KIZILAY

KIZILAY
KIZILAY İYİLİK AJANDAM
ISBN: 978-605-349-973-2

yazan
Ayşe Ünsal & Cihat Albayrak

© 2016, Erdem Yayınları Tic. AŞ.
Tüm yayın hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak
kısa alıntılar dışında, yayıncının yazılı izni olmaksızın
hiçbir yolla çoğaltılamaz.

IK

SIZ
L

İNS

AYRIM
GÖZETM
EMEK

K
IZLI

AFS
TAR

EVRE

NSEL

G
Ö
N
ÜLL
H
Ü
İ
Z
M
ET

LİK

ERDEM YAYINLARI TİC. AŞ
Başak Mah. Mevlana Celaleddini Rumi Cad. No: 26
Bodrum Kat 34480 Başakşehir/İstanbul
T: 0212 486 34 00 F: 0212 486 34 01
bilgi@erdemyayinlari.com.tr www.erdemyayinlari.com.tr
Yayıncı Sertifika Numarası: 40018

IK

L
AN

IM

İstanbul, 2019
Baskı: Alfabe Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti.
İkitelli OSGB Mah. Enkoop 1. Sok. No: 1B/-1
Başakşehir/İstanbul T: 0212 485 21 25
Matbaa Sertifika Numarası: 34185

resimleyen
Merve Özdoğan

BİRLİK

Genel Yayın Yönetmeni: Melike Günyüz
Yazan: Ayşe Ünsal & Cihat Albayrak
Yayın Koordinatörü: Zeynep Gülsüm Sağlam
Editör: Meryem Uçar & Fatma Hazan Türkkol
Resimleyen: Merve Özdoğan
Grafik Tasarım: Ayşe Adaş
Kapak Tasarım: Büşra Kaygın

BA
Ğ

Proje: Türk Kızılay Gençlik Hizmetleri ve Genç Kızılay Yönetimi Müdürlüğü
Proje Ekibi: Nurdal Durmuş - Gökhan Şimşek - Emrah Tek - Hasan Mirza
Murat Şamil Adanır - Tuğçe Avcı - Çiğdem Gümüştekin - Merve Bilge
Adres: Ataç 1 Sk. No: 32 Yenişehir/Ankara T: 0312 430 23 00
www.genckizilay.org.tr • e-mail: genclik@kizilay.org.tr
/ genckizilay

ÖN SÖZ

Merhabalar! Tanışalım mı? Bizler Ayşe ve Cihat! Seninle tanıştığımıza çook memnun olduk.
“Bu yıl çok güzel bir yıl olsun.” dileğiyle başlıyoruz söze. Güzel
şeylerin gelmesi ve devam etmesi de emek istiyor. Tıpkı ancak çalışarak aldığımız iyi notlar gibi... Özenle bakıp büyüttüğümüz çiçekler
gibi... Kanadı kırık bir kuşu iyileştirip yeniden uçuşunu izlemek gibi...
Emek verdiğimiz her şey bizi mutlu edecek sonuçlar doğuruyor. Dünya
güzellikler açsın diye iyilikler ekmeye geldik. Ve bunu hep beraber
yapacağız. Bizimle misin? “Eveeeeet!” dediğini duyar gibiyiz.
İşte bu harika!
Seni en çok neler mutlu eder mesela? Ailen, sokak hayvanları,
çiçekler, ağaçlar, toprak ve tüm dünya için onları en çok neler mutlu
eder diye düşündüğünde başlayacak maceran!
Elinde tuttuğun ajandada sana bir sürü iyilik önerisi sunuyoruz.
Bu önerileri arkadaşlarınla, öğretmenlerinle ve ailenle, içine kocaman
bir huzur yerleştirerek uygulayacağına hiç şüphemiz yok. Sadece sen
değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinde binlerce arkadaşın da aynı iyilik
tohumlarını serpecek dünyaya. Önerilerimizle her zaman yanındayız! Konu iyilik olduğunda Türk Kızılay da tüm hassasiyetiyle bize
ışık olacak. Onların iyilik kampanyalarına katıldığında elinin sadece
kendi ülkene değil, dünyadaki pek çok insana ulaşabildiğine hayret
edeceksin. Yaptığın her iyilikle kendini sürekli geçeceksin!
İyilik böyledir işte. Onu ilk önce kalbine ekersen çiçeklerini her
yerden görebilirsin!
Sen de bizim kadar heyecanlandın değil mi? O zaman ne duruyoruz, hadi hemen başlayalım!
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KIZILAY GÖNÜLLÜSÜ OL

İnsanlar yaşarken öğrenir, yaşayarak öğrenir. En mühimi öğrendiklerini paylaşmak belki de. Paylaşmak, iyilik
zincirinde sağlam bir halka. Güzellikler paylaşıldıkça nasıl
artıyorsa zorlukların yükü de hafifler. Sonbahar rüzgârı bile
ağacın dalında sallanan yaprağa yardım eder. Kocaman
bir aile olan Kızılay’a gönüllü olarak katılmanı öneriyorum.
Kızılay gücünü, rotasını iyiliğe çeviren gönüllülerden
alıyor. Onlar bütün insanlara yardım eden yüce gönüllü
insanlar topluluğu. Onlar ihtiyacı olan herkese koşan kahramanlar ordusu!

6

KIZILAY 150 YAŞINDA

Kızılay 11 Haziran 1868 tarihinde, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin
yardım etmek arzusundan doğdu. 1947’de “Türkiye Kızılay
Derneği” adını alan kuruluşa “KIZILAY” adını büyük önder
Atatürk vermiştir.
Kızılay’ın alameti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı “ay”dır. Yalnız Kızılay bayrağında
“ay”ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.
Kızılay’ın amacı, her nerede görülür ise hiçbir ayrım
yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye
çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki
karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, iş birliğini ve sürekli barışı
getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,
ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın,
tarafsızlığın ve barışın simgesidir.
Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık, ayrım gözetmemek,
tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve evrensellik
ilkeleridir.
Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi,
kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve
kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.
Nice yıllara Kızılay...

www.kizilay.org.tr
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ÖZLÜ SÖZ
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SÖZ MÜ?
Okul bitene kadar ......... dilinden,
en az ......... kelime ezberleyeceğim.”
(Sayıyı ve dili kendin belirle.)

5

6

Çevrenizde
çölyak hastası
çocuklar
varsa onlara
glütensiz gıda
yardımında
bulunabilirsiniz.

Size sığınan kimseye sığınak olun.
Hz. Muhammed (s.a.v)

BİR KİTABIN SESİ OL
Okumak ne büyük nimet ve ne büyük ihtiyaç! Bu ihtiyacı diledikleri gibi
gideremeyen görme engelli kardeşlerimiz için bir kitabın sesi olmaya var mısın?
İyilik Kulübü olarak, bir kitap seçin, her biriniz birkaç sayfa okuyarak seslendirin.
Ses kaydını CD’lere aktarın ve yaşadığınız yerde görme engellilerle ilgili bir
dernek varsa o derneğe veya etrafınızdaki görme engellilere ulaştırın.

ÖĞRETMENİM BU NOT SENİN İÇİN!
Her hafta bir veliden ikramlık hazırlamasını rica
edebilirsin.
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O CA K

Bu hafta sonu engellilik üzerine bir kitap okuyabilirsin. Sen
de bu konu ile ilgili bir hikâye kurgulayıp bu sayfaya özetini
yazabilirsin.

§ Baston - Görme
Engelliler Haftası (7-14 Ocak)

7 8 9 10 11 12 13
Enerji Tasarrufu
Haftası
(Ocak ayının ikinci haftası)

Çalışan
Gazeteciler
Günü

Bir yazar seç
ve onun
kitaplarının
hepsini okumaya
çalış.

Okulunuzda, sınıfınızda görme
engellilerin hareket etmesini
kolaylaştıracak önlemler alın.
Belki bugün yoktur ama sonraki
yıllarda bir görme engelli arkadaşın
okulunuzda eğitim görebilir.

ÖĞRETMENİM BU NOT SENİN İÇİN!
Öğrencilerinizin gözlerini bağlayarak, arkadaşlarından sadece okuma-yazma yardımı alarak
test çözmelerini isteyin. Empati kurmalarını sağlayın. Sınıfta gözleri bağlı iken hareket etmelerini
isteyin.
12
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ÖZLÜ SÖZ
Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur.
Victor Hugo

Bu hafta hangi iyilikleri yaptığını yazabilirsin.

İYİLİK KULÜBÜNE
HOŞ GELDİN!
Merhaba. Biz Ayşe ve Cihat. Bizler Kızılay gönüllüsüyüz. Bu yıl iyilikleri
çoğaltmak için sana, arkadaşlarına, öğretmenlerine ve ailene bazı önerilerimiz
var. Öğretmeninin seçtiği arkadaşlarınla birlikte, iyilik kulübü oluşturun. Her
hafta pazartesi günü minik bir toplantı yapın. Okulunuzda, ailenizde, sınıfınızda
iyilikleri çoğaltmak için sorumluluklar üstlenin. Güzel bir yıl bekliyor seni! Türkiye’nin farklı şehirlerindeki binlerce arkadaşın ile aynı iyilikleri yapacaksın. Biz
heyecanlıyız, eminiz sen de İyilik Kulübü’ne seçildiğin için çok heyecanlısındır.
Haydi başlayalım!

Öneri
Okuldaki bir panoyu seçip “İyilik Kulübü” panosu yapın, çalışmalarınızı buradan
duyurun, paylaşın.
14
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ÖZLÜ SÖZ

14 15 16 17 18 19 20

Karda
arkadaşlarınla
resimler
yap.
Bir sopa
yardımıyla
istediğini
çizebilirsin.

Dünyada yapılacak en büyük iyilik, korku içinde yaşayan bir insanın
güvenliğini sağlamaktır.
Beydeba

KIŞ PİKNİĞİ
Hiç kış pikniği yaptın mı? Bu hafta bir ilk olabilir! Hepimizin evinde en
azından karnımızı doyuracak kadar yiyecek bir şeyler vardır. Peki, kışın sokak
hayvanları; kediler, köpekler, kuşlar ne yer? Karınlarını nasıl doyururlar? Kedi,
köpek ve kuşlar için ayrı ayrı yemler-mamalar alalım. Termosumuzda çayımız,
yanımızda kek ve kurabiyemiz de olsun. Bu etkinlik ailece çok güzel olmaz mı?
Hep birlikte bir parka gidelim. Yemleri birbirinden uzak noktalara bırakıp, uygun
bir yere oturalım. Çaylarımızı yudumlarken açık büfe kahvaltı sunduğumuz
sokak hayvanlarını keyifle izleyelim...

BU GÖREV TAM SANA GÖRE!
“Boşa akan muslukları kapatıp boşa
yanan lambaları söndüreceğim.”

16
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KIŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR
TAVSİYE
Ocak ayı gelmişse kış çoktan gelmiş demektir. Bir hayli
soğuktur hava, kar yağar, yağmur yağar, yollar buzlanır, kombiler, kaloriferler ve sobalar evi ısıtmak için mesailerini uzatır.
Canlılar kış için hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır. Kendilerini
iyi korumaları gerekir ki vücutları soğuktan etkilenmesin. Bazen soğukta uzun süre kalman gerekebilir. Vücudunun birçok
yeri soğuktan etkilenebilir. Soğukta dışarıda kaldığında ellerin,
ayakların, kulakların ve burnun en çok etkilenecek organlarındır.
Aşırı soğuk kan dolaşımını olumsuz etkiler; dolaşımının yavaşlamasına sebep olur hatta çok uzun sürerse dolaşımın durabilir.
Bu konuda sana tavsiyem şu: Vücudunun soğuktan etkilenen bölgesini sakın ovuşturma. Dolaşımın devam etmesi,
vücut sıvılarının donmaması için ısıya ihtiyacın var. Bu yüzden
vakit geçirmeden çok üşüyen yerini vücudunun sıcak bir yeri
ile temas ettirerek ısıtmaya çalış. Göreceksin kısa sürede hareketi yavaşlayan ve uyuşmaya başlayan yerler eski hâline
dönecektir.

18

Bu sayfaya bir gazetede ya da dergide gördüğün kışın yapılan
bir iyiliğin fotoğrafını ya da haberini keserek yapıştırabilirsin.
Eminiz birçok iyilik haberiyle karşılaşacaksın.
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O CA K - Ş U BAT

21 22 23 24 25 26 27 		

28 29 30 31 1 2 3

İlk dönem gördüğün
dersleri tekrar et.

Anne ve babanın telefon
numaralarını ve ev adresinizi
ezberle.
Akıllı telefon ve tabletle
değil, arkadaşlarınla ve
kardeşlerinle oyna.

Tatilde kaç kitap
okuyacaksın?

Anne ve babana onları
sevdiğini söyle.
Tanımadığın kişilerin
araçlarına binme, seni bir
yere götürmelerine izin
verme.

5 yıl sonra okumak
üzere kendine
mektup yaz.

Anne ve babanın
hayallerini öğren.
Kahvaltının hazırlanmasına
yardım etsene.

