiydi. Aslında Pelerin 

planladığı her şeyi yapabilirdi ama bu isteklerini sıraya koymamıştı. Öz disiplin bir 

öğrencinin sahip olması gereken özelliklerden biriydi demişti öğretmeni. Pelerin bu 

özelliğini geliştirirse gerçek bir süper kahramana dönüşebileceğini hayal etti. Demek 

ki süper kahramanların bile yapacakları işleri eksiksiz yapmak için öz disiplin şart diye 

düşündü. Tabi bu özelliğinin gelişmesi içinde kararlı olmaya, yapmak istediği şeylere 

zaman ayırmaya ve çok çalışmaya devam etmeye ihtiyacı olduğunu anladı. Bu konuyu 

konuşmak Pelerini biraz rahatlattı. Annesiyle birlikte kahvaltı hazırladılar tüm gün 

yapmak istediği şeyleri düşündü ve bu işleri sıraya koydu. Kendini daha iyi 

hissediyordu. Artık gününü daha iyi planlamayı da öğrenecekti. Öz disiplin gerektiren 

davranışlar üzerinde düşünme kararı vermişti bile.   

 

2. Hikâyeyi dinledikten sonra, öğrencilere aşağıdaki soruları sırayla sorularak hikâye 

hakkında sohbet edebilirsiniz.  

 Kahramanımıza neden Pelerin ismiyle hitap ediliyor? 

 Kahramanımız yapmak istediği şeyleri yetiştiremeyeceğini anlayınca nasıl hissetti? 

 Kahramanımız süper kahramanların bile neye ihtiyacı olduğunu düşündü? 

 Siz kahramanımızın yerinde olsanız nasıl davranırdınız?  

 

 

Kazanımın Değerlendirilmesi: 

 

1. Etkinliğe başlamadan önce Ek-1 Öğrencilerin görebileceği şekilde akıllı tahtadan 

yansıtılır ya da bir çıktısı alınarak tahtaya asılır. 

2. Çalışma Yaprağı-1 kullanılarak öğrencilerden evde, okulda ve sosyal hayatta öz-

disiplin gösterebilecekleri davranışların bir listesini yapmaları istenir.  

3. Çalışma Yaprağı-1 tamamlandıktan sonra isterlerse öğrenciler bu çalışmayı istedikleri 

gibi boyamaları için süre verilir. Yazmış oldukları öz disiplin davranış planlarını 

isterlerse evlerine götürebilecekleri söylenir.  

 

İlave Bilgi ve Uyarılar:  

 

1. Okul öncesi öğrencileri ve birinci sınıf öğrencileri arasında henüz okuma yazma 

becerisini kazanamamış olan öğrencilerin sırasıyla sözel bildirimleri alınmalıdır.  

2. Özel Eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel özelliklerine göre ifade etme becerileri 

desteklenmeli etkinliğin ekinde yer alan Çalışma Yaprağı-1 sınıf öğretmeni eşliğinde 

doldurulmalıdır.  

 

Etkinliğin Kaynağı:  

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Algılarına Göre Çocuklarda Öz Disiplin Gelişimi: Uzun Bir Yol* Asiye 

PARLAK RAKAP** 

https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Search:self%20discipline/Order:Price-Asc/Page:6 

 

Etkinliği Hazırlayanlar: Mehmet Akif SAKARYA 

https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Search:self%20discipline/Order:Price-Asc/Page:6


Ek-1 

 

 



Çalışma Yaprağı-1 

 

ADI:           TARİH: 

SINIFI:  

 

Öz Disiplin Treni 

Yönerge: Okul, ev ve sosyal hayatlarınızda öz disiplin gösterebileceğiniz durumları yazınız. 

 

 

 

 

 

ÖZ_DİSİPLİN TRENİ OKUL EV SOSYAL HAYAT 


