
VELİ 

MEKTUBU 

 Değerli Velimiz… 

 Eğitim, sadece okulla sınırlandırılamayacak, hayatın her alanında ve her zaman var olan bir süreç-

tir. Okulun yanı sıra ev, park, işyeri… Kısaca insanın yaşadığı her yer bir eğitim alanıdır.   

 Göz aydınlığımız, üzerlerine titrediğimiz yavrularımızın hayatta başarılı olabilmeleri ve iyi bir 

eğitim alabilmeleri için her fırsatı değerlendirmeli imkânlar ölçüsünde fırsat oluşturmaya çabalamalıyız. 

Okullarımız çocuklarımızı sadece sınavlara hazırlayan yapılar değildir, okullar sınavların yanında yav-

rularımızı hayata da hazırlar. Sınavlarda ülke sıralamasında hep zirvede olan Denizli’miz, siz değerli 

velilerimizin de özverili çabasıyla zirvede kalmaya devam edecektir.  

 Evlerimizi sınıflarımızın, velilerimizi de eğitim ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Ailenin 

dâhil olmadığı hiçbir etkinliğin istediğimiz ölçüde başarılı olamayacağının farkındayız. Sizlerin desteği 

fedakâr öğretmenlerimizin gayretleriyle yolumuza devam edeceğiz. 

 Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 2016-2017 eğitim yılında EDEP (Eğitimde Değerler 

Eğitimi Programı)’i uygulamaya başlıyoruz. Uzman bir ekibimizin gayretleriyle tamamlanan progra-

mımıza göre her ay bir değerimiz okullarımızda işlenecek, o değerle ilgili etkinlikler yapılacak. Okulla-

rımızda yapılacak etkinliklerin yanında öğrencilerimizin aileleriyle birlikte evde de o ayki değerle ilgili 

birtakım çalışmaların yapılması çocuğumuz için pekiştirici olacaktır. 

 Kıymetli velimiz, 

 İlk kez bu ay uygulamaya başladığımız (EDEP) Eğitimde Değerler Eğitimi Programımızın bu ayki 

teması vatanseverliktir. Kasım ayı boyunca okullarımızda bu değerimizle ilgili etkinlikler yapılacaktır. 

Siz de evinizde çocuklarınıza ayırdığınız zamanlarda; vatanseverlikle ilgili metinler okuyabilir, vatanse-

verlikte isim olmuş insanların hayatlarını sohbetlerinizde gündeme alabilirsiniz. Vatanın ne olduğu, va-

tansız kalmanın ne gibi sonuçları doğurduğu, bir vatana sahip olmanın bedeli, özellikle son dönemde 

ülkemizin yaşadığı sıkıntılar, vb. konularda çocuğumuzun da katıldığı karşılıklı konuşmalarla sohbet 

ortamı oluşturulabilir. Ayrıca çocuklarınızla vatanımızın dünya haritasında nerede yer aldığı, vatanı ve 

milletimizi temsil eden bayrağımızın rengi ve üzerindeki işaretlerin taşıdığı anlam, İstiklal Marşımızın 

anlamı ve yazılma şartları gibi konularda da düşüncelerinizi paylaşınız. Vatan sevgisinin sadece sözde 

kalan bir duygu olmadığının bilinmesi için vatandaşlık bilinci için yerine getirmemiz gereken sorumlu-

luklar (vergiyi zamanında ödeme, işini en iyi yapma düşüncesine sahip olma… Örnekler çoğaltılabilir.) 

ın ne olduğu konusunda da beyin fırtınası yapabilirsiniz. Mümkünse çevrenizde ziyaret edebileceğiniz 

bir şehit yakını ya da gazi varsa onlar ziyaret edilebilir. 

 Çocuklarımızın örnek alacağı ilk kişilerin aile bireyleri olduğunu hatırlatır; saygı ve sevgi ile gü-

zel günler dileriz. 

 

(EDEP) Eğitimde Değerler Eğitimi Programı 

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü 



1. Bayrağın vatan sevgisi  için ne anlama geldiğini kavrar. 

2. İstiklal Marşımızın vatan sevgisi için ne anlama geldiğini kavrar. 

