
 
ETKİNLİK ADI 

BU BENİM BEDENİM, BEDENİMİ BİLİRİM 
AMACI  

İstismar Önleyici 
HEDEF KİTLE VE KADEME 

ÖĞRENCİ - İlkokul 
UYGULAYACAK KİŞİ 

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman 
KAZANIMLAR 

• Bedenindeki özel bölgeleri bilir. 

• Özel bölgelerine kendisi dışındaki kişilerin dokunmaması gerektiğini fark eder.  

• Beden sınırlarını korumak için nelere dikkat edeceğini bilir. 
ÖNERİLEN MATERYALLER 

• EK-1 (Kız Çocuk Figürlü Boyama Kâğıdı) (A1 ya da A2 kâğıda alınmış çıktı) 

• EK-2 (Erkek Çocuk Figürlü Boyama Kâğıdı) (A1 ya da A2 kâğıda alınmış çıktı) 

• EK-3 (Kız ve Erkek Çocuk Figürlü Boyama Kâğıdı) 

• Renkli Pastel Boyalar 
SÜRE 

1 ders saati 
 

AKIŞ SÜRECİ Rehberlik Öğretmeni; 

 “Sevgili çocuklar, bugün sizlerle bedenimizle ilgili bir etkinlik yapacağız ve bedenimizi/beden sınırlarımızı nasıl 
koruyacağımızı öğreneceğiz. Etkinliğimizin adı ‘Bu Benim Bedenim, Bedenimi Bilirim’. Şimdi tahtaya asacağım 
resimlere (EK-1 ve EK-2) bakalım ve hep beraber bu resimleri inceleyelim.” der ve resimler üzerinden beden tanıtımı 
yapar:  

 “Sevgili çocuklar, gördüğünüz gibi, hepimizin yüzü, gözü, saçı, eli, kolu, bacağı, ayakları (vb. sıralamaya devam 

eder.) var. Bedenimizin tamamı bize aittir. Bedenimize biz istemeden ve biz izin vermeden hiç kimse dokunamaz. 

Bir de bedenimizin özel bölgeleri vardır. Bedenimizin özel bölgeleri, iç çamaşırımızla kapattığımız (tuvaletimizi 

yaptığımız) bölgelerdir (Resim üzerinden gösterir.). Kızların memeleri de onların özel bölgeleridir (Resim üzerinden 

gösterir.).” der ve devam eder: 

 “Tanıdığımız insanlar bize sarılmak istediklerinde ya da bizi yanağımızdan öpmek istediklerinde, bize sormalılar ve 

bunun için bizden izin almalılar. İnsanlar, eğer biz izin verirsek bize sarılabilirler, bizi yanağımızdan öpebilirler. 

Bizler de yakınlarımıza, arkadaşlarımıza sarılmak ya da onları öpmek istediğimizde önce onlardan izin almalıyız.” 

(Eğer çocuklardan insanların dudaktan da öpüşebildiğine dair açıklamalar ya da sorular gelirse, “Hiç kimse bizi 

dudağımızdan öpemez. Yalnızca yetişkinler yani büyük kadınlar ve erkekler, anneler ve babalar birbirlerini 



 

 

dudaktan öpebilirler. Çocuklar dudaktan öpülmezler.” biçiminde bir açıklama yapılabilir.).” der devam eder: 

 “Özel bölgelerimize ise bizden izin alarak bile hiç kimse dokunamaz. Yalnızca annemiz ya da bizim bakımımızdan 

sorumlu olan bir başka büyüğümüz, yıkanırken ve tuvaletimizi yaptıktan sonra temizlenmemize yardımcı olmak 

amacıyla özel bölgelerimize dokunabilir. Aynı biçimde, giysilerimizi değiştirirken de annemiz, babamız ya da bizim 

bakımımızdan sorumlu olan bir başka büyüğümüzbize yardımcı olabilir (Okul öncesinde bu kişilere öğretmen ya da 

yardımcı abla da eklenmelidir.). Kendi başımıza yıkanmayı, tuvalet sonrası temizliğimizi yapmayı ve giyinmeyi 

öğrendikten sonra ise hiç kimseden yardım almamıza gerek kalmaz. Çocuklar biliyor musunuz, bir de doktorlar bizi 

muayene etmek için, sağlığımızı korumak ya da bizi iyileştirmek için bedenimize yani vücudumuza bakabilirler, 

dokunabilirler ama yalnızca ailemiz bizim yanımızdayken ve onlar izin verdiği zaman!” der.  