Baban ya da annen işten eve
geldiğinde, ona gününün nasıl
geçtiğini sor.
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Marketlerdeki içecek
ürünlerinden Kızılay markalı
olanları tercih et.
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ÇIĞA DİKKAT ET
Canlıların hayatı kış boyunca zordur. Kardan yolların
kapandığı yerlerde yaşıyorsan kışın zorluklarıyla karşılaşmış
olmalısın. Dağlar çok büyük ve yağan karı kucaklayacak
kadar geniş kollara sahip olsa da herkesin bir kucaklama
kapasitesi vardır. Bazen dağların da kolları ağrır ve karları
bırakıverirler. Karlar da neşe içinde yuvarlanarak iner dağın
eteklerinden. Bu, yağan kar için eğlenceli olsa da senin için
tehlikeli olabilir. Çünkü yuvarlanan karlar bazen kocaman
bir kar topuna dönüşebildiği gibi, bazen de kocaman bir kar
kütlesine dönüşebilir. Ve şüphesiz bu kadar ağır bir kar topu
sana zarar verebilir. Buna “çığ düşmesi” de derler.
Benim sana tavsiyem bu tehlikenin var olup olmadığını
öğrenmek için dışarı çıkmadan evvel hava ve yol durumunu
öğrenmen. Böylelikle kötü hava şartlarının doğuracağı sonuçlardan korunabilirsin.
Kar dünyanın aşısıdır. Unutma, kardan sonra doğa yeniden
doğmuş gibi uyanmaya başlayacak.

26

Ş U BAT

ÖZLÜ SÖZ

4

5

6

7

8

Birine şiddet uygulandığını
görürsen mutlaka
yetişkinlere haber ver.

9

10

Bu hafta
bir kitap
bitirmeye
ne dersin?

Güneş, ışık ve sıcağından yarar sağlamak için kendisine yalvarılmasını beklemez. Sen de güneş gibi ol, beklenilen iyiliği senden
istenilmeden yap.
Epictetos

ONARANLAR KULÜBÜ
Onaranlar Kulübü İstanbul’un pek çok yerinde gördükleri sorunları çözmeye
çalışan bir ekip. Caddelerde, sokaklarda gördükleri çirkinlikleri güzelleştiriyorlar.
Bu hafta İyilik Kulübü olarak, siz de sınıfınızı, okulunuzu inceleyin. Gördüğünüz
sorunları listeleyin. Boyası dökülmüş yerler varsa boyatın ya da boşluklara resimler çizin. Kırık ve cam parçaları düşebilecek pencereler var ise tamir ettirin.
Vidası düşmüş masa ve sandalyeleri onarın. Yapabileceğiniz öyle çok şey var
ki! Yeter ki siz iyi niyetle yola koyulun.

Sahip
olduklarım için
şükredeceğim.

SEVGİLİ AİLEMİZE NOT:
Çocuğunuzla birlikte bir kitapçıya gidebilir, ona ve
kendinize hafta sonu için kitap satın alabilirsiniz.
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Ş U BAT

Onarmak istediğin şeylerin listesi yazabilir, tamir ettikçe de
üzerini çizebilirsin.

11 12 13 14 15 16 17
BAK BU İYİ FİKİR!
Anılarımı kaydedeceğim bir
günlük tutacağım.

Bir çocuk
dergisi al.
(Çocuk
edebiyatı
dergilerini
tavsiye
)
ederiz.

BANA BİR MASAL ANLAT
Aile bireylerinden bir masal
öğren, sonra da sınıfta anlat.

30
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ÖZLÜ SÖZ
Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar.
Mustafa Kemal Atatürk

Bu hafta seni en çok etkileyen olay neydi? Unutmamak için
buraya yazabilirsin.

ANILAR KAYITTA
Büyüklerimizin anıları bizi biz yapan değerlerdir. Bu hafta, aile büyüklerimizden bize başlarından geçen önemli olayları, unutamadıkları şeyleri anlatmalarını
isteyelim. İzin verirlerse video çekelim ya da seslerini kaydedelim. Yıllar yıllar
sonra bu kayıtlar, sahip olduğun en kıymetli hazinelerin olacaktır.
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Ş U BAT

ÖZLÜ SÖZ

18 19 20 21 22 23 24

www.kanver.org

İlk cemre
(sıcaklık)
havaya
düşüyor.

Biliyor muydun?
Kızılay, ülkemizin kan ihtiyacının
%85’ini karşılar. Bilgi almak için
http://www.kanver.org/
sitesini inceleyebilirsin.

KIYMETLİ
AİLEMİZE
NOT:
Çocukken
en sevdiğiniz
çizgi filmi,
çocuğunuzla
birlikte
izleyin.

Belki kötülükleri tamamen bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz.
Sezai Karakoç

ANNELER VE
BABALAR GÜNÜ
Anne ve babalarımızı hep anneler ya da babalar gününde mi hatırlayacağız? Sadece o gün mü hediyelerimizle, sürprizlerimizle, güzel sözcüklerimizle,
düşünceli davranışlarımızla mutlu edeceğiz? Tabii ki hayııııır! Bu sebeple bu
haftanın istediğiniz gününü veya günlerini hem anneler hem babalar günü
ilan edin. İyilik Kulübü olarak toplantınızda onlara mektuplar yazın, hediyeler
hazırlayın. Sürprizler planlayın. Belki öğretmeninizin yardımıyla bir video çekerek de onlara sürpriz yapabilirsiniz ya da bir kısa film, neden olmasın?
Hayal gücünüzü kullanın!

Bilgi Notu
Kızılay’ın onbinlerce üyesi, üniversite kulüpleri,
gençlik kolları ve yüzbinlerce gönüllüsü var.

SEVGİLİ AİLEMİZE NOT:
Kızılay’a giderek gönüllü olmak istediğinizi söyleyin.
34
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Ş U BAT - M A RT

Anne ve babanın en sevdiğin yönleri nelerdir? Buraya anne
baban için bir mektup yazabilirsin.

Girişimcilik Haftası
(Martın ilk haftası)

25 26 27 28

1

İkinci
cemre
(sıcaklık)
suya
düşüyor.

2

3

Bugün
anne ve
babanı
kan bağışı
yapmaya
ikna et.

Bilgi Notu
Kızılay her yıl milyonlarca ünite kan bağışı kabul
etmekte ve ücretsiz olarak hastaların hizmetine
sunmaktadır.

NOT:

Bir ünite
kan bağışı
üç kişinin
hayatını
kurtarır.

Yaşadığınız şehirde Kızılay’ın kan bağışlama merkezleri varsa bu merkezlerde ya da Kızılay’ın gezici
ekipleri geldiğinde kan bağışında bulunabilirsiniz.
36
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ÖZLÜ SÖZ
İnsanlara yapılacak en büyük iyilik, onlara
akıllarını kullanmayı öğretmektir.
Moliere

Kızılay’da pek çok gönüllü kişi emek vererek insanlara yardım ediyor. Bu sayfaya Kızılay gönüllüsü olan herkes için bir
teşekkür mektubu yazar mısın? Mektubunu #yardımsevenol
etiketiyle sosyal medyada paylaşabilirsin.

HAKARETE KARŞI
SESİNİ YÜKSELT
Ne yazık ki yaptığının kötü olduğunu bilmeden, bazı
çocuklar öteki çocuklara hakaret edebiliyor, küfürlü konuşabiliyor, canlarını yakacak şekilde fiziksel müdahalede
bulunabiliyor. Bize düşen bu durumlara engel olmak,
zor durumdaki arkadaşımıza yardım etmek. Bu hafta
bu konuda hazırladığımız şeyleri (resim, öykü, afiş vs.)
panoya asabilir ve bir konferans düzenleyebiliriz, rehber
öğretmenimiz eşliğinde.
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YILDIRIMA DİKKAT ET
Güneş mi yaklaşıyor ne! Mart ayı ilkbahar mevsiminin habercisidir. Yağmurlarla gelir, bazen şubatın eksik günlerine sığdıramadığı
kar yağışlarını da üstlenir. Toprak gıdıklanır, güzelim yeşillikler uyanır
ve güneşe doğru uzanır. Ağaçlar suya doyar, bir an evvel yapraklanır,
yeşillenir, çiçeklenir. Her canlı yaşamı içinde, çekirdeğinde saklar...
İlkbaharda çekirdeklerden yeniden hayat fışkırır.
Her mevsimin zorlukları vardır. Mart ayının zorluğu bazen sellere
dönüşecek yağışlar, bazen de yağmurlar yağarken yeryüzüne düşen
yıldırımlardır. Yıldırım yeryüzüne kadar inen elektrik akımıdır. Bu
elektrik öyle kuvvetlidir ki evlerimizde lambalarımıza ulaşan elektriğe
benzemez. Bu yüzden ondan mümkün oldukça korunmak gerekir.
Sana tavsiyem, eğer yağmurlu ve yıldırımlı bir havada dışarıdaysan korunmak için kapalı bir alana gir. Etrafında sığınacak bir yer
yoksa kesinlikle ağaçlardan, elektrik direklerinden, su birikintilerinden
uzak dur, alçak bir yere çöküp ayaklarını birleştir ve kafanı olabildiğince öne doğru eğ. Yağmurun bitmesini bekle. Bu pozisyon seni
yıldırım düşmesinden olabildiğince koruyacaktır.
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Bilim ve Teknoloji
Haftası (8-14 Mart)

M A RT

Girişimcilik Haftası

4

5

6

7

8

Üçüncü
cemre (sıcaklık)
toprağa
düşüyor.

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNİ
BELİRTEN İYİLİK
Sigara içen bir akrabana sigaranın
zararlarını anlatıp, ona sigarayı
bıraktırmak için çalış!

9

10

Meyve
çekirdeklerini
saksıya
ekelim, biraz
büyüdükten
sonra hep
birlikte bahçeye
dikelim.

ÖZLÜ SÖZ
Her türlü kötülüğü yapmaya muktedir iken kötü bir şey yapmamak,
işte budur iyilik.
Andre Gide

İCAT ÇIKARIYORUZ!
Okulda hep bir şeyler üretsek, icat çıkarsak her şey çok daha eğlenceli
olmaz mı? Bir fikir çoğu zaman dünyanın en önemli icadına dönüşebiliyor. Bu
hafta, okulunuzda bir yarışma düzenleyebilirsiniz. Öğrenciler ister fikrini ister maketini sunsun. İyilik kulübü olarak en iyi icat fikirlerini ödüllendirin. Bu fikirlerden
gerçekleştirilebilecek olanları öğretmenleriniz ilgililere/yetkililere ulaştıracaktır.

BİLİYOR MUYDUN?
Yeşilay, 5 Mart 1920’de Hilal-i Ahdar
(Yeşilay) adıyla kuruldu.

Anlamadığın konuları
öğretmenine sormaktan
çekinme!
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Bilim ve Teknoloji Haftası

M A RT

Hafta boyunca yapacağın iyilikleri/etkinlikleri bu sayfaya
not alabilirsin.

11 12 13 14 15 16 17
İstiklâl
Marşı’nın
Kabulü ve
Mehmet Akif
Ersoy’u Anma
Günü

Tıp
Bayramı

Sabah
Sürprizi:
Komşunuza
da sıcak
ekmek almak
güzel olmaz
mı?

BİLİYOR MUYDUN?

TBMM’nin
düzenlediği
yarışmaya katılan
724 şiir arasından
12 Mart 1921’de
Mehmet Akif Ersoy’un
şiiri kabul edildi.
Mehmet Akif Ersoy,
para ödülünü kabul
etmedi.

BİLİM DERGİSİ

Okul kütüphaneniz için bilim
dergileri satın alın. TÜBİTAK’ın
Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerini
temin edebilirsiniz.
46
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ÖZLÜ SÖZ
İyiliği, hiçbir şahsi menfaat gözetmeden, sırf iyilik olsun diye yapmalıyız.
Konfüçyus

Şehitlerimiz için duygularını anlatan bir mektup yazabilirsin.

İYİLİK ÇETESİ
Ailenizdeki en yaşlı kişiyi evinde ziyaret edin. Onu mutlu etmeye çalışın.
Deneyimlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşın.
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Yaşlılara Saygı Haftası

M A RT

(18-24 Mart)

Orman Haftası
(21-26 Mart)

18 19 20 21 22 23 24
Çanakkale
Zaferi ve
Şehitleri
Anma Günü

Dünya
Ağız
Sağlığı
Günü

Bahar Dünya
Bayramı Su Günü

Bir kütüphaneyi
ziyaret edin,
üye olun, ödünç
kitap alın.

ÖZLÜ SÖZ
Haksızlığı her kabul ediş daha büyüğünü doğurur.
Ahmet Hamdi Tanpınar

ŞEHİTLİK ZİYARETİ
Ülkemiz geçmişten bugüne o kadar çok kötülükle mücadele etmiş ki! Yurdumuzun her şehrinde al bayrağın gölgesinde yatan şehitlerimiz var. Bu hafta,
İyilik Kulübü olarak, yaşadığınız yerdeki şehitliği ziyaret edin. Mümkünse şehit
ailesini de ziyaret edin ve onları mutlu edin.

ÖĞRETMENİİİİİM?
Çocuklarla huzurevi ziyareti
yapmaya ne dersin?
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ÇÜRÜKSÜZ GÜLÜMSÜYORUZ
Dünya Ağız Sağlığı Günü 20 Mart

Aile büyüklerimize, doğup büyüdükleri yerdeki gelenekleri
soralım. Bu gelenekleri bize anlatmalarını isteyelim. Buraya
not alalım ve sınıfta bu gelenekleri anlatan kısa sunumlar
yapalım.

