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ÖZET 
 

Bu araştırma, “Çocuklar İçin Sosyal Beceri ve Sosyal Problem Çözme Becerisi 

Eğitimi (ÇİSBEP)”nin 6 yaş grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği” puanlarına 

etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın çalışma evrenini Aksaray İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkez ilçesine bağlı bağımsız anaokulları ve ilköğretim 

okulları bünyesindeki anasınıflarına devam eden 6 yaş grubu çocuklar oluşturmuştur. 

Araştırmanın çalışma grupları ise, Sosyal Problem Çözme Becerisi puanları düşük 

çocuklar belirlenerek yanlı eleman örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur. Araştırmada 

deneme 1 grubunda 20, deneme 2 grubunda 22, deneme 3 grubunda 17, kontrol grubunda 

27 çocuk olmak üzere toplam 86 çocuk bulunmaktadır. 

Araştırmada deneme modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu model 

uygulanmıştır. Çocukların sosyal problem çözme becerisi düzeylerinin belirlenmesi için 

Spivak ve Shure’ un  (1985) “Okulöncesi Problem Çözme Testi (Preschool Problem-

Solving Test)” ile Rubin ve Krasnor’un (1986) “Çocuklar için Sosyal Problem Çözme 

Testi (Child Social Problem-Solving Test)”nin birleşiminden oluşan “Wally Sosyal 

Problem Çözme ve Dedektiflik Oyunu Testi” kullanılmıştır. Matematik yeteneği 

puanlarının belirlenmesi için Ginsburg ve Baroody tarafından 1983 yılında geliştirilen ve 

2003 yılında tekrar gözden geçirilen “Erken Matematik Yeteneği Testi-3 B Formu” 

(TEMA-3 B Formu) kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma gruplarından deneme 1 grubuna “Sosyal Beceri ve Sosyal 

Problem Çözme Becerisi Eğitimi Programı (ÇİSBEP)” haftada 3 gün ve 24 oturum olarak 

uygulanmış ve ardından “Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Eğitimi Programı 

(KÜÇİBÜM)” haftada 3 gün ve 18 oturum olarak uygulanmıştır. Deneme 2 grubuna ise 

sadece “Sosyal Beceri ve Sosyal Problem Çözme Becerisi Eğitimi Programı (ÇİSBEP)” 

haftada 3 gün ve 24 oturum olarak uygulanmıştır. Deneme 3 grubuna ise “Küçük 

Çocuklar İçin Büyük Matematik Eğitimi Programı (KÜÇİBÜM)” haftada 3 gün ve 18 

oturum olarak uygulanmıştır. Kontrol grubuna deneysel herhangi bir deneysel işlem 

uygulanmamış sadece Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimi müfredatı 

uygulanmıştır. 
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Eğitim programlarının uygulamaları tamamlandıktan sonra öntestte uygulanan 

“Wally Sosyal Problem Çözme ve Dedektiflik Oyunu Testi” ve “Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3 B Formu” deneme grupları ve kontrol grubu çocuklara tekrar 

uygulanmıştır. Eğitim programlarının kalıcılığının test edilmesi için eğitim uygulamaları 

bittikten 4 hafta sonra deneme gruplarında kalıcılık testi ölçümleri yapılmıştır. Deneme 

grupları ve kontrol grubu çocuklarının “Wally Sosyal Problem Çözme ve Dedektiflik 

Oyunu Testi” ve “Erken Matematik Yeteneği Testi-3 B Formu” öntest puan ortalamaları 

açısından benzeşik olduğunun tespit edilmesi için Kruskall Wallis H. Testi uygulanmıştır. 

Deneme grupları ve kontrol grubunun öntest-sontest puan ortalamalarının 

karşılaştırılması Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile yapılmıştır. Deneme grupları ve 

kontrol grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3 B Formu” sontest puan 

ortalamalarının karşılaştırılması Kruskall Wallis H. Testi ile yapılmıştır. ÇİSBEP ile 

KÜÇİBÜM eğitimi programlarına katılan deneme 1 grubu çocukları ile sadece 

KÜÇİBÜM eğitimi programına katılan deneme 3 grubu çocuklarının sontest puan 

ortalamalarının karşılaştırılması Mann Whitney U testi ile yapılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; ÇİSBEP eğitimi ile birlikte “KÜÇİBÜM 

eğitimine katılan deneme 1 grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” 

öntest - sontest puan ortalamaları fark puanları açısından p< .001 düzeyinde anlamlı 

farklılık olduğu bulunmuştur. Sadece ÇİSBEP programına katılan deneme 2 grubu 

çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” öntest - sontest puan ortalamaları fark 

puanları açısından anlamlı bir farklılık yoktur. Sadece KÜÇİBÜM programına katılan 

deneme 3 grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” öntest -sontest puan 

ortalamaları fark puanları açısından p< .01 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Kontrol 

grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” öntest -sontest puan ortalamaları 

fark puanları açısından p< .001 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. ÇİSBEP eğitimi ile 

birlikte KÜÇİBÜM eğitimi uygulamasına katılan deneme 1 grubu çocuklarının “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları ile sadece ÇİSBEP programına 

katılan deneme 2 grubu ve kontrol grubu çocuklarının sontest puan ortalamaları arasında 

deneme 1 grubu lehine p ˂.001 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. ÇİSBEP eğitimi 

ile birlikte KÜÇİBÜM eğitimi uygulamasına katılan deneme 1 grubu çocuklarının “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları ile sadece KÜÇİBÜM programına 
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katılan deneme 3 grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Sadece ÇİSBEP programına katılan 

deneme 2 grubu çocuklarının, “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan 

ortalamaları, “ÇİSBEP eğitimi ile birlikte “KÜÇİBÜM eğitimi uygulamasına katılan 

deneme 1 grubu ve sadece KÜÇİBÜM programına katılan deneme 3 grubu çocuklarının 

“Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamalarından anlamlı derecede 

düşüktür. Sadece KÜÇİBÜM programına katılan deneme 3 grubu çocuklarının “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları ile sadece ÇİSBEP eğitimine 

katılan deneme 2 grubu çocuklarının ve kontrol grubu çocuklarının “Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları arasında deneme 3 grubu lehine p< .01 

düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Kontrol grubu çocuklarının “Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları, sadece KÜÇİBÜM programına katılan 

deneme 3 grubu çocuklarının ve ÇİSBEP eğitimi ile birlikte KÜÇİBÜM eğitimi 

uygulamasına katılan deneme 1 grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” 

sontest puan ortalamaları arasında p ˂.001 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. ÇİSBEP 

eğitimi ile birlikte KÜÇİBÜM eğitimine katılan deneme 1 grubu çocuklarının “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları ile KÜÇİBÜM eğitiminden 4 

hafta sonra yapılan kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

Sadece KÜÇİBÜM programına katılan deneme 3 grubu çocuklarının “Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları ile KÜÇİBÜM eğitiminden 4 hafta sonra 

yapılan kalıcılık testi puanları ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Sosyal Beceri, Sosyal Problem Çözme 

Becerisi, Erken Matematik Yeteneği, Matematik Eğitimi  

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to investigate influences of Social Skill and Social 

Problem Solving Skills’ education on 6 years old children’ mathemathic ability. The 

study universe comprised children who attend preschools or kindergarten which affiliated 

to Aksaray Provincial Directorate of National Education. The work groups of the study 

was created by using biased sampling method from children who got low score in social 

problem solving skills.  The work groups included 20 children in first, 22 children in 

second, 17 children in third experimental group and 27 children in control group which 

totally there were 86 children. 

The study was conducted with experimental design involving pretest-posttest 

control group. “Wally Social Skills and Problem Solving Detective Game Test”, which 

combination of “Preschool Problem Solving Test” that created by Spivak and Shure 

(1985) and “Child Social Problem-Solving Test” that created by Rubin and Karasnor 

(1986), was used to determine level of children in Social Problem Solving Skills. “ Test 

of Early Mathematic Ability -3 (B Form)” which created by Gingsburg and Baroody in 

1983 and revised in 2003 was used to specify mathematic ability score. 

“Social Skills and Social Problem Solving Skills Training Program” applied 3 days 

in a week, totally 24 session; in pursuit of “Big Mathematic for Little Kids-Training 

Program ” applied 3 days in a week, totally 18 session to first experimental group. For the 

second experimental group is only “Social Skills and Social Problem Solving Skills 

Training Program” was applied. “Big Mathematic for Little Kids-Training Program” was 

applied 3 days in a week, totally 18 session to third experimental group and no spesific 

education program for control group, traditional early childhood education curriculum 

has continued within the control group. 

“Wally Social Skills and Problem Solving Game” and “Test of Early Mathematic 

Ability-3 (B Form)” were reapplied after education programs to all experimental groups 

and control group. Persistency (Monitoring) test measurement was applied to 

experimental groups after four weeks of the education program to investigate persistency 

of education program. Kruskall Wallis H. Test was applied all groups’ to confirm “Wally 
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Social Skills and Problem Solving Game” and “Test of Early Mathematic Ability-3 (B 

Form)” pretest results are homogeneous. Comparison of pretest and posttest results of 

experimental groups and control grup was specified through “Wilcoxon Rank Sum Test”. 

Comparison of “Test of Early Mathematic Ability-3  (B Form)” posttest results of 

experimental groups and control group was determined through Kruskall Wallis H. Test. 

Mann Whitney U test was used to compare posttest score of experimental group 1, who 

attend Social Skills and Social Problem Solving Skills Training Program” and “Big 

Mathematic for Little Kids-Education Program”, and experimental group 3, who attend 

only “Big Mathematic for Little Kids- Training Program”. 

According to the findings of the present study, there is a significant difference at 

the level of p< .001 between  the pretest mean score and posttest mean score taken from 

“Test of Early Mathematic Ability-3” by the experimental group 1 children participating 

in ÇİSBEP education together with KÜÇİBÜM training. There is no significant 

difference between the posttest and pretest mean scores taken from “Test of Early 

Mathematic Ability-3” by the experimental group 2 children only participating in 

ÇİSBEP program. There is a significant difference at the level of p< .01 between the 

pretest and posttest mean scores taken from “Test of Early Mathematic Ability-3” by the 

experimental group 3 children participating only in KÜÇİBÜM program. There is a 

significant difference at the level of p< .01 between the pretest and posttest mean scores 

taken from “Test of Early Mathematic Ability-3” by the control group children. There is a 

significant difference at the level of p< .01 between the posttest mean score taken from 

“Test of Early Mathematic Ability-3” by the experimental group 1 children participating 

in KÜÇİBÜM training together with ÇİSBEP and the posttest mean score taken from the 

same test by the experimental group 2 children participating in only ÇİSBEP program 

and that of the control group children and this difference favors the experimental group 1 

children. There is no significant difference only between the posttest mean score taken 

from “Test of Early Mathematic Ability-3” by the experimental group 1 children 

participating in ÇİSBEP education together with KÜÇİBÜM training and the posttest 

mean score taken from “Test of Early Mathematic Ability-3” by the experimental group 3 

children participating in only KÜÇİBÜM program. Only the posttest mean score taken 

from “Test of Early Mathematic Ability-3” by the experimental group 2 children 
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participating in only ÇİSBEP program is significantly lower than the posttest mean scores 

of the experimental group 1 children participating in ÇİSBEP training together with 

KÜÇİBÜM training and the experimental group 3 children participating in only 

KÜÇİBÜM program. There is a significant difference at the level of p< .01 between the 

posttest mean score taken from “Test of Early Mathematic Ability-3” by the experimental 

group 3 children participating in only KÜÇİBÜM program and the posttest mean scores 

taken from “Test of Early Mathematic Ability-3” by the experimental group 2 children 

participating in only ÇİSBEP program and control group children and this difference 

favors the experimental group 3 children. There is a significant difference at the level of 

p< .01 between the posttest mean score taken from “Test of Early Mathematic Ability-3” 

by the control group children and the posttest mean scores taken from “Test of Early 

Mathematic Ability-3” by the experimental group 3 children participating in only 

KÜÇİBÜM program and the experimental group 1 children participating in ÇİSBEP 

together with KÜÇİBÜM educational application. There is no significant difference 

between the posttest mean score taken from “Early Mathematical Aptitude Test-3” and 

mean scores taken from the recall test administered four weeks after the completion of 

KÜÇİBÜM training. There is no significant difference between the posttest mean score 

taken from “Test of Early Mathematic Ability-3” by the experimental group 3 children 

participating in only KÜÇİBÜM program and the mean scores taken from the recall test 

administered four weeks after the completion of KÜÇİBÜM training. 

 

Keywords:  Preschool Education, Social Skill, Social Problem Solving 

Skill, Early Mathematics Ability, Mathematics Training 

Program 
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 BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

 

Bireylerin tüm yaşam süreci göz önünde bulundurulduğunda psikolojik ve 

fizyolojik gelişmeler açısından bazı yaşam dönemlerine, diğer dönemlere göre daha 

fazla önem verilmesi ve bu dönemlerin kritik dönemler olarak ele alınması 

gerekmektedir. Erken çocukluk eğitimi ve okul öncesi eğitim dönemi, çocukların 

kişiliğinin oluşumu ve temel bilgi, beceri ve alışkınlıkların edinilmesi açısından 

gelecek yılları etkileyecek derecede büyük bir öneme sahiptir (M. Arı, 2005). Erken 

çocukluk eğitimi, doğumdan sekiz yaşına kadar olan dönemi ifade etmektedir. Okul 

öncesi eğitim ise; 0-72 aylar arasındaki çocukların, tüm gelişim alanlarındaki mevcut 

portansiyelini ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi amaçlayan, bireysel farklılıklara 

uygun, zengin ve uyarıcı eğitim ortamları sunan, çocuğu zihinsel ve sosyo-duygusal 

yeterlikler açısından ilköğretime hazırlayan,  toplumun kültürel ve ahlaki değerlerini 

tanımasını sağlayan sistemli ve planlı bir eğitim sürecidir (Kuru Turaşlı, 2008). 

İnsan doğduğu andan itibaren kendisini sosyal bir yaşamın içerisinde bulur ve 

içine girdiği bu sosyal-kültürel ortama uyum sağlamaya çalışır. Bu uyum çabası 

doğumdan başlayarak yaşam boyu devam eder. Çocukların tüm gelişim alanlarında 

olduğu gibi sosyal ve duygusal gelişimlerinin de temeli büyük oranda ilk yıllarda 

atılmaktadır. Bu nedenle erken çocukluk dönemi, diğer gelişim alanlarında olduğu 

gibi sosyal becerilerin kazanılmasında da yaşamın en kritik dönemini 

oluşturmaktadır (Günindi, 2010). Bu dönem, çocukların sosyal ve duygusal 

gelişimlerinin desteklenmesi, akranlarıyla ve diğer kişilerle etkileşime geçmesi ve 

iletişim kurması açısından önemlidir (Koruklu ve Yılmaz, 2010). Sosyal yönden 

gelişimini tamamlayan çocuklar, yaşıtlarıyla ve diğer kişilerle olumlu ilişkiler kurar. 

Kendi ihtiyaçları ile toplumun beklentileri arasında denge kurmayı başarır. İçinde 

yaşadığı toplumun külterel değerlerine önem veren, toplumla barışık ve uyumlu bir 

birey olur (Gülay Ogelman, 2012). Çocuğun farklı yaşantılara uyum göstermesinde 

ve çocuğun sosyalleşmesinde; ailenin, okul ortamının ve yakın çevrenin, ona 

sunduğu olanaklar ve kazandırdığı deneyimler önemli bir etkiye sahiptir. Kendini 

duygusal ve sosyal açıdan ifade edebilme, paylaşma, sorumluluk alma, aldığı 

sorumluluğu yerine getirme, doğru karar verme, karşılıklı iletişime açık olma ve 
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sosyal problem çözme gibi sosyal beceriler, çocuğun sosyal ortamlara girmesini, 

sosyal kabul görmesini ve başlattığı bu ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sürdürmesini 

sağlar (Güler, 2012). 