 Boyama kâğıtlarını (EK-3) çocuklara dağıtır ve “Şimdi hep birlikte elimizdeki resimlere bakalım. Herkes eline kendi 
istediği renkte bir boya alsın. Resimdeki çocukların özel bölgelerinin üzerini boyasın.” der. Boyama bittikten sonra, 
çocuklardan resimlerini havaya kaldırarak kendisine göstermelerini ister. Yanlış ya da eksik boyayanlara, uygun geri 
bildirimleri verir. Etkinliği doğru biçimde tamamlamalarını sağlar ve aşağıdaki gibi bir açıklama ile etkinliği sonlandırır:  

 “Sevgili çocuklar, bugünkü etkinliğimizde bedenlerimizin özel bölgelerinin nereler olduğunu, özel bölgelerimize 

bazı durumlar dışında kimsenin dokunmaması gerektiğini ve beden sınırlarımızı/bedenimizi nasıl koruyacağımızı 

öğrendik. Artık bu konuda çok daha dikkatli davranacağınıza inanıyorum.” der. 

 Resimleri eve götürüp odalarına asmalarını ve zaman zaman bu resme bakarak özel bölgelerini ve beden sınırlarını 
nasıl koruyacaklarını hatırlamalarını söyler. 

İLAVE BİLGİ VE UYARILAR 

 Etkinlik akışı içerisinde yer yer belirtilmiş olsa da, etkinliği uygularken yapılan açıklamalar ve kullanılan ifadelerde okul 

öncesi ve ilkokul öğrencilerinin gelişim özelliklerine dikkat edilmelidir. 

 Okulun bulunduğu çevrenin sosyal-kültürel özellikleri ve eğitim gereksinimleri göz önünde bulundurarak etkinliğin 

içeriği zenginleştirilebilir.  

 Bu etkinliğin uygulandığı sınıfta özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler varsa yapılacak uyarlamalar; 

 Sınıfta bedensel yetersizliği olan bir çocuk varsa “Çocuklar hepimizin yüzü, gözü, eli, kolu, bacağı, ayakları var.” 
ifadesi gerekli biçimde uyarlanarak kullanılmalıdır. 

 Görme yetersizliği olan öğrenci varsa EK-1 yerine oyuncak bebek kullanılabilir. Oyuncak bebeğe dokunarak özel 

bölgelerin yerleri tanıtılabilir. 

 EK-3’teki boyama etkinliğinde boyamak istemeyen öğrenci zorlanmaz. Bunun yerine boyanacak bölgeyi yalnızca 
işaretleyebilir, söyleyebilir ya da gösterebilir. 



 

 

 



 



ETKİNLİK ADI 

MELODİ 
AMACI  

İstismar Önleyici 
HEDEF KİTLE VE KADEME 

ÖĞRENCİ - İlkokul  
UYGULAYACAK KİŞİ 

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman 
KAZANIMLAR 

• Cinsel istismar anında neler yapabileceğine yönelik farkındalık kazanır. 
ÖNERİLEN MATERYALLER 

• Etkinlik içerisinde kullanılacak melodi/müzik 
SÜRE 

1 ders saati 
 

AKIŞ SÜRECİ: Rehberlik Öğretmeni; 

 “Sevgili çocuklar, bugün sizlerle ‘Melodi’ adında bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğimizde kötü bir dokunuşla 

karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.” der ve sınıfı dört gruba ayırır (Dört yer/durak 

belirler.).   

 Birinci gruba, bağırarak “Hayır, dur!” deme görevini verir. 

 İkinci gruba “Oradan hemen uzaklaş.”  deme görevini verir. 

