
YAŞAM PASTAM:

 Amaç: 
Öğrencinin kendi gelişimini takip etmesi, ilgi alanlarını ve yeteneklerini, yaşamın notlardan çok 
daha fazlası olduğunu fark etmesi amaçlanmıştır.

 Hedeflenen etki:
• Öğrenciler, ilgi alanlarının ve yeteneklerinin farkına varır, kendi öz değerlendirmesini yapar.
• Öğrenciler, başarı kavramını bir bütün olarak görür.

1. Yaşam Pastam” ajandası  öğretmen 
tarafından hazırlanır:

“Yaşam Pastam” ajandası içinde yaşamını 
kendi ilgi ve ihtiyaçlarına doldurabilecekleri bir 
pasta, doldurmuş oldukları yaşam pastasına 
ilişkin olarak hazırlanan günlük ve “Yaşam 
Pastam” ajandası kullanımı için bir yönerge 
bölümü bulunur. 

2.  Öğretmen tarafından ajandanın 
amacı ve yönergeleri öğrencilere açıklanır ve 
öğrencilere dağıtılır.

• Öğrenciler istekleri doğrultusunda 
yaşam pastasını oluşturan dilimleri farklı 
zamanlarda tekrar oluşturabilir.

• Öğrencilerden tarih belirterek bir gün 
içinde yapmış olduklarını sorulara cevap 
vererek açıklamaları istenir. ( Bugün 
yaşadığın olaylar pastanın hangi dilimine 
aitti?, Bugünü tekrar yaşasan neleri 
değiştirmek isterdin?...)

• Günlük bölümünde öğrencileri o gün için 
istediklerini yapabilecekleri bir alan verilir. 
Öğrenciler özgür biçinde o alanı doldurur. 
(resim, şiir, karalama…)

• Öğrencilerin gün sonunda yaşadıklarını 
değerlendirmesi için bir bölüm verilir. Bu 
bölümde öğretmeninin, arkadaşlarının, 
ailesinin ya da herhangi bir kişinin onu 
değerlendirmesini isteyebilir. Öğrenci 
özel bir durum yazmışsa bu bölümü boş 
bırakabilir. 

3.  Öğrenciler ile “Yaşam Pastam” ve kişisel 
farkındalık için belirli zamanlarda görüşme 
yapılır. 

4.  İki hafta sonra öğretmen kontrol için 
ajandaları toplar. Öğrenciler ile bireysel 
görüşmeler yaparak görüş ve düşünce 
alışverisi yapar. 

Odaklanılan problem:  Tek Yönlü Başarı Algısı Kimlerle uygulanabilir? 1-12. Sınıflar
Hazırlık Süresi: 1 hafta    Uygulama Süresi: En az 2 hafta

 Gerekli malzemeler:
• Yaşam Pastam Ajandası

 Öğretmene Not:
• Yaşam Pastam içinde yer alan soruların okulun iklimine göre (ekonomik, kültürel, 

aileyapısı…) oluşturulması öğrencilerde daha fazla farkındalık yaratacaktır. Ayrıca 
öğrencilerde güven duygusunu sağlamak onların pastayı daha içtenlikle doldurmalarını 
sağlayacaktır.

“Yaşam Pastam” etkinliği:



YAŞAM
PASTAM

Hayatının pastasını kendin yarat!

 Hayattan zevk alacağın bir pastan ve yaşamın 

olsun.

PORTAKALLAR



YAŞAM
PASTAM Haydi Başla!

Senin için neler önemli, 
geçirdiğin bir günü nasıl 

değerlendiriyorsun?

Pasta dilimlerin seni 
bekliyor

Ad:

Soyad:

Başlarken Notlarım:

Bütün büyük işler, küçük 

başlangıçlarla olur. (CİCERO)



YÖNERGELER

2

Sevgili Öğrencilerimiz;
 Yan tarafta size yaşamınızı temsil eden örnek bir pasta 
sunuyoruz. Bu pastanın içeriğinde okul, aile, arkadaşlar, sosyal 
sorumluluk (yardım) gibi kendiniz için değerli olanları 
ekleyebileceğiniz dilimler var.  İlerleyen günlerde pastanızın 
dilimlerinde değişiklikler yapıp yeni dilimler ekleyip 
çıkarabilirsiniz. 

Dilimlerin büyüklüğüne, yaşamınızdaki öneme göre karar 
verebilirsiniz. 

Dilimlerinizin oranını küçültmek ya da büyütmek sizin elinizde.