Sağlıklı olmak için dikkat edilmesi gereken en mühim şeylerden biri temizliktir. Temiz olmalıyız ki mikroplar vücudumuza taşınmasın, akrabalarını,
arkadaşlarını çağırıp çoğalmasın ve bizi hasta etmesin. Onların vücudumuza
girmesini engellemek için en etkili yöntem de tabii ki hepimizin bildiği gibi
ellerimizi sabunla güzelce yıkamak. Bunun yanı sıra banyo günlerimizi aksatmamak, dişlerimizi de günde en az iki defa yemeklerden sonra fırçalamak.
Dişlerimizin temizliği ve sağlığı da en az ellerimizin temizliği kadar önemlidir.
Çünkü dişlerimize iyi bakmadığımızda bakteriler hiç zaman kaybetmeden onları
hasta etmeye ve çürütmeye başlar. Dişlerimizdeki çürükler sadece diş ağrıları
dışında kalp hastalıklarına, solunum yolu hastalıklarına, romatizmal hastalıklara
ve daha pek çok rahatsızlığa sebep olabilir.
Bunlar olmasın, insanlar bilinçlensin ve ağız, diş sağlıklarına daha çok
dikkat etsinler diye 20 Mart günü Dünya Ağız Sağlığı Günü olarak kutlanır.
Çürük dişlerle gülmektense bembeyaz dişlerle gülmek ve sağlıklı bir vücut
için dişlerine iyi bakmayı unutma!
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Kütüphaneler Haftası

M A RT

(Martın son pazartesi ile başlayan haftası)

25 26 27 28 29 30 31
Dünya
Tiyatrolar
Günü
İyilik Kulübü olarak bir
tiyatroya hep birlikte
gidebilirsiniz.

ÖZLÜ SÖZ
Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme
sahip olmak ile mümkündür.
Aristo

TAŞ MASALLARI
Topladığınız farklı boyut ve renklerdeki taşları kullanarak şekiller oluşturun ve
bu şekillerden hareketle masallar üretin. Taş masallarınızla bir sergi açabilirsiniz.

BİR KISA FİLMİN OLSUN

Bu haftanın belirli
günleriyle ilgili bir kısa film
çekmeye ne dersin?

ÖĞRETMENİM BU NOT SENİN İÇİN:
SEVGİLİ AİLEMİZE NOT:
Bu hafta sonu hep birlikte taş boyayın.

54

Şivlilik, Konya’ya özgü bir bayram. Hem de çocukların çok
sevdiği bir bayram!
Sevgili öğretmenim, öğrencilerimize
bu bayramı tanıtır mısın?
55

Bir iyilik düşünün ve bu iyiliği taşlarla resmedin. Sonra da
fotoğrafını çekip çıktı alarak buraya yapıştırın. Çıktı almanız
mümkün değilse taşlardan yaptığınız şekli bu sayfaya çizin.
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SEL FELAKETİNE KARŞI
TEDBİRLİ OL
Nisan ayıyla birlikte havalar ısınmaya başlar. Etraf yeşillenir,
çiçekler açar, ağaçlar göçmen kuşlara yeniden kapılarını açar. Dünya renklerle bezenir. Dünyanın, böyle rengârenk ve canlı olması
için tıpkı insan gibi suya ihtiyacı vardır. Nisan ayı boyunca yağmur
yağar. Bazen geçtiği yere zarar veren sel sularına dönüşecek kadar
çok yağar.
Yağmur çok yağdığında sel tehlikesi oluşmuşsa yüksek ve güvenli alanlara çıkmalısın. Sana tavsiyem, hava durumunu mevsimler
boyunca takip etmen ve uyarılara kulak asman. Sel tehlikesi olacağı
söyleniyorsa gerekmedikçe evden çıkma. Evinizi su basma durumu
varsa evdeki değerli eşyalar yüksek yerlere kaldırılmalı. Suyun içeri
girmesini engellemek için kum torbaları da bulundurulabilir. İnsan
her mevsimde dikkatli olmalı. Çünkü yaşamak ciddi bir iştir.
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BU NUMARAYI MUTLAKA
EZBERLE!
Ülkemiz doğal afetlerle sıkça karşı karşıya kalan bir ülke. Doğal
afetleri sıklıkla yaşayan bir ülke olarak Başbakanlık’a bağlı Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu. Kısaca AFAD ismiyle
biliyoruz bu kuruluşu.
AFAD, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere
müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının
hızla tamamlanması amacıyla gereken faaliyetleri planlar. Yardımcı
olmaları için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında iş birliğini
sağlar. Sadece ülkemizdeki afetzedelere değil, ülkemiz dışındaki
afetzedelere de hızla yardım elini uzatır.
AFAD, depremlerde, enkaz altında kalan afetzedeleri kurtarma
çalışmaları başlatır, çadır kentler oluşturur, insanların yeme içme
ihtiyacını karşılar. Afet konutları inşa eder ve evlerini kaybeden
insanlara bu konutları teslim eder. Aynı şekilde sel ve yangın felaketi yaşayan insanların da yardımına koşar. Afet ve acil durumlar
konusunda eğitimler verir. Bu eğitimlerin amacı toplumda farkındalık
oluşturmak, afetleri başa çıkılabilir hâle dönüştürmektir.
Sana çok önemli bir numara vereceğim, bu numarayı hem
defterine hem de aklına yaz! Alo 122. Afete maruz kalan veya
acil yardıma ihtiyaç duyan herkes bu numarayı 24 saat süreyle
arayabilir.
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Kanser Haftası (1-7 Nisan)

1

2

Dünya
Mizah
(Şaka)
Günü

3

4

ÖZLÜ SÖZ

5

Dünya
Otizm
Farkındalık
Günü

TAHILLI EKMEK
Ailenizi ve
arkadaşlarınızı
tahıllı ekmek
tüketmek
konusunda
bilinçlendirip,
teşvik edin.
Öğretmeniniz size
tahıllı ekmeklerle
ilgili bilgi
verecektir!

Yalan
söylemeyeceğim.

6

İyilik eden iyilik bulur.
Atasözü

7

Bugün bir
yola seksek
çiziyoruz.
Yoldan geçen
insanlara
oyun ve
mutluluk
hediye etmiş
olacağız.

ASKIDA YEMEK
Küçük boy bir mantar pano alın. Üzerine renkli iğneler takın. Bir kâğıda
“ASKIDA YEMEK VAR” yazarak üstüne asın. Biriktirdiğiniz paradan da panonun
bir köşesine tutuşturun. Sonrasında bir lokantaya giderek panoyu teslim edin ve
o lokantada ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yemek yiyebilmesi için askıda yemek
uygulamasını başlatın.

Bilgi Notu
Kızılay, ülkemizin dört bir yanında bulunan aşevlerinde milyonlarca
insana ücretsiz sıcak yemek vermektedir.
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Askıda yemek uygulamasına benzer bir iyilik düşünüp buraya iyiliğin ne olduğunu yazabilirsin. Arkadaşlarınla ya da
büyüklerinle paylaşıp düşündüğün iyiliği hayata geçirebilirsin.

Dünya Sağlık Haftası (7-13 Nisan)

8 9 10 11 12 13 14
Polis Günü
Mimar
Sinan ve
Mimarlar
Günü

Emniyet güçlerine
teşekkür et. Onlara
mektup yaz ve
Emniyet Müdürlüğünü
ziyaret et. Sınıfına
davet
et. Hediyeler hazırla.
Askerlerimizi de
unutma. Bizler güvenle
hayatlarımıza devam
edelim diye hayatlarını
tehlikeye atarak
çalışan askerlerimizi
mutlu etmek için
öğretmeninle birlikte
bir iyilik düşün.

Sağlıklı
toplum sağlıklı
bireylerden
oluşur.
Herkese sağlıklı
bir yaşam
diliyoruz.

BİLİYOR MUYDUN?

Mimar Sinan ömrü boyunca 4 cami,
52 mescid, 57 medrese, 70
darülkurra, 12 türbe, 94 imaret, 122
darüşşifa, 222 suyolu kemeri, 9 köprü,
59 kervansaray, 433 ev, 48 hamam
yapmıştır. Kâbe’nin kubbelerini
tamir etmiş, Ayasofya’yı onarmış
ve iki minare yapmıştır.
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ÖZLÜ SÖZ
Eğer iyiliğin bir nedeni varsa, sonunda bir ödülü varsa o iyilik değildir.
Lev Tolstoy

Sağlıklı yaşamak için neler yaptığını buraya yazabilirsin.

KENDİ DOKTORUN OL
Sağlıklı kalmak, bedenimize zarar vermemek, hastalıklardan uzak durmak,
yaşam kalitemizi artırmak için neler yapabiliriz? Doktora gitmeden, ilaç kullanmak zorunda kalmadan yapabileceğimiz öyle çok şey var ki! Yediklerimize
dikkat etmeliyiz mesela. Bu hafta, bu konuda afişler hazırlayıp panolara asabilir,
el ilanı hazırlayıp fotokopi ile çoğaltıp bütün öğrencilere dağıtabilirsiniz. Aranızdan birkaç kişiyi görevlendirip sınıf arkadaşlarınıza sunum yaptırabilirsiniz.
Hatta il/ilçe sağlık müdürünü ziyaret edebilir veya okulunuza davet edebilirsiniz.
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HADİS

N İ SA N

Turizm Haftası (15-22 Nisan)

15 16 17 18 19 20 21
Yaşadığınız yerdeki turizm varlıkları
ile ilgili bir fotoğraf/resim sergisi
yapabilirsiniz. Hatta buralara
düzenleyebileceğiniz bir gezi de
çok güzel olacaktır.

Kandil simidi
hazırlayarak/
satın alarak
komşularınıza
ya da sınıf
arkadaşlarınıza
dağıtabilirsiniz.

Kendine bir
kitap kumbarası
yap. Sonra da
belli bir süre
içerisinde
düzenli olarak
kumbarana
para at. Böylece
istediğin
kitaplara,
belki daha
da fazlasına
ulaşabilirsin.

Allah’ım! Beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları
zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle.
Hz. Muhammed (s.a.v.)

BARIŞMAK ZAMANI
Bu hafta küs olduğun biri varsa onunla barışmak için gayret göster! Veya
birbirlerine küs olan arkadaşlarını barıştır.

DÜNYA SANA MİNNETTAR KALACAKTIR.
66

67

N İ SA N

Küs olan insanları barıştırmak için uygulamayı düşündüğün
yöntemleri buraya yazabilirsin. Sonra da arkadaşlarınla küs
olanları barıştırma çalışmalarına başlayabilirsin.

22 23 24 25 26 27 28
Çocuk
Bayramı

BİLİYOR
MUYDUN?
23 Nisan
Türkiye’nin
ilk millî,
dünyanınsa
tek çocuk
bayramıdır.

Bu hafta
kır çiçekleri
toplayıp bir
bahar buketi
yap.

UÇURTMA MEVSİMİ:
Bu hafta seçtiğiniz herhangi bir
gün, okulunuzda uçurtma şenliği
yaparak, en güzel uçurtmaları
ödüllendirebilirsiniz.

Arkadaşlarımın
fiziksel
özellikleriyle
dalga
geçmeyeceğim.
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AYET
Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik
yapanlarla beraberdir.
Nahl, 16/128

23 Nisan’da yapılabilecek çok farklı bir etkinlik düşünüp
buraya yazabilirsin.

YÖRESEL ÇOCUK
OYUNLARI ŞENLİĞİ
Bu yılın en eğlenceli etkinliğine hazır mısın?
“Eveeeet!” dediğini duyar
gibiyiz. Dedelerimizi, ninelerimizi okula davet edeceğiz. Anne babalarımız da
aramızda olacak. Okul bahçesinde toplanacağız. Onların çocukken oynadıkları
oyunları oynayacağız. Belki eski oyuncaklarını da yanlarında getirirler.
Birlikte topaç çevireceğiz, mendil kapmaca oynayacağız, misket yuvarlayacağız. Kim bilir bizim bilmediğimiz ne güzel oyunlar biliyorlardır onlar! Bu
hafta dünyanın en mutlu yetişkinleri onlar, en mutlu çocukları siz olacaksınız.
Öğretmenim, organizasyon işi sizde.

Öneri
Türkiye’de kaç ilçe olduğunu biliyor musun? Peki en fazla ilçeye sahip
şehrimizin hangisi olduğunu? İşte sana bugünün ödevi
70
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TOPRAK KAYMASINA
KARŞI DİKKATLİ OL
İlkbaharın son ayı mayıstır. Mayıs gelmişse yaz mevsimi kapıda demektir. Artık havalar bir hayli ısınmış, baharın rehaveti canlıların üzerinden
kalkmıştır. Bir kokla şimdi havayı, mis gibi kokar! Yaşadığı için sevinçle
dolar insanın içi. Kuşlar her gün ayrı şarkı söyler. Arılar çiçekten çiçeğe
misafirliğe gider. Çiçekler de arılara bol bol çiçek tozu ikram eder ki o
leziz ballarından yapabilsinler. Karıncalar desen ayrı sevinçlidir. Bahar
temizliği bitmiş, kapılar dünyaya açılmıştır. Çalışmaktan tıpkı arılar gibi
büyük mutluluk duyan canlılardan biri de karıncalardır. Dere tepe gezer,
daha şimdiden kış için yiyecek toplayıp depolamaya başlarlar.
Bunların yanı sıra toprak da ayrı mutludur. Sakladıklarını gün yüzüne çıkarmıştır. Üzerine güzel mi güzel bir yeşil elbise giyinmiştir, nasıl
da yakışmıştır.
Ancak yeryüzünün eğimli yerlerindeki topraklar, eriyen kar ve yağışlardan ötürü biraz gevşemiştir. Bu yüzden bazı üzücü olaylar da gerçekleşebilir. Bunları sana anlatmalıyım ki tedbirini alasın. Üzücü olaylar
neler mi? Heyelan (erozyon) mesela. Toprak parçaları, birbirlerine sıkı
sıkıya tutunmadığı için kaymaya başlar. Hani kışın dağların taşıyamadığı
karlar çığ oluşturuyordu ya, suya fazla doyan ve birbirinden ayrılan toprak
parçaları da tıpkı çığ gibi yuvarlanıverir eğimli yerlerden. Ve bu olay da
tıpkı çığ gibi tehlikeli olabilir.
Bu yüzden sana tavsiyem, toprak kayması olabilecek yerlerden
uzaklaş. Etrafındaki insanları da koparak gelebilecek olan toprak kütleleri
ve kaya parçalarının olabileceği yerlerden uzaklaşmaları için uyarmayı
unutma.
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Trafik ve İlk Yardım Haftası -Yunus
Emre Kültür ve Sanat
Haftası - Bilişim Haftası (1-7 Mayıs)

29

30

1

2

ÖZLÜ SÖZ

3
İşçi
Sağlığı
ve İş
Güvenliği
Haftası
(4-10 Mayıs)

4

5

Bugün babalar
günü olsun.
Babana hediye
hazırla! Ona
özel olduğunu
hissettir.