KAZANIM  

 

Bayrağımı ve  

Milli Marşımı 

Öğreniyorum Sınıf Düzeyi 

1. ve 2. Sınıf 

1. Hafta 

Süre 
40  

Dakika 

Yöntem  

ve 

Teknik 

Yaparak, 
yaşaya-

rak,  
anlatım, 

soru  
cevap  

Araç  - Gereç 

 Renkli el işi ka-

ğıtları,  

 Boya kalemleri, 

 Slaytlar 

 Eva ya da ben-

zeri  materyaller  

1. Öğretmen sınıfa daha önceden hazırladığı ülke bayraklarını renkli ola-

rak  getirir (Akıllı tahtada gösterir) ve sınıfa veya gruplara dağıtır. Ülke-

mizin bayrağını bulmalarını ister. Öğretmen sınıfa şu soruyu sorar: 

2. Sizce her ülkenin bir bayrağı var mıdır? 

3. Bayrağımızı nerelerde görüyorsunuz? 

4. Bir millî maç öncesi istiklal marşımızın söylenişi videosunu izletir ve 

öğrencilere  gördüklerini sorar. 

5. “Neden bu insanlar ayakta ve kımıldamadan dikkatli bir şekilde istiklal 

marşını gür bir şekilde söylüyor” sorusunu sorar 

6. Alınan cevaplardan sonra “Bayrak ve Milli marş bir ülkenin bağımsızlık 

sembolleridir, olmazsa olmazı ve değer verilmesi gereken en önemli 

unsurlardır.” der. 

7. Ekteki Türk Bayrağı oluşturma oyunu öğrencilerle beraber oynanır. 

8. Öğrencilerden daha önceden getirilmesi istenen malzemeler ile bayra-

ğımızı oluşturmaları istenir. 

SÜREÇ 

Ekler 

 Türk Bayrağı 

oluşturma Oyu-

nu   Hayat Bilgisi Dersi  

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME 

1. Bayrağını tanıyor mu? 

2. İstiklal Marşı söylenirken nasıl davranılması gerektiğini biliyor mu? 

DEĞERLENDİRME 



1. Bayrağın vatan sevgisi  için ne anlama geldiğini kavrar. 

2. İstiklal Marşımızın vatan sevgisi için ne anlama geldiğini kavrar. 

KAZANIM  

 

Vatanımı 

Seviyorum  
Sınıf Düzeyi 

3. ve 4. Sınıf 

1. Hafta 

Süre 
40  

Dakika 

Yöntem  

ve 

Teknik 

Yaparak, 
yaşaya-

rak,  
anlatım, 

soru  
cevap  

Araç  - Gereç 

 Gerekli Görsel-

ler 

 Kalem 

 A4 kağıt  

1. Öğretmen daha önceden hazırlanmış; içeriği bayrak , şehitlik, Millî 

Bayramlar olan görselleri Bayrak Şiiri ile birlikte öğrencilere gösterir. 

2. Ek-te yer alan “Kınalı Hasan” metnini öğrencilere okur. 

3. Öğrencilere okunan metin ile ilgili duygularını sorar. 

4. Öğretmen şehitlik ile vatan sevgisini bağdaşlaştıran sloganlar bulmala-

rını sağlar. Bu sloganları tahtaya yazar. 

5. Öğretmen Yazılan sloganların altına “Bayrakları bayrak yapan üstün-

deki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” cümlesini ya-

zar. 

6. Kınalı Hasan’ın annesine bir mektup yazmaları istenir. 

SÜREÇ 

Ekler 

 Bayrak şiiri ve 

slaytı 

 “Kınalı Hasan” 

Metni. 

 Hayat Bilgisi Dersi, Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar ve Türkçe 

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME 

1. Bayrağını tanıyor mu? 

2. İstiklal Marşı söylenirken nasıl davranılması gerektiğini biliyor mu? 

3. Vatan ve bayrak sevgisiyle ilgili duygularını yazılı olarak ifade edebili-

yor mu? 