Yaşam pastanızın tarifini ilk haftanın başında, ilk haftanın 
sonunda ve ikinci haftanın sonunda tekrar şekillendirmenizi 
istiyoruz. Ancak yaratıcılığınıza ve düşüncelerinize sınır 
koymayın. Belirlenen tarihlerden önce pastanızı 
değiştirebilirsiniz.



iii

Hayat sizin ve hayatınızın en iyi tadına ulaşmak sizin elinizde. Şimdi kendi tarifinizi yapma zamanı.
“Yaşam Pastanızı” sizin için önemli olan durumları kullanarak şekillendiriniz.

YAŞAM PASTASI DİLİMLERİ

En büyük dilimim..........................................................................

Çünkü................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..................................................................

En küçük dilimim............................................................................

Çünkü................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..................................................................

.



TARİH:    _____/_________/______
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Güne Dair Notlarım

Bugün nasıl geçti? Neden?

Bunun pastanın hangi dilimi ile ilgili olduğunu düşünüyorsun? Neden?

Bugünün başına dönsen neyi farklı yapabilirdin? Nasıl?

Bugün yaşadıkların sana nasıl bir katkı sağladı?

Pastanın farklı dilimleri ile ilgili bugün ne fark ettin?

DÜŞÜNCELER
(Bu bölümde istediğiniz kişinin düşüncelerini alabilirsiniz. örn: anne, arkadaş, öğretmen)

BUGÜN İÇİN NE İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN.



TARİH:    
_____/
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Güne Dair Notlarım

Bugün nasıl geçti? Neden?

Bunun pastanın hangi dilimi ile ilgili olduğunu düşünüyorsun? Neden?

Bugünün başına dönsen neyi farklı yapabilirdin? Nasıl?

Bugün yaşadıkların sana nasıl bir katkı sağladı?

Pastanın farklı dilimleri ile ilgili bugün ne fark ettin?

DÜŞÜNCELER
(Bu bölümde istediğiniz kişinin düşüncelerini alabilirsiniz. örn: anne, arkadaş, öğretmen)

BUGÜN İÇİN NE İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN.

Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil.  (Ben SWEETLAND)



TARİH:    _____/_________/______
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Güne Dair Notlarım

Bugün nasıl geçti? Neden?

Bunun pastanın hangi dilimi ile ilgili olduğunu düşünüyorsun? Neden?

Bugünün başına dönsen neyi farklı yapabilirdin? Nasıl?

Bugün yaşadıkların sana nasıl bir katkı sağladı?

Pastanın farklı dilimleri ile ilgili bugün ne fark ettin?

DÜŞÜNCELER
(Bu bölümde istediğiniz kişinin düşüncelerini alabilirsiniz. örn: anne, arkadaş, öğretmen)

BUGÜN İÇİN NE İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN.



TARİH:    _____/_________/______
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Güne Dair Notlarım

Bugün nasıl geçti? Neden?

Bunun pastanın hangi dilimi ile ilgili olduğunu düşünüyorsun? Neden?

Bugünün başına dönsen neyi farklı yapabilirdin? Nasıl?

Bugün yaşadıkların sana nasıl bir katkı sağladı?

Pastanın farklı dilimleri ile ilgili bugün ne fark ettin?

DÜŞÜNCELER
(Bu bölümde istediğiniz kişinin düşüncelerini alabilirsiniz. örn: anne, arkadaş, öğretmen)

BUGÜN İÇİN NE İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN.



TARİH:    _____/_________/______
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Güne Dair Notlarım

Bugün nasıl geçti? Neden?

Bunun pastanın hangi dilimi ile ilgili olduğunu düşünüyorsun? Neden?

Bugünün başına dönsen neyi farklı yapabilirdin? Nasıl?

Bugün yaşadıkların sana nasıl bir katkı sağladı?

Pastanın farklı dilimleri ile ilgili bugün ne fark ettin?

DÜŞÜNCELER
(Bu bölümde istediğiniz kişinin düşüncelerini alabilirsiniz. örn: anne, arkadaş, öğretmen)

BUGÜN İÇİN NE İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN.



TARİH:    _____/_________/______
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Güne Dair Notlarım

Bugün nasıl geçti? Neden?

Bunun pastanın hangi dilimi ile ilgili olduğunu düşünüyorsun? Neden?

Bugünün başına dönsen neyi farklı yapabilirdin? Nasıl?

Bugün yaşadıkların sana nasıl bir katkı sağladı?

Pastanın farklı dilimleri ile ilgili bugün ne fark ettin?