 Üçüncü gruba “Güven duyduğun bir büyüğüne söyle.”  deme görevini verir. 

 Dördüncü gruba “Biri seni dinleyinceye kadar anlatmaya devam et.” deme görevini verir. 

 Önceden belirlediği melodi eşliğinde, 1. gruptan başlayarak sırayla cümleleri söyletir. 

 Daha sonra grupların yerlerini değiştirerek, yerine geçtikleri grubun cümlesini söyletir ve melodi eşliğinde 
cümlelerin tekrar edilmesini sağlar. 

 Dört cümleyi her grup da söyledikten sonra, bu sefer bütün sınıfla birlikte: 

“Eğer kötü bir dokunuşla karşılaşırsam, 

‘HAYIR!’ derim, 

ORADAN hemen uzaklaşırım, 

GÜVEN duyduğum bir büyüğüme söylerim, 

Biri beni dinleyinceye kadar anlatmaya DEVAM EDERİM.” cümlelerini hep beraber 4-5 kez tekrarlarlar ve 

aşağıdaki gibi bir özetleme yaparak etkinliği sonlandırır:  

 “Sevgili çocuklar, sizi rahatsız eden, üzen, korkutan ve güvende hissetmemenizi sağlayan kötü bir dokunuşla 
karşılaştığınızda, biraz önce öğrendiklerimizi uygulayarak kendinizi koruyacağınıza inanıyorum.” der ve 
etkinliği sonlandırır.  



  

İLAVE BİLGİ VE UYARILAR 

 Bu etkinlğin, “iyi-kötü dokunuş” konusunun işlendiği etkinliklerden ve “Bu Benim Bedenim, Bedenimi Bilirim” 

etkinliğinden sonra uygulanması, konuların anlam bütünlüğünün sağlanması ve kazanımların desteklenmesi 

açısından daha yararlı olacaktır.  

 Her bir ifade en az 4 kez tekrar edilir. 

 Rehberlik öğretmeni, sınıf öğretmeninden yardım alarak sınıf seviyesine uygun bir melodi/müzik belirler.  

 Rehberlik öğretmeni, gereksinim duyarsa 4 durakta söylenen ifadelerin açıklamasını yapar.  

 Bu etkinliğin uygulandığı sınıfta özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler varsa yapılacak uyarlamalar; 

 Kötü bir dokunuşla karşılaştıklarında “Hayır!” ile birlikte çığlık atması öğretilebilir.  

 Grup içinde cümleleri söylemediği fark edilirse, öğrenciyle bireysel olarak ilgilenilebilir.  

 Rehberlik öğretmeni, ihtiyaç duyduğunda tekrar sayısını artırabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETKİNLİK ADI 

“HAYIR!” DİYORUM, SINIRIMI KOYUYORUM 
AMACI   

İstismar Önleyici  
HEDEF KİTLE VE KADEME 

ÖĞRENCİ - İlkokul 
UYGULAYACAK KİŞİ 

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman 
 KAZANIMLAR 

• Kişisel ve bedensel sınırın önemini kavrar. 

• “Hayır!” diyerek sınırını koruyabildiğini fark eder.  

• “Hayır!” diyebilme becerisini geliştirir. 

ÖNERİLEN MATERYALLER 

Soru Cümleleri 

SÜRE 

En az 1 ders saati 
 

AKIŞ SÜRECİ Rehberlik Öğretmeni;  

 “Sevgili çocuklar, bugünkü etkinliğimizde sizlerle bir oyun oynayacağız. Bunun için hep beraber bir 

daire/çember oluşturacağız. Haydi bakalım, gelin.” der ve etkinliği başlatır.  

 Öğrencilerden bir daire oluşturmalarını ve yüzleri dairenin dışına, sırtları dairenin içine bakacak biçimde 

dönmelerini ister.  

 “Şimdi sizlere bazı sorular soracağım. Ben soruyu sorduktan sonra ‘evet’ diyenler bir adım ileri atacak, 
‘hayır’ ise bulunduğu yerde kalacak.” der ve yaş grubuna uygun olan soruları okumaya başlar.  