Sosyal beceriler, bebeklik dönemi kadar erken yaşlarda ortaya çıkmaktadır. 

Bebeklerin aile üyelerini tanıyabilmesi sahip olunan ilk sosyal becerilerin bir 

göstergesi olarak kabul edilmektedir. Farklı yaşlarda farklı sosyal beceriler gerekli 

olduğundan kişinin yaşamı boyunca bu beceriler olgunlaşmaya devam etmektedir 

(Howard, Williams ve Lepper, 2011). Çoğunlukla sosyal beceriler ile aynı anlamda 

kullanılan sosyal yeterlik kavramı ise, insan gelişiminin iç içe geçmiş iki yönünü; 

başkaları tarafından sevilmeyi ve sosyal ortamlarda diğer kişilerle etkili iletişim 

kurmayı ifade eder (Trawich Swith, 2013). Sosyal yeterlik, çocukların akranları 

tarafından dışlanmasını önleyen ve onları arkadaşlarının fiziksel, sözel ya da 

psikolojik şiddetine maruz kalmaktan koruyan gelişimsel bir başarıdır (Gülay ve 

Akman, 2009). Erken yaşlarda çocukların akranlarıyla ve diğer kişilerle kurdukları 

olumlu ilişkiler ve sosyal beceriler, onların ileriki yaşamlarında ruhsal yönden 

sağlıklı bir birey olmalarının ve genel mutluluk durumunun önemli 

göstergelerindendir. Akranları tarafından sevilmeyen, sosyal becerilerde ve kişiler 

arası problem çözmede yetersiz, saldırgan veya dürtülerini kontrol edemeyen 

çocukların psikolojik açıdan sorunlu yetişkinler olma ihtimalleri yüksektir (Akt: 

Trawich Swith, 2013). Sosyal yeterlik ve sosyal beceri kavramları, kısa dönemde 

akademik ve sosyal başarıyı artırmakta, uzun dönemde ise okul başarısını büyük 

ölçüde etkileyebilmektedir (Gülay, 2010). Öğretmenler, aileler ve çocukla ilişki 

içinde olan diğer kişiler çocukların sosyal beceriler edinmelerine ve arkadaşlık 

kurmalarında önemli bir etkiye sahiptirler. Okul öncesi eğitim dönemi içinde bazı 

çocuklar, sosyal ortamlara kolaylıkla girerek arkadaş edinmekte, saygı ve kabul 

görmekte iken, diğer bazı çocuklar ise arkadaşlık kurmakta ve bu arkadaşlık ilişkisini 

sürdürmekte çok başarısızdırlar. Arkadaşları tarafından kabul gören, sosyal 

ilişkilerinde başarılı ve akranları tarafından sürekli tercih edilen çocuklar “popüler 

çocuklar” olarak adlandırılır. Oyun gruplarına ve arkadaş ortamlarına kabul 

edilmeyen, iletişim kurmada başarısız olan çocuklar da “reddedilmiş çocuklar” 

olarak tanımlanır. Bu çocuklar sosyal açıdan değerlendirildiklerinde; popüler 

çocuklar, sosyal durumları doğru okuyup doğru yorumlayabildiklerinden 
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arkadaşlarının ihtiyaçlarının, güdülerinin ve davranışlarının farkındadırlar ve kendi 

davranışlarının onlar üzerindeki etkisini bilerek davranışta bulunurlar. Reddedilmiş 

çocuklar ise, sosyal durumları doğru okuyup,  doğru yorumlama yeteneğine sahip 

olmadıklarından arkadaşlarının kendilerine yönelik davranışlarını genellikle kasıtlı 

ve düşmanca davranışlar olarak algılarlar (Trawich Swith, 2013). 

Günümüzde bireylerin sosyal ortamlarda ihtiyaç duydukları bazı incelik isteyen 

davranış ve düşünme becerilerine sahip olmaları, onların karşılaştıkları sosyal 

güçlükleri aşmalarında oldukça önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda kişiler arası 

problem çözme becerisi, yaşamın ilk yıllarından itibaren desteklenmesi gereken tüm 

yaşam boyu ihtiyaç duyulan becerilerden biridir (Anlıak ve Dinçer, 2005). Problem 

çözme bir amaca yönelik karşılaşılan güçlükleri yenmek için öğrenilmesi ve sürekli 

olarak geliştirilmesi gereken bir yetenektir. Etkili problem çözme, güç bir durumu 

çözüme kavuşturmak amacıyla geçmiş yaşantıları, izlenim ve duyguları, faydalı bir 

biçimde harekete geçirmek ve bütünleştirmektir. Çok yönlü bir süreç olmasından 

dolayı yaratıcı düşünceyi, zekâyı, duyguları, iradeyi ve eylemi içinde barındırır. 

Problem çözme sürecini öğrenirken çocukların bu süreci çözümlemeye, uygulamaya, 

hissetmeye ve problemler üzerinde düşünmeye ihtiyacı vardır. Çocukların bazen 

buldukları çözümlerin ya da güçlüklere karşı aldıkları önlemlerin niteliğini 

anlamaları ve bunların problemle ne kadar ilişkili olduğunu görmeleri gerekir. Etkili 

problem çözme sürecini tanımadan ve süreçle ilgili bilgi sahibi olmadan sosyal 

problem çözme konusunda bir gelişme sağlanması mümkün değildir.  Sosyal 

problem çözme becerisine sahip olma, günümüz karmaşık dünyasında daha güzel bir 

dünya yaratabilecek daha iyi insanlar yetiştirmek için tartışmasız çok önemli bir 

beceridir. (Bingham, 2004). 

İnsanlar, dünyaya geldikleri andan itibaren duyuları yoluyla objelerin renk, 

şekil, yapı ve boyutuna ilişkin bilgileri alırlar ve bu bilgilerle içinde yaşadıkları 

dünyayı anlamlandırmaya başlarlar. Çocuklar günlük yaşantılarında sürekli olarak 

matematiksel kavramlarla karşı karşıyadırlar (Erdoğan, 2006a).  Günlük olaylar 

sırasında eşleştirme, gruplama, sıralama gibi beceriler yoluyla bilgiyi organize 

ederler. Basit yaşamsal deneyimlerle kazanılan bu beceriler çocukların yaşam boyu 

kullanacakları fen ve matematik kavramlarının temelini oluşturur (B. Yıldırım, 

2011). Matematik, kavram gelişimine yönelik çocukların her gün yaşadıkları somut 
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deneyimlerle yakından ilgilidir (Akman, İpek Yükselen ve Uyanık, 2003). Erken 

çocukluk yılları, sosyal ve duygusal gelişim alanında olduğu kadar, zihinsel gelişim 

alanındaki matematik, dil, okuma yazma gibi erken akademik becerilerin de 

temellerinin atıldığı önemli yıllardır (Erdoğan, 2006b). Okul öncesi dönem, 

çocuklarda matematiksel kavramların geliştiği ve temel beceri kazanımlarının aktif 

ve yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir. Çocuklara ilk formal matematik öğretimi, 

okul öncesi yıllarda geliştirilen bazı temel kavramlarla başlamaktadır (Buldu, 2011).  

Erken çocukluk döneminde matematikle ilgili ilk tecrübeler genellikle çocuğun 

nesnelerle olan yaşantısı sonucunda,  algısal gelişimine bağlı olarak edindiği 

deneyimler yoluyla elde edilir.  Bu nedenle erken çocukluk dönemindeki çocuğun 

ileriki yıllarda kullanacağı matematik kavramlarının ve becerilerinin gelişebilmesi 

için,  aktif öğrenme ortamlarına, öğrenme yöntemlerine ve uygun materyallere 

ihtiyaç vardır (Erdoğan, 2006a). Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi 

(NCTM), matematik eğitimi yapılırken eşitlik, müfredat, öğretim, öğrenme, 

değerlendirme ve teknoloji gibi temel alınması gereken bazı ilkeler belirlemiştir: 

Bütün çocuklardan yüksek erişim beklentisi, eşitlik ilkesinin temelini 

oluşturmaktadır. Matematik müfredatı, sadece etkinliklerden oluşmamalı, 

etkinliklerin üstünde konular birbiriyle uyumlu, önemli matematik konularına odaklı 

ve farklı gelişim düzeylerine uygun şekilde hazırlanmalıdır. Öğretmen, müfredatın 

uygulanmasında, öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve matematiksel kavram 

algılarını güçlendirmek için aktif bir rol oynamalıdır. Öğretim ilkesi, etkili 

matematik öğretimi nasıl olmalı? Çocuklar ne biliyor? Neyi öğrenmek istiyorlar? 

sorularının cevabını kapsamaktadır. Öğretimin öğrenci merkezli olması büyük önem 

taşımaktadır. Öğrenme ilkesine göre; çocuklar, yeni bilgiyi var olan bilgi ve 

deneyimlerine ekleyerek, öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılırlar. Çocukların 

anlayarak öğrenmesine fırsat verilmelidir. Matematik, çocukların günlük 

yaşantılarından ve deneyimlerinden bağımsız olmamalıdır. Değerlendirme, eğitimin 

sonunda çocukların ne kadar başarılı olduklarını gösterecek bir sınavdan ziyade 

öğretmene bilgi vermeyi ve öğretmenin verdiği eğitimle ilgili kararlarını etkilemeye 

yönelik, matematik eğitiminin tamamlayıcı bir unsuru olmalıdır. Teknoloji ilkesine 

göre; bilgisayarlar, hesap makinaları, internet, video konferansları vb. gibi teknolojik 
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araç ve uygulamalar matematik öğreniminde zihinsel sürecin yapılandırılmasında 

destekleyici bir rol üstlenmelidir (Akt: B. Yıldırım, 2011). 

Türkiye’de, okul öncesi eğitim kurumlarında matematik kavramların 

öğretilmesi uygulanan programda bilişsel gelişim alanı adı altında çeşitli amaçlara 

yer verilerek yapılmaktadır. Matematik etkinlikleri hazırlanırken aşağıdaki amaçlar 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

1. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirme, sınıflama, sıralama ve 

gruplama yapabilme 

2. Farklı özelliklere sahip nesneleri ölçebilme, 

3. Nesneleri sayabilme ve 1’den 10’a kadar sayılarla ve nesnelerle basit toplama 

ve çıkarma işlemi yapabilme, 

4. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini algılayabilme, bunları 

hatırlayabilme ve zaman kavramını diğer kavramlarla ilişkilendirebilme, 

5. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme, 

6. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme, 

7. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi 

kurabilme ve problem çözebilme (Erdoğan, 2011; MEB, 2012). 

Okul öncesi dönemdeki çocuklara matematik eğitimi verirken öğretmenin, 

matematik çalışmaları sırasında çocuklara problemlerle başa çıkma ve problemleri 

çözme konusunda gerekli rehberliği yapması gerekir (A. Yıldırım, 2011). Matematik 

etkinlikleri ve matematik programı, çocukların gerçek yaşam problemlerini 

çözebilecekleri bir süreç olarak planlanmalıdır. Çocukların bilişsel dil, fiziksel ve 

sosyo-duygusal gelişimi göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Matematik 

etkinlikleri, diğer etkinliklerle ilişkilendirilmelidir. Çocuklara informal bilgilerin 

tekrarlandığı ezberci, bir matematik programı yerine sezgilere dayalı keşifler yoluyla 

öğrenilen aktif bir öğrenme süreci oluşturulmalıdır (Erdoğan, 2011). 
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Diğer taraftan, çocuklar büyüdükçe farklı bilişsel yeterliklere sahip 

olmaktadırlar. Bu yeterliklere genel olarak zekâ adı verilmektedir. Zekâ birçok 

kavramla ilişkili olmasına karşın genel olarak çocukların akıl yürütebilme, problem 

çözebilme ve hafızlarına bilgi aktarabilme becerilerinin toplamıdır. Zekânın 

doğumda belirlenmiş olduğunun kabul edilmesi zekâ ile ilgili en yanıltıcı 

varsayımdır. Oysa bir çocuğun becerilerini etkileyen pek çok faktör vardır. Çevresel 

değişikliklerin bilişsel gelişimi büyük ölçüde artırabileceği açıktır. Nesilden nesile 

bireylerin zekâ katsayısı (IQ) performansında düzenli bir artış olduğunun tespit 

edilmesi;  iyi beslenme, daha fazla okullaşma, daha eğitimli anne-babalar, “akıllı” 

oyuncaklar ve bilgisayarları içeren uyarıcı bir çevreye sahip olmanın bir sonucu 

olarak açıklanmaktadır (Howard, Williams, Lepper, 2011). Çocukların keşfetmeye 

ve öğrenmeye karşı her zaman doğal bir eğilimleri vardır. Çocuğun öğrenmesinin ve 

keşfetmesinin sınırını ve hangi hızla öğrenebileceğini, çevresinin ne kadar 

destekleyici olduğu ve çocuğa ne gibi olanaklar sunulduğu belirler. Erken yıllarda 

edinilen yaşam deneyimleri çocuğun okula, öğrenmeye ve kendi becerilerine dair 

geliştireceği tutumu ve kişiliğini belirler, çocuğun şimdiki ve gelecekteki okul 

başarısını etkiler (MEB, 2012). Okul öncesi dönemde olumlu yaşantılar geçiren bir 

çocuk, sosyal ilişkilerde ve sosyal ortamlara girmekte oldukça başarılıdır. Sosyal 

problem çözme becerisi gelişmiş ve kişilerarası problemlerini sağlıklı bir şekilde 

çözebilen, etkili iletişim kurma becerilerine sahip, kendini doğru ifade edebilen, 

özgüven sahibi, doğru karar verme becerisine sahip çocuklar; okula, öğrenmeye ve 

kendi öz değerlerine karşı pozitif bir tutum geliştirirler. Bir çocuğun, erken yıllarda 

kazandığı olumsuz deneyimler ise onun özgüveni düşük, sosyal olayları okumada ve 

değerlendirmede başarısız bir birey olmasına ve tüm eğitim sürecini etkileyecek 

problemler yaşamasına neden olur. Bu durum, çocuğun okulda ve okul dışındaki 

ortamlarda başarısızlıklar yaşamasına ve davranış problemleri sergilemesine yol açar. 

Çocukların sağlıklı ve her alanda başarılı bir birey olmaları, nitelikli ve çok yönlü 

öğrenme materyallerinin ve etkili iletişim kurma imkânlarının sunulduğu, olumlu 

yaşantıların edinildiği, bireysel farklılıkların desteklendiği ve zengin uyaranlarla dolu 

bir çevre ile mümkündür. Bu sebeple okul öncesi eğitim kurumlarına ve 

öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. Bu bilgiler ışığında bu araştırmada, 

“sosyal problem çözme eğitimi 6 yaş çocuklarının matematik becerilerini etkilemekte 
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midir?” sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmanın genel problemine göre belirlenen 

alt problemler aşağıda sunulmuştur.  

Alt Problemler 

Araştırmanın genel problemine bağlı olarak geliştirilen alt problemler: 

1. Deneme 1 grubu çocukların “Sosyal Problem Çözme Testi” puan 

ortalamaları farklılaşmakta mıdır? 

2. Deneme 2 grubu çocukların “Sosyal Problem Çözme Testi” puan 

ortalamaları farklılaşmakta mıdır? 

3. Deneme 3 grubu çocukların “Sosyal Problem Çözme Testi” puan 

ortalamaları farklılaşmakta mıdır? 

4. Kontrol grubu çocuklarının “Sosyal Problem Çözme Testi” puan 

ortalamaları farklılaşmakta mıdır? 

5. Deneme 1 grubu çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi” puan 

ortalamaları farklılaşmakta mıdır? 

6. Deneme 2 grubu çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi” puan 

ortalamaları farklılaşmakta mıdır? 

7. Deneme 3 grubu çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi” puan 

ortalamaları farklılaşmakta mıdır? 

8. Kontrol grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi” puan 

ortalamaları farklılaşmakta mıdır? 

9. “Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Eğitimi Programı” (KÜÇİBÜM) 

deneme 1 grubu çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” puan ortalamalarını 

etkilemekte midir? 