DÜŞÜNCELER
(Bu bölümde istediğiniz kişinin düşüncelerini alabilirsiniz. örn: anne, arkadaş, öğretmen)

BUGÜN İÇİN NE İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN.



TARİH:    
_____/
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Güne Dair Notlarım

Bugün nasıl geçti? Neden?

Bunun pastanın hangi dilimi ile ilgili olduğunu düşünüyorsun? Neden?

Bugünün başına dönsen neyi farklı yapabilirdin? Nasıl?

Bugün yaşadıkların sana nasıl bir katkı sağladı?

Pastanın farklı dilimleri ile ilgili bugün ne fark ettin?

DÜŞÜNCELER
(Bu bölümde istediğiniz kişinin düşüncelerini alabilirsiniz. örn: anne, arkadaş, öğretmen)

BUGÜN İÇİN NE İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN.

Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceğinizi yapın.(Theodore 
Roosevelt)



xi

Hayat sizin ve hayatınızın en iyi tadına ulaşmak sizin elinizde. Şimdi kendi tarifinizi yapma zamanı.
“Yaşam Pastanızı” sizin için önemli olan durumları kullanarak şekillendiriniz.

YAŞAM PASTASI DİLİMLERİ

................................................................diliminin büyüklüğünü 
değiştirdim.Çünkü........................................................................
........................................................................................................
....

..............................dilimini çıkardım. 
Çünkü............................................................................................
........................................................................................................

................................dilimini ekledim. 
Çünkü............................................................................................
........................................................................................................

Tarih:

.



TARİH:    _____/_________/______
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Güne Dair Notlarım

Bugün nasıl geçti? Neden?

Bunun pastanın hangi dilimi ile ilgili olduğunu düşünüyorsun? Neden?

Bugünün başına dönsen neyi farklı yapabilirdin? Nasıl?

Bugün yaşadıkların sana nasıl bir katkı sağladı?

Pastanın farklı dilimleri ile ilgili bugün ne fark ettin?

DÜŞÜNCELER
(Bu bölümde istediğiniz kişinin düşüncelerini alabilirsiniz. örn: anne, arkadaş, öğretmen)

BUGÜN İÇİN NE İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN.



TARİH:    _____/_________/______
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Güne Dair Notlarım

Bugün nasıl geçti? Neden?

Bunun pastanın hangi dilimi ile ilgili olduğunu düşünüyorsun? Neden?

Bugünün başına dönsen neyi farklı yapabilirdin? Nasıl?

Bugün yaşadıkların sana nasıl bir katkı sağladı?

Pastanın farklı dilimleri ile ilgili bugün ne fark ettin?

DÜŞÜNCELER
(Bu bölümde istediğiniz kişinin düşüncelerini alabilirsiniz. örn: anne, arkadaş, öğretmen)

BUGÜN İÇİN NE İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN.

Her eylemin atası düşüncedir. Ralph Waldo Emerson



TARİH:    _____/_________/______
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Güne Dair Notlarım

Bugün nasıl geçti? Neden?

Bunun pastanın hangi dilimi ile ilgili olduğunu düşünüyorsun? Neden?

Bugünün başına dönsen neyi farklı yapabilirdin? Nasıl?

Bugün yaşadıkların sana nasıl bir katkı sağladı?

Pastanın farklı dilimleri ile ilgili bugün ne fark ettin?

DÜŞÜNCELER
(Bu bölümde istediğiniz kişinin düşüncelerini alabilirsiniz. örn: anne, arkadaş, öğretmen)

BUGÜN İÇİN NE İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN.



TARİH:    _____/_________/______
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Güne Dair Notlarım

Bugün nasıl geçti? Neden?

Bunun pastanın hangi dilimi ile ilgili olduğunu düşünüyorsun? Neden?

Bugünün başına dönsen neyi farklı yapabilirdin? Nasıl?

Bugün yaşadıkların sana nasıl bir katkı sağladı?

Pastanın farklı dilimleri ile ilgili bugün ne fark ettin?

DÜŞÜNCELER
(Bu bölümde istediğiniz kişinin düşüncelerini alabilirsiniz. örn: anne, arkadaş, öğretmen)

BUGÜN İÇİN NE İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN.



TARİH:    _____/_________/______
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Güne Dair Notlarım

Bugün nasıl geçti? Neden?

Bunun pastanın hangi dilimi ile ilgili olduğunu düşünüyorsun? Neden?

Bugünün başına dönsen neyi farklı yapabilirdin? Nasıl?