İyiliği ve ihsanı tamamlamak, başlamaktan daha hayırlıdır.
Mevlana

İLK YARDIM ÖĞRENİYORUZ
Yaşımız kaç olursa olsun, bir gün birilerinin hayatını kurtarma şansımız
olabilir. İlk yardım öğrenerek, bir hayat kurtarabiliriz. Kızılay’ın bu konuda
hazırladığı internet sitesinde (www.ilkyardim.org.tr) bebeklere, çocuklara ve
yetişkinlere ilk yardım, ayrı kategoriler hâlinde videolarla anlatılıyor. Bu hafta,
İyilik Kulübü olarak bu internet sitesini ve videoları okuldaki öğrencilere izletebilirsiniz. Öğrendiklerinizle belki bir hayat kurtarabilirsiniz; unutmayın!

DÜNYAYA BİR İYİLİK YAP!
3 Bir ağaç dik.

www.ilkyardim.org.tr

SEVGİLİ AİLEMİZE NOT:
Siz de bu siteyi inceleyin deriz.
www.ilkyardim.org.tr
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Bilgi Notu
Kızılay, her yıl milyonlarca insana afet ve ilk yardım eğitimi vermektedir.
Siz de Kızılay’la iletişime geçerek okulunuzda ilk yardım eğitimi alabilirsiniz.
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Bu sayfaya Kızılay’la ilgili bir resim yapabilirsin. Çizdiğin resmi
#yardımsevenol etiketiyle sosyal medyada paylaşabilirsin.

Engelliler Haftası
(10-16 Mayıs)

6

7

8

9

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Haftası

10

11 12

Kan Haftası
(6-12 Mayıs)

İşitme ve
Anneler
Konuşma
Günü
Engelliler
Günü

NOT DEFTERİ:
Atık kâğıtları kullanarak,
sınıfça hediyelik not defterleri
hazırlayabilirsiniz.
Bu hafta,
ailenle birlikte
zekâ oyunları
oyna.
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ÖZLÜ SÖZ
Hiçbir gemi bizi bir kitap kadar uzağa götüremez.
Emily Dickinson

BUGÜN ANNELER GÜNÜ!
12 Mayıs Anneler Günü

İŞ GÜVENLİĞİ
İyilik Kulübü, bu haftaki görevini açıklıyoruz! İş güvenliği gönüllüleri olarak
alın kâğıdı kalemi elinize, okulunuzdaki tehlike arz eden şeyleri not edin. Devrilebilecek dolaplar, açıkta kalan elektrik kabloları, vidası gevşemiş tahtalar/panolar, düşebilecek mermerler... Sizin ya da arkadaşlarınızın canını yakabilecek,
yaralanmanıza sebep olacak, tehlike arz eden şeyleri not edin ve düzeltilmesi
için rica ederek okul idarenize telsim edin. Elbette öğretmeniniz bütün bu süOkulun çeşitli yerlerine (bahçe dâhil) güvenlik
reçte yanınızda bulunmalı.
önlemi olarak uyarı levhaları asabilirsiniz.

Her yıl mayıs ayının ikinci Pazar günü anneler günü olarak kutlanır. Elbette
annemizi bir tek gün anmak yeterli değil ama madem bugün onun günü, annen
ve senin için ömür boyu unutulmayacak bir gün hâline getirmeye ne dersin!
Varlığının en büyük hediyen olduğunu hissettir annene. Öyle güzel bir gün
armağan et ki annen senin gibi bir çocuğu olduğuna bir kez daha şükretsin. Ona
çok istediği bir şeyi alıp hediye edebilirsin, yapmaktan en çok hoşlandığı şeyi
birlikte yapabilirsiniz. Annene bir şiir yazabilirsin hatta babandan bu konuda
yardım alabilirsin.
Eğer annen hayatta değilse mümkünse mezarını ziyaret edip dua et onun
için.

Örnek: Saçak Altında Durma!

dolapların sabitlenmesi

ıslak zeminlerin kurutulması

kablo düzenleri

80

81

M AY I S

Bugünden itibaren, hayatın boyunca başarmak istediğin
şeyleri bu sayfaya madde madde yazabilirsin.

Engelliler Haftası

(18-24 Mayıs)

13 14 15 16 17 18 19
Uluslararası Aile Günü / Dünya
Aile Günü ve Güçsüzler, Yaşlılar ve
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü
Bedensel engelli birini evinde
ziyaret edebilirsiniz.
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Müzeler Haftası

GÖRMEDEN YAŞAMAK:
Gözlerin kapalı bir şekilde
günlük işlerini yapmaya,
görme engelli insanları
anlamaya çalış.
Onların hayatını
kolaylaştırmak
için neler
yapılabileceğini
düşün.

Gençlik
ve Spor
Bayramı

Ailece
komşularınızın
çocukları için
sağlıklı abur
cubur sepetleri
hazırlayın.
Bisikletlerinize
binerek gezin,
baharın tadını
çıkarın.
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AYET
İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir.
Rahmân, 55/60

RAMAZAN KOLİSİ
HAZIRLIYORUZ
İhtiyaç sahipleri için yardım kuruluşları Ramazan kolileri hazırlar. Biz bu
kolilere sadece gıda değil; kitap ve oyuncaklar da koyalım diyoruz. İyili Kulübü olarak, ailelerinizi de bu faaliyete dâhil edin. Kolilere gıda malzemelerinin
yanında, çocuk kitapları, oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri de bırakın. İster
öğretmenimizin belirlediği ailelere, ister ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için
mahallenizin/köyünüzün muhtarına ulaştırın bu kolileri.
Bu yıl Ramazan hangi tarihte başlıyor? Bu önerimizi, bu yıl Ramazan
başlamadan bir hafta önce uygulayın ve pek çok ailenin sofraya huzurla oturmasına vesile olun.

CANIM AİLEM
15 Mayıs: Uluslararası Aile Günü ve Güçsüzler,
Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü
Aile ne güzeldir. Anne, baba, kardeşlerimiz, aile büyüklerimiz ailemize dâhil
olduğu gibi aynı evi paylaştığımız kedi, kuş, kaplumbağa; bahçemizdeki kayısı
ağacı, çiçekler de ailemize dâhildir. Ailemiz ne kadar genişse o kadar güzeldir;
sevgi ve saygı ne kadar çoksa o kadar güçlüdür. Ailenin önemli olduğunun bilincine herkes varabilsin, aile içi sorumluluklar konusunda farkındalık oluşabilsin
diye Birleşmiş Milletler 1994 yılında 15 Mayıs’ı Dünya Aile Günü ilan etmiş.
İnsanların ihtiyaç duyduğu şeylerin önemli günlere dönüşebildiğini daha
önce söylemiştik. Demek ki bazı insanların bugüne ihtiyacı var. Aile olmanın
öneminin ve güzelliğinin farkında olamayanlar için, çeşitli sorunlar sebebiyle
aile içerisinde huzursuzluklar yaşayanlar için çözüm üretebilmek amacıyla
bugün önemli bir gün. Bugünü ailece oturup sohbet etmeye, birbirimizle
paylaşamadığımız, zaman ayıramadığımız için konuşamadığımız şeyler varsa
konuşmaya ayıralım. Aile olmanın, güzel günleri neşeyle çoğaltmanın, birlik
olup acıları azaltmanın huzuruna varalım.

BUGÜN BAYRAM
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
www.kizilay.org.tr

Öneri
Dünyada yardım edilen ülkelerin hangileri olduğunu
www.kizilay.org.tr adresini ziyaret ederek öğrenebilirsin.
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19 Mayıs 1919’da neler olmuş biliyor musun? 19 Mayıs neden Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor?
Atatürk 1919’un 19 Mayıs’ında kurtuluş mücadelesini başlatmış. Bu denli
öneme sahip bu günü de gençlere armağan etmiş. Çünkü Atatürk, Türk milletini
gençlerin ve genç fikirlerin yücelteceğini biliyormuş. Ülkemizin, hem çocukları
hem gençleri önemseyen ve onlara birer bayram armağan eden bir kurucusu
var. Ne mutlu bizlere!
Unutmadan hemen söyleyelim: Kızılay bugünü
gençler için şölene çevirmek amacıyla Gençlik Buluşmaları düzenliyor.
85

M AY I S

Senin belirleyeceğin sloganların reklam tabelalarına yazılacağını hayal et. İnsanları iyiliğe yönlendirmek için önereceğin sloganları bu sayfaya yazabilirsin. Sayfanın fotoğrafını
#yardımsevenol etiketiyle sosyal medyada paylaşabilirsin.

Müzeler Haftası

20 21 22 23 24 25 26

İdeal kilonu hesapla.
Tuz/şeker kullanımını azalt.

Okuldaki panolara,
elektrik ve su
israfını önlemek
için uyarıcı ve
bilgilendirici
nitelikte şeyler
asabilirsiniz.
Sınıfları gezerek
birkaç dakikalık
konuşmalar ile
arkadaşlarınızı
israf yapmamaları
konusunda
bilgilendirebilirsiniz.

SEVGİLİ AİLEMİZE NOT:
Çöpünüzü azaltın. Liste tutarak hafta hafta
ne kadar azalttığınızı kaydedin.
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ÖZLÜ SÖZ
Karşılığında kötülük göreceğinizi hiç düşünmeden iyilik ediniz.
Hz. Ali

Bu hafta okulda başından geçen güzel bir olayı ya da olmasını
istediğin şeyi buraya yazabilirsin.

MÜZE ZİYARETİ
Yaşadığınız yerde müze var mı? Var ise bu hafta İyilik Kulübü olarak
müze ziyareti yapın. Yok mu? O hâlde daha eğlenceli bir önerimiz var size.
Okulunuzda mini bir müze oluşturun! Eski kitaplardan, oyuncaklardan,
fotoğraflardan oluşabilir bu müze. Bir sınıfın bir köşesinde bile olabilir. Yeter ki
hayal edin ve güzel bir şey yapmaya niyet edin.
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ORMANLAR YANMASIN

“Yaz geldi, çiçekler açtı, arılar hep çalıştı.” diyordu bir
şarkı, işte o şarkının bahsettiği yaz mevsimi haziranla birlikte
geldi.
Havalar ilkbaharda olduğundan daha sıcaktır. Güneş,
güler yüzlü bir çocuk gibi doğrudan dünyanın gözünün içine
bakar. Canlılar hep dışarıdadır. İnsanlar güzel havayı değerlendirmek için kendilerini sık sık dışarı atar. Okullar tatile girer
bu ay. Çocuklar dışarıda oynamak, ailece piknik yapmak,
toprakla kucaklaşmak için heyecanlıdır. Sadece çocuklar
da değil, yetişkinler de öyle. Ama düşünüyorum da sanki
bazen fazla heyecanlanıyorlar ve bu yüzden birçok şeyi
unutabiliyorlar.
Havanın iyiden iyiye ısındığını söylemiştim ya, bu bazen
tehlikeli olabilir. İşte o heyecanlı insanlar da bilmeden kötü
şeylere sebep olabilir. Bir sürü orman yanar bu mevsimde.
Bazen söndürülmeyen piknik ateşleri sebep olabilir buna,
bazen de kırık cam parçaları... Güneş cama düşünce mercek
etkisi yapıp ısısıyla kuruyan dalları ve çalılıkları tutuşturabilir.
Sonra anız yakmak da yangınlara neden olabilir. Bu konuda
heyecanlı davranan ve bildiklerini unutanlara dikkat etmelerini söyleyebilir; doğayı, ormanları korumamız gerektiğini
hatırlatabilirsin!
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HAYDİ KAMP
YAPMAYA!
Kızılay Gençlik Kampları sizi bekliyor.
Gençlerimiz ve çocuklarımız her yaz Kızılay Gençlik Kamplarıyla eğitim, eğlence, geleneksel sporlar, outdoor sporlar, trekking
ve onlarca zengin kategoride muhteşem bir kamp dönemini
yaşıyor.
STK’lar, bilim insanları, yazarlar, akademisyenler ve alanında
uzman kişilerin söyleşileri; afet, ilk yardım, proje yazma, Kızılay
temel eğitimlerinin yanında dolu dolu geçecek kamp dönemi
çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyor.
Şehit ve gazilerimizin çocukları, Anadolu’nun dört bir yanından gelen çocuklar, üniversite kulüplerimiz ve gençlik kollarımız
yaz boyunca devreler halinde kamplarımızda misafirimiz oluyor.
Gençlerimizin; Kızılaycılık öğretileriyle yardımseven olarak
yetişmesi, iyiliğin dünyada yaygınlaşmasını sağlaması hem
eğitim alması hem de tatil yapması planlanıyor.
Kızılay Gençlik Kamplarına başvuru yapmak ve ücretsiz
katılmak için şubelerimizden veya www.genckizilay.org.tr adresinden başvurabilirsiniz.

www.genckizilay.org.tr
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M AY I S - H A Z İ R A N

ÖZLÜ SÖZ

27 28 29 30 31

FİKİR ATÖLYESİ
Bu hafta İyilik Kulübü’nün pazartesi
toplantısında fikir atölyesi yapın. Herkes
istediği konuda bir fikrini paylaşsın. Sonraki
haftalarda yapacaklarınızla ilgili bu fikirleri
kullanın.
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1

2

Kitap okuma
listesi
hazırlayın.
Yaz tatilinde
bu listedeki
kitaplar size
harika bir
tatil yaşatsın.