10. “Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Eğitimi Programı” (KÜÇİBÜM) 

deneme 3 grubu çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” puan ortalamalarını 

etkilemekte midir? 
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11. Deneme 1 grubu çocuklarının “Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik 

Eğitimi (KÜÇİBÜM) sonrası kalıcılık testi puan ortalamaları farklılaşmakta mıdır? 

12. Deneme 3 grubu çocuklarının “Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik 

Eğitimi (KÜÇİBÜM) sonrası kalıcılık testi puan ortalamaları farklılaşmakta mıdır? 

Araştırmanın Amacı 

“Sosyal Problem Çözme Eğitiminin Altı Yaş Çocuklarının Matematik 

Becerilerine Etkisi” konulu bu araştırmanın amacı, “Sosyal Problem Çözme Eğitimi 

Altı Yaş Çocuklarının Matematik Becerilerini Etkilemekte midir? sorusunu 

cevaplamaktır. 

Alt Amaçlar 

Genel amaca bağlı olarak sınanacak denenceler aşağıda verilmiştir. 

Öntest puanları için 

1.0\ Deneme ve kontrol grubu çocukların “Sosyal Problem Çözme Becerileri 

öntest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur.  

2.0.\ Deneme ve kontrol gruplarını oluşturan çocukların “Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3” ön-test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark yoktur. 

Öntest-sontest puanları için 

3.0\ “ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM” Programı”’na katılan deneme 1 grubu 

çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları öntest 

puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

4.0\ “Çocuklar için Sosyal Beceri Eğitimi Programı (ÇİSBEP)” na katılan 

deneme 2 grubu çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan 

ortalamaları ile öntest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

5.0\ “Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Programı” na katılan deneme 3 

grubu çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” son test puan ortalamaları 

öntest puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 
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6.0\ Kontrol grubu çocukların“Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan 

ortalamaları ile öntest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

Sontest puanları için  

7.0\ “ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM Programı”’na katılan deneme 1 grubu 

çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları, 

ÇİSBEP” e katılan deneme 2 grubu ile kontrol grubu çocuklarının sontest puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

8.0\ ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM Programı”’na katılan deneme 1 grubu 

çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları, 

“KÜÇİBÜM Programı” na katılan deneme 3 grubu çocuklarının sontest puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

9.0\ “ÇİSBEP” e katılan deneme 2 grubu çocukların “Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları, “ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM Programı” 

na katılan deneme 1 grubu ile “KÜÇİBÜM Programı” na katılan deneme 3 grubu 

çocukların sontest puan ortalamalarından anlamlı düzeyde düşüktür. 

10.0\ “KÜÇİBÜM Programı”’na katılan deneme 3 grubu çocukların “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları, kontrol grubu ile “ÇİSBEP” 

e katılan deneme 2 grubu çocukların sontest puan ortalamalarından anlamlı düzeyde 

yüksektir.  

11.0\ Kontrol grubu çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest 

puan ortalamaları, “ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM Programı”’na katılan deneme 1 grubu 

ile “KÜÇİBÜM Programı”’na katılan deneme 3 grubu çocukların sontest puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde düşüktür. 

Kalıcılık testi puanları için 

12.0\ “ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM Programı”’na katılan deneme 1 grubu 

çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” kalıcılık testi ile sontest puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 
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13.0\ “Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Programı” na katılan deneme 3 

grubu çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)”  kalıcılık testi ile 

sontest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

Araştırmanın Önemi 

Erken çocukluk dönemi; çocuğun tüm gelişim alanlarında önemli ve hızlı 

değişimlerin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde fiziksel gelişim, zihinsel gelişim, 

sosyal gelişim, duygusal gelişim ve dilsel gelişim alanları, kendi alt gelişim 

basamaklarında sürekli bir ilerleme kaydederken birbirleriyle de etkileşim halindedir. 

Zihinsel gelişim, dil gelişimini etkilerken, dil gelişimi, sosyal gelişimi ya da 

duygusal gelişimi etkileyebilmektedir. Aynı şekilde bedensel gelişim de duygusal 

gelişimi, sosyal gelişimi veya dil gelişimini olumlu ya da olumsuz 

etkileyebilmektedir. 

Bir çocuğun yaşamının ilk beş yılı, beyin gelişiminin çok hızlı tamamlandığı, 

buna ek olarak bu süreçte sosyal-duygusal, dilsel, zihinsel deneyimlerinin 

şekillendiği dönem olması nedeniyle çok önemlidir (Matthews, 2008). Psikologlar, 

araştırmacılar ve eğitimciler tarafından çocukların akademik becerileri ve sosyal, 

duygusal ve davranışsal görevleri arasında bir ilişki olduğu uzun süredir 

gözlemlenmektedir. Okul çağındaki çocuklarda özellikle zayıf okuma becerileri ile 

dışa yönelik problem davranışlar ve akademik başarısızlık arasında bir ilişki olduğu 

belirtilmektedir. Daha küçük çocuklarla daha az çalışılmış olmasına rağmen, 

okulöncesi dönemdeki çocuklar için bile bu ilişkinin varlığı vurgulanmaktadır 

(Dobbs, Doctoroff, Fisher, Arnold, 2006). Son 10 yılı aşkın bir süredir erken 

akademik becerilerin, gelecekteki akademik başarıyı ve okula uyumu önemli 

derecede artırdığı bilinmektedir (McClelland, Morrison ve Holmes, 2000). Erken 

akademik beceriler, sonraki dönemdeki akademik beceriler ve ruh sağlığı açısından 

önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu önemli bilgi ışığında bu becerilerin 

gelişimini etkileyen risk faktörlerini dikkatle incelemek gerekmektedir. 

Araştırmacılar, okulöncesi dönem çocuklarının (yaşları 3-5) yaklaşık % 10 günlük 

işlerini etkileyen psikolojik zorluklar yaşamakta olduğunu belirtmektedir. Çocukların 

erken akademik ve duygusal gelişim becerilerinde karşılaştıkları bu güçlükler, uzun 

vadede uyum sorunlarına dönüşebilmektedir (Meagher, 2008). Literatürdeki benzer 
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çalışmalara bakıldığında düşük sosyal beceri ve yüksek problem davranış puanlarına 

sahip çocukların (içsel semptomlar, dikkat problemleri, sosyal problemler, 

çekingenlik gibi) okuma-yazma ve matematik gibi erken akademik yeteneklerinin de 

düşük olduğu görülürken; girişkenlik, kendini kontrol, güvenli bağlılık gibi pozitif 

davranışlar ve sosyal beceriler sergileyen çocukların da yüksek akademik yetenekler 

gösterdiği görülmektedir (Dobbs ve ark., 2006). Erken çocukluk araştırmacılarının, 

okulöncesi dönem duygusal sorunları ile erken akademik beceriler arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymak için, daha fazla çalışma yapmaya ihtiyacı vardır (Meagher, 2008). 

Mevcut araştırma konusu itibari ile bilişsel gelişimin akademik beceriler alt 

boyutunda ve sosyal-duygusal gelişimin sosyal beceri ve sosyal problem çözme alt 

boyutunda, yani önemli iki gelişim alanının kavşak noktasında önemli bir yerde 

durmaktadır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında; ülkemizde daha çok 

konunun bir yönünü ele alan, sadece sosyal beceri veya problem çözme becerisi 

üzerine odaklanan ya da sadece erken akademik becerileri ele alan çalışmalar 

olduğunu görmekteyiz. Yurt dışında yapılan çalışmalarda ise konunun her iki yönünü 

birden ele alan araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar ve eğitimciler ile 

araştırmacıların görüşleri, sosyal beceri ve problem davranışlarla erken akademik 

beceri ve geleceğe dönük akademik başarı arasındaki ilişkinin ortaya konması 

gerektiği yönündedir. 

Sayıltılar 

Araştırmanın sayıltıları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Çocukların kendilerine verilen ölçeklere içtenlikle ve yansız cevap 

verdikleri, 

2. Araştırmanın değişkenlerini ölçmede kullanılan ölçeklerin geçerli ve 

güvenilir olduğu,  

3. Araştırmada kullanılan ölçeklerin araştırmanın amacına uygun olduğu, 

4. Araştırmada kullanılan “Çocuklar İçin Sosyal Beceri Eğitimi Programı 

(ÇİSBEP)”nın programın uygulandığı deneme 1 grubu ve deneme 2 grubu 
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çocukların Sosyal Problem Çözme Becerisi sontest puan ortalamalarını anlamlı 

düzeyde etkilediği, 

5. Araştırmada kullanılan eğitim programlarının (ÇİSBEP ve KÜÇİBÜM) 

içeriklerinin araştırmanın amacına uygun olduğu,  

6. Uygulama aşamasında kontrol altına alınamayan değişkenlerin araştırma 

grubunu oluşturan çocukların tamamını eşit düzeyde etkilediği varsayılmıştır. 

Sınırlılıklar 

Araştırmanın sınırlılıkları aşağıdaki gibidir. 

1. Araştırma bulguları, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, bağımsız 

anaokulları ve ilköğretimler bünyesindeki anasınıflarında eğitim gören 6 yaş grubu 

çocuklardan elde edilecek verilerle sınırlıdır. 

2.  Araştırma bulguları, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ile sınırlıdır. 

3. Araştırmaya katılan çocukların erken matematik yeteneği performansları, 

“Erken Matematik Yeteneği Testi-3”ün ölçtüğü nitelikler ile sınırlıdır. 

4. Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerisi puanları “Wally Sosyal Problem 

Çözme ve Dedektiflik Oyunu Testi” nin kapsamı ile sınırlıdır. 

5. Araştırmanın kavramsal ve kuramsal çerçevesi, ulaşılan literatür ile sınırlıdır. 
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Tanımlar 

Aşağıda araştırmada geçen kavram ve tanımlamalara yer verilmiştir. 

1.Dinozor Dino Çocuklar için Sosyal Beceri ve Problem Çözme Eğitimi 

Programı (Dina Dinosaur’s Social Skill & Problem Solving in the Classroom): 

Sınıf kurallarını oluşturma ve öğrenme, okulda en iyi olmak için çalışma, 

duygularının farkına varma ve bunları tanıma,  öfke kontrolü, sosyal problemleri 

çözmek için uygun stratejileri kullanma, arkadaşlık kurma ve arkadaşlık ilişkileri gibi 

konular aracılığıyla 4-8 yaş grubu çocukların; sosyal beceri düzeylerini geliştirmek, 

uygun sosyal problem çözme stratejileri geliştirmelerini,  arkadaşlarıyla, yetişkinlerle 

ya da diğer çocuklarla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak amacıyla Webster-

Stratton tarafından hazırlanmış eğitim programıdır. 

2. Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Eğitim Programı (Big Math for 

Little Kids): 4-5 yaş grubu çocuklara matematiği sevdirmek, onları ilkokula ve daha 

sonrasına hazırlamak amacıyla Ginsburg ve arkadaşları tarafından 2003 yılında 

geliştirilmiş sistematik bir matematik eğitim programıdır. 

3. Wally Sosyal Problem Çözme ve Dedektiflik Oyunu Testi: Çocukların 

sosyal problem çözme becerisi düzeylerini değerlendirmek için Spivak ve Shure’ un  

(1985) Okulöncesi Problem Çözme Testi (Preschool Problem-Solving Test) ile 

Rubin ve Krasnor’un (1986) Çocuklar için Sosyal Problem Çözme Testi (Child 

Social Problem-Solving Test)’nin birleşiminden oluşan testtir. 

4. Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (Test of Early Mathematics Ability, 

TEMA-3): Üç yaş ile sekiz yaş on bir ay arasındaki çocukların matematik 

yeteneklerini değerlendirmek amacıyla Ginsburg ve Baroody tarafından 1983 yılında 

geliştirilen TEMA-3’ün 2003 yılında gözden geçirilerek yeniden düzenlenmiş 

şeklidir. 
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Kısaltmalar 

ÇİSBEP: Dinozor Dino Çocuklar için Sosyal Beceri ve Sosyal Problem 

Çözme Becerisi Eğitimi Programı (Dina Dinosaur Social-Emotional Skills and 

Problem Solving Curriculum) 

TEMA-3 B Formu: Erken Matematik Yeteneği Testi-3 B formunun orijinal 

ismi (Test of Early Mathematics Ability-3 B Form) 

KÜÇİBÜM: Küçük Çocuklar için Büyük Matematik Eğitim Programı (Big 

Math for Little Kids) 

Wally SPÇDOT: Wally Sosyal Problem Çözme Dedektiflik Oyunu Testi 

(Wally Social Problem Solving Detective Game Test) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL TEMELLERİ 

Bu bölümde araştırmanın içeriğini oluşturan kavramlar; erken çocukluk 

döneminde sosyal beceriler ve sosyal problem çözme becerisi ile erken akademik 

beceriler ve okul öncesi dönemde matematik eğitimi ile ilgili literatür bilgisine yer 

verilmiştir. 

A- Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Beceriler ve Sosyal Problem 

Çözme Becerisi 

Son yıllarda tüm dünyada okul öncesi kavramı yerine, 0-8 yaş arasındaki 

çocukların eğitimini ifade eden erken çocukluk eğitimi terimi kullanılmaya 

başlanmıştır (Gülay ve Akman, 2009). Bu dönem, bireyin gelişimi için en kritik 

zaman dilimidir. Uzun yıllardır yapılan çalışmaların sonuçları; çocukluk yıllarında 

kazanılan davranışların çoğunluğunun yetişkinlikte bireyin kişiliğini, alışkanlıklarını, 

tavır, tutum, inanç ve değer yargılarını etkilediğini göstermiştir. Çocuğun, 

öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı, zihinsel 

yeteneklerinin hızlı bir şekilde geliştiği ve biçimlendiği dönem okul öncesi dönem 

olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2005). Çocuğa erken dönemde sağlanacak 

deneyimler sonucu, çocuğun bu dönemde edineceği temel bilgi, beceri ve 

alışkanlıklar, çocuğun daha sonraki öğrenim hayatının yanı sıra sosyal ve duygusal 

yaşamını da etkileyecek güçtedir (M. Arı, 2005). 

Sosyal Beceri ve Sosyal Yeterlik Kavramı 

Sosyal beceri ile ilgili yapılan kavramsal tanımlara bakıldığında sosyal beceri 

ve sosyal yeterlik kavramlarının birbiri yerine kullanıldığı görülmektedir. Bu 

tanımlamalarda kişi sosyal beceriye sahipse, sosyal açıdan da yeterlidir diye 

düşünülmektedir (Bacanlı, 2012; Avcıoğlu, 2005). 

Sosyal Yeterlik 

Sosyal yeterliğin temeli, bireyin sosyal bir varlık olarak topluma uyum 

sağlayabilmesi ve başarılı ilişkiler geliştirirken kendi bireysel hedeflerine de 

ulaşmasına dayanmaktadır. Gülay ve Akman (2009)’a göre sosyal yeterlik, 

bireysellik ve toplumsallık arasındaki dengeyi ifade etmektedir. Bacanlı (2012), bir 

kişinin sosyal bir görevle ilgili performansının, belirli bir ölçüte göre uygunluğunun 
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değerlendirilmesini, sosyal yeterlik olarak tanımlamıştır.  Sosyal yeterlik, sosyal 

etkileşim durumlarındaki duygunun ortaya çıkarılmasındaki öz yeterlik olarak 

tanımlanmaktadır (Halberstadt, Denham ve Dunsmore, 2001). Dereli (2008b)’ye 

göre sosyal yeterlik, kişinin görevlerini uygun şekilde yerine getirdiğini gösteren 

sonuç ve yargılara dayalı değerlendirmelerdir. 