Bugün yaşadıkların sana nasıl bir katkı sağladı?

Pastanın farklı dilimleri ile ilgili bugün ne fark ettin?

DÜŞÜNCELER
(Bu bölümde istediğiniz kişinin düşüncelerini alabilirsiniz. örn: anne, arkadaş, öğretmen)

BUGÜN İÇİN NE İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN.



TARİH:    _____/_________/______
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Güne Dair Notlarım

Bugün nasıl geçti? Neden?

Bunun pastanın hangi dilimi ile ilgili olduğunu düşünüyorsun? Neden?

Bugünün başına dönsen neyi farklı yapabilirdin? Nasıl?

Bugün yaşadıkların sana nasıl bir katkı sağladı?

Pastanın farklı dilimleri ile ilgili bugün ne fark ettin?

DÜŞÜNCELER
(Bu bölümde istediğiniz kişinin düşüncelerini alabilirsiniz. örn: anne, arkadaş, öğretmen)

BUGÜN İÇİN NE İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN.

İyi düşünmek iyidir; iyi hareket etmek çok daha iyidir. Horace Mann



TARİH:    _____/_________/______
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Güne Dair Notlarım

Bugün nasıl geçti? Neden?

Bunun pastanın hangi dilimi ile ilgili olduğunu düşünüyorsun? Neden?

Bugünün başına dönsen neyi farklı yapabilirdin? Nasıl?

Bugün yaşadıkların sana nasıl bir katkı sağladı?

Pastanın farklı dilimleri ile ilgili bugün ne fark ettin?

DÜŞÜNCELER
(Bu bölümde istediğiniz kişinin düşüncelerini alabilirsiniz. örn: anne, arkadaş, öğretmen)

BUGÜN İÇİN NE İSTİYORSAN YAPABİLİRSİN.



xix

Hayat sizin ve hayatınızın en iyi tadına ulaşmak sizin elinizde. Şimdi kendi tarifinizi yapma zamanı.
“Yaşam Pastanızı” sizin için önemli olan durumları kullanarak şekillendiriniz.

YAŞAM PASTASI DİLİMLERİ

................................................................diliminin büyüklüğünü 
değiştirdim.Çünkü........................................................................
........................................................................................................

..............................dilimini çıkardım. 
Çünkü............................................................................................
........................................................................................................

................................dilimini ekledim. 
Çünkü............................................................................................
........................................................................................................

Tarih:

.



xx

Hayat sizin ve hayatınızın en iyi tadına ulaşmak sizin elinizde. Şimdi kendi tarifinizi yapma zamanı.
“Yaşam Pastanızı” sizin için önemli olan durumları kullanarak şekillendiriniz.

YAŞAM PASTASI DİLİMLERİ

................................................................diliminin büyüklüğünü 
değiştirdim.Çünkü........................................................................
........................................................................................................

..............................dilimini çıkardım. 
Çünkü............................................................................................
........................................................................................................

................................dilimini ekledim. 
Çünkü............................................................................................
........................................................................................................

Tarih:

.



xxi

Hayat sizin ve hayatınızın en iyi tadına ulaşmak sizin elinizde. Şimdi kendi tarifinizi yapma zamanı.
“Yaşam Pastanızı” sizin için önemli olan durumları kullanarak şekillendiriniz.

YAŞAM PASTASI DİLİMLERİ

................................................................diliminin büyüklüğünü 
değiştirdim.Çünkü........................................................................
........................................................................................................
....

..............................dilimini çıkardım. 
Çünkü............................................................................................
........................................................................................................

................................dilimini ekledim. 
Çünkü............................................................................................
........................................................................................................

Tarih:

.



xxii

Hayat sizin ve hayatınızın en iyi tadına ulaşmak sizin elinizde. Şimdi kendi tarifinizi yapma zamanı.
“Yaşam Pastanızı” sizin için önemli olan durumları kullanarak şekillendiriniz.

YAŞAM PASTASI DİLİMLERİ

................................................................diliminin büyüklüğünü 
değiştirdim.Çünkü........................................................................
........................................................................................................
....

..............................dilimini çıkardım. 
Çünkü............................................................................................
........................................................................................................

................................dilimini ekledim. 
Çünkü............................................................................................
........................................................................................................

Tarih:

.



YAŞAM
PASTAM

TEBRİK

EDERİz

 Bitirirken Notlarım:

Henüz hedeflediğim yerde 

olmayabilirim. Ancak dün olduğum 

yerden daha yakınım.