İyiliğin ilmine sahip olmayana, bütün diğer ilimler zarar verir.
Montaigne

SÜRPRİZ
OYUNCAKLAR
Bir çocuğu mutlu etmenin en kolay yollarından biri ona oyuncak hediye
Biriktirdiğietmektir. İyilik Kulübü olarak bu hafta çocukları mutlu edelim.
miz paralarla oyuncak alalım. Plastik toplar da olabilir, renk renk balonlar da...
Oyuncakları okul bahçesine koyabileceğimiz gibi, yakınlardaki bir parka da
bırakabiliriz. Hatta ve hatta seçtiğimiz bir sınıfın sıralarına bile! Üzerlerine, “Bu
oyuncak sana İyilik Kulübü’nün hediyesidir!” yazabilirsiniz. Ya da ne yazmak
Çocukların mutluluğunu gözlerimizi kapatıp hayal edelim.
isterseniz.
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HAZİRAN

Bu hafta uyguladığın iyilik önerilerinin sana neler öğrettiğini
yazabilirsin.

Çevre Koruma Haftası
(5-11 Haziran)

3

4

5

6

7

Hatıra defteri alıp arkadaşlarına,
öğretmenlerine senin için hatıralar
yazdır. Belki gelecek yıl aynı sınıfta, aynı
okulda olmayabilirsiniz.

8

9

ERKEN MESAİ
Bu Pazartesi
okula erken
gelin. Sınıftaki
tüm sıralara
bir şeker ya da
çikolata, belki de
bir balon bırakın.
Yanına da minik
birer not...
Sabah sınıfa
giren herkesi
mutlu edin.

UNUTMA!
“Defter ve kitaplarımı okul
bitince geri dönüşüm için okula
bırakacağım.”

SEVGİLİ AİLEMİZE NOT:
Atık yağları çöpe veya lavaboya dökmeyin. Bir
şişede biriktirerek yağ toplama merkezlerine teslim edebilirsiniz.
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ÖZLÜ SÖZ
İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.
Yaşar Kemal

Bu sayfaya bir iyilik hikâyesi yazabilir sonra da arkadaşlarınla
paylaşabilirsin.

AĞAÇLAR KİTAP AÇSIN
İyilik Kulübü bu etkinliği hep birlikte yapmalı! Cuma sabahı, karneler dağıtılmadan önce, okula erken gelerek, bahçedeki ağaçlara, ağaç yoksa duvarlara
hediye kitaplar bırakın. Ağaçlar çiçek açar gibi kitap açsın.
Karnelerindeki
notlar nasıl olursa olsun, hediye kitaplarınızla bütün öğrenciler mutlu olsun.
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HAZİRAN

Çevre Koruma Haftası
(5-11 Haziran)

10 11 12 13 14 15 16

Kızılay’ın senin için hazırladığı bazı
kitaplar var. Bu kitapları şu adresten
indirip okuyabilirsin.
https://www.kizilay.org.tr/KizilayMedya/KizilayYayinlari
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Babalar
Günü

Bugün hep
birlikte
huzurevine
gidin. Oradaki
babaları ve
anneleri ziyaret
edin. Giderken
küçük bir hediye
götürebilirsiniz.

TATİL İÇİN
İYİLİK ÖNERİLERİ
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BOL BOL SIVI TÜKET

Temmuz ayı sıcacık bir yaz ayıdır. Bir davet sofrası
gibidir dünya bu zamanlar. Her şeyi hazır edip masanın
başında kurulan sofraya gururla bakar gibidir toprak.
Güneş şımarmış dünyayı ısıttıkça ısıtmıştır. Bu
sıcaklığın insana zararı dokunabilir. Hele de kendi
gölgemizi göremediğimiz öğle vaktiyse... Güneş tam
tepemizdedir. Bu aşırı ısınmış havanın sana zarar
vermemesi için tavsiyelerim olacak; mutlaka şapka
kullanmalısın. Çünkü güneş saçlarını taramayı sevse
de bazen canını acıtabilir istemeden. Mümkün oldukça
gölgede kalmalısın. Ve bol bol, sık sık sıvı tüketmelisin.
Sıcakta terleyerek çok su kaybedilir çünkü.
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KENDİNE BİR İYİLİK YAP
Bir şeyler yemek içmek de -eğer sağlıklıysa- kendine yaptığın bir iyiliktir, öyle değil mi? Peki sen kendine
iyilik olsun diye hiç Kızılay maden suyu içtin mi?
İstersen önce maden suyu niçin önemlidir ve vücudumuz için nasıl bir iyiliktir, ondan bahsedelim. Vücudumuzun pek çok şeye ihtiyacı olduğu gibi minerallere
de ihtiyacı vardır. Kızılay maden suyu da vücudumuzun
en çok ihtiyaç duyduğu mineralleri içerir. Bunlar nelerdir merak ediyor musun? En önemlileri; magnezyum,
kalsiyum, sodyum ve potasyumdur. İçerdiği kalsiyum
ile kemik, diş ve benzeri dokulara büyük katkı sağlar.
Düzenli miktarda içilen maden suyu kalsiyum ihtiyacımızı karşılayarak, kemiklerimizi güçlendirerek korur.
Yine içerdiği sülfat ve bikarbonat iyonları sayesinde de
yediğimiz besinleri daha rahat sindirmemizde yardımcı
olur. Potasyum zihinsel yorgunluğuna da iyi gelir. Kas
gelişimine katkı sağlar. Mideni korur. Daha neler neler... Şimdi Kızılay maden suyu içmek neden kendine
yaptığın bir iyiliktir, anlamışsındır.
Kızılay maden suyu, satışından elde edilen gelirle
de dünyanın neresinde olursa olsun insan acısını dindirmek için çalışıyor. Gelirin hepsi “iyilik” için kullanılıyor.
İşte bu da onun başkalarına nasıl iyilik yaptığının kanıtı.
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İYİLİK İÇİN
KIZILAY İÇİN.
YARDIMSEVEN OLMAK
BİR ŞİŞEYLE BAŞLAR.

SÜPER KAHRAMAN
OLMAK İSTER MİSİN?
Yaşam, kurdelesi henüz açılmış bir hediye paketi gibi. İlla ki korunmalı, kıymetine kıymet katmalı.
Korumak ciddi bir iştir. Bunu da bilmelisin. Kızılay’ın
bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sana önemli
bir tavsiyem var. İlk yardım öğren! İnsanın başına her
şey gelebilir. Kaza, hastalık, yangın, bir sürü tehlikeli durum... Tüm bu durumlara vakit kaybetmeden
yapılan basit ama çok önemli ilk yardım müdahaleleri hayat kurtarır. Hayat kurtaranlar kahramandır!
Sen de bir süper kahraman olmak istemez misin?
www.ilkyardim.org.tr adresinden ilk yardımın nasıl yapılacağını ve ne kadar önemli olduğunu öğrenebilirsin.

www.ilkyardim.org.tr
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HAYDİ AİLEM! KÖK
HÜCRE BAĞIŞINA

Bu hafta içerisinde bir gün seni ailenle çok mutlu olacağın
bir şey yapmaya davet ediyoruz. Senin yaşın henüz bu iyilik
için yeterli olmasa da ailene harika bir hediye olacağından
şüphemiz yok. Sen de 18 yaşına geldiğin zaman bu mutluluğu
tüm hücrelerine armağan edebilirsin. Neden mi bahsediyoruz? Kök hücre bağışçısı olmaktan! İnsanın hayatı boyunca
yapabileceği en büyük iyiliklerden biri de kök hücre bağışçısı
olabilmek bize göre.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilik nakli bekleyen pek
çok hasta insan var. Sen ve senin gibi güzel düşünen çocuklar
ailelerini ikna edip kök hücre bağışçısı olmalarını sağlarlarsa pek
çok insanın hayatı kurtulabilir. Onlara yeni bir hayat armağan
etme fırsatı bu! Bundan daha güzel ne olabilir ki?
Yapılacak şey de çok basit. Bir Kızılay Kan Bağış Merkezi’ne giderek, kök hücre bağışçısı olmak istediğinizi söylüyorsunuz. Kızılay’ın güzel insanları hemen size gerekli açıklamaları
yapıyor, sizi bilgilendiriyor. Sadece üç küçük tüp kan alıyorlar
ilk etapta. Gerekli tahliller yapılıyor, kanınızda herhangi bir
hastalık yoksa doku tipinizin belirlenmesi için alınan örnek,
TÜRKÖK Doku Tiplendirme Laboratuvarına gönderiliyor ve test
sonuçları Kemik İliği Bankası’na aktarılıyor. Eğer şanslıysanız

ve dokularınız bir hastaya uyuyorsa ikinci adım başlıyor ve
siz bir hastanın yaşama şansı oluyorsunuz.
Sağlıklı her bireyin ödevlerinden biri bize göre bu olmalı.
Birer Kızılay gönüllüsü olarak biz de bu ödev için ilk adımı attık. Umarız dokularımızla iyileşecek insanlar olur ve ödevimizi
gönül rahatlığıyla tamamlarız.
Evet, şimdi sizler için de bir adım öne çıkma zamanı!

www.kanver.org
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YA Z TAT İ L İ

BİR BAŞKA DOĞUM GÜNÜ
Hayatında hiç doğum günü kutlamamış bir akrabanın ya da arkadaşının
doğum gününü kutla. Doğum gününün hangi tarihe denk geldiği önemli değil!
Bu hafta ona değerli olduğunu hissettir!

ÖZLÜ SÖZ
Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır. Kötülük, bilgisizlik ve tembellik.
Ernst Haeckel
112

HER YER BALON
Çocukların balonları ne kadar çok sevdiğini sen de bir çocuk olduğun için
Öyleyse var mısın bu hafta pek çok çocuğu balonla mutlu
biliyorsundur.
etmeye? Ailenle birlikte bir paket balon alıp şişirebilir, bir hastanenin çocuk
polikliniğindeki çocuklara hediye edebilirsin.

ÖZLÜ SÖZ
Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar.
Racine
113

YA Z TAT İ L İ

BİR AĞACI EVLAT EDİN
Evinin etrafında, okula gidip geldiğin yolda ağaçlar var mı? Bu hafta bu
ağaçları iyice incele. İçlerinden birini seç, o senin ağacın olsun. Onu evlat edin.
Su götürüp sula, dibinde çöpler varsa temizle, dallarını okşa, güzel sözler
söyle. Nefes alman için gerekli olan oksijeni ürettiği için teşekkür et!

HADİS
Bir insanın gerçek zenginliği onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.
Hz. Muhammed (s.a.v.)
114

ÇIRAK OLMAYA NE DERSİN?
Bu yaz tatilinde, ister bir hafta, ister birkaç hafta, ailene, akrabalarına ya
da tanıdıklarına ait bir dükkânda çırak olabilirsin. Ailen bu konuda seni en güzel
şekilde yönlendirecektir. Bir çırak olarak, pek çok tecrübe edineceksin ve bütün
bir yılın yorgunluğunu da hızlıca üzerinden atmış olacaksın.

ÖZLÜ SÖZ
Aşılmasına imkân olmayan hiçbir duvar yoktur.
Anton Çehov
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YA Z TAT İ L İ

YÜZMEYİ ÖĞREN
Yaşadığın yerde yüzebileceğin bir deniz ya da göl var mı? Belki güvenli bir
akarsu ya da açık/kapalı havuzlar... Yurdumuzun hemen her yerinde yüzebileceğimiz yerler var. Bu yaz, ailenin gözetiminde, yüzmeyi öğrenebilirsin. Hem
çok eğleneceksin hem de oldukça büyük bir tecrübe edineceksin.
Not: Yüzmenin tehlikeli olduğu yerlerde yüzmemelisin.

ÖZLÜ SÖZ
Her şeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz.
J. J. Rousseau
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AİLE BÜYÜĞÜNE MİSAFİR OL
Dedelerin ya da ninelerin hayatta mı? En azından bir tanesi? Bu yaz
tatilinde, onlardan birinin evine misafir olabilirsin. Bir haftalığına ya da daha
uzun süre, seni çok çok seven o güzel insanlarla vakit geçirebilirsin. Birlikte
oyunlar oynayabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, birbirinize hikâyeler anlatabilirsiniz.
Yaşadıklarını yazmayı unutma.

ÖZLÜ SÖZ
Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk
edebilen gayretli insanlara aittir.
Cicero
117

YA Z TAT İ L İ

TATİL GÜNLÜĞÜ TUT
Bu yaz tatilini, yıllar yıllar sonra çok ama çok özleyeceksin. Büyüdüğünde
bu günlere dair yazılar ve fotoğraflar seni çok mutlu edecektir. Öyleyse bu tatilde,
bir defter bul ve her gün başından geçen olayları, duygularını, fikirlerini not et.

CEP TELEFONU KAPI DIŞARI
Bu hafta boyunca her akşam, ebeveynlerinin cep telefonlarına el koy.
Akşamları birlikte geçirdiğiniz vakitlerde onların cep telefonlarıyla ilgilenmesini
engelle. Hep birlikte çok daha güzel vakit geçireceksiniz.
3 Ailenle birlikte bir hayvan barınağını ziyaret et.
3 İnternetten çocuk şarkıları bularak dinle.
3 Ailene ev işlerinde yardım et.
3 Bir bisikletin var mı? Eğer var ise bu tatilde bol bol bisiklet sürerek sağlığını koruyabilirsin.