4. Vatan için en büyük fedakarlığın şehitlik olduğunu biliyor mu? 

DEĞERLENDİRME 



KINALI HASAN 

Bu hikaye, Çanakkale’de şehit olan Yozgatlı Hasan'ın hikayesidir 

Yozgatlı Hasan’ın lakabı da “Kınalı Hasan” olmuş  Çanakkale’de. Hasan, Yozgat ilinin Sarıkaya kazasına bağlı 

Karayakup köyünden... 

Daha bıyıkları terlememiş bu delikanlı ile kendisi gibi gencecik arkadaşları ile beraber yayan yapıldak yürüye-

rek Yozgat’tan çıkıp Çanakkale’ye ulaşmışlar. 

Burada 64. Piyade Alayı, 1. Tabur, 2. Bölüğe intisap edip çakı gibi Mehmetçik olmuşlar. Zaten taburlar, alaylar 

Çanakkale’de eriyip bittiği için cepheye gelen gönüllülere şiddetle ihtiyaç vardır. 

İkinci bölüğün komutanı Yüzbaşı Sırrı Bey, askerlerini savaşa hazırlamak için onların talimlerinden boş kalan 

istirahat anlarında onlarla tanışıp konuşurdu. Böyle bir vakitte, Yüzbaşı Sırrı Bey, Yozgatlı Hasan’la da tanıştı. 

Hasan’ın başındaki kına Sırrı Bey’in dikkatini çekti. Cepheye gelen askerlerin sağ ellerinde, sağ elinin üç parma-

ğında ya da sağ ayağının parmaklarında kına görmeye alışıktı Sırrı Bey, ama baştaki kınayı ilk defa görüyordu. 

Hasan’a bunun mânâsının ne olduğunu sorduğunda Hasan utandı, üzüldü ve dedi ki komutanına: 

- Komutanım, buraya geleceğim vakit anam yaktı bu kınayı. Ben de niye diye sormadım. 

Sırrı Bey: 

- Öyleyse bir mektup yaz da sor bakalım, biz de öğrenmiş olalım. 

Hasan: 

- Ben yazı yazmasını bilmem ki komutanım. 

Sırrı Bey: 

- Öyleyse sen söyle bölük yazıcısı yazsın köyüne, bakalım ne cevap gelecek? 

Hasan: 

- Baş üstüne komutanım. 

Bir istirahat anında bölük yazıcısı Hasan’ın yanına gelir. Hasan söyler, o yazar. Selam kelamdan sonra Hasan, 

bulunduğu yerin güzelliğinden, çiçeklerin kokusundan, arkadaşlarının dostluğundan, komutanının tatlı dilinden 

bahsettikten sonra, konuyu kınaya getirir. 

- Anacığım, kumandanım saçımdaki kınayı sordu, ben bilemedim. Arkadaşlarımın arasında mahcup oldum. 

Kardeşlerimi askere gönderirken sakın onların saçlarını kınalama. Onlar benim gibi mahcup olmasınlar. Kına-

nın bir mânâsı varsa bildir de kumandanıma söyleyeyim. 

 

KINALI HASAN 

Vatanımı 

Seviyorum  
Sınıf Düzeyi 

3. ve 4. Sınıf 

1. Hafta 

Ek : 1 



Mektup Yozgat yollarına çıkar. Cevap gelir mi gelmez mi, anasına ulaşsa okur mu, okutur mu belli değil. Lakin 

Çanakkale’de sırtlan gibi saldıran düşmana karşı koymak lazım geldiği için ihtiyat kuvvetlerinin fazla bekleyecek 

zamanı yoktur. 2. Bölük de savaşın en çetin alanlarında görev yapar. Bu öyle bir harptir ki, dünyada eşi benzeri 

olmayan bir vahşet yaşanmaktadır. Anadolu’nun kınalı koç yiğitleri, ellerindeki kıt imkanlarla, adeta etten bir 

duvar örüp düşmana geçit vermeden namusları için, vatan için buruşmaya başlamışlardır. Bu ateş cehennemin-

de nice kınalı koç yiğitlerimiz, körpecik delikanlılarımız şehit olmakta, Avrupalının kan içen canavar makineleri, 

gemileri, topları Gelibolu’yu bir kan gölüne çevirmektedir. 