 Yeni soruya geçmeden önce “Evet.” diyenlerin tekrar bir adım geri atarak dairedeki eski yerlerine dönmüş 

olmalarını sağlar (Bir başka deyişle, her soruda yeni baştan ters daire oluşturulur. “Evet.” diyenler sorular devam 

ettikçe ilerlemeye devam etmezler.). 

 Her sorunun cevabını aldıktan sonra, sorunun doğru cevabını ve nasıl davranılması gerektiğini, gerekçeleriyle 

birlikte öğrencilere açıklar.  

 Tüm sorular cevaplandıktan sonra “Sevgili çocuklar, size sorduğum bütün bu soruların cevaplarının ‘hayır’ 

olması gerektiğini ve neden ‘Hayır!’ dememiz gerektiğini öğrendik. Şimdi aynı soruları tekrar hızlıca 

okuyacağım. Artık hep beraber ‘Hayır!’ diye bağırabiliyor muyuz, görelim bakalım.” der ve her soruyu 

okuduktan sonra hep beraber “Hayııııırrr!” diye bağırmalarını sağlar, kendisi de çocuklara eşlik eder.  



 “Sevgili çocuklar, hiç kimse bizi doğru olmayan davranışlar yapmaya zorlayamaz ve hiç kimse 
vücudumuzun dokunulmaması gereken özel yerlerine dokunarak bizi rahatsız edemez. Eğer rahatsız olduğunuz 
ve sizi mutsuz eden, üzen, korkutan davranışlara “Hayır!” derseniz hem kendinizi kötü davranışlara karşı 
korumuş olursunuz hem de kendine daha çok güvenen, kendinden emin olan, daha mutlu ve huzurlu insanlar 
olursunuz.” der ve etkinliği sonlandırır. 

İLAVE BİLGİ VE UYARILAR 

 Bu etkinlik, “özel bölgelerimiz” (“Bu Benim Bedenim, Bedenimi Bilirim”, “Sınıfın Yeni Arkadaşı” etkinlinlikleri) 

ve “iyi-kötü dokunuş” kavramları öğretildikten sonra uygulanmalıdır.  

 Eklerde “sır tutma” konusunun geçtiği maddelerle ilgili olarak “iyi sır-kötü sır” kavramından söz edilebilir. 

 Hava koşulları uygunsa etkinlik bahçede yapılır. Hava koşulları uygun değilse, okul binası içinde “çok amaçlı 

salon” ya da “spor salonu” vb. bir geniş alanda yapılması tercih edilmelidir. 

 Etkinlik, okul öncesi gruplarla uygulanırken, öğrencilerin sandalyelere oturarak çember oluşturması 

sağlanabilir. “evet-hayır” yönergesi de ayağa kalkma-oturma biçiminde verilebilir.  

 Eklerde yer alan soruların özelliklerine göre öğrencilere, konuyu rehberlik öğretmeni ya da güvendikleri başka 

bir yetişkinle mutlaka konuşmaları gerektiği söylenmelidir.  

 Eğer tüm soruların sorulması ve değerlendirilmesi bir ders saatine yetişmezse, sorular ikiye bölünüp iki ders 

saatinde uygulanabilir.  

 Bu etkinliğin uygulandığı sınıfta özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler varsa yapılacak uyarlamalar; 

 Bedensel yetersizliği olan öğrenciler etkinliğe oturarak katılabilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soru Cümleleri 

1) Sınıfta yakın bir arkadaşın bir başka arkadaşınla tartıştı ve sana “Artık onunla arkadaşlık 

yapmak ve oyun oynamak istemiyorum. Sen de artık onunla konuşma ve oynama.” dedi. 

Arkadaşının isteğini yerine getirir misin?  

2) Arkadaşın ev ödevini yapmadı ve sana “Haydi, öğretmen gelmeden benim ödevimi de sen 

yap.” dedi. Onun ödevini yapar mısın? 