ÖZLÜ SÖZ
Dil söyler, kulak dinler, kalp söyler, kâinat dinler.
Yunus Emre
118

ÖZLÜ SÖZ
Öğrenmek zekânın, yapmak ahlakın işidir.
Nurettin Topçu
119

YA Z TAT İ L İ

BİR ÖNERİM VAR
Küçük not kâğıtlarına yazabildiğin kadar iyilik önerisi yaz. Bunları çevrende
insanların görebileceği yerlere yapıştır. Kim bilir ne kadar çok insanı tebessüm
ettirecek ve iyiliğe yönlendireceksin.

ÖZLÜ SÖZ
Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir.
Heine
120

TOPRAĞA DOKUN
Bahçeniz var mı? Ya da tatillerde gittiğiniz bahçeli bir akraba evi? Bu tatilde
bir sebze yetiştirebilirsin. Toprağa dokunmak, sebzeleri sulamak, etraflarındaki
yabani otları temizlemek sana o kadar iyi gelecektir ki... Hem bu yaşlarda
bu tecrübeleri edinmek gerek! Fırsatını bulunca kolları sıva, e mi!
Bahçe
bulamazsan saksıda da yetiştirebilirsin.

ÖZLÜ SÖZ
Saygılı ol ki saygı göresin.
Kemal Tahir
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YA Z TAT İ L İ

KARINCALARA KIŞ HAZIRLIĞI
Karıncalar bütün bir yaz boyunca kış mevsimine hazırlık yapacaklar.
Onlara küçük bir kıyak yapmaya ne dersin?
Karınca yuvalarının etrafına
taşıyabilecekleri boyutlarda minik yiyecekler bırakabilirsin. Ekmek kırıntıları,
şeker parçaları vb. şeyler ile binlerce karıncanın karnını doyurabilirsin.

ÖZLÜ SÖZ
İyiliği yalnız iyiler, kötülüğü ise herkes anlar.
Cenap Şehabettin
122

DOĞAL MALZEMELERLE SANAT
Dışarı çık, dolaş, etrafta gördüğün doğal malzemeleri topla, bir poşete koy.
İlginç ağaç dalları, çiçekler, yapraklar, tahta parçaları, taşlar... Bu malzemeleri
kullanarak minik tablolar yapmaya çalış. Özellikle çiçekler ve yapraklarla oldukça güzel çalışmalar yapabileceğine eminiz.

ÖZLÜ SÖZ
İyilik düşünmek, bizi cesaretle yaşatır.
Wolfgang Van Goethe
123

YA Z TAT İ L İ

ÖĞRETMENİNİ HATIRLA
Öğretmeninin ya da öğretmenlerinin telefon numaraları sende olmasa bile
ailende mutlaka vardır. Bu hafta, öğretmenlerini telefonla arayarak görüşebilirsin.
Öyle mutlu olacaklardır ki sesini duyunca...

BİLDİKLERİNİ BANA DA ÖĞRET
Kardeşin var mı? Seninle yaşıt ya da senden küçük olan akrabaların? Bu
yaz tatilinde, iyi olduğun derslerde, kardeşine ya da çevrendeki öteki çocuklara yardımcı olabilirsin. Örneğin İngilizce ya da matematik çalıştırabilirsin. Bir
haftalığına öğretmen olsan fena mı olur.

ÖZLÜ SÖZ
Daha iyi olmaya çalışmayan, iyi olarak da kalamaz.
Oliver Cromwell
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YA Z TAT İ L İ

PİLLER DÖNÜŞÜME
Kullanılmış pillerin çöpe atıldıklarında hem toprağı hem suyu zehirleyebildiğini biliyor muydun? Pilleri çöp kutularına ya da etrafa atmamalı ve geri
dönüştürülmelerini sağlamalıyız. Bugün, evdeki eski, kullanılmış pilleri araştırıp
bir yerde topla. Mahallendeki arkadaşlarına da aynı duyuruyu yap ve bütün
pilleri toplayın. Bazı zincir mağazalarda bu pillerin toplandığı kutular var. O
kutulara atarak pilleri geri dönüşüme gönderebilir ve çevremizi koruyabilirsin.

ÖZLÜ SÖZ

Bu tatilde yapmak, başarmak, değiştirmek, sahip olmak istediğin şeylerin
bir listesini yap. Böylece amaçlarına daha kolay ulaşabileceksin.

ÖZLÜ SÖZ

Zulüm bizdense ben bizden değilim.
Rachel Corrie
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PLAN YAP

İyilik yapmaktan üstün bir nitelik bilmiyorum.
Beethoven
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MEVSİMİNE GÖRE GİYİN
Eylül ayında ılık ılık eser rüzgârlar. Sıcak havanın ardından rüzgârların seni hasta etmemesi için başını ve boynunu korumanı öneririm.
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KULLANILMAYAN GİYSİLER
KIZILAY GİYSİ KUTUSUNA
Kızılay “Başka neler yapılabiliriz?” diye düşünmüş. İnsanların
ihtiyacını karşılamak amacıyla pek çok konuya el atmış. Sana Kızılay’ın bir başka güzelliğinden bahsedeceğiz şimdi: Kızılay Giysi
Kutularından!
Şehirlerin belli noktalarına bırakılıyor bu kutular. Onları görsen
hemen tanırsın zaten. Bu kutuların amacı ne biliyor musun?
İyi ve kullanılabilir durumda olan, kullanmadığımız eşyalarımızı
ihtiyacı olan insanlarla paylaşmak.
Bu kutulara neler atılabilir? Hepsini detaylı olarak aşağıda sıralıyoruz:
Ayakkabı, kemer, çanta, gömlek, pantolon, şort, tişört, elbise,
havlu, battaniye, yastık, yorgan, masa örtüsü, perde gibi ürünleri de
kutuya atabilirsiniz.
Paylaşmak güzeldir!
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EYLÜL

Öğrenciler
Günü

16 17 18 19 20

Gaziler
Günü

21 22
Dünya
Barış
Günü
En yaşlı
akrabanı ailen
ile birlikte
evinde
ziyaret et.

Bir gaziyi
sınıfına/okuluna
davet et.

AYET
Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.
Âl-i İmrân, 3/92

KİTAP OKUMA GRUBU
Bugün hep birlikte bir kitap okuma grubu oluşturalım. Okumayı seven
arkadaşlarımız kadar kitaplarla çok ilgisi olmayanları da dâhil edebilirsek harika
olur. Çünkü bir kez okumanın tadına varsalar bir daha asla bırakamazlar.
Üç, beş veya yirmi kişi... Belli periyotlarda okunacak kitap listesi hazırlayalım. Okunması gereken zaman diliminde bitirip sonrasında bir araya gelerek
kitapla ilgili konuşalım, tartışalım. Bu etkinlik hem zihinlerimize iyi gelecek hem
de bizleri daha sosyal insanlar hâline getirecek. Ayrıca düzenli olarak bir sürü
de kitap okumuş olacağız.
Belirlenen süre içerisinde kitabı bitirmeyenler için küçük bir ceza verilebilir.
Birine kitap hediye etme cezası gibi...

“Temmuz Elması” adlı kitabı
okumanı tavsiye ederiz.

Bilgi Notu
Kızılay, öğrenci yurtlarında her yıl binlerce öğrenciye
yerleşim imkânı sunuyor.
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BİR BARIŞ BÜYÜTMEK

Bu sayfaya okulda hazırlayacağınız panonun tasarımını çizebilirsin. Ne tür yazıların ve çizimlerin panoda yer alacağını
yazabilirsin.

21 Eylül Dünya Barış Günü
Dünyada hâlâ savaşlar devam ediyor. Dünya üzerinde paylaşılamayacak
neler olabilir ki bu kadar savaş var? Birçok insanın canının yanmasına, birçok
çocuğun üzülmesine değer ne olabilir ki? Çocuklar, eğer tarihi siz yazıyor olsaydınız içinde bütün dünya çocuklarının bir arada oynadığı ne güzel oyunlar
olurdu değil mi?
Birleşmiş Milletler, 21 Eylül’ü Barış Günü ilan etmiş. Bugünün amacı, dünya
çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın gelmesini sağlamak. 21 Eylül’de,
Birleşmiş Milletler’in merkezindeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlarda hayatını
kaybeden insanların anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünya
çocuklarının bağışladıkları bozuk paralarla üretilmiş. Çanın üzerine “Çok Yaşa
Mutlak Barış” yazısı kazınmış.
Çocuklar tüm kalbimizle güzel büyümenizi, hayatınızı ve etrafınızı iyiliklerle
donatmanızı ve dünyaya barışı getirmenizi diliyoruz.
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EYLÜL

ÖZLÜ SÖZ

23 24 25 26 27 28 29

Yangından
Korunma
Haftası
Biliyor muydun?

Ülkemizde ilk itfaiye
teşkilatı 25 Ekim 1714’te
kurulmuştur.

Komşularınıza
bir ikramda
bulunun.

Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı
olmak korkudan kurtarır.
Konfüçyus

SICAK YEMEK
SÜRPRİZİ
İyilik Kulübü, bu hafta okul dışında bir etkinlik yapmaya ne dersin? Okulunuza yakın bir evde yaşayan yaşlı dedeler-nineler vardır mutlaka. Yalnız
yaşayan öyle çok yaşlı var ki! Bu hafta onlara sıcak yemek sürprizi yapalım!
Sefer tasları, yemek termosları var. Öğretmenimiz veya ailemiz temin edecektir.
Onlara sıcacık yemekler götürelim. Hatta kendimiz için de bir şeyler götürelim.
Beraberce kuralım soframızı, muhabbetle yiyelim yemeğimizi.

Küs
olduğum
biriyle
barışacağım.

Sınıf ve ev kuralları
oluşturun.
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Bu sayfaya iyilikle ilgili bir resim yapabilirsin. Çizdiğin resmi
#yardımsevenol etiketiyle sosyal medyada paylaşabilirsin.
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Dünya Yürüyüş
Günü

EYLÜL - EKİM

30

1

İyilik Kulübü olarak
küçük paketlerde satılan
kedi mamalarından alıp
çevrenizdeki bazı noktalara
mama bırakabilirsiniz.

2

3

4

Dünya
Hayvanları
Koruma
Günü

ÖZLÜ SÖZ

5

6

Birkaç
arkadaşınla
kitap okuma
grubu oluştur.

Her türlü kötülüğü yapmaya imkân varken kötü bir şey yapmamanın
adıdır iyilik.
Albert Einstein

YETİM BURSU
Anne ya da babası hayatta olmayan öyle çok arkadaşımız var ki... Ne yazık
ki bu durumda olan bazı arkadaşlarımızın maddi durumu iyi değil ve yardıma
ihtiyaç duyuyorlar. Biz de bir şeyler yapamaz mıyız sence? Bizim bir fikrimiz
var. İyilik Kulübü olarak bir kumbara oluşturmaya ne dersin?
Öğretmenin bunu organize edecektir. Harçlığınızdan arttırdığınız bozuk
paraları bu kumbarada biriktirin. Her ay biriken parayı, öğretmenin yetim bir
kardeşine ulaştırarak onun hayatını kolaylaştırabilir.

Hata
yaptığımda
özür
dileyeceğim.

ÖĞRETMENİM BU NOT SENİN İÇİN!
- Bir kuş yuvası alıp/yapıp öğrencilerle boyayarak, içine
de biraz yiyecek bırakıp bir ağaca asabilirsiniz.
- Öğretmeninle veya ailenle bir barınağı ziyaret edebilirsin.
Oradaki hayvan dostlarımızın da sevgiye ihtiyacı var.
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YÜRÜYORUZ ARKADAŞLAR!
LAYLA LAY LAY LAY LAY
3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü

İnsanın eleştiriye açık olması, hatalarını düzelterek kendisini
geliştirmesi için çok önemlidir. Peki, sen kendini eleştirebilir
misin? Hayatında neleri değiştirmelisin? Hangi davranışlarını düzeltmelisin? Bu sayfaya kendinle ilgili eleştirilerini
yazabilirsin.

İhtiyaç duyduğumuz için ortaya çıkan özel günler vardır. Dünya Yürüyüş
Günü de bunlardan biri. İlk olarak 1991 yılında çıktığına göre o tarihe yakın
zamana kadar insanların daha çok hareket ettiğini, daha fazla yürüdüğünü
düşünebiliriz pek tabii. O tarihten sonra da insanlar oturduğu yerden bir daha
İşlerimizi kolaylaştırmak için
kalkmamış gibi de düşünmeyelim elbette.
kullandığımız çeşitli elektronik aletler hareketimizi azalmış olmalı ki bu hareketsizlik bazı sağlık sorunlarına yol açmış. Obezite, obezitenin sebep olduğu kalp
ve şeker hastalıkları gibi... Temizlik ve sağlıklı beslenmek gibi hareket etmek
de sağlığımızı korumak için yapmamız gerekenler arasında.
Sağlıklı olmak için büyüklerin günde 15-20 dakika, 1-4 yaş arası çocukların 180 dakika, 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerinse 60 dakika aktivite
yapmaları öneriliyor. Bu aktiviteler arasında en güzelleri, mevsime göre oyunlar
oynamak yürüyüş yapmak, parklarda arkadaşlarımızla oynamak... Sağlıklı
kalmak için sloganımız şu: “Yürüyelim arkadaşlar!”
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EKİM

Gıda İsrafını Önleme
Haftası (9-16 Ekim)

ÖZLÜ SÖZ

7 8 9 10 11 112 13

İyilik kaybetmez, kaybedilir.
Peyami Safa

Ahilik Kültürü Haftası
(8-12 Ekim)

Dünya
Posta
Günü

Sınıf
kitaplığınızı
oluşturun.