McFall (1982) sosyal yeterliği, “belli bir görevde bir kişinin genel 

performansının niteliği veya uygunluğuna işaret eden genel bir değerlendirme 

terimidir” diye tanımlamıştır. Yeterlik düşüncesi ile ilgili olarak McFall, şu noktalara 

dikkat çekmiştir: Öncelikle yeterlik, gösterilen performansta değil, performansın 

değerlendirmesindedir. Değerlendirmeyi, diğer kişiler yaptığı için hata, yanılgı ve 

eğilim olma ihtimali vardır. Bir başka önemli nokta ise değerlendirmenin bir ölçüt 

gerektirmesi, dolayısıyla yeterliğin ölçütlerinin belirlenmesi gerektiğidir. Dördüncü 

olarak değerlendirme, belli bir göreve özgüdür ve bu görevle ilgili olarak yeterlik 

saptanabilir, genel bir yeterlikten söz edilemez. Beşinci önemli nokta, eylemde 

bulunan kişinin yaş, cinsiyet gibi özellikleri yeterlik yargısını değiştirebilir. Son 

olarak bir kişinin yeterli olarak değerlendirilen bir performansı aynı görevle ilgili 

diğer zamanlarda da göstereceği kabul edilir (Akt: Bacanlı, 2012). Knapczyk ve 

Rodes (1996) sosyal yeterliği, bireylerin ortalama bir sosyal yeterlik seviyesine 

ulaşmak için geniş bir davranış örüntüsüne sahip olmalarıdır, şeklinde tanımlamıştır. 

Sosyal yeterlik, kişilere sosyal etkileşimlerde başarılı olmalarını sağlayan davranış, 

yargı ve algılarla donanımlı olmalarını sağlar.  Sosyal yeterliğe sahip kişilerin şu 

davranışlara sahip olması beklenir: 

1. Selamlaşma, 

2. Sınıf arkadaşlarıyla konuşma/iletişim kurma, 

3. Davranışlara olumlu ya da olumsuz tepkide bulunma, 

4. Çevresindeki insanların övgü ve eleştirisini kabul etme, 

5. Birisi tarafından kızdırıldığında, alay edildiğinde ya da küçültücü eleştirilere 

cevap verebilme, 

6. Okul arkadaşlarının saldırgan davranışlarıyla başa edebilme 

Sosyal yeterlik; jest ve mimiklerle beden dilini kullanma ve yorumlama, o an 

ortaya çıkan durum ile ilgili konuşma ve tartışmaya katılma gibi hem sözel hem de 

sözel olmayan davranışları kapsar. Bu davranışları doğru olarak kullanma becerisi 
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kişilerin sosyal yeterlik düzeylerini belirler. Sosyal yeterlik, sosyal becerileri de içine 

alan daha kapsamlı bir kavramdır. Çünkü sosyal yeterlik sadece değişik hareket ve 

becerilere karşılık gelmez, tam tersine bireylerin sosyal etkileşimlerinde gösterdikleri 

davranışların tüm özelliklerini ve bunların uygunluğunu ifade eder. Sosyal yeterlik 

gösteren bireyler; konuşmayı başlatma ve sosyal etkileşimi sürdürme, başkalarına 

destek olma-işbirliği yapma, gruba uyum sağlama, istemediği bir şeyi yapmama-

karşısındakine hayır diyebilme gibi davranışlara sahip olmak zorundadırlar. Bu 

beceriler, bireylerin sosyal kabulünü sağlayan ve doyurucu sosyal etkileşimde 

bulunmalarını sağlayan becerilerdir (Akt: Avcıoğlu, 2005). Sosyal yeterlik, sosyal 

ilişkiler geliştirilirken bireysel gelişimin de sağlanmasına katkıda bulunmaktadır 

(Gülay ve Akman, 2009). 

Kişinin kendi duygularını ve deneyimlerini ifade etmesi ve başkalarının 

duygularının farkında olması başarılı sosyal etkileşimin temelidir ve bu kavram 

“etkileyici sosyal yeterlik” olarak tanımlanır. Kişinin etkili iletişim kurması, 

diğerlerinin etkili iletişimini başarılı bir şekilde yorumlayabilmesi, bu iletişime 

uygun cevaplar vermesi ve sahip olduğu özbilinç, kendini kontrol ile öz kabul 

kavramlarının tamamı etkileyici sosyal yeterlik; olarak tanımlanmaktadır. Sosyal 

yeterlik kavramı çoğunlukla dört kavramla birlikte kullanılır: Sosyal beceriler, akran 

durumu, başarılı ilişki ve amaçların-sonuçların değerlendirilmesinin işlevselliğidir 

(Halberstadt, Denham ve Dunsmore, 2001). 

Sosyal Beceri 

Sosyal becerilerin yapısında farklı disiplinlerle ilişkili(sosyal etkileşim, olumlu 

sosyal davranışlar ve sosyal-bilişsel beceriler gibi) birçok kavramın yer alması, 

yapılan tanımların farklılık göstermesine sebep olmaktadır. Bu yüzden sosyal 

becerilerle ilgili tek bir tanımlamadan söz etmek mümkün değildir (Gülay ve Akman, 

2009). Sosyal beceriler, sınıfta başarılı olmayı becerebilen çocukların sahip olduğu 

öğrenilmiş davranışların önemli bir grubudur (Konold, Jamison, Stanton-Chapman 

ve Rimm-Kaufman, 2010). 

Yüksel (1997)’e göre sosyal beceri, başkalarının olumlu tepkiler vereceği ve 

olumsuz tepkileri önleyici, başkalarıyla iletişimi kolaylaştıran, sosyal açıdan kabul 

edilebilir, sosyal içeriğe göre değişen, hem gözlenebilir hem de gözlenemeyen 

bilişsel ve duyuşsal öğeleri içeren öğrenilmiş davranışlardır. 
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Avcıoğlu (2005)’na göre sosyal beceriler, bireye sosyal ortamlarda olumlu 

sonuçlar sağlayan öğrenilmiş davranışlardır ve bir sosyal becerinin sergilenmesi için 

birden çok davranışın birlikte gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Elliott ve Busse (1991) paylaşma, yardımlaşma, ilişkiyi başlatma, diğer 

kişilerden yardım isteme, iltifat etme-övgüde bulunma, “lütfen” deme ve “teşekkür 

etme” gibi kibar bir şekilde konuşmayı sosyal beceri örnekleri olarak tanımlamıştır. 

Yani bu beceriler, sosyal olarak kişide var olması arzu edilen davranışlardır. 

Gülay ve Akman (2009), sosyal becerinin, sosyal ilişkilerin 

şekillendirilmesinde önemli bir araç olduğunu belirtirken, sosyal becerinin sosyal 

ilişkilerle etkileşim içinde ve öğrenilmiş davranışlar olduğunu ifade etmişlerdir. 

Sosyal becerilerin toplumsal ilişkileri yönlendirmesinin yanı sıra bireysel olarak 

kişinin kendini en iyi şekilde ifade etmesini de sağladığını belirtmişlerdir. 

Dereli (2008b)’ye göre sosyal beceri, bireyin toplumdaki diğer kişilerle etkili 

iletişim kurmasını sağlayan sosyal kabul gören davranışları sergilemesi, kabul 

görmeyen davranışları sergilemekten kaçınması ve kişiye ve topluma yararlı 

davranışları sergileme becerisidir. 

Joseph ve Strain (2003), çocuklara bu becerilerin öğretilmesinin onlara 

duygularını tanıma ve ifade etme, akranlarıyla konuşma ve arkadaşlık kurma ve 

kendini kontrol becerileri kazandıracağını belirtmişlerdir. Buna ek olarak sosyal 

becerilerin öğretilmesi; çocukların çatışma durumlarında çözüm için görüşme, daha 

az saldırgan tepkilerde bulunma, daha olumlu arkadaşlıklar ile daha prososyal 

davranışlar sergileme, sosyal akran gruplarına dâhil edilme ve okul başarılarının 

artmasına katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. 
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Sosyal Becerinin Alt Boyutları 

Gresham ve Elliott (1990) tarafından geliştirilen “Sosyal Beceri Değerlendirme 

Sistemi” ölçeğinde sosyal beceriler beş alt kategoride incelenmektedir. Buna göre: 

1. İşbirliği: Diğerlerine yardım etme, materyalleri paylaşma, yönergelere ve 

kurallara uyma becerilerini içerir. 

2. Atılganlık: Başkalarına bilgi sorma, kendisini tanıtma ve diğerlerinin 

hareketlerine pozitif olarak hakkını arayıcı şekilde tepki verme gibi davranışları 

içerir. 

3. Öz-kontrol: Engel durumlarından ileri gelen, vurulduğunda veya itildiğinde 

uygun tepki verme, akranlarıyla çatışmaya düştüğünde sinirlerini kontrol etme ve 

tartışmalarda uzlaşma gibi becerileri içeren becerilerdir. 

4. Empati: Diğerlerine karşı ilgi ve sorumluluk duygusundan kaynaklanan 

davranışları içerir. 

5. Sorumluluk: Çocuğun diğerlerinin istekleri ve kurallar karşısında gösterdiği 

tepkilere işaret eden becerilerdir (Akt: Seven, 2006). 

Merrell 1994 yılında geliştirdiği “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği”nde 

sosyal beceriyi üç alt kategoriye ayırmıştır. 

1. Sosyal İşbirliği: Çocuğun yetişkinin yönergelerini takip etmesi, işbirliği 

içinde olması, akranlarıyla uyum ve kendini kontrol etme becerilerini ifade 

etmektedir. 

2. Sosyal Etkileşim: Çocuğun akranları tarafından kabul edilme ve akran 

ilişkilerini sürdürme becerileri tanımlamaktadır. Sosyal Etkileşim alt ölçeğindeki 

maddeler çoğunlukla çocuğun akranlarıyla etkileşimini kapsarken, çok az madde 

yetişkin çocuk etkileşimini içermektedir. 

3. Sosyal Bağımsızlık: Çocukların akran gruplarının etkisi altındaki sosyal 

bağımsızlık becerisini ölçmektedir. Bu maddelerden bazıları çocuğun bakımını 

üstlenmiş kişilerden ya da ailesinden zorluk çıkarmadan ayrılabilmesi ve kendine 

güven duyarak akranları ile etkileşimde bulunabilmesine yönelik sosyal becerileri 

kapsamaktadır. 
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Sosyal Beceri Yetersizliği 

İnsan, sosyal bir varlıktır ve bu yüzden bir arada yaşama eğilimi gösterir. Her 

birey, yaşadığı topluma uyum sağlayabilmek, içinde yaşadığı kültürün davranış 

örüntülerini, ahlaki ve sosyal değerlerini benimsemek zorundadır. “Bir arada 

yaşama” eğilimi bazı kişiler için kolayca gerçekleştirilebilir bir beceridir. Bazıları 

içinse bu başarılması zor bir durumdur (Bacanlı, 2012; Çağdaş ve Seçer, 2005). 

Duygusal ifadeleri bilmek ve anlamak, çocukların sosyal-duygusal yeterliğini 

yansıtan birkaç yetenekten birisi olan toplumsal farkındalığın önemli bir yönüdür. 

Temel duyguları anlama ve ifade etme, erken çocukluk boyunca ortaya çıkan ilk 

becerilerindendir. Küçük çocuklar, bir buçuk-iki yaşından dört yaşına kadar olan 

süreçte duygusal ifadeleri anlamada ve isimlendirmede giderek ustalaşmaktadırlar 

Zaman içerinde, sosyal ve davranışsal uyum becerileri ile paralel olarak ortaya çıkan 

bu yeterliklerin önemi iyi bilinmelidir. Çocukların duygusal durumlara uygun 

cevapları bilmesi ve doğru isimlendirmesi, akran etkileşimleri içerisinde uygun 

davranışlarla ilişkilendirilmektedir. Duygusal olarak yetenekli olan çocuklar 

öğretmenleri tarafından daha prososyal davranışlara sahip olarak nitelendirilirken, 

akranları tarafından da daha çok beğenilmektedirler (Rhoades ve arkadaşları, 2010). 

Yüksek sosyal becerilere sahip olan bireylerin günlük yaşam becerilerini yerine 

getirmede daha başarılı olduğu, kendisi ve başkaları için sosyal sorumluluk 

alabildiği, sosyal beceri düzeyi düşük bireylerin ise; kendisi ve başkaları için 

sorumluluk almaktan kaçındığı, yaşam gerekliliklerini yerine getiremede yeterince 

başarılı olmadığı belirtilmektedir (Önalan-Akfırat, 2004). Sosyal becerilerde yetersiz 

çocuklar, yaşamları boyunca kişilerarası ilişkilerde, akademik çalışmalarda, 

duygusal-davranışsal alanlarda ve meslek yaşamlarında çeşitli problemlerle 

karşılaşmaktadırlar (Durualp ve Aral, 2010). Joseph ve Strain (2003), sosyal ve 

duygusal açıdan sağlıklı ve okula hazır bir çocuğu; zorlu görevlere talip olan ve 

bunları başaran, kendinden emin, iyi akran ilişkileri olan, arkadaşcanlısı, dil gelişimi 

yüksek, iyi iletişim kurabilen, kurallara uyan ve dikkatli olarak belirtmektedir. 

Aksine sosyal beceri eksiklikleri olan çocuğun ise; sosyal-duygusal zorluklar yaşama 

ve düşük akademik performansla karşı karşıya kalma ihtimali yüksek olduğunu 

belirtmiştir (Akt: Elliott ve Busse, 1991). 
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Sosyal Beceri ve Sosyal Yeterlik Kavramları İle İlgili Modeller 

Sosyal Bilgi Süreci Modeli: Crick ve Dodge (1994) tarafından sunulan 

modelde bir çocuk sosyal bir durumla karşı karşıya kaldığında uygun sosyal 

davranışı sergilemeden önce, 4 zihinsel basamak ortaya çıkar. Bu zihinsel 

basamaklar: 

1. Durumsal ipuçlarının değerlendirilmesi 

2. Bu ipuçlarının sunulması ve yorumlanması 

3. Duruma uygun muhtemel cevapları değerlendirmek için zihinsel süreç ve 

4. Bu cevaplardan birinin seçilmesidir. 

 

Crick ve Dodge (1994), birinci ve ikinci basamakta çocuğun sosyal bir durumla 

ilgili ipuçlarını yorumlayarak değerlendirdiğini; yani bu süreçte çocukların 

karşılaştığı sosyal durumla ilgili özel ipuçlarına odaklandığını ve değerlendirdiğini 

daha sonra bu temel ipuçlarından duruma uygun bir yorum (örneğin bir çocuğun 

arkadaşı ile olan etkileşiminde onun niyeti hakkında bir yorumda bulunması) 

oluşturduğunu iddia etmektedir, Üçüncü ve dördüncü basamakta ise, çocuklar uzun 

süreli hafızalarından duruma uygun muhtemel cevapları çağırır, bunları değerlendirir 

ve en uygun olan davranışı seçerek harekete geçer. 
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Sosyal Bilgi Süreci Modeli 

 

 

 

 

 

 

1. KODLAMA SÜRECİ 

• Duyumsama 

• Algılama 

• Dikkat ve Odaklanma 

2. TEMSİL SÜRECİ 

• İpuçlarının veri tabanı ile bütünleştirilmesi 

• Kararlarla ilgili kuralların uygulanması 

• Kodlama için geri bildirim 

• Yorumlama 

3. CEVABIN ARAŞTIRILMASI SÜRECİ 

• Cevapların oluşturulması 

• Cevaplarla ilgili kuralların uygulanması 

4. CEVABA KARAR VERME SÜRECİ 

• Olası sonuçların temsil edilmesi 

• Sonuçların değerlenbdirilmesi 

• Cevapları oluşturmak için geri bildirim 

• Cevabın seçilmesi 

5. UYGULAMA SÜRECİ 

• Kuralları ve komutları kullanma 

• Uygulamayı takip etme 

• Kendini düzenleme 

 

Şekil 1. Çocukların sosyal uyum sürecini gösteren Sosyal Bilgi Süreci Modeli 

(Dodge,1986: 84’den Akt: Crick  ve  Dodge, 1994:75). 

