
 

 

SINIF KURALLARINI OLUŞTURUYORUZ 

 

 Sosyal uyum insanın sosyal çevreye iyi bir şekilde uyum gösterebilmesidir. 

Uyum sağlayabilmesi için de bireyin birtakım becerilere sahip olması 

gerekir ki ilişkilerini sağlıklı sürdürebilsin. Bu etkinlikte amacımız çocuğun 

karakter oluşumuna sosyal uyum adına sorumluluk alabilmesini sağlamaktır.  

 Sınıf ortamı çocuğun ilk toplumsallaştığı, ilk işbirliği yaparak ilişkilerini 

düzenlediği yerdir. Sınıfta bir orkestranın müzik aletleri gibi uyumla aynı 

sesi çıkaran çocuklar yaşamlarında daha başarılı olacaklardır. 

 Öğretmen sınıfta yapılmasını istediği davranışları yani sınıf kurallarını 

öğrenciyle anlaşarak oluşturmalıdır. Bu yüzden bu etkinlik ilköğretimin ilk 

yılında yapılması gerekir. 

 Öğretmen sınıf kurallarını oluşturabilmek için öğrencilerle bir hafta 

boyunca küçük oyunlar oynar. Öğretmenin buradaki amacı öğrencilere sınıf 

kurallarının bir ihtiyaç olduğunu hissettirebilmektir. 

 Öğretmen “Sınıf Kurallarımızı Oluşturuyoruz” başlıklı bir tablo asar. 

 Tabloda kuralların yazılı olduğu kısımlar bir hafta içinde doldurulacaktır. 

 Tabloya eklenecek her kural öğrenciye hissettirilir ve öğrenciye mal 

edilerek oluşturulur.  

 Her kural sınıfta oylamaya sunulur ve kabul ya da reddedilir. 

 Örneğin öğretmen “ Söz almak istediğimde parmak kaldırırım.” Kuralını 

çocuklara hissettirebilmek için bir ders süresince parmak kaldırmadan 

konuşmalarına izin verir. Sınıfa sorular yöneltir. Öğrenciler cevap verirler. 

Parmak kaldırmadan konuşmak sınıfta kargaşanın oluşmasına neden olur. 

Öğretmen hiçbir şekilde müdahale etmez. Öğretmen dersin sonlarına 

doğru sesi kısılmış gibi yaparak bu derste çok yorulduğunu ve sesinin 

kısıldığını söyler. Sonra öğrencilere buna bir çözüm bulmalarını ister. 

Öğrencilerden parmak kaldırma önerisi geldiğinde bunun üzerinde durur. 

Diğer derste bu kuralı uygulayacağını söyler. Diğer derste öğretmen dersin 

işleyişine devam eder. Parmak kaldıran öğrenciye “çok güzel parmak 

kaldırıyorsun.” Diyerek gülen yüz verir. Ders boyunca parmak kaldırıp söz 

isteyen her öğrenciye gülen yüz verme işlemini aynı işlemi tekrar eder.  



 

 

 Daha sonra öğretmen sesinin düzeldiğini ve çok mutlu olduğunu öğrencilere 

ifade eder. 

 “ söz almak istediğimde parmak kaldırırım.” Kuralı oylamaya sunulur ve 

kabul edilirse ilk kural tabloya yazılır. 

 Dersin sonunda en çok gülen yüz alan 3 öğrenci belirlenir. 

 En çok gülen yüz alan üç öğrencinin resmini kuralın yanına yapıştırılır. 

 Bir hafta boyunca tüm sınıf kurallarını çocuklara hissettirerek tablo 

tamamlanır. 

 Öğretmen tüm öğrencilerin resimlerinin tabloda yer almasını sağlamalıdır. 

 Öğretmen sınıf kurallarının tam olarak benimsenmediği durumlarda 

(örneğin yere çöp atma davranışı) pekiştireç uygulamaya devam etmelidir. 

 Öğretmen öğrencilerin kendilerine ya da arkadaşlarına zarar verici 

davranışlarla ilgili kuralların oluşumunda bu yöntemi kullanmamalıdır. 