Aradan iki ay geçmiştir. Bir gün Yüzbaşı Sırrı Bey’in bölük karargahına birkaç mektup ulaşmıştır. Yozgat’ın Sa-

rıkaya İlçesi Kara Yakuplar köyünün köy katibi mektubu Hasan’ın anasına ulaştırmış ve anasının söylediklerini de 

yazıp cepheye yollamış. Mektup da anası şunları yazmış: 

“Yavrum, Hasanım, Kınalı Kuzum, 

Mektubun geldi, sanki dünyalar benim oldu. Köy katibi okudu, ben ağladım. Kumandanını pek sevmişsin, ne 

güzel! O senin babının yarısıdır. Sakın ola yavrum kumandanının emrinden çıkma, önünden aykırı geçme. Ateşe 

bas dese basasın yavrum. Kars’tan, Siirt’ten, Adana’dan, Uşak’tan arkadaşların olmuş. Birbirinizi çok sevip iyi 

geçinirmişsiniz. Elbette öylesi yakışır yavrum. Onlar senin dünya ahret hakiki kardeşlerindir. Sakın onları incitme 

yavrum. Sütümü sana helal etmem. Kumandanın saçındaki kınayı sormuş. Bunda bilmeyecek ne varmış ki yav-

rum? Bizim burada Allah için kurban seçilen koçların başını kına ile süslerler. Ben de dört kardeşin içerisinde en 

çok seni sevdiğim için seni Hz. İsmail’e kardeş seçtim. O da kurban edilmek istendiğinde kınalanmamış mıydı? 

Yavrum, kıyamet günü, mahşer yerinde, o kına senin işaretin olacak, o kalabalıkta seni kolayca bulacağım. Aha 

işte benim kınalı kuzum da burada deyip seni bağrına basacağım.” 

              Anan Hatçe 

Sırrı Bey, iki gözü iki çeşme mektubu okur. Sonra posta erini çağırır. 

- Şu Yozgatlı Kınalı Hasan’ı bulun bakalım. Mektubunu ona ben okuyacağım, onun okuması yoktu. 

Çok geçmez posta eri geri döner. 

- Kumandanım Hasan bir hafta önce Arıburnu’ndaki şiddetli muharebede Hakk’a yürümüş. 

Sırrı Bey, orada göz yaşarı içerisinde yana yakıla bağırmaya başlar: 

- Bilmeliydim, bilmeliydim. Kurbanların kınalı olması gerek. Bu yiğitlerin hepsi de kınalı… Vatana kurban seç 

lip gönderildiler. Bunların hepsi de kınalı kuzu, hepsi de Hasan gibi…  

KINALI HASAN 

Vatanımı 

Seviyorum  
Sınıf Düzeyi 

3. ve 4. Sınıf 

1. Hafta 

Ek : 1 



1. Vatanımız için mücadele eden kahramanları tanır. 

2. Vatanımız için mücadele eden kahramanların fedakarlıklarını  öğrenir. 

3. Vatanseverlik duygusu gelişir  

KAZANIM  

 

Atalarımı 

Tanıyorum 
Sınıf Düzeyi 

1. 2. 3. ve 4. Sınıf 

2. Hafta 

Süre 
40  

Dakika 

Yöntem  

ve 

Teknik 

Yaparak, 
yaşaya-

rak,  
anlatım, 

soru  
cevap  

Araç  - Gereç 

 Bilgisayar 

 Sunu  

1. Ekte gönderilen fotoğrafları öğretmen dersten önce sınıfa veya kori-

dorlara asar. Öğretmen sınıfa gelirken koridorlardaki resimleri hiç ince-

lediniz mi? Sorusu ile dikkat çeker. Bunlardan tanıdıklarınız var mı? 

2. İsimler tahtaya yazılır. Ve bu kişilerin vatan için yaptıkları ile ilgili kısa 

bilgilendirmeleri içeren ekteki slayt izletilir. Boş Türkiye haritasının içi-

ne Türk Milli kahramanları ile özdeşleştikleri iller çalışmasında kes ya-

pıştır etkinliği yapılır. 