Çocuğun Biyolojik 
Kapasitesi 

Zihinsel Veri 
Tabanı 

Sosyal İpuçları 
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Kısacası Crick ve Dodge (1994) tarafından önerilen sosyal bilgi süreci 

modelinde çocuk; sosyal durumla ilgili içsel ve dışsal ipuçlarını kodlama, bu 

ipuçlarını doğru şekilde yorumlama, bir amaç seçme veya amaçları sınıflanma, 

cevabı kabul etme veya yeni cevap oluşturma, cevaba karar verme, davranışsal 

harekete geçme gibi aşamaları gerçekleştirmelidir (Crick ve Dodge, 1994; Webster-

Startton ve Lindsay, 1999). 

Duygusal Yeterlik Modeli: Saarni (1990), sosyal yeterliğin, sosyal etkileşim 

durumlarındaki duygunun ortaya çıkarılmasındaki öz yeterlik anlamına geldiğini 

belirtmiştir (Akt: Halberstadt, Denham ve Dunsmore, 2001). Saarni (1999), duygusal 

beceriyi kişinin kendisinin ve başkalarının duygusal durumunun veya duygularının 

farkına varma, duygularını içinde bulunduğu toplumun kültürel değerlerine uygun bir 

biçimde ifade etme, sosyal kurallarla duygular arasında ilişki kurma, başkalarının 

duygularına empatik ve sempatik katılım sağlama, kendisinin ya da başkalarının içsel 

ve dışsal duyguları arasında uyumsuzluk olabileceğini anlama, hoş olmayan 

duyguların kontrolünü sağlamada kendini kontrol stratejileri kullanarak bu 

duygularla baş etme yeteneği, duyguların ilişkileri nasıl etkilediğini anlama, kendi 

duygusal deneyimlerini kabullenme ve duygularından hoşnut olma şeklinde 

boyutlara ayırmıştır. Bu boyutların birçoğunun erken çocukluk yıllarında 

kazanıldığını belirtmiştir (Akt: Durmuşoğlu Saltalı  ve Deniz, 2010). 

Saarni (2007) duygusal yeterlik modelinde, birbirine bağlı ve birbirinin 

gelişimini etkileyen sekiz beceriden bahsetmektedir. Bu becerilerin her biri bireyin 

içinde bulunduğu toplumun inanç ve kültürel değerlerini yansıtan sosyal durumla iç 

içedir. 

1. Duygusal durumumuzla ilgili özbilinç, 

2. Diğerlerinin duygularını anlama ve sezme becerisi, 

3. Kültürümüzde-dilimizde yer alan duyguları ifade eden kelime ve terimleri 

kullanma, 

4. Diğerlerinin duygusal durumlarına uygun empatik ve sempatik olma 

kapasitesi, 

5. Kendimizin veya başkalarının içsel duygu durumlarının dışarıya yansıtma 

biçimlerimizle uyumlu olmasının gerekmediğini anlama becerisi, 
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6. Hoş olmayan duygularla baş etmek için kendini kontrol stratejileri kullanma 

becerisi, 

7. Duyguların ilişkileri nasıl etkilediğini ve ilişkilerin doğasını anlama becerisi, 

8. Kendi duygusal deneyimlerini kabul etme ve duygularını kontrol için 

duygusal öz yeterlik kapasitesi (Saarni, 2007; Halberstadt, Denham ve Dunsmore, 

2001). 

Dört Boyutlu Duygusal Zekâ Modeli: Duygusal zekâ kavramını ilk kez 

ortaya atan Peter Salovey ve John Mayer, 1990'da duygusal zekâyı şöyle 

tanımlamışlardır: “Duygusal zekâ, kişinin kendisinin ya da başkalarının duygularının 

farkında olabilmesi, onları ayırt edebilmesi ve kişinin düşüncesi ve eyleminde bu 

bilgiyi kullanabilmesidir”  (Akt: Yüksek Özdemir ve Özdemir, 2007). Duygusal zekâ 

modeli dört alt boyuttan oluşmaktadır. Bu modelde duygusal zekâ;  kişilerin 

duyguları algılama yeteneği olarak ifade edilmektedir. Bu kavram; duyguları tanımak 

ve anlamak için düşünceleri destekleyici duygular oluşturma ve bunları kullanma, 

duygusal ve zihinsel gelişimi desteklemek için ve duyguları yansıtıcı şekilde 

düzenleme şeklinde açıklanabilir. (Halberstadt, Denham ve Dunsmore, 2001). Bu 

modelde, duygusal zekânın bilişsel ve duygusal sistemin ortak bir ürünü olarak 

ortaya çıktığı; bilişsel sistemin duygular hakkında soyut yargılama işlemini 

yaparken, duygusal sistemin bilişsel kapasiteyi artırdığı belirtilmektedir (İsmen, 

2004). Mayer ve Salovey’in modeli bilişsel bir yaklaşım içermekte ve duyguları 

ifade etmek ve yönetmek için bireylerde bulunması gereken zihinsel yetenekler 

üzerinde durmaktadır (Yüksek Özdemir ve Özdemir, 2007). Mayer ve Salovey 

(1997)’in duygusal zekâ modeli'nde birbiriyle ilişkili ve her biri alt bileşenlerden 

oluşan dört yetenekten bahsedilmektedir. Bunlar: 

1. Kendisinin ve başkalarının sahip olduğu duyguların ve duygusal ifadelerin 

algılanması ve değerlendirilmesi yeteneği 

2. Düşünceleri destekleyici duygular oluşturma ve bunları kullanma 

3. Diğerlerinin duygularını tanıma ve analiz etme 

4. Duygusal ve zihinsel gelişimi artırmak için duyguları düzenleme 

(Halberstadt, Denham ve Dunsmore, 2001). 
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Duyuşsal Sosyal Yeterlik Modeli: Halberstadt, Denham ve Dunsmore (2001), 

duyuşsal sosyal yeterliği; kişinin sahip olduğu duygularını yönetmesi, benimsemesi 

ve farkında olması, diğerlerinin duygusal iletişimine karşılık vermesi ve 

yorumlamada başarılı olması ve  kişinin sahip olduğu etkili duygusal iletişimdir, 

şeklinde tanımlamışlardır. Bu model üç temel ögeden oluşmaktadır: 

1. Duygusal mesajlar gönderme 

2. Duygusal mesajlar alma 

3. Duygusal deneyim 

Başarılı bir sosyal etkileşim için her ögenin içeriğinde dört gelişimsel yetenek 

bulunmaktadır: a) farkındalık, b)tanımlama, c)sosyal bir içerikte çalışma, d)yönetim 

ve düzenleme. Duygusal yeterliğe sahip bireyler, belirli bir durumla ilgili bir mesaj 

göndermeleri gerektiğinde bunun farkına varırlar. Gönderilmesi gereken duygusal 

mesajı belirler ve duruma uygun mesajı gönderirler. Duygusal yeterliğe sahip 

bireyler, açık ve net mesajlar gönderirler. Bu bireyler aynı zamanda iletişim kurup 

kurmayacakları ile ilgili kararları uygun şekilde yönetirler  (Halberstadt, Denham ve 

Dunsmore, 2001). 

Sosyal Gelişim ve Sosyal Beceri ile İlgili Kuramlar 

Sosyal becerilerin tam olarak anlaşılması için sosyal gelişimi açıklayan 

kuramlardan da söz etmek gerekmektedir. Bu kuramlardan her biri kendi çağının 

koşulları içinde oluşmuştur ve bilimsel açıdan farklı bakış açılarına sahip olduğundan 

aynı konu ile ilgili farklı görüşler sunmuşlardır. Bu nedenle konu ile ilgili kuramların 

incelenmesi, konunun farklı yönlerinin ele alınması açısından önem taşımaktadır 

(Gülay ve Akman, 2009). 

Psikoanalitik Kuram (Sigmund Freud/1856-1939) 

İlk modern insan gelişimi kuramını ortaya koyan Freud, insan gelişimine 

ilişkin iki cesur iddia ortaya koymuştur. Bunlardan birincisi, kişiliğin yaşamın ilk beş 

yılında oluştuğunu iddia etmektedir. İkincisi ise, gelişimin psikoseksüel evreleri 

kapsadığıdır. Kuramda savunulan erken çocukluk dönemindeki deneyimlerin, 

yetişkinliği etkilediği düşüncesi okul öncesi dönemin ve bu dönemde kazanılan 

becerilerin önemini ortaya koymak açısından önemlidir (Miller, 2008; Gülay ve 

Akman, 2009). Freud’un kuramına göre normal gelişimin sağlanması için, her 

gelişim dönemindeki bireysel temel ihtiyaçların karşılanması gerekmektedir. Temel 
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ihtiyaçların karşılanmaması kişilik gelişiminin engellenmesine neden olacaktır. Bir 

dönemdeki ihtiyacın  karşılanmaması o döneme aşırı bağlılık olarak ortaya çıkacaktır 

ve bu durum aşamada meydana gelecek kişilik gelişimini engellemektedir. Freud’a 

göre, ilk dönemlerdeki ihyitaçları karşılanmayan birey, bu ihtiyaçlarla ilgili olarak 

normal olmayan bazı davranışlar gösterir. Çocukların anne-baba, öğretmenleri ve 

akranlarıyla olan etkileşimlerinin niteliği, onların ihtiyaçlarını karşılamalarına ve 

gelişim dönemlerini uygun şekilde atlatmalarına yardım eder. Freud’un psikoanalitik 

kuramı, psikoseksüel gelişimi her biri yeni bir sosyalleşme sorunuyla nitelenen beş 

temel döneme ayrılmaktadır(Senemoğlu, 2007). 

Oral Dönem: Bu dönem, 0-1 yaş ile 1,5 yaş arasındaki bebeklik dönemini 

kapsar. Bu dönemdeki temel haz kaynağı emmedir. Freud’a göre, anne ya da anne 

yerine geçen kişi tarafından çocuğun memeden erken kesilmesi, ya da çok uzun süre 

emzirilmesi onun bu döneme bağımlı olmasına neden olmaktadır. Emme ihtiyacı 

bireyin daha sonraki yaşamında da sürmektedir (Senemoğlu, 2007). 

Anal Dönem: Freud yaşamın ikinci yılını anal evrenin başlangıcı olarak kabul 

etmiştir. Bir buçuk yaşından üç yaşına kadar devam eder. Freud bu evrede çocuğun 

dışkıyı tutmaktan ve bırakmaktan haz aldığını iddia etmiştir. Bu dönemde çocuk 

dışkılama üzerindeki denetimini artırır. Tuvalet eğitimi sırasında dışkıyı tutma ve 

bırakma konusunda anne ile yaşanan çatışmalar sonucu çocuk, bir taraftan bağımlılık 

duyguları geliştirirken diğer yandan ayrılma, bireyselleşme ve bağımsızlaşma 

isteklerini içeren karşıt duyguları birarada yaşar.  (İnci, 2008). 

Fallik Dönem: 3-6 yaş dönemini kapsayan bu dönemde haz kaynağı cinsel 

organdır. Çocuk bu dönemde sosyalleşmeye başlar ve farklı cinsiyete ait özellikleri 

merak eder. Bu dönemde karşı cinsteki ebeveyne yönelik ilgi artar. Bu durum, (yine 

bu dönemde gelişen) süperegonun gelişimiyle ve çocuğun sosyalleşmesiyle atlatılır 

(Gülay ve Akman, 2009). Bu dönemde çocuklar yetişkinleri model alarak cinsiyet 

rollerini kazanmaya başlarlar ve yetişkinlerin değer sistemlerini içselleştirirler 

(Senemoğlu, 2007). 

Gizil Dönem: Bu dönem 6 yaşından 12 yaşına kadar devam eden süreci 

kapsar.  Freud’a göre, bu dönem cinsel yönden sakin bir dönemdir ve çocuk kendini 

daha çok oyuna verir. Anne babası dışında öğretmeni ve akranlarıyla özdeşim 

kurmaya başlayan çocuk, sosyal beceriler edinme üzerinde yoğunlaşır. Gizil dönemin 
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sağlıklı bir şekilde atlatılması, çocuğun öğrenme ve sosyal beceriler edinme 

çabalarını kolaylaştırmaktadır. İlkokul döneminde oyun gruplarının aynı cinsiyetteki 

çocuklardan oluşması bu dönemin bir özelliğidir (Senemoğlu, 2007; İnci, 2008). 

Genital Dönem: 15 yaşa ve fiziksel olarak 21 yaşına kadar devam bu süreç 

psikoanalitik kuramın son evresidir. Sosyal ilişkileri oldukça artan genç, bu dönemde 

karşı cinse ilgi duymaya başlar. Meslek seçimi ve seçilen mesleği edinmeye ilişkin 

girişimler bu dönemde yoğunluk kazanmaktadır. Bağımsızlığa düşkün olunan bu 

dönemde birey, kuralları ve yaptırımları anlamsız bulmaktadır. Bu da özellikle genç 

ile ebeveyn arasında çatışmalara neden olmaktadır (Gülay ve Akman, 2009). 

Psikososyal Kuram (Eric Erikson/1902-1994) 

Erikson, Freud’un teorisini temel almakla birlikte ayrıldığı bazı noktalar vardır. 

Erikson kişilik gelişiminin tüm yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu 

söylerken, yaşam sürecini 8 gelişim dönemine ayırmıştır. Erikson, gelişim sürecinde 

her dönemin temel bir çatışması olduğunu öne sürmektedir. Bu çatışmaların çocuğa 

bakan kişinin tutumuna bağlı olarak olumlu veya olumsuz yönde çözüldüğünü 

savunmaktadır. (San Bayhan ve  Artan, 2004). 

Temel Güvene Karşı -Güvensizlik (0-1 Yaş): Doğumdan sonraki ilk bir yıl 

içinde bebekler annebabalarıyla olumlu ilişkileri sonucunda temel güven duygusu 

geliştirirler. Bebek temel güven duygusu kazanamazsa bunun yerini güvensizlik 

duygusu alır. Erikson’a göre temel güven duygusu, kişiliğin ve kimlik duygusunun 

temel yapısıdır ve yaşamsal öneme sahiptir. Yani temel güven duygusu, diğer 

kişilerin bizimle ilgili olumlu duygulara sahip olduğu, onlara inanabileceğimiz, 

güvenebileceğimiz, yardım isteyebileceğimiz, diğer kişilere bağlanabileceğimiz gibi 

olumlu duygu ve düşüncelerimizin temelini oluşturur. Güvensizlik duygusunun 

gelişmesi ise, diğer kişilere karşı olumlu duygu ve düşünceler geliştirememe olarak 

ortaya çıkar (R. Arı, 2005a). 

Özgürlüğe Karşı -Utanç ve Korku (1-3 Yaş): On ikinci aydan üç yaşına 

kadar olan bu dönemde çocuklar yürümeye başlar ve başkalarıyla iletişim kuracak 

kadar konuşma yeteneklerini geliştirirler. Bu özellikleri kazandıktan sonra kendi 

çevrelerini kontrol etmek, güçlerini göstermek isterler (R.Arı, 2005a). Çocuğun bu 

dönemde kendi kendine yemek yeme, eşyalarını toplama, giyinme-soyunma, 

giysisini seçme vb. girişimleri desteklenmeli ve çocuğa fırsat verilmelidir. Böylece 
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çocukta bağımsızlık duygusunun temelleri atılır ve çocuk bağımsızlık duygusunu 

yaşar. Kendi kendini kontrol etme becerisi ve saygının özü bu dönemde gelişir. 

Sürekli olarak sınırlandırılma, aşırı derecede korunma ve sürekli kontrol edilmeye 

bağlı olarak çocukta bağımsızlık duygusu gelişemez, bunun yerine kendi 

yeteneklerinden ve yapabileceklerinden şüphelenme, kendi ihtiyaçlarından ve 

vücudundan utanma duyguları gelişir (Senemoğlu, 2007).  