 

  



 

 

Ek-1 

Sınıfta gezme davranışı: 

İhtiyacın hissedilme durumu: Öğretmenin daha önce anlaştığı üst sınıflardan bir 

öğrenci sınıfa gelerek çok ses olduğunu ve ders yapmakta zorlandıklarını söyler. 

Daha sonra sınıfa müdür gelerek neden bu kadar ses olduğunu ve sınıfta 

dolaşarak kargaşa yapanları sorar.  

Pekiştireç: Dersin bitimine kadar yerinde oturan öğrencilerden kız olanlara çiçek 

taçı erkek olanlara güneş rozeti vermesi. Bu davranışı gösterenler arasından 

kurayla 3 kişi belirlemesi. 

 

Çöpleri yere atma davranışı: 

İhtiyacın hissedilme durumu: Sınıftan bir gün boyunca çöp kutusunun çıkarılması, 

sınıfın örtülerini kaldırması, sınıfta yapay kâğıtlarla dağınık bir havanın verilmesi 

ve sınıfa gelen bir öğretmenin sınıfta yüzünü ekşiterek sınıfın neden böyle 

olduğunu sınıfa sorarak tartışmayı başlatması. 

Pekiştireç: öğretmen okulda düzenli bir sınıfı öğrencilerine gezdirir. Sınıfta 

üzerinde konuşulur ve tüm öğrencilerle beraber sınıf düzenlenir. Çöp kutusu bile 

süslenebilir. Sınıfa çiçek getirilebilir. Masa örtüleri serilir. Daha önce gelen 

öğretmen sınıfa tekrar gelerek abartılı bir şaşırmayla çocukları tebrik eder ve 

onları alkışlar. Sınıfta kura çekilerek sınıf kuralları tablosuna yeni öğrenciler 

eklenebilir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ek-2 

Etkinlik sırsında öğretmenden çok fazla yardım istemek: 

İhtiyacın hissedilme durumu:  Öğretmen sınıfta çok yardım isteyen öğrencileri 

belirler. Özellikle başta o öğrenciler olmak üzere diğer öğrencilerden sürekli 

yardım ister. Bunlar basit şeyler olabilir. Çocuklar resim yapmaktan çok 

hoşlanırlar. Resim dersinde öğretmen ufak tefek şeyler isteyerek öğrencileri 

biraz bunaltır. Örneğin kapıyı açmak, pencereyi kapamak, tahtayı silmek, sırayı 

düzeltmek, kütüphaneye kitap koymak,- vb. öğrenciler etkinlik sırasında yapmak 

istemeyeceği şeylerdir. Sonra öğrencilerden itiraz eden olunca öğretmen buna 

bir kural koyalım önerisini ortaya atar.  

Pekiştireç: günde en fazla öğretmenden 3 kez yardım istemeyen öğrencilere 

gülen yüz verir. Öğrenciler gülen yüzlerini biriktirerek çikolata alabilir. 5 gülen 

yüz 1 çikolata eder. Öğretmen gülen yüz alamayan öğrencilere de bahaneler 

oluşturup gülen yüz vermeye çalışır. Öğrenciye başarı hissinin oluşturulması için 

bu önemlidir. Kurala uymayan öğrencilerden gülen yüz alınır. 

 

Ders sırasında yiyecek yemek – içecek içmek: 

İhtiyacın hissedilmesi durumu: Öğretmen üst sınıflardan bir öğrenciyle anlaşır. 

Öğrenci sınıfın ortasında ses çıkararak yüzü sınıfa dönük bir şekilde ve abartılı 

bir biçimde yemek yer. İçeceğini içer. Öğretmen dersin ortasında öğrenciyi 

dışarı çıkarır ve öğrenciye kantinde yemeğini yerse daha iyi olacağını söyler. 

Öğrenci dışarı çıkınca öğretmen yemek yiyen birinin karşısında ders anlatmakta 

zorlandığını bu yüzden öğrenciyi dışarı çıkardığını söyler. Sınıfta başka rahatsız 

biri olup olmadığını söyler. Sınıfta tartışma ortamı oluşturarak yeni kuralı sınıfla 

beraber oluştururlar. 

Pekiştireç: Öğretmen bu kuralı koyduktan sonra 3 gün boyunca öğrencilere yıldız 

dağıtır.  