SÜREÇ 

Ekler 

 Türkiye haritası 

iller haritası (3-

4. sınıflar) 

 Türkiye haritası 

boş kutucuklu 

(1-2. sınıflar) 

 Türk kahraman-

ları resimleri  

 Sosyal bilgiler, Türkçe, Görsel Sanatlar   

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME 

1. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini kavramış mı? 

2. Vatanı için fedakarlık yapması gerektiğini biliyor mu? 

DEĞERLENDİRME 



1. Geçmişte vatanın kurtuluşu için geçen olayları tanır. 

2. Vatanı için fedakarlık yapar. 

KAZANIM  

 

Vatan Sana 

Canım Feda  
Sınıf Düzeyi 

1. 2. 3. ve 4. Sınıf 

3. Hafta 

Süre 
40  

Dakika 

Yöntem  

ve 

Teknik 

Yaparak, 
yaşaya-

rak,  
anlatım, 

soru  
cevap  

Araç  - Gereç 

 Boya kalemleri,  

 Konu ile ilgili 

resim 

 Karton 

 Kağıt  

 Bilgisayar 

 Sunu  

1. “Madem sol kolum var” adlı sunu gösterilerek 1. sınıflarda metin öğ-

retmen tarafından okunur. Diğer sınıflarda öğrencilere okutulur. Metin 

üzerinde öğrencilerle tartışılır. Çanakkale ve kurtuluş savaşıyla ilgili re-

simler paylaşılır ve konuşulur. “Sizce bir kişi günümüzde vatanı, dini ve 

milleti için neleri feda etmeyi göze alabilir?” sorusu sorularak alınan 

cevaplardan sonra “15 Temmuz”  videosu izletilir. 

2. 1. ve 2. sınıf öğrencileri konuyla ilgili resim çalışması yapacak. 

3. 3 ve 4. sınıf öğrencileri afiş çalışması yapacaklar. 

4. Not: Bir sonraki hafta için gerekli malzemelerin öğrenciler tarafından 

temin edilmesi sağlanır. 

SÜREÇ 

Ekler 

 “Madem sol ko-

lum var” metni 

 “15 Temmuz” 

videosu 

 Hayat Bilgisi Dersi 

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME 

1. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini kavramış mı? 

2. Vatanı için fedakarlık yapması gerektiğini biliyor mu? 

DEĞERLENDİRME 



1. Vatan kavramını bilir. 

2. Vatanımız olmazsa çekilecek sıkıntılar hakkında bilgi sahibi olur. 

KAZANIM  

 

Evim, 

Güzel Evim  
Sınıf Düzeyi 

1. ve 2. Sınıf 

4. Hafta 

Süre 
40  

Dakika 

Yöntem  

ve 

Teknik 

Yaparak, 
yaşaya-

rak,  
anlatım, 

soru  
cevap  

Araç  - Gereç 

 Yapıştırıcı 

 Türkiye haritası 

 Resimler  

1. 1. ve 2. sınıflarda “evini bul” etkinliği ile çeşitli hayvanların yaşadıkları 

yerlerin bulunması sağlanır. Evinin eşleşmediği canlının bulunmasın-

dan sonra öğrencilere  “Bu canlının evi olmadığı için başına ne gibi sı-

kıntılar gelebilir?” sorusunu sorar. 

2. Alınan cevaplar tahtaya yazılır. 

3. “Bizim millet olarak evimiz neresidir?” sorusu sorulur. 

4. “Vatanımız” cevabından sonra 

5. “Vatanımız olmasaydı?” ne gibi sıkıntılarımız olurdu beyin fırtınası ça-

lışması yaptırılır. 

6. Hazırlanmış Türkiye haritasına sınıf öğrencileri kendilerinin ve aileleri-

nin resimlerini yapıştırırlar ve haritanın üzerine çatı resmi yapılarak 

etkinlik tamamlanır. 