Girişkenliğe Karşı- Suçluluk (3-6 Yaş): 3-6 yaş arası çocuklar, motor 

beceriler ve dil gelişimleri açısından oldukça yeteneklidirler. Çevrelerindeki her şeye 

ilgi duyarlar, öğrenme güdüleri üst düzeydedir. Anne-babalarına zorla aldırdıkları bir 

oyuncağı eve gelince kırarak nasıl çalıştığını anlamaya çalışabilirler. Merak ettikleri 

şeyleri öğrenme çabaları diğer kişileri rahatsız edebilir. Çocuklar kendi beceri ve 

yeteneklerini tanımak ve neler yapabileceklerini test etmek isterler. Bu yüzden 

sürekli hareket halindedirler. Çocukların bu girişimcilik duyguları anne-babaları 

tarafından desteklenmelidir. Ebeveynleri tarafından girişimcilik duyguları 

cezalandırılan çocuklarda suçluluk duygusu gelişir. Çocuğun girişimleri yetişkinler 

tarafından sürekli engellendiğinde veya cezalandırıldığında çocuk ebeveynin 

suçlamalarından kaçınmak için yeni bir girişimde bulunmamaya başlar. Çocuk daha 

sonraki yaşamında da suçluluk duygusundan kaçınmak için sorumluluk gerektiren 

görevlerden kaçınır (R. Arı, 2005a). 

Başarıya Karşı -Aşağılık Duygusu (6-11 Yaş): Bu dönem altı yaşından on iki 

yaşına kadar devam eder. Erikson’a göre birey, kişilik gelişimi dönemlerinin birinci 

evresinde “bana ne verildiyse ben oyum” ikinci evresinde “ne yaparsam oyum”, 

üçüncü evresinde “hayal ettiğim şeyi olacak kişiyim” dördüncü evresinde “ne 

öğrenirsem oyum” inancına sahiptir. Bu dönemde çocuğun okula başlamasıyla 

birlikte sosyal çevresinde büyük bir genişleme meydana gelmiştir. Akranları ve 

öğretmeni çocuğun üzerindeki etkisini artırırken anne-babanın çocuk üzerindeki 

etkisi giderek azalmıştır (Senemoğlu, 2007). Okul yıllarında çocuklar arkadaşlarıyla 

birlikte çeşitli çalışmalar yaparken kendilerinin ve diğerlerinin kapasitelerini fark 

ederler. Sorumluluk duygusu geliştirirler, iş bölümünün önemini kavrarlar. Bu 

dönemde ortaya çıkabilecek tehlike ise kendine güveni olmayan çocukların aşağılık 

duygusuna kapılmalarıdır (San Bayhan ve Artan, 2004). 
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Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası (11-18 Yaş): 12-18 yaş aralığına 

denk gelen ve ergenlik dönemini de içine alan bu dönemde, bireyin kimlik 

kazanımıyla ilgili birçok durumu çözüme bağlanır. Bu dönemde toplumla etkileşim 

bireyin gelişimi açısından önemlidir. Bu durum şöyle açıklanabilir: toplumun ve 

ebeveynlerin gençlere bakışı ve yaklaşımına göre genç, kişiliğini sağlam temellere 

oturtabilir ya da kimlik karmaşasına girebilir ve hiçbir zaman rolünden emin 

olmayabilir. Bu durum sosyal ilişkilerde başarısızlık, iş yaşantısında istikrarsızlık 

olarak kendini gösterecektir (Gülay ve Akman, 2009). 

Dostluk Kazanmaya Karşı Yalnız Kalma (18-26 Yaş): Daha önceki 

dönemlerde kimlik sorununu çözümlemiş bireyler bu dönemde kendi kimliğini 

kaybetmeden diğer bireylerle iletişim kurar. Eğer birey önceki dönemlerde kimlik 

sorunlarını çözümlememiş ise insanlarla yakın ilişkiler kurma konusunda başarılı 

değildir. Bu durum, kendine yönelme ve yalnızlık duygusu ile sonuçlanır (San 

Bayhan ve Artan, 2004). 

Üretkenliğe Karşı Duraklama (Yetişkinlik Dönemi): Bu dönem orta 

yetişkinlik dönemi yıllarını kapsar. Kişi önceki evreleri başarılı olarak geçirmişse bu 

dönemde üretken, verimli ve yaratıcıdır. Bu dönemde bireyler için çocukları yoluyla 

neslini devam ettirmek önemlidir. Kişi kendi çevresi dışında topluma faydalı işler 

yapabildiği sürece üretkendir. Bu dönemde ortaya çıkan olumsuzluk, bir işe 

yaramadığını düşünme ve durgunluk olarak ifade edilmektedir. Bir işe yaramadığını 

düşünen, durgunluk dönemine girmiş bireyler etrafına karşı kayıtsız tavırlar sergiler, 

kendi çıkarlarını ön planda tutar, sağlıksız ilişkiler kurar (Senemoğlu, 2007). 

Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk (Olgunluk Dönemi): Kişilik 

gelişiminin son evresi hayatın sonuna kadar devam eder. Bu dönem, bireyin geçmişte 

yaptıklarını ve yaşadıklarını değerlendirdiği evredir. Kişi daha önceki dönemleri 

sağlıklı bir şekilde atlatmışsa geçmişini olumlu bir şekilde değerlendirecektir. Önceki 

dönemler sağlıklı şekilde atlatılmamışsa, geçmiş yaşantılar anlamını kaybedecek ve 

birey yaşamını boşa geçirdiğini düşünerek umutsuzluğa düşecektir (Gülay ve 

Akman, 2009). 

Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramı (Albert Bandura/ 1925 - ) 

Sosyal bilişsel öğrenme kuramı, davranışların çevrenin ve zihinsel faktörlerin 

etkisiyle oluştuğunu savunmaktadır. Kuramı geliştiren Bandura’ya göre çocuklar, 
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diğer insanların duygusal tepkilerini ve davranışlarını gözlemleyerek 

öğrenmektedirler (Gülay ve Akman, 2009). Bandura öğrenmede düşüncenin önemini 

belirtirken taklit ederek ve gözlemleyerek öğrenmenin çocukların öğrenmesindeki 

yerine dikkat çekmektedir (Dereli, 2008b). Sosyal yönden kabul gören ve kabul 

görmeyen davranışlar başkalarının davranışları gözlemlenerek öğrenilmektedir.  
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Şekil 2. Sosyal Öğrenme Kuramına Göre  Gözlem Yoluyla Öğrenmenin Altında Yatan Bilişsel Süreçler 
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Kaynak: Albert Bandura, Social Foundations of Thought and Action,1986: 52’den Akt: (Miller, 2002-Çev: Onur, 2008: 258).
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Bandura’ya göre gözlem yoluyla öğrenmede dört süreç vardır: 

1. Dikkat Etme Süreci: Birey model alacağı etkinliklere dikkat etmez ve doğru 

biçimde algılamzsa gözlem yoluyla öğrenme gerçekleşmez. 

2. Akılda Tutma Süreci: Bireyin gözlem yoluyla öğrenilen bilgiden 

yararlanabilmesi için modelin davranışlarını hatırlaması gerekmektedir. 

3. Davranışı Meydana Getirme Süreci: Model alma sürecinin üçüncü ögesi 

davranışı meydana getirme sürecidir. Öğrenilenlerin performansa dönüştürülmesi bu 

aşamada gerçekleşmektedir. 

4. Güdülenme Süreci: İnsanlar, yeni davranışları ya da becerileri gözlem 

yoluyla öğrenebilirler fakat onu yapmak için güdülenmemişlerse ya da bu davranışa 

ihtiyaç duymazlarsa bunu gerçekleştirmezler. Bu süreç öğrenilenlerin, performansa 

dönüştürülmesini sağlamaktadır (Senemoğlu, 2007). 

Sosyal öğrenme kuramına göre; sosyal becerileri yetersiz olan bireyler, uygun 

sosyal davranışları öğrenmemiş ya da bulunduğu çevre içerisinde yanlış öğrenmiş 

olabilirler. Sosyal bilişsel öğrenme kuramı, sosyal beceri eğitiminde beceri kazanımı 

ve davranış değişikliği modeli üzerinde durmaktadır. Çocuklar model olma veya 

sözel yönergeleri dinleme gibi doğal deneyimler yoluyla bir davranışın bilişsel 

temsilini oluştururlar. Model olma, uygun sosyal becerileri sergileyen çocukları ve 

gözlenilmiş davranışın aynını yapan gözlemcileri ifade eder. Sözel yönergeleri 

dinlemede, sosyal beceriler yönergeler yoluyla öğretilir. Uygun sosyal davarnışla 

ilgili fikirler sözel ifadelerle iletilir ve bu fikirlerin nasıl davranışa dönüştürüleceği 

konusunda örnekler verilir (Dereli, 2008b). 

Ekolojik Sistem Kuramı (Urie Bronfenbrenner/ 1917-2005) 

Urie Bronfenbrenner (1979)’in geliştirdiği ekolojik sistem teorisinde çevresel 

etkiler dört farklı düzeyde tanımlamıştır. Bu düzeyler bireyin en yakın çevresinden 

başlayarak en geniş çevresine kadar uzanmaktadır. Ekolojik sistem kuramına göre; 

bireyin gelişimini anlamak için, her bireyin çevre ile ilişkisini anlamak 

gerekmektedir. Ekolojik sistem kuramına göre bireyin gelişimini etkileyen düzeyler: 

Mikrosistem: Anne-baba, kardeşler, bakıcılar, sınıf arkadaşları, öğretmenlerle 

olan ilişkileri içine alan günlük ev, okul ve iş çevresinden oluşur. Bu çevredeki tüm 

kişilerle olan ilişkileri, bireyin gelişimini etkiler. Çocukların bu aşamadaki 

gelişimlerini anlayabilmek için ilişkilerin karşılıklı olarak davranışları etkilediği 
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unutulmamalıdır. Kısacası yetişkinlerin davranışları çocukların tepkilerini, 

kişiliklerini ve düşünme biçimlerini etkilediği gibi çocukların karakteri de 

yetişkinlerin davranışlarını etkileyebilmektedir. 

Mesosistem: Bireyin yaşamında yer alan sistemlerin kesişimi mesositemi 

oluşturur. Ev ve okul, ev ve iş ya da iş ve toplumsal aktiviteler arasındaki bağlantılar 

mesositemi oluşturmaktadır. 

Ekzosistem: Okul, medya, devlet gibi kurumların oluşturduğu büyük çevre 

ekzosistemi oluşturur. Örneğin, bireyin devam ettiği okul, onun ileride karşılaşacağı 

fırsatlar açısından etkili olacaktır. 

Makrosistem: Devlet, din ve ekonominin kültürel örneklerini kapsamaktadır. 

Örneğin bireyin yaşadığı ülkenin ekonomisi ve toplumsal değerleri onu 

etkilemektedir (San Bayhan ve Artan, 2004). 

Tarihsel Sistem: Gülay Ogelman (2012)’ın aktarımında, ekolojik sistem 

kuramında beşinci düzeyden bahsedilmektedir. Çevresel olayların ve sosyo-tarihsel 

koşulların yaşam boyunca geçirdiği dönüşümlerin örnekleri tarihsel sistem içinde 

incelenmektedir. Bu konuya örnek olarak, sosyo kültürel koşullar içerisinde kızların 

kariyer yapma konusunda 20-30 yıl öncesine göre daha fazla desteklendiği 

verilebilir. Bu örnekle, tarihsel sürecin çocuğun yaşamını etkileyebileceği görüşü 

desteklenmektedir. 

Sosyo-Kültürel Gelişim Kuramı (Lev Vygotsky/ 1896-1934) 

Vygotsky’nin sosyo-kültürel gelişim kuramı, çocuğun sosyal dünyası ile 

bilişsel gelişimi arasında bir etkileşim olduğunu savunmaktadır. Vygotsky bilişsel 

gelişimin sosyal yönü üzerine odaklanmıştır. Sosyalleşmenin çocuğun gelişiminde 

kolaylaştırıcı kritik rolü olduğunu ve çocuğun sosyal çevresindeki kişiler tarafından 

sağlanan destekle zihinsel işlevlerini yerine getirmeyi öğrendiğini belirtir. Ayrıca her 

çocuğun dikkat, algı ve bellek gibi doğuştan bazı yeteneklere sahip olduğuna inanır. 

Çocuk çevresindeki daha yetenekli akranları ve yetişkinlerle olan etkileşimleri 

sonucunda doğuştan gelen yeteneklerini daha karmaşık, daha üst düzey bilişsel 

işlevlere dönüştürür (Gülay ve Akman, 2009). Çocuklar diğer çocuklarla veya 

yetişkinlerle birarada çalıştığında bilişsel gelişimleri bundan olumlu yönde etkilenir. 

Bilişsel gelişimde, başkaları tarafından oluşturulan davranışlardan bireyin kendi 

kendine oluşturduğu davranışlara doğru bir ilerleme görülür. Vygotsky’nin kuramına 
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göre yetişkinin belirlemesi gereken iki önemli nokta vardır. Bunlar çocuğun, bilgiyi 

içselleştirmesine ve bilgi kazanmasına yardımcı olur. Bunlardan birincisi çocuğun 

herhangi bir yetişkin yardımı olmaksızın kendi kendine sağlayabileceği gelişim 

düzeyini belirlemektir. İkincisi ise bir yetişkinle birlikte çalıştığında gösterebileceği 

potansiyel gelişimin seviyesini belirlemektir. Bu iki gelişim alanı arasındaki fark 

“gelişmeye açık alan”dır. Çocuğun bilişsel gelişminde, yani yakınsal gelişim alanının 

etkili olarak kullanılmasında öğretmenler, diğer yetişkinler ve akran grupları önemli 

rol oynar (Senemoğlu, 2007). 

Bilişsel yaklaşımlara göre, bireyin bilişsel düzeyi ve sosyal çevresi sosyal 

becerileri öğrenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Gelen uyarıcıyı izleyebilme ve 

anlamlandırabilme yeteneği, insanın en önemli yeteneklerinden biridir. Bireyin yeni 

karşılaştığı bir bilgiyi öğrenebilmesi için öğrenme işinin içinde olması, kendisine 

sunulan uyarıcıyı seçmesi, bunları anlamlandırarak uygun tepkiyle yanıt vermesi 

gerekmektedir (Dereli, 2008b). 

Bağlanma Kuramı (John Bowlby/ 1907-1990) 

Bağlanma konusu, sosyal ve duygusal gelişimin önemli bir konusu olarak ele 

alınmaktadır. Bush (2001), çocukların hayatlarında önemli olan bireylerle kurdukları 

ilişkinin ve onlara karşı geliştirdikleri bağlılığın yaşamlarındaki ilk sosyal 

deneyimleri olduğunu belirtirken; Bowlby (1980)’e göre diğer insanlara kişisel 

olarak bağlanma, yaşamı değiştiren önemli bir süreçtir ve kişiyi sadece bebeklik veya 

okul çağında değil tüm yaşamı boyunca etkiler. John Bowlby (2003) ise; “belli bir 

figüre karşı özellikle stresli durumlarda yakınlık arama ve sürdürme eğilimi 

tarafından nitelendirilmiş sürekli duygusal bağ” olarak tanımlamıştır. Bağlanma 

davranışı ise, bağlanma figürüne (genellikle anneye) artan yakınlığın ürünü olan 

tahmin edilebilir davranışlardır. Gülümseme, ses çıkarma gibi bazı bağlanma 

davranışları çocuğun etkileşime olan ilgisi ile ilgili anneye uyarı işaretleri verir ve 

böylece anne çocuğun gereksinimini karşılar (Akt: Seven ve Güngör Aytar, 2010). 

Bağlanma kuramı açısından en fazla kabul gören görüş John Bowlby’nin 

bağlanma kuramıdır. Bu kurama göre bebekler yaşamlarını sürdürmek için bazı 

tepkiler vermektedir. Ağlama, gülme, emme, sarılma gibi tepkiler bebeğin 

yetişkinlerin dikkatini çekmek için verdiği tepkilerden bazılarıdır. Bu tepkiler 

sayesinde bebek annenin ya da ona bakan kişinin dikkatini çekmekte ve zaman 
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içerisinde aralarında duygusal bir ilişki yani bir bağ oluşmaktadır. Bu görüşe göre 

bağlılık dört evrede gerçekleşir: 

1. Doğumdan 6 haftaya kadar olan süreçte, bebeğin yaptığı bazı hareketler ya 

da tepkiler çevresindeki kişilerle iletişim kurmasını sağlar. Bunlar; kavrama, 

gülümseme, ağlama, yetişkinin yüzüne bakma olarak belirtilebilir. 

