
DEMOKRASİ  

ARALIK 2016 



1. Hak, özgürlük ve sorumlulukları arasındaki ilişkiyi fark eder. 

2. Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalışmalarının demokrasi kültürüne bir 

örnek olduğunu fark eder.  

3. Demokrasi kültürünün gelişmesine katkıda bulunur.  

KAZANIM  

 

Kendini 

Beğenmiş 

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

1. Hafta 

Süre 
40  

Dakika 

Yöntem  

ve 

Teknik 

Beyin 

fırtınası, 

soru-

cevap, 

hikâye 

tamam-

lama, 

video 

Araç  - Gereç 

 Bilgisayar 

1. Sınıf öğretmeni “Kendini Beğenmiş Karnabahar” hikâyesini okur. 

Hikâye sonrası değerlendirme soruları sorularak soru-cevap çalışması 

yapılır. “Demokrasi nedir?”, “Niçin gereklidir?” sorularına cevap aranır.  

2. Sene başında sınıfta yapılan sınıf başkanlığı ve okul meclisi seçimleriyle 

ilgili konuşulur.   

3. Sınıf öğretmeni tarafından  “Okulda Demokratik Yaşam Videosu” öğ-

rencilere izlettirilir. 

SÜREÇ 

Ekler 

 Okulda Demok-

ratik Yaşam Vi-

deosu 

 “Kendini Be-

ğenmiş Karna-

bahar” Hikayesi 

 Hayat Bilgisi , Sosyal Bilgiler, Türkçe, İnsan Hakları ve Yurttaşlık 

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME 

1. Karnabaharın kendini beğenmesi doğru bir davranış mıdır? Neden? 

2. Bir sınıf başkanı seçiminde en doğru yöntem sizce nedir? 

3. Sınıftaki arkadaşlarınıza seçme hakkınızı devreder misiniz? 

4. Neden bir sınıf başkanı seçeriz? 

5. Bir sınıf başkanında aradığınız özellikler nelerdir? 

DEĞERLENDİRME 



Kendini 

Beğenmiş 

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

1. Hafta 

 Bir varmış bir yokmuş, kaplumbağalar koşar, tavşanlar oturmaktan bıkarmış, dev salyangozlar 
varmış develer ufacıkmış. Masal bu ya uzun boyunlu zürafa kısacıkmış anlayacağınız bu masalda işler 
pek karışıkmış. 
 Bir gün bir karnabahar yetişmiş toprakta. Aman görseniz ne hoşmuş göbeğinin ortasında çiçekle-
rin olduğunu gördükçe kendini pek bir severmiş. “Aman ne güzel oldum aman ne güzel oldum” der gü-
lermiş. Annesi ve babası pek hoşlanmış ilk önceleri. Bir karnabaharın kendini sevmesi ne güzel şey diye 
düşünmüşler. Onlar da bu koca göbekli koca çiçekli karnabaharı pek sevmişler. 
 Günler geçmiş bizimki büyümeye başlamış. Karnındaki baharlar da daha artmış yüzü gözü iyiden 
iyiye belirginleşmiş. Ee çocukluktan da çıkmış artık. Anlayacağınız kocaman bir kız olmuş ama `Aman 
ben ne güzelim aman ben ne güzelim` diyerek aynanın karşısında oturmaktan hiç vazgeçmemiş. Hatta 
birilerini gördüğünde başka karnabaharlarla oynadığında bile mutsuz oluyor ve kendini aynada seyret-
mekten başka bir şeyden mutlu olmuyormuş. Diğer karnabaharlar bunu bir türlü anlayamıyorlarmış 
çünkü ne zaman onunla oynasalar o hep kendi istediklerinin olmasını istiyor diğer karnabaharların hak-
larına hiç saygı göstermiyormuş. Sadece kendisini seviyor bu yüzden de hep sıranın başına geçiyor 
oyunda ilk o ebe olmak istiyormuş. Okulda da sınıf başkanlığı seçimlerinde seçim yapılmadan kendisi-