SÜREÇ 

Ekler 

 Hayvanlar ve 

yaşadıkları yerler 

eşleştirme resmi 

 Türkiye haritası 

boş çerçeve ola-

rak 

 Öğrenci ve aile-

lerinin resimleri 

1. Hayat Bilgisi Dersi 

2. Görsel sanatlar 

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME 

1. Yaşamımızı sürdürülebilmemiz için nelere ihtiyacımız var? 

2. Sizin bir eviniz olmasaydı başınıza hangi olaylar gelebilir? 

3. Öğrenci ve ailelerinin resimleri. 

DEĞERLENDİRME 



1. Bayrağın vatan sevgisi  için ne anlama geldiğini kavrar. 

2. İstiklal Marşımızın vatan sevgisi için ne anlama geldiğini kavrar. 

KAZANIM  

 

Vatanımı 

Seviyorum  

Çünkü Çalışıyorum 
Sınıf Düzeyi 

3. ve 4. Sınıf 

4. Hafta 

Süre 
40  

Dakika 

Yöntem  

ve 

Teknik 

Yaparak, 
yaşaya-

rak,  
anlatım, 

soru  
cevap  

Araç  - Gereç 

 Bilgisayar 

 Sunu 

1. “Aziz SANCAR” ın resmi öğrencilere gösterilir. 

2. “Bu kişiyi tanıyor musunuz ? ”sorusu sorulur. Adı tahtaya yazılır. 

3. “Aziz SANCAR” ile ilgili kısa bir slayt gösterisi yapılır. 

4. Onun söylediği şu cümleler tahtaya yazılır. 

- ”Vatan sevgim olmasaydı buralara ulaşamazdım.” 

- ”Çok çalışın çocuklarınıza da hem çok çalışmayı hem de vatan sev-

gisini öğretin.” 

- ”Memleketine faydalı olan tüm dünyaya faydalı olur.” 

“Sizler de ülkenizin geleceğine katkı sağlayacak neler üretebilirsi-

niz?” Sorusuyla tartışma yapılır.   

5. Çalışmalar grup ya da bireysel olarak yapılabilir. Yapılan çalışmalar için 

birkaç günlük süre verilir.  

6. Ortaya çıkan eserler panoda sergilenir ve sınıfta tek tek paylaşılarak 

öğrencilerin yaptıklarına değer verildiği ortaya konulur. 

SÜREÇ 

Ekler 

 Aziz SANCAR 

ile ilgili slayt.  

 Görsel sanatlar, Türkçe 

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME 

1. Vatanı için yapılan çalışmalar nedir? 

2. Vatanımız için nelerimizden vazgeçebiliriz? 

DEĞERLENDİRME 



 AKRAN 

DEĞERLENDİRME 

FORMU 

Açıklama : Bu form, öğrencilerin Vatan sembolleri ve Vatanı için nelerin yapılması gerektiği ile ilgili 
davranışlarının diğer öğrencilere gözlemlerine dayalı olarak değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Tarih  : ……./……./……...…... 
Öğrencinin ;       Öğretmenin ; 
Adı Soyadı : …………………………………………...…  Adı Soyadı : …………………………………………...… 
Sınıfı  : ……./……...       
Numarası :…………………………………….    
 

Yönerge : Aynı sırada oturan arkadaşınızın Vatan sembolleri ve Vatanı için nelerin yapılması gerektiği 
ile ilgili davranışlarını gözlemlerinize dayanarak aşağıdaki ifadelere göre uygun seçeneği işaretleyiniz. 

ÖLÇÜLECEK DAVRANIŞLAR   
 Her  

zaman 
Sıklıkla Bazen 

Hiçbir  
zaman 

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

1 İstiklal marşını her yerde tanır.     

2 Bayrağımı her yerde ayırt eder.     

3 İstiklal marşını duyunca saygı gösterir.     