2. 6 haftadan 6-8 aya kadar olan süreçte, bebek tanıdığı kişileri ve tanımadığı 

kişileri ayırt eder ve bu kişilere farklı tepkiler verir. Bu süreçte bebek, çevresindeki 

kişilerin onun istek ve ihtiyaçlarına zamanında karşılık vermesiyle güven duygusu 

geliştirir. 

3. 6-8 aydan 18-24 aya kadar olan süreçte, bebeğin annesine ya da ona bakan 

kişiye bağlılık geliştirdiği açıkça görülür. Çünkü bu dönemde bebekler “ayrılık 

kaygısı” yaşarlar. Bu süreçte bebek bağlılık geliştirdiği kişiyi sığınacak güvenli bir 

liman olarak görür. Bir şeyler keşfetmek, çevreyi araştırmak için yanından ayrılsa 

bile kısa süre sonra güven duygusunu hissetmek için geri döner. 

4. 18-24 aydan sonraki süreçte, bebek hem zihinsel olarak hem de dil gelişimi 

olarak anne-babanın yanından ayrılmasının nedenini ve geri geleceğini anlar (San 

Bayhan ve Artan, 2004). 

Bowlby kuramını geliştirirken anne yoksunluğu yaşayan çocuklarla çalışmıştır. 

Yaşamın ilk yıllarında anne ile kurulan sağlıklı, yakın ve sıcak bağlılık, çocuğun 

hayatının ileriki yıllarında diğer insanlara güven duymasını sağlayacaktır (Gülay ve 

Akman, 2009). Çocuklarda üç tür bağlanmadan söz edilmektedir: Güvenli bağlanma, 

gerilimli-kaçınmacı bağlanma, gerilimli-karşı koyucu bağlanma. 

1. Annesine güvenli bağlanan bebekler, bulundukları ortamda rahat ve 

girişkendirler. Üzüntülü zamanlarında annelerinin yaklaşımı onları hemen rahatlatır. 

2. Gerilimli –kaçınmacı bağlanan bebekler, annelerinden uzak dururlar. 

Anneleri ile ilgilenmek yerine çevrelerindeki diğer nesnelere ve oyuncaklara 

yönelirler. 

3. Gerilimli-karşı koyucu bebekler, rahat değildirler. Anneleri yanlarında 

olmadığında aşırı duygusal tepkiler verirler (Gülay ve Akman, 2009). 
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Çocuklarda Prososyal Davranışlar ve Gelişimi 

Prososyal davranışlar, günlük hayatta fedakârlık olarak ifade edilir. Prososyal 

davranışlar, “olumlu kişiler arası ilişkiler” olarak da adlandırılmaktadır. Prososyal 

davranış, başkalarına faydalı olmak amacıyla kasıtlı, istekli olarak yapılan 

davranıştır. Bu davranışlar, empati, iş birliği, paylaşma gibi diğer insanların iyiliği ile 

ilgilidir ve başkalarının yararı düşünülerek dışsal ödül beklentisi olmadan yapılan 

eylemlerdir. Prososyal davranışlar ilk olarak 2 yaş civarında görülmeye başlar. Anne 

babalar ve kardeşler prososyal davranışın gelişiminde önemli bir rol üstlenirler (San 

Bayhan ve Artan, 2004).  Anne-babası ile etkileşimleri sonucunda almayı ve vermeyi 

öğrenen çocuklar diğer bireylerle etkileşime girdiği ortamlarda da yardımlaşma, 

paylaşma ve işbirliği yapma gibi prosoyal davranışlar gösterecektir (R. Arı, 2005b). 

Prososyal davranışların gelişmeye başladığı, çocukların diğer arkadaşlarına yardım 

teklif etmelerinden, oyuncaklarını vermelerinden, onları kucaklayarak rahatlatmaya 

çalışmalarından anlayaşılabilir (Dereli, 2008b). Çevresindeki bireylerle güvenli 

ilişkiler kurmuş okul öncesi eğitim çocukları, güvenli ilişkiler kuramayan akranlarına 

göre kardeşlerini teselli etmede daha girişkendirler. Ancak küçük yaştaki çocukların 

paylaşma ve iş birliği kapasiteleri sınırsız değildir. Bu nedenle çocuklarda prososyal 

davranışların gelişimi ergenlik ve sonrasına kadar devam eder (San Bayhan ve Artan, 

2004). Bar-Tal (1976) dışarıdan bir ödül beklemeksizin başkasına yarar sağlamaya 

çalışılan gönüllü davranış olarak tanımladığı prososyal davranışın iki durumda 

gerçekleşeceğini belirtmektedir. Bunlardan birincisi,  davranış ya kendi amacına 

yönelik olarak gerçekleştirilir ve durum özgecilik olarak ifade edilir. İkincisi ise bir 

şeyi sahibine geri verme, telafi hareketi olarak yapılan karşılıklı münasebettir (Akt: 

(Karadağ ve Mutafçılar, 2009). 

Joseph ve Strain (2003), sosyal yeterliğe sahip ve prososyal davranışlar 

sergileyen çocukların diğer bireylerle evde ve okuldaki günlük etkileşimlerine 

yönelik rahat ve olumlu iletişim kurmaya yönelik stratejileri oldukça kolay 

öğrendiklerini belirtmişlerdir. İstismar ve çatışma durumlarının yaşandığı 

dezavantajlı ailelerden gelen ve hiperaktivite, dürtüsellik, dikkat eksikliği gibi biraz 

daha zor mizaca sahip çocukların; anlaşmazlıkları çözümleme, sosyal beceriler 

edinme, duygusal kontrol ve arkadaşlık kurma gibi konularda özel zorluklar 

yaşayabileceklerini ve bu çocukların gerekli becerileri öğrenmeleri için kendi akran 
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grubunda daha yoğun ve açık bir eğitimin gerekli olduğunu vurgulamışlardır. Model 

olma, çocukların prososyal davranışlar sergilemesinde olumlu yönde rol 

oynamaktadır. Ailesi tarafından saygı duyulan ve model olunan çocuklar, akranlarına 

göre daha fazla prososyal davranışlar sergilemektedirler. Çocukların sergiledikleri 

prososyal davranışların yetişkinler tarafından onaylanması, takdir edilmesi ve yeni 

davranışlar için teşvik edilmesi çocukların bu davranışları sergilemesinde etkili 

olmaktadır. Çocuklarda prososyal davranışların pekiştirilmesi onların 

antisosyal/agonistik davranışlar sergilemesini de önlemektedir. Çocukların kendileri 

için önemli olan kişiler tarafından prososyal davranışlar sergilemeleri konusunda 

teşvik edilmeleri, onların uygun davranışları sergileme konusunda istekliliklerini ve 

davranışın görülme sıklığını artırmaktadır (R. Arı, 2005b). San Bayhan ve  Artan 

(2004), çocuklarda prososyal davranışların gelişimini destekleyecek bazı öneriler 

geiştirmiştir: 

1. Anne-baba ve eğitimciler prososyal davranışların kazanılmasında model 

olmanın önemini unutmamalı ve olumlu model olmalıdırlar. 

2. Çocuklara içinde prososyal davranışların yer aldığı örnek hikayeler 

anlatılmalı, sonra hikayenin verdiği mesaj üzerinde konuşulmalıdır. 

3. Çocukların; bebekler, kuklalar, televizyon karakterleri aracılığıyla prososyal 

davranış örneklerini görmeleri sağlanmalıdır. 

4. Çocuklara günlük hayatlarında yardım etme, işbirliği yapma gibi davranışları 

uygulama fırsatı verilmelidir. 

5. Çocukların kendiliğinden yaptıkları prososyal davranışları hakkında 

konuşulmalı ve çocuklar takdir edilmelidir. 

6. Çocuklar, sonucu yarışmaya dayanmayan, grup oyunlarına ve işbirlikçi 

oyunlara yönlendirilmelidirler. 

Çocuklarda Kavgacı / Saldırgan Davranışlar ve Gelişimi 

Prososyal davranışlar, başkasına yardım amacıyla kasıtlı ve gönüllü olarak 

gerçekleştirilen davranışlardır. Antisosyal davranış ise, kişiye veya topluma zarar 

vermeyi amaçlayan davranıştır. Antisosyal davranışlar; saldırganlık, zorbalık, alay 

etme davranışlarının yanı sıra akranlarının isteklerini reddetme ya da erteleme, 

başkalarının haklarına saygısızlık gibi davranışları içerir (Dereli İman, 2013). Gander 

ve Gardiner (2004), düşmanlığı insanlara zarar verme ya da onları incitme isteği 
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olarak tanımlarken, saldırganlığı insanlara ya da eşyalara zarar vermeyi amaçlayan 

davranış biçimleri, tepkiler olarak tanımlamaktadır. Psikoanalitik kuramın 

savunucusu Freud’a göre saldırganlık, cinsellik gibi içsel bir dürtüdür. Sosyal 

öğrenme kuramcıları ise bu görüşe katılmamakta ve kişilerin saldırganlıkla doğup 

doğmamalarının önemli olmadığını savunmaktadır. Sosyal öğrenme kuramı 

saldırganlığın pekiştirme, cezalandırma ve modelleri gözlemleme ve taklit yoluyla 

kazanıldığını savunmaktadırlar (San Bayhan ve Artan, 2004). Johnson (2000), 

saldırganlığın iddiada bulunma ve çatışma durumlarını çözümlemek için kullanılan 

bir strateji ve okul öncesi çocuklarının etkileşimlerinin yaygın bir özelliği olduğunu 

belirtmiştir. 

Coie (1990), çocuğun anne-babasıyla ve yaşıtlarıyla sosyal ilişkilerinde 

yaşadığı güçlüklerin, antisosyal davranışların ve davranış problemlerinin temel 

konusu olduğunu belirtmiştir. Özellikle saldırgan çocukların, arkadaşlık kurmada ve 

bu arkadaşlığı sürdürmede güçlükler yaşadıklarını ve bu çocukların akranları 

tarafından reddedilme sorunu ile karşı karşıya olduklarını belirtmiştir (Akt: Webster-

Stratton ve Lindsay, 1999). Campell (1990)-(1995), yaşanan bu zorlukların 

muhtemelen ergenlik dönemine kadar devam edeceğini belirtmiştir (Akt: Webster-

Stratton ve Lindsay, 1999). Saldırganlığın ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağı okul 

öncesi eğitim dönemine denk gelen yaşlarda şekillenmektedir. 

Sevinç (2005), bazı deneyimlerin çocukların saldırgan tavırlar geliştirmesinde 

etkili olduğunu belirtmiştir: 

1. Sosyal öğrenme- aile içinde yaşanan saldırganlık uygulamalarına tanık olması 

ve çocuğun saldırgan davranışlarına gösterilen tepkiler, 

2. Çocuğun temel gereksinimlerinin karşılanmaması ya da engellenmesi 

durumunda ortaya çıkan duygusal tepkilerin sonucu olarak, 

3. Çocuğun tabiatının aile içi davranışları belirlemesi ve çocuğun bu 

davranışlara göstereceği tepkiler’dir. 

Saldırgan çocuklar, yaşıtlarıyla etkileşimlerinde sosyal beceri eksikliğine sahip 

çocuklardır (Webster-Stratton ve Lindsay, 1999). Bu durumun bir sonucu olarak 

saldırgan çocukların yaşıtlarıyla etkileşimleri zayıftır (Johnson, 2000). Saldırgan 

çocuk, ruhsal sorunları nedeniyle yaşıtları ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kuramayan 

çocuktur. Aşırı derecede geçimsizdir. İlişki kurduğu kişilerle sürekli gergin ve 
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sürtüşmelidir. Parlamaya hazır ve kavgacı bir yapıdadır. Kurallara uymama 

eğilimindedir ve bunun sonucu olarak sürekli cezalandırılır. Tepkileri ölçüsüz ve 

durumla orantılı değildir. Öfkesini kontrol edemez. Davranışından utansa bile bunu 

farklı zamanlarda tekrarlar. Cezalardan etkilenmiş gibi görünmelerine rağmen kısa 

süre sonra davranışı yineler. Bu tanımlamaya giren çocuklar; evde, okulda, sürekli 

sorun yaratırlar ve yetişkinlerle çatışma halindedirler (Yörükoğlu, 2003). Webster-

Stratton ve Lindsay (1999), saldırgan çocukların arkadaş grubuna katılma ve diğer 

çocuklara nasıl yaklaşacağını bilme gibi pozitif iletişim becerileri ve başkalarına 

yardım etme ve işbirliği yapma gibi arkadaşlık becerileri konusunda yetersiziğe sahip 

olduklarını belirtmektedir. Johnson (2000), saldırgan çocukların yaşıtlarıyla 

etkileşimlerinde sürekli olumsuz davranışlarda bulunduklarını, iletişimi başlatma ve 

sürdürmede problemler yaşadıklarını, problemleri çözmek için saldırgan bir tutum 

sergilediklerini belirtmiştir. Gander ve Gardiner (2004), bütün çocukların zaman 

zaman yaşıtlarıyla, kardeşleriyle veya anne-babalarıyla tartıştığını, kavga ettiğini ya 

da onlara saldırgan tavırlar sergilediğini belirtmektedirler. Ancak çocuklukta sık 

görülen yaramazlık, itişip kakışma geçimsizlik ve kavgalar bir çocuğun saldırgan 

olarak tanımlanması için yeterli değildir. Saldırgan tanımlamasını yapabilmek için 

çocuğun bu tutum ve davranışları sürekli göstermesi gerekmektedir (Yörükoğlu, 

2003). 

Gander ve Gardiner (2004), saldırgan davranışın gelişiminde temel bazı 

eğilimler olduğunu belirtmektedir. Bu eğilimler:  

1. Erkek çocukların kızlardan daha saldırgan tavırlar sergilediği 

2. Araçsal saldırganlığın okul öncesi çocuklarda daha fazla görüldüğü 

3. Düşmanca saldırganlığın daha çok büyük yaş gruplarında görüldüğü, yaş 

ilerledikçe sözel saldırganlıkta bir artış, fiziksel saldırganlıkta ise düşüş olduğu’dur. 

Okul öncesi dönem çocuklarının çevrelerindeki saldırganlıktan etkilendikleri 

görülmektedir. Çocuklar, çevrelerindeki saldırgan modelleri gözlemleyerek taklit 

ederler. Bu dönemde çocuklar saldırgan davranışları, yetişkinleri, akranlarını veya 

iletişim araçlarında gördükleri karakterleri taklit ederek de öğrenirler (San Bayhan ve  

Artan, 2004). Çocukta güven duygusu geliştikçe çocuk, beklemeyi ve tepkisini 

kontrol etmeyi öğrenir. İihtiyaçları karşılandıkça yatışır. Sevgi ve kabulle 

yaklaşıldığında bu sevgiyi sürdürmek için kendini kısıtlamaya başlar. Diğer taraftan 
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da saldırganlığı oyununa aktararak bastırmak zorunda kaldığı bu duyguları boşaltma 

imkanı bulur. Daha sonra anne-babasına benzemek ve onların onayını almak için 

kendini kontrol etmeye başlar. Çevresinde gördüğü örnek davranışlarla dürtülerini 

dizginlemeye başlar. Anne-babasının sevgisini kaybetmeme çabasıyla çocuğun 

saldırganlığı azalır (Yörükoğlu, 2003). 