nin başkan olacağını söylemiş. Öğretmen bu konuda onu uyarmış ve sınıf başkanlığı seçiminde herke-
sin başkanlık için oy hakkı olduğunu ve kime isterlerse ona oy vermekte serbest olduklarını söylemiş. 
Bu durum bizim güzel mi güzel karnabahar’ın hiç hoşuna gitmemiş. 
 Anne ve baba karnabahar kızlarının bu durumundan rahatsız olmaya başlamışlar. Kendini beğen-
miş karnabahar ise odasından dışarı çıkmamış. Belli bir süre sonra sağlığı bozulmaya başlamış çiçekler-
le dolu göbeği kararmaya başlamış. O hâlâ “Benim gibi güzeli var mı şu sebzeler arasında” diye söyle-
nip duruyormuş. Bir gün karnı çok ağrımış annesi ve babası hemen doktora götürmüşler. Doktor amca 
onun ne kadar zamandır güneş görmediğini sormuş. Güneş görmediği için hastalandığını arkadaşlarıyla 
oynaması gerektiğini anlatmış. 
 Annesi ve babası gerçekten çok üzülmüşler. Bizim karnabahar ise hastalıklı yüzünü ve kararmış 
çiçeklerini ilk defa o gün fark etmiş. O günden sonra mahalledeki bütün karnabaharlarla koşmuş oyna-
mış sağlığı yerine gelmiş. Kendini beğenmişliği mi? Eee o da düzelmiş tabi. Kendini beğenmiş karnaba-
har herkesin başka başka özel yetenekleri olduğunu fark etmiş bütün karnabaharların ve bütün çocuk-
ların özel ve güzel olduğunu biliyormuş artık. Okulda da herkesin haklarına saygı göstermeyi söz almak 
için sırasını beklemeyi seçimlerde kim daha çok oy alırsa onun başkan olarak seçileceğini anlamış. Baş-
kalarının haklarına saygı göstermeden sıranın başına geçmek istemenin oyunlarda kurallara uymak ge-
rektiğinin sadece kendini değil tüm insanlığı sevmenin önemini anlamış ve artık çok mutlu bir karnaba-
harmış…. 

KENDİNİ BEĞENMİŞ KARNABAHAR 



1. Hak, özgürlük ve sorumlulukları arasındaki ilişkiyi fark eder. 

2. Sınıfındaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda 

bulunur. 

3. Demokrasi kültürünün gelişmesine katkıda bulunur. 

KAZANIM  

 

Sınıf  Kurallarını 

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

2. Hafta 

Süre 
40  

Dakika 

Yöntem  

ve 

Teknik 

Dramati-

zasyon, 

soru-

cevap, 

yaparak 

yaşaya-

rak öğ-

renme  

Araç  - Gereç 

 Sınıf kuralları 

listesi 

 Kurallara ilişkin 

görseller 

1. Sene başında belirlenen sınıf kurallarının neler olduğu konuşulur. Öğ-

rencilerden alınan sınıf kuralları tahtaya yazılır.   

2. En çok uyulmayan kurallar belirlenir. Neden uyulmadıkları tartışılarak 

kurallar yeniden yazılır/oluşturulur.  

3. Bu kuralların tüm sınıf tarafından kabul edilip edilmediği oylamaya su-

nulur. Oylama işleminin demokratik bir yöntem olduğu söylenir. Kabul 

edilen kurallar panoya asılarak herkesin bu kurallara uyması gerektiği 

vurgulanır.  

SÜREÇ 

Ekler 

  

 Görsel Sanatlar 

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME 

1. Kendini sözlü olarak ifade eder mi? 

2. Seçimlere katılmanın bir sorumluluk olduğunu biliyor mu?  

3. Kendi hak ve özgürlüklerinin farkında mı?  

DEĞERLENDİRME 