3) Teneffüste dışarı çıkmak istemiyorsun. Arkadaşın onunla dışarı çıkma konusunda seni zorladı 

ve “Eğer benimle dışarı gelmezsen, bir daha seninle konuşmam.” dedi. Onunla dışarı çıkar mısın?  

4) Annenle birlikte bir akrabanızı ziyaret etmek için otobüse bindiniz ve otobüste oturacak boş 

bir koltuk kalmamış. Koltukta oturan amcalardan biri “Benim kucağıma oturabilirsin.” dedi. Onun 

kucağına oturur musun? 

5) Parkta tanımadığın bir yetişkin, sana en sevdiğin yiyecekten vermek istedi. Kabul eder misin?  

6) Komşunuz, ailene haber vermeden seni evine davet etti. Ailenden izinsiz onun evine gider 

misin?  

7) Yabancı bir yetişkin, okul çıkışında yanına gelerek “Ben, senin annenin/ babanın arkadaşıyım. 

Annen/baban bugün seni okuldan benim almamı istedi. Haydi, benimle gel.” dedi. Onunla gider 

misin?  

8) Tanımadığın bir yetişkin sana “Ben, annenin/babanın arkadaşıyım, size gelecektim ama 

evinizi bulamadım. Bana evinizin yerini tarif eder misin?” dedi. Evinizin yerini ona tarif eder 

misin/gösterir misin?  

9) Tanıdığın biriyle karşılaştın. Seni öpmek istedi ama seni öpmesini istemiyorsun. Onun seni 

öpmesine izin verir misin? 



10) Tanıdığın birine sarılırken senin özel bölgelerine dokunmaya başladı.  
Sen şaşırınca ve rahatsız olunca “Ama ben sana sevgimi gösteriyorum.” dedi ve dokunmaya 

devam etmek istedi. Ona izin verir misin (Özel bölgelerin vücudumuzun hangi bölgeleri olduğu 

hatırlatılır.)? 

11) Dolmuşta ya da otobüste ayakta duruyorsun. Bir yetişkin sana “Benim kucağıma 

oturabilirsin.” dedi. Onun kucağına oturur musun?  

12) Arkadaşın özel bölgeni görmek istedi. Ona izin verir misin?  

13) Annen, baban ya da başka bir akraban seni dudağından öpmek istedi.  

İzin verir misin?  

14) Sana yeni bir pantolon alacaksınız. Bütün deneme kabinleri dolu olduğu için annen herkesin 

içinde senin pantolonunu çıkarmak istedi.  

Annene izin verir misin? 

15) Tanıdığın ya da tanımadığın biri seninle bir oyun oynamak istediğini söyledi. “Ama bunun için 

yalnız kalabileceğimiz bir yere gidelim. Benim dediğim her şeyi yaparsan oyunu sen kazanırsın 

ve o zaman sana istediğin oyuncağı alırım. Oyunumuzun en önemli kuralı benim vücudumda 

gösterdiğim yerlere dokunmak.” dedi. Onunla gidip dediklerini yapar mısın? 

16) Arkadaşın sana “Benim tanıdığım bir amca var. Bana, istediğim her şeyi alıyor ama 

karşılığında bazı şeyler yapmamı istiyor.  Birlikte yaptığımız her şey onunla ikimizin arasında sır. 

Eğer istersen, okul çıkışında seni de onun yanına götüreyim. Sen de onun dediklerini yaparsan, sana 

da istediğin her şeyi alır.” dedi. Arkadaşınla gider misin?  

17) Bir arkadaşın sana, “Biri benim vücudumun özel bölgelerine dokunuyor. Ben hem çok korkuyorum 

hem de çok rahatsız oluyorum ama bunu yalnızca sana söyledim. Hiç kimseye söyleme.” dedi. Bu sırrı 

tutar mısın? 

Birisi senin hoşlanmayacağın bir şekilde vücuduna dokundu ya da vücudunla ilgili bir oyun oynamak istedi. “Bu, 
aramızda sır olarak kalsın, eğer birine söylersen, ailene zarar veririm.” dedi. Bunu bir sır olarak saklar mısın? 