MEKTUP MEVSİMİ
Hiç mektup yazdın mı? Bu hafta kendi hayatında bir ilki gerçekleştirebilirsin belki de! Öğretmenin sana farklı şehirde yaşayan bir mektup arkadaşı
bulacak ve İyilik Kulübü olarak, o şehirdeki öğrencilerle birbirinize mektuplar
yazacak, belki minik hediyeler göndereceksiniz. Yaşadığınız şehirleri birbirinize
tanıtacaksınız. Kartpostallar bile hazırlayabilirsiniz. Sonra kim bilir, belki o şehri
ziyaret edebilirsiniz.

İsraf etme! Su hayattır...

UNUTMA
“İyi kötüden, iyilik kötülükten üstündür.”
144
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EKİM

Bu sayfaya hayallerini madde madde yazmaya ne dersin?

Gıda İsrafını Önleme
Haftası (9-16 Ekim)

14 15 16 17 18 19 20

Bugün gördüğüm herkese selam
vereceğim.

Yaprak ve çiçek
koleksiyonu
oluştur.
Kitaplarının
arasında yaprak
ve çiçek kurut.

ÖĞRETMENİM BU NOT SENİN İÇİN!
Bir ay boyunca geri dönüşüm kutusunu en aktif
şekilde kullanan sınıfı İyilik Kulübü olarak ödüllendirebilirsiniz.
146
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ÖZLÜ SÖZ
İyilik yapma kabiliyetinde olup da yapmayan insan, suç
işlemiş sayılır.
Johann Heinrich Pestalozzi

Geri dönüşümün en iyi yapılabilmesi için bir fikir bulup ve
buraya yazabilirsin. Mesela şişelerin toplanması... Sonra da
öğretmeninle ve arkadaşlarınla paylaşabilirsin.

GERİ DÖNÜŞÜM ŞENLİĞİ
Dünyayı iyileştirebilir, dünyaya verdiğimiz zararları azaltabiliriz. Kuşlar
hep ötsün, ağaçlar hep yemyeşil büyüsün, balıklar denizlerde neşeyle yüzsün
istiyorsak hepimiz bir şeyler yapmalıyız. Kâğıdın çöp olmadığını bilmeliyiz
mesela; camın, metalin, plastiğin... Bu gibi malzemeleri çöpe atmak yerine
ayrıştırarak, geri dönüştürmeliyiz. İyilik Kulübü olarak bu hafta hem sınıflarımıza
hem okulumuzun koridorlarına koymak için geri dönüşüm kutuları hazırlayalım.
Kâğıt, plastik, cam ve metal bölümleri olsun bu kutuların. Biriken malzemeleri
öğretmenimiz geri dönüşüm yapan kuruluşlara ulaştıracaktır.
Ne
Minik not: Belki bu kutulardan birer tane de evimize yapabiliriz.
dersin?
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EKİM

ÖZLÜ SÖZ

21 22 23 24 25 26 27

İyilik insanın emniyet kemeridir.
Lokman Hekim

PTT Haftası (23-30 Ekim)
Yaptığın güzel
şeyleri, aldığın
tepkileri
defterine
not et.
Fotoğrafını ya
da videosunu
çek.

İYİ HABERLER GAZETESİ
Haber bültenlerinde, gazetelerde, internette sürekli kötü haberlerle karşılaşmaktan sen de sıkılmadın mı? Dünyada sürekli kötü şeyler oluyor değil ya! Bir
fikrimiz var. “İyi Haberler Gazetesi” çıkaralım. Ne de güzel olur.
Türkiye’den,
dünyadan, çevremizden güzel uygulamaları derleyelim, bilimsel-teknolojik
buluşları, sosyal sorumluluk fikirlerini, başarılı insanları, hayırda yarışanları
yazalım, resimleyelim, fotoğraflarını bastıralım. Gazetelerden, dergilerden iyi
haberleri kesip birleştirelim. Panomuzda bunları bir araya getirelim. Bu hafta
Türkiye’nin en iyi gazetecileri biz olalım!

Bugün anneme
ev işlerinde
yardım
edeceğim.
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Bu sayfaya duymak istediğin bütün iyi haberleri yazabilirsin.
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TEDBİRLİ DAVRAN
Bir sonbahar masalının daha sonuna geliyoruz. Yeni bir
mevsime hazırlık başlıyor. Ağaçlar yapraklarını yolcu ediyor.
Bir yıl daha tamamlıyor ömrünü. İnsanın başına gelebilecek ne
çok şey var bu bir yılda. İyiliklerle fenalıklar birbirini tamamlıyor. Birinin varlığı tedbir, diğerinin varlığı şükür sebebi oluyor.
Deprem yaşadın mı hiç? Deprem, her şeyin yerinden
oynayabileceği, büyük ve uzun eşyaların devrilebileceği kadar
şiddetli olabiliyor hatta bazen daha da fazlası... Ancak eğer
tedbirli davranılırsa zarar görmeden kurtulma şansı çok fazla.
Örneğin bazı eşyalar duvara sabitlenirse devrilip zarar verme
olasılığı ortadan kaldırılmış olur. Sana tavsiyem, deprem yaşamadan önce olası zararları görerek bunları en büyük oranda
engellemek. Aileni ve çevreni bu konuda uyarabilir, gelebilecek
tehlikelerden tüm sevdiklerini koruyabilirsin.
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Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)

EKİM - KASIM

Organ Bağışı ve Nakli
Haftası (3-9 Kasım)

28 29 3 0 3 1 1 2 3

ÖZLÜ SÖZ
İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız ondan hiç söz etmeyin.
Blaise Pascal

Lösemili Çocuklar
Haftası

PTT Haftası (23-30 Ekim)

(2-8 Kasım)

Dünya
Tasarruf
Günü

Löseminin nasıl
bir rahatsızlık
olduğunu
öğrenebilirsin.
Lösemili
çocukları ziyaret
edebilir onlarla
eğlenceli vakit
geçirebilirsin.

KIZILAY İÇİN NELER
YAPABİLİRSİN?
3 Kızılay’ın 81 ilde ve yüzlerce ilçede şubesi var.
3 Kızılay şubelerinde, ilk yardım ve afetlerden korunma eğitimleri
verilmektedir. İlk yardım öğrenin hayat kurtarın.
3 Kızılay’ı ziyaret edin.
3 Kızılay görevlilerini okulunuza davet edin.
3 Kan bağış merkezlerini ziyaret edin.
3 Kan bağışına teşvik için etkinlikler yapın.
3 Kızılay’a maddi bağışta bulunun.
3 Kızılay’ın faaliyetlerini araştırın, panoda bu çalışmalara yer verin.

SÖZ MÜ?

“Bu dönem bitinceye kadar en
az ....... kitap okuyacağım.”
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KASIM

Bu kitapta Kızılay ile ilgili pek çok şey öğrendin. Kızılay’ı
anlatmak için bu sayfaya bir yazı yazıp sınıfta arkadaşlarına
okuyabilirsin.

Atatürk
Haftası

Organ Bağışı ve Nakli
Haftası (3-9 Kasım)

4

5

6

7

(10-16 Kasım)

8

9 10

Lösemili Çocuklar
Haftası (2-8 Kasım)
Ailece çevre
temizliği
yapmaya ne
dersiniz?

ÖĞRETMENİM BU NOT SENİN İÇİN!
Bugün öğrencilerine hayallerini yazdır. Gerçekleştirebileceklerini yapmaya çalış.

Bilgi Notu
Kızılay, ülkemizde ve dünyada afetlere
müdahale eden bir yardım elidir.
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ÖZLÜ SÖZ
İyi adam olmak için kimseye kötülük etmemek yetmez, iyilik
etmesini de bilmelidir.
François Fenelfcn

İnsanları organ bağışına teşvik edecek bir yazı yazabilirsin.
Sonra da öğretmenin ve arkadaşlarınla paylaşabilirsin.

CANDAN CANA EN GÜZEL
İYİLİK; ORGAN BAĞIŞI
Organ bağışı nedir biliyor musun? Öğretmenin bu konuda seni bilgilendirecektir. Kızılay’ı ziyaret ederek ya da okulunuza davet ederek de bilgi alabilirsiniz.
Ailenizi, öğretmenlerinizi, akrabalarınızı organ bağışı yapmaya davet edin bu
hafta. Bir gün en sevdiklerinizin hatta kendinizin bile organ bağışına ihtiyacı
olabileceğini unutmayın!
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Dünya Çocuk Kitapları Haftası
(Kasım ayının ikinci pazartesi başlayan hafta)

KASIM

ÖZLÜ SÖZ

11 12 13 14 15 16 17
Atatürk
Haftası

(10-16 Kasım)

Afet
Eğitimi
Hazırlık
Günü

Dünya
Diyabet
Günü
TÜRK
KIZILAY’ın
aşevleri
olduğunu
biliyor
musun?

Dünya
Dünya
Hoşgörü Komşular
Günü
Günü

3 Deprem

Saadete yükselmek için doğruluk lazımdır. İnsanlık
doğruluğun adıdır.
Yusuf Has Hacib

ARKADAŞINA
KİTAP ISMARLA
En güzel hediye kitaptır. Bu hafta arkadaşlarımıza, ailemize kitap ısmarlayalım. Etrafımızda ne kadar çok kitap ve kitap okuyan insan olursa o kadar
az kötülük olacaktır.

çantası
hazırlayın.

3 Evinizde,

sınıfınızda
güvenli alanlar
oluşturun.
Hata yapan
arkadaşlarımı
güzellikle
uyaracağım.

ÖĞRETMENİM BU NOT SENİN İÇİN!
Hoşgörü ile ilgili resimler yaptırın. Bu resimlerle
okulunuzda bir sergi açabilirsiniz.
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HOŞGÖRÜSÜZLÜK
HASTALIĞINA
YAKALANMAMAK İÇİN OKU!

En sevdiğin kitap hakkındaki fikirlerini bu sayfaya yazabilirsin.

16 Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü
İki insanın tartıştığını görmüşsündür. Çoğunlukla ikisi de birbirini dinlemez.
Bazen aynı şeyden bahsettikleri hâlde yine de tartışan insanlara da rastlayabilirsin. Şaşırma! Bunun tek nedeni içlerinde eksik olan bir şey; hoşgörü.
Bir sorunun iki çözümü olabilir ama birine göre en doğru çözüm kendi
yoludur, diğerine göre de kendi yoludur. Hoşgörüsüz insanlar için bu tartışma
sebebidir. Oysa çözüm yollarının artmış olması her ikisini de mutlu etmeliydi.
Hoşgörüsünü kaybetmiş insanlar farklılıkları kabul etmek istemez; ortaya
çıkan güzellikleri de sürekli kaçırmış olurlar. Bize kalırsa bu da bir hastalık
ama sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Tabii ki önlem almak bu hastalığı
engellemektedir. İyi insanlar, farklılıkları zenginlik olarak görenler, yeni şeyler
öğrenmeyi ömür boyu sürecek bir macera olarak bilenler, sevgi dolu kalplere
sahip olanlar, her canlının yaşam hakkına saygı duyanlar, onları koruyanlar
bu hastalıktan ömür boyu korunurlar.
Bu hastalığı kapmış insanlar için UNESCO, 16 Kasım 1995 tarihini Uluslararası Hoşgörü Günü ilan etmiştir. Uluslararası Hoşgörü Günü, tüm dünya
kültürlerinin, ifade biçimleri ve yollarının saygı görmesi gerektiğini vurgular.
Ne mutlu kalbi hoşgörü bahçesi olanlara!
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KASIM

Öğretmenler
Günü

18 19 20 21 22 23 24
Ağız ve
Diş Sağlığı
Haftası
(22-27
Kasım)

Yaşlı birinin
uzaktaki
akrabasıyla
görüntülü
konuşmasını
sağla.

AYET
Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir
topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
Âl-i İmrân, 3/104

EMEKLİ ÖĞRETMEN
ZİYARETİ
Bu hafta “Öğretmenler Günü” var. Kendi öğretmeniniz için elbette güzel
bir şeyler yaparsınız.
Bizim önerimiz ise kendi öğretmeninizle birlikte
yapacağınız bir iyilik... Emekli bir öğretmeni, sınıfınıza/okulunuza davet edin.
Ona sorular sorun, sizinle anılarını paylaşmasını isteyin. Küçük hediyeler verin.
İkramda bulunun. Elini öpün, birlikte fotoğraf çektirin. Öğretmeniniz de onun
Öğretmenlik dünyanın en çok özveri isteyen,
için belki bir plaket hazırlar.
en kıymetli mesleklerinin başında! Öğretmenlerinize ne kadar değerli olduklarını
hissettirin.

“Yerden en az
....... çöp alıp
çöp kutusuna
atacağım.”
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KASIM - ARALIK

Öğretmenlerin bizler için önemini anlatan bir yazı yazıp
arkadaşlarınla paylaşabilirsin.

25 26 27 28 29 30 1
Ağız ve Diş Sağlığı
Haftası

“Bu hafta hiç televizyon
izlemeyeceğim.”

Sigaranın
zararlarını
anlatan el
ilanları hazırla.
Sigara içtiğini
gördüğün
kişilere dağıt.

İHMALE GELMEZ!
“Dişlerimi her gün 2 kez fırçalayıp
temizliğine dikkat edeceğim.”