4 
Bayrağımızın üzerindeki şekillerin ne anlama geldi-
ğini bilir. 

    

5 Vatan kelimesinin ne anlama geldiğini bilir.     

6 
Vatanın kurtuluşu için özveride bulunan insanları 
tanır.  

    

7 Vatanım için fedakârlıkta bulunur.     

8 Türk milli kahramanlarını tanır.     

9 Vatanın kurtuluşunda önemli olan olayları bilir.     

10 
Çanakkale savaşının ve Kurtuluş Savaşının Vatan 
için öneminin fark eder. 

    

11 Vatanı için çalışan, emek veren insanları tanır.     

12 
Vatanının gelişmesi için neler yapabileceğimin far-
kındadır. 

    

13 Vatanının millet için öneminin farkındadır.     

14 Vatanımız olmazsa çekilecek sıkıntıların farkındadır.     

15 Yaşadığı yerin onun için değerli olduğunu fark eder.     

PUAN     

    TOPLAM PUAN 



 ÖZ 

DEĞERLENDİRME 

FORMU 

Açıklama : Bu form, sizin Vatan sembolleri ve Vatanı için nelerin yapılması gerektiği ile ilgili yerine ge-
tirme 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 İstiklal marşını her yerde tanırım.     

2 Bayrağımı her yerde ayırt ederim.     

3 İstiklal marşını duyunca saygı gösteririm.     

4 
Bayrağımın üzerindeki şekillerin ne anlama geldiği-
ni bilirim. 

    

5 Vatan kelimesinin ne anlama geldiğini bilirim.     

6 
Vatanın kurtuluşu için özveride bulunan insanları 
tanırım. 

    

7 Vatanım için fedakârlıkta bulunurum.     

8 Türk milli kahramanlarını tanırım.     

9 Vatanın kurtuluşunda önemli olan olayları bilirim.     

10 
Çanakkale savaşının ve Kurtuluş Savaşının Vatan 
için öneminin farkındayım. 

    

11 Vatanı için çalışan, emek veren insanları tanırım.     

12 
Vatanımın gelişmesi için neler yapabileceğimin far-
kındayım. 

    

13 Vatanımın millet için öneminin farkındayım.     

14 
Vatanımız olmazsa çekilecek sıkıntıların farkında-
yım. 

    

15 Yaşadığım yer benim için değerlidir.     

PUAN     

    TOPLAM PUAN 



 

ÖĞRETMEN 

DEĞERLENDİRME 

FORMU 

Açıklama : Bu form, öğrencilerin Vatan sembolleri ve Vatanı için nelerin yapılması gerektiği ile ilgili 
davranışlarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
            Tarih  : ……./……./……...…... 
Öğrencinin ;       Öğretmenin ; 
Adı Soyadı : …………………………………………...…  Adı Soyadı : …………………………………………...… 
Sınıfı  : ……./……...       
Numarası :…………………………………….    
 

Yönerge : Aşağıdaki ifadeleri okuyarak öğrencinin ölçütlere uygunluğunu puanlayınız.  

ÖLÇÜLECEK DAVRANIŞLAR   
 Her  

zaman 
Sıklıkla Bazen 

Hiçbir  
zaman 

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

1 İstiklal marşını her yerde tanır.     

2 Bayrağımı her yerde ayırt eder.     

3 İstiklal marşını duyunca saygı gösterir.     

4 
Bayrağımın üzerindeki şekillerin ne anlama geldiği-
ni bilir. 

    

5 Vatan kelimesinin ne anlama geldiğini bilir.     

6 
Vatanın kurtuluşu için özveride bulunan insanları 
tanır. 

    

7 Vatanı için fedakârlıkta bulunur.     

8 Türk milli kahramanlarını tanır.     

9 Vatanın kurtuluşunda önemli olan olayları bilir.     

10 
Çanakkale savaşının ve Kurtuluş Savaşının vatan 
için önemini bilir. 

    

11 Vatan için çalışan, emek veren insanları tanır.     

12 
Vatanın gelişmesi için neler yapabileceğimin farkın-
dadır. 

    

13 Vatanın millet için öneminin farkındadır.     

14 Vatanımız olmazsa çekilecek sıkıntıların farkındadır.     

15 Yaşadığı yerin kendi için değerli olduğunu hisseder.     

PUAN     

    TOPLAM PUAN 