ÖĞRETMENİM BU NOT SENİN İÇİN!
Sınıf dolabına, her öğrencinin diş fırçasını koyabileceği bir kutu ayarlayabilir, diş macunlarını da sen
alabilirsin.
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ÖZLÜ SÖZ
İyiliğe karşı iyilik, adalettir. İyiliğe karşı kötülük, cinayettir. Kötülüğe
karşı iyilik, ihsan ve âtıfettir ve insanlığın en yüksek derecesidir.
Ali Fuat Başgil

Kendini bir diş olarak hayal et. Bir diş olarak insanlara neler
söylemek istediğini yaz.

SINIF TEMİZLİK DOLABI
Okulda zaman zaman bir şeyler yiyor ve içiyorsunuz, değil mi? Ellerini
mutlaka yıkıyorsundur, peki ya dişlerin? Sence günde bir kez de dişlerimizi
okulda fırçalasak iyi olmaz mı? Sınıf dolabınızda tüm öğrencilerin fırçası olsa,
üzerinde isimleriniz yazsa, günde bir kez öğretmeninizin gözetiminde dişlerinizi
fırçalasanız... Mesajı almış olmalısın.
İyilik Kulübü olarak diğer öğrenci ve
sınıflara örnek olacağınıza şüphe yok!
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ACİL DURUM NUMARALARINI
EZBERLE
Hayat kurtaracak, belki seni kahraman yapacak öneriler sunacağım sana. Önemli numaraları biliyor musun? Acil
yardım, polis imdat, itfaiye, orman yangın ihbar... Bunların
numaraları aklında mı? Bir yangın çıktı diyelim, duman kokusu
aldın. İlk olarak ne yapmalısın? Sana tavsiyem hemen “Yangın
var!” diyerek bağırman ve yardım çağırman. Ardından imkânın
varsa yangın ihbar hattı olan 110’u araman!
Bir yıl boyunca güvende olmak için ne çok şey öğrendin
değil mi? Neler yaşadığını, neler öğrendiğini, bilgi dağarcığını
ne kadar genişlettiğini bir düşünsene! Sence de bunu kutlamamız gerekmez mi? O zaman ödülün en sağlıklısından gelsin.
Hadi Kızılay maden suyu içmeye...
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ARALIK

ÖZLÜ SÖZ

2

3
Dünya
Engelliler
Günü

4

5

6

Dünya
Gönüllüler
Günü

İyilik Kulübü olarak, yaşadığınız şehirdeki
kaymakam, vali veya millî eğitim
müdürünü ziyaret edin. Faaliyetlerinizi
anlatın, yaptığınız güzelliklerden onları
haberdar edin.

BAK BU İYİ FİKİR!
Okuduğum bir kitabı
arkadaşıma hediye edeceğim.
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7 8

Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir.
Farabi

3 İşaret Dili

KUŞ LOKANTASI

Öğren

3 Bu hafta

ailenizden
biriyle bir
iyilik planı
yapın.

Kar yağmış olmalı pek çok yerde. (Yağmadıysa başka bir tarihe erteleyebilirsiniz bu öneriyi.) Okul bahçesinde, öğrencilerin teneffüslerde bulunmadığı
bir yerde karları ezerek ufak bir alan oluşturun. Ortasına kuşların yiyebileceği
Bunu yaşadığınız maşeyler dökün ve uzaklaşın. Kuş lokantası hazıııır!
hallede ailenizle birlikte de uygulayabilirsiniz. Ardından “kardan aile” yaparak
eğlenebilirsiniz.

Öneri
Kışın en şiddetli zamanına ne dendiğini biliyor musun?
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BUGÜN GÜNLERDEN ‘SEN
ÇOK ÖZELSİN!’

Engellilerin hayatını kolaylaştıracak proje üretip aşağıya bu
projeni yazabilirsin.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Her insan özeldir ama bazı insanlar daha özeldir. Çünkü onlar ya doğuştan
ya da hayatlarının belli dönemlerinde geçirdikleri kaza sonucunda vücutlarının
bazı fonksiyonları tam olarak kullanamaz. Bu özel insanları daha iyi anlamamız,
yaşamlarını daha kolay sürdürmeleri için nelere ihtiyaç duyduklarını bilebilmemiz
için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanır.
Kızılay yıl boyu bu özel insanlar için yardım çalışmalarını sürdürmektedir.
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için “Özel Eğitim Sınıfları Projesi”ni hayata
geçiren Kızılay devlet okullarında, “Sen Çok Özelsin” isimli özel eğitim sınıfları
düzenlemektedir.
Unutma, her insan hayatının belli döneminde geçici ya da kalıcı olarak
vücutlarının bazı fonksiyonlarını kaybedebilir. “Her insan bir engelli adayıdır.”
Haydi, bu özel insanlar için el ele!
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AYET

ARALIK

Mevlana’yı Anma Haftası (11-17 Aralık)

9 10 11 12 13

14 15

Tutum, Yatırım ve Türk
Malları (Yerli Malı)
Haftası
(12-18 Aralık)

SANA İHTİYAÇLARI VAR!
Mülteci çocuklarla arkadaş ol!

SEVGİLİ
AİLEMİZE NOT!
Bugün Kızılay’a
internet veya cep
telefonu aracılığıyla
bağış yapabilirsiniz.
SMS: Cep
telefonlarınızdan
(tüm GSM
operatörlerden)
2868’e BAĞIŞ yazıp
bir kısa mesaj
(SMS) göndererek
ihtiyaç sahipleri için
10 TL’lik destekte
bulunabilirsiniz.
İnternet:
www.kizilay.org.tr

Bilgi Notu
Kızılay, her yıl milyonlarca ihtiyaç sahibine sosyal
yardım yapmaktadır.

180

İyilikle Kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel şekilde iyilikle ortadan
kaldır. O zaman göreceksin ki seninle arasında husumet bulunan kimse
sanki sıcak bir dost oluvermiştir.
Fussilet, 41/34

İYİLİK KERMESİ
Bu yıl Yerli Malı Haftası’nı oldukça farklı kutlayacağız. Okula yöresel yemekler, sebze meyveler ve gıda dışı farklı yöresel ürünleri getireceğiz. Öğretmenleriniz de getirecektir. Aileleri de okula davet edeceğiz. İyilik kermesi yapacağız.
Satışlardan elde edilen geliri, yetim bursu ve diğer projeler için kullanacağız.
Organizasyonda İyilik Kulübü olarak öğretmeninize yardım etmelisiniz.

Öneri
www.kizilay.org.tr

Bugün seçtiğin herhangi bir şehrimizin yöresel yemeklerini araştırabilirsin.
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ARALIK

İyiliğin anlamını ve dünyayı değiştirmek için nasıl iyilikler
yapılabileceğini yazabilirsin.

Mevlana’yı Anma
Haftası

16 17 18 19 20 21 22
Tutum, Yatırım ve Türk Malları
(Yerli Malı) Haftası
Bir yarışmaya
katıl veya
bir yarışma
düzenle!
Yeni bir spor
dalı dene!
Bu hafta herhangi bir gün
sınıfta çay saati
yapmaya ne dersiniz?

Kızılay her yıl İyilik
Koşusu düzenliyor.
(https://www.kizilay.
org.tr/IyilikKosusu)

BAK BU İYİ FİKİR!
Ebeveynlerim ve öğretmenimin
yardımıyla, kullanmadığım
bir eşyamı ihtiyacı olan birine
vereceğim.
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ÖZLÜ SÖZ
Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli o kimseyi minnet
altında bırakmayanıdır.
Balzac

Buraya bir iyilik kutusu ve kutunun içinde olması gerekenleri
çizebilirsin.

İYİLİK KUTUSU
İhtiyacımız olmayan eşyaları koymak, ihtiyacı olanların ise ihtiyaçlarını
alabilmeleri için bir paylaşım kutusu yapmaya ne dersin? İyilik Kulübü olarak bu
hafta, okulunuza bir iyilik kutusu yapabilirsiniz. Bu kutu çok fazla göz önünde
olmazsa daha rahat kullanılabilecektir. İhtiyaçlar paylaşarak giderilirse her şey
daha güzel olur, değil mi?
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ARALIK

HADİS
Her iyilik bir sadakadır.
Hz. Muhammed (s.a.v)

23 24 25 26 27 28 29
30 31
YENİ YIL KARTI

Bu hafta, İyilik Kulübü olarak yeni yıl
kartları hazırlamaya ne dersiniz?
Üzerlerine resimler yapabilir,
fotoğraflar yapıştırabilirsiniz. En
çok kimler mutlu olacak ise onlar için
hazırlayın kartlarınızı.

Trafik kurallarına
uymayan,
aşırı hız yapan,
emniyet kemerini
takmayan, kırmızı
ışıkta geçen,
hatalı sollama
yapan anne ve
baban bile olsa
uyar, kurallara
uymalarını iste!

DİLİMİZİN SINIRLARI
Ağzımızdan çıkan kötü sözcükleri ayıklama zamanı! İyi bir birey olmak,
doğru iletişim kurmak, saygınlık, edep, vicdan bunu gerektirir. Konuşmalarını
gözden geçir, insanları kırabileceğini düşündüğün sözcükleri bir daha konuşmana dâhil etme! Bu konuda, öğretmeninin yönlendirmesiyle, okul çapında
bir etkinlik yapabilirsiniz.

genckizilay.org.tr

Sınıfınızda akıllı tahta var mı?
Bugün Genç Kızılay’ın internet
sitesini inceleyebilirsiniz.

Öneri
Ülkemizde ve komşu ülkelerde hangi diller konuşuluyor? Bugün sınıfça
o dilleri araştırıp, iki cümleyle de olsa kendimizi tanıtmayı öğrenelim.
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www.genckizilay.org.tr
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Yeni yılda neler yapmak istediğini maddeler hâlinde buraya
yazabilirsin.

BAYRAMLAR İÇİN
İYİLİK ÖNERİLERİ
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Evde ailece bir
oyun oynayın.

Mahallenizdeki yalnız
yaşayan bir yaşlıyı ailen ya
da arkadaşlarınla birlikte
ziyaret et, ona tatlı götür.

Bayramı tatlı yapan
şekerler değil,
tebessümlerdir. Her gün
en fazla 3 şeker ye.

Bayram sabahı erkenden
uyan, pencereni aç,
kuşları dinleyerek başla
güne.

Akrabalarını ziyaret et.
Aileni ikna et, küs oldukları
bir akrabanız var ise onları
ziyaret etmelerini ve
barışmalarını sağla.

Günde en fazla 2 kez tatlı
tüket. Biri mutlaka sütlü
olsun.
Öğretmenine mesaj
at ya da ara. Onun da
bayramını bayram et.
Yalnızca bayram
sabahlarında pişireceğiniz
bir yemek belirleyin. Aile
geleneğiniz olsun.

Bu bayram, hiç
kimsenin kalbini
kırma.

Bir kap suyu, bir köşeye
bırak, sokak hayvanları
da bayram etsin.

Harçlığını, harçlığı
olmayan bir arkadaşınla
paylaş. En büyük mutluluk
paylaşmaktır.

Misafir gelince kolonya
ve şekeri sen ikram et.

Bu bayram, karşılaştığın
herkese selam ver.
Memleketinden uzakta
olan akrabalarını
telefonla ara,
bayramlarını kutla.

İnternetten bayram tebrik
kartlarını araştır. Kardeş(ler)inle
birlikte bayram kartları hazırla.
Kardeşin yoksa bir arkadaşınla
da yapabilirsin. Hatta anne ve
babanla birlikte de...

En güzel film senin
hayatındır. Bu
bayram televizyonu
açma.

Kitap okuduğun her gün,
zihnin bayram edecektir.
Okumayı ihmal etme.

Bayramın her günü, her sabah
yeniden (hayatta iseler)
annenin ve babanın elini öp.
Akrabalarından hayatta
olamayanlar için her gün dua et.

En güzel bayram bu
bayram. Bunu büyüklerine
de hatırlat!

İnterneti güzel
işlerde kullan. Bir
bayram şarkısı dinle.

Bayram boyunca zor
durumdaki çocuklar, ihtiyaç
sahipleri ve hastalar için her
gün dua et.

Bu bayram, ailendeki
herkese, onları ne kadar
çok sevdiğini söyle.
Anne ve babandan, ailendeki
yaşlılardan kendi bayram
anılarını anlatmalarını iste.
Seslerini kaydet ya da video
çekerek bu anıları sakla.

Komşularının kapısını çal,
iyi bayramlar dile, şeker
topla, sevindir onları.
Bayramda da görev yapan
güvenlik görevlileri ya da
temizlik işçilerini gördüğünde,
şekerlerini onlarla paylaş,
bayramlarını kutla.

Bayram boyunca yaşadıklarını her akşam
buraya yazabilirsin.
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Ayşe ve Cihat’tan veda
Sevgili ailemiz, öğretmenimiz ve öğrenciler;
Bütün bir yıl boyunca birlikte pek çok güzel şey yaptık. Yanınızda olmasak da Türkiye’nin her şehrinde sizin gibi iyi insanların
iyilikleri çoğalttığını, birilerini mutlu etmek için gayret gösterdiğini
biliyoruz. Bu bize başka hiçbir şeyin sağlayamadığı bir huzur veriyor.
Bu yılı düşününce sizin de yüreğiniz huzurla dolmuyor mu?
Elinizdeki bu çalışma bir rehberden ibaretti. Sizler iyi niyetlerinizle, emeklerinizle, heyecanlarınızla iyilikler ürettiniz. Kızılay
Gönüllüsü olarak hayatınızın iyilikleri çoğaltmak üzere geçmesini
dileriz.