Sosyal Becerilerin Gelişimini Etkileyen Faktörler 

Çocukların sosyal ve duygusal gelişimi duygusal kontrol (öfke, heyecan, hayal 

kırıklığı gibi güçlü duygularını tanıma ve kontrol etme yeteneği), sosyal yeterlik 

(paylaşma, yardımlaşma, işbirliği yapma, pozitif akran etkileşimleri, prososyal 

problem çözme becerileri gibi), okul kurallarına uyma ve yetişkinlerin isteklerini 

yerine getirme vb. önemli birçok alan içerisinde gerçekleşir. Zayıf sosyal gelişim ve 

davranış problemlerinin oluşumuna neden olan tek bir risk faktörü yoktur, aksine 

birçok risk faktörü bir arada sosyal gelişimi olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilemektedir. Risk faktörleri; ailesel risk faktörleri, okul ve sınıf risk faktörleri ve 

çocuğa ait risk faktörleri olarak gruplanmaktadır (Webster-Stratton ve Reid, 2010).  

Aile 

Aile, çocuğun içinde bulunduğu ilk sosyal ortamdır. Aynı zamanda aile, içinde 

bulunulan toplumun küçük bir örneğini temsil etmektedir. Bu sebeble aile çocuğun 

sosyalleşmesinde önemli bir faktördür. Çocuğun sosyal yönden gelişmesinde aile, 

anne-baba tutumları ve kardeşlerle olan ilişkiler açısından önemlidir (Gülay 

Ogelman, 2012). Webster-Stratton ve Lindsay (1999), davranış problemleri gösteren 

çocukların büyük bir çoğunluğunun boşanmış ve düşük sosyo-ekonomik düzeydeki 

ailelerden geldiklerini bu yüzden, ailelerin ve öğretmenlerin davranış problemlerini 

azalmak için sadece disiplin stratejileri açısından değil, aynı zamanda sosyal yeterlik 

ve oyun becerilerinin geliştirilmesi konularında da eğitime ihityaçları olduğunu 

belirtmişlerdir. Anne babaların yaygın olarak kullandığı anne baba tutumlarına bağlı 

olarak çocukların sosyal gelişimleri şekilllenmektedir. Otoriter bir tutum içinde olan 

anne babalar, çocukların konulan katı kurallara kesinlikle uymalarını beklerler. 

Otoriter aile ortamında yetişen çocuklar kaygılı, sürekli bir belirsizlik içinde aşırı 

isyankar ya da her şeye boyun eğen bir kişilik geliştirirler (Orçan, 2008). Aşırı 

hoşgörülü anne babalar, çocukları üzerinde çok az söz sahibidirler. Bu tutumla 

yetişen çocukların çok fazla özgürlükleri, çok az sorumlulukları ve yetişkinler kadar 
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hakları vardır. Bu tutumu benimsemiş anne babaların bir kısmı çocuklarını tamamen 

serbest bırakarak onları iyi yetiştireceklerini düşünürken bir kısmı da çocuklarını 

nasıl yönlendireceklerini bilmedikleri için bu tutumu benimsemiştir. Bu tutumla 

yetişen çocuklar, sorumluluk almadığı için olgunlaşamaz, tepkileri kontrol etmede 

zorluk yaşar, kendilerinden istenileni yapma veya kurallara uyma konusunda 

istedikleri gibi davranırlar (San Bayhan ve Artan, 2004). Aşırı koruyucu anne 

babalar, çocuğun ağlamasına dayanamayan, onu sık sık doktora götürerek sağlık 

kontrolünden geçiren, ihityaçlarını karşılamasına izin vermeyen anne babalardır. Bu 

tutumla yetişen çocukların bağımlı bir kişilik geliştirmesi kaçınılmazdır. Anne-

babaları tarafından aşırı korunan çocuklar bağımlı, kendine güveni olmayan, 

çekingen, inatçı ve bencil bir kişilik yapısında olduklarından grup içine girmekte ve 

grup üyeleri tarafından kabul edilmekte zorlanırlar. Bu nedenle içinde bulundukları 

sosyal çevreye uyumları zordur (R. Arı, 2005b). Demokratik tutuma sahip 

ebeveynler, çocuklarına karşı ilgili, sıcak, sevgi dolu bir yaklaşım içindedirler. 

Çocuklarının bireyselleşmesine önem verirler, çocukla ilgili kararları alırken 

çocuğun ilgi, istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundururlar. Bu tutumla yetişen 

çocukların sosyal yeterliğe sahip, paylaşma, yardımlaşma ve işbirlikçi davranışlar 

sergileyen, başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı bireyler oldukları 

belirlenmiştir (Gülay Ogelman, 2012). 

Kardeşlerle olan ilişkiler de çocuklar için önemlidir, çünkü onların daha 

sonraki ilişkilerine temel oluşturacaktır. Güven ve dostluğa dayalı kardeş ilişkisine 

sahip çocuklar, sonraki süreçte arkadaşlarıyla ve akranlarıyla olan ilişkilerinde bunu 

model alacaklardır. Olumsuz kardeş ilişkileri yaşamış çocuklar ise; diğer bireylerle 

ilişkilerinde olumsuz etkileneceklerdir (San Bayhan ve Artan, 2004). 

Arkadaşlar 

Arkadaş edinmek ve arkadaşlık ilişkisini sürdürmek, belli bir olgunluğa 

erişmekle mümkündür. Yaşıtları ile gerektiği gibi ilişkiler kuramayan çocuklarda içe 

kapanma ya da ilgi çekmeye yönelik saldırgan davranışlar görülebilir. Çocuğun içe 

kapanık veya saldırgan davranışlarda bulunması arkadaş edinmesini engelleyebilir. 

Çocuğun sosyalleşmesi için arkadaş ortamına girmesi gerekir. Çünkü grup oyunları 

sayesinde çocuk zengin ve doğal öğrenme ortamına sahip olur. Oyun arkadaşları ise 
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en içten duyguların paylaşıldığı, deneyimlerin yaşandığı, karşılıklı öğrenmelerin 

gerçekleştiği iyi bir öğretmendir (Arı, 2005b). 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları 

Çocuk tüm gelişim alanlarına ilişkin bilgi beceri, tutum ve alışkanlıklarını aile 

içinde kazanmaktadır. Aileden sonra çocuğu toplumsal yaşama hazırlamada etkin rol 

oynayan kurum, okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarından 

yararlanan çocukların, bu eğitimden yararlanamayan akranlarına göre ilkokulda daha 

uyumlu ve girişken, sosyal ilişkilerinde daha başarılı oldukları bilinmektedir. Okul 

öncesi eğitim kurumlarında çocuk, yetişkinlerle ve diğer çocuklarla birarada olmayı, 

kendi istekleri ile diğerlerinin istekleri çatıştığında bunu en uygun şekilde nasıl 

çözebileceğini öğrenir. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar birlikte yaşamanın 

gereklerini yerine getirmeyi öğrenirler. Başkalarının haklarına saygı duymayı, 

paylaşmayı, sırasını beklemeyi, yardımlaşmayı okul içerisinde yaşadığı sosyal 

deneyimlerle edinir (Orçan, 2008). Çocuğun yaşadığı olumsuz akademik ve sosyal 

deneyimler düşük okul performansına neden olmaktadır. Öğretmenler, bu negatif 

deneyimleri; etkili sınıf yönetimi teknikleri kullanarak, sosyal dışlanma ve zorbalığa 

karşı açık sınıf kuralları geliştirerek, arkadaşlık becerilerinde doğrudan öğretim 

yöntemini kullanarak ve kişilerarası çatışmaları yönetme becerilerini kullanarak 

etkili bir rol oynayabilirler (Webster-Stratton ve Reid 2010). 

Yaş 

Sosyal gelişim alanında beceri ve davranışlar diğer gelişim alanlarında olduğu 

gibi, yaşantı ve deneyimlerle pekişmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak yaşın 

ilerlemesiyle çocukların sosyal gelişimlerinde de bir ilerleme olması beklenmektedir. 

Çünkü çocuklar; yaşları büyüdükçe daha fazla sosyal ortama girmekte, diğer 

insanlarla daha çok karşılaşmakta ve onlarla iletişim kurma zorunluluğu 

hissetmektedirler. Bu durum, sosyal gelişim açısından kaçınılmaz bir kuraldır (Gülay 

Ogelman, 2012). 

Kitle İletişim Araçları 

Önder ve Balaban Dağal (2005), çocuğun gelişiminde çevrenin önemini 

vurgulayan ilk eğitimcilerden olan John Dewey’in çocuğun ik öğretmeninin onu 

çevreleyen her şey olduğunu ifade ettiğini bu nedenle insanların günlük yaşamında 

çevresiyle ilişki kurmasının ve iletişim halinde olmasının çok önemli olduğunu 
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belirtmektedir. İletişim, insanların birbirleriyle etkileşimine olanak sağlayarak, 

ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynamaktadır. Görüntü, ses ve sembollerle 

insanların iletişim kurmasına olanak sağlayan kitle iletişimi araçları, yetişkinler 

kadar okul öncesi dönem çocuğunun bilişsel ve sosyal gelişimini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Kitle iletişim araçları arasında en yaygın olanı ve bunun bir sonucu 

olarak insan üzerinde en çok etkiye sahip olanı televizyondur. Okul öncesi dönem 

çocuğu televizyondan en çok etkilenen gruptur. Bunun nedeni, okuma yazma 

bilmeyen okul öncesi dönem çocuğunun televizyon aracılığıyla olumlu veya olumsuz 

davranış örnekleri sunmasıdır. Televizyonun çocuğun sosyalleşmesi açısından hem 

olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. Televizyon aracılığıyla sunulan davranış 

modellerinin örnek teşkil edecek davranışlardan seçilmesi çocuğun gelişimini olumlu 

yönde etkileyecektir. Diğer taraftan çocuğun uygun olmayan davranış modellerini 

izlemesi, bu davranışların olumsuz  model alınmasıyla sonuçlanacaktır (Gülay ve 

Akman, 2009). Televizyon dışında çok yaygın olarak kullanılan diğer bir iletişim 

aracı ise bilgisayardır. Ergenler ve çocukların bazı durumlarda bilgisayarı 

televizyona tercih ettikleri bilinmektedir. Diğer yandan, bilgisayar kullanımında 

bireyselliğin ve bilgisayar başında geçirilen zamanın artması çocukların hem fiziksel 

hem de sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir (Gülay Ogelman, 2012). 

Çocuğun Engelli Olup Olmaması 

Çocuğun engelli olup olmaması, sosyal beceri gelişimini etkileyen etmenlerden 

biridir. Engelli çocuklar normal gelişim gösteren çocuklara göre daha az iletişim 

kurmaktadırlar. Engelli bireyler, genellikle sosyal becerilerin kazanımında zorluk 

yaşamakta ve akranları tarafından daha az sosyal kabul görmektadirler. Sınıf içinde 

reddedilen engelli bireylerin, engelli olmayan akranlarına karşı saldırganca 

davranışlar sergiledikleri ve sınıf içerisinde uyumsuz davranışlarda bulundukları, 

bazen de çekingen ve içe kapanık bir tavır sergiledikleri belirtilmektedir. Sosyal 

beceri yetersizliğine sahip çocuklar, akran grupları arasında etkileşim fırsatları 

bulamamaktadır. Bunun bir sonucu olarak da çocuklar arasında iletişim yetersizliği 

oluşmaktadır (Avcıoğlu, 2005). 
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Sosyal Beceri Eğitimi 

Okul öncesi eğitimin ilk yıllarında ve ilkokul yıllarında sosyal ve duygusal 

gelişim açısından çocuklar, yaşamlarının diğer zamanlarından daha hızlı bir gelişim 

gösterirler (Webster-Stratton ve Reid, 2010). İlk çocukluk yıllarından itibaren birçok 

çocuk, arkadaşlarıyla nasıl iletişim kuracağını öğrenir. Göz teması kurma, 

konuşmaya başlama ve devam ettirme, dinleme ve uygun tepkide bulunma gibi 

iletişim becerilerini kullanırlar. Yani birçok sosyal beceri akran grupları veya aile 

ortamında çoğunlukla farkında olmadan öğrenilir. Çocuklar sosyal becerileri, 

kardeşlerinin, arkadaşlarının, ailesinin ya da diğer yetişkinlerin model olmasıyla, 

gözlem yaparak öğrenirler (Avcıoğlu, 2005). Sosyal beceri eğitimi çalışmalarının 

temelinde, sosyal kaygının sosyal beceri eksikliğinden kaynaklandığı görüşü 

yatmaktadır. Başka bir ifadeyle, sosyal becerileri eksik bireyler, bu eksikliklerinden 

dolayı sosyal ortamlara girmekten endişelenirler ve korkuya kapılırlar. Bu sebeple 

sosyal kaygıyı tedavi etmek için bu bireylere sosyal beceri eğitimi vermek gerekir. 

Çocuklara verilecek sosyal beceri eğitiminde; çocuğun gelişim özelliklerini bilmek, 

bu özellikleri dikkate almak ve çocuğun gelişimi için gerekli performansların yer 

aldığı bir program geliştirmek gerekmektedir (Bacanlı, 2012). Westwood (1993), 

sosyal beceri eğitiminde ilk adımın çocuğun bireysel performansına göre nereden 

başlanacağına ve nelerin öncelikli olduğuna karar vermek olduğunu belirtmiştir. 

Gereksinimlerin belirlenmesinden sonra gereksinimlere uygun eğitim programı 

geliştirilmelidir. Westwood (1993), sosyal beceri öğretiminde altı basamaklı bir 

model geliştirmiştir. Bu modele göre; ilk basamak, öğretilecek olan becerinin 

tanımlanmasıdır. İkinci basamak, becerinin öğretileceği çocuğa, o beceriye ilişkin 

model beceri gösterilmesidir. Üçüncü basamakta çocuk, öğretilen beceriyi benzer bir 

durum içinde sergilemelidir. Dördüncü basamakta, beceri öğretimini yapan kişinin, 

yaptığı beceri öğretimine ilişkin çocuğa geri bildirim sunulmalıdır. Beşinci 

basamakta, öğretilen becerinin küçük grup çalışması içinde, ya da çift kişilik çalışma 

etkinlikleri içinde ya da doğal ortamlar içinde sergilenmesi için uygun frısatlar 

sağlanır. Altıncı basamakta, çocuğun göstermiş olduğu beceri gözlenerek çocuğa 

kazanmış olduğu davranış için pekiştireçler verilir (Akt: Avcıoğlu, 2005). Hewett’e 

göre sosyal beceri öğretilecek çocuğun takip etmesi gereken gelişimsel sıra şöyledir: 

1. Uyarıcıya dikkat etme, 
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2. Onlara tepki gösterme, 

3. Belirlenen kurallara uyma, 

4. Çevresini araştırma ve keşfetme, 

5. Yetişkinler ve akranlarıyla olan toplumsal davranışlarda kendisinden 

beklenilen becerileri yerine getirme ve  

6. Kendini güdüleme ve başarılı olma davranışlarını kazanmalıdır (Akt: 

Avcıoğlu, 2005). 

Çocuklar için geliştirilen sosyal beceri eğitimi programları saldırgan, baskıcı, 

çekingen ve akranlarıyla ya da yetişkinlerle problem yaşayan, davranışsal problemli 

çocuklar için hazırlanmaktadır (Gülay ve Akman, 2009). Webster-Stratton ve 

Lindsay (1999), erken davranış problemlerine sahip çocukların iltifat etme, 

duygularını ve fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşma gibi pozitif sosyal becerilerin, 

pozitif problem çözme becerilerinin, öfke kontrolü ve etkileşimli oyun 

becerilerinin(canlandırmalar yapma, hayali oyun gibi) kazandırılması için çocuklara 

eğitim verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca çocuklara empati eğitimi 

vermenin çocukların yaşıtlarına karşı negatif tutumlarını değiştirmelerine, olayları 

diğerlerinin bakış açısından da değerlendirebilmelerini sağladığını ve diğerlerinin 

uygunsuz davranışlarına karşı uygun tepkide bulunmalarında etkili olduğunu 

belirtmektedirler. Webster-Stratton ve Lindsay (1999)’e göre, 4-7 yaş dönemi sosyal 

bilgi süreci becerilerinin çok hızlı bir şekilde kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönemde 

verilen davranış problemlerini engelleyici eğitimlerin çocukların sosyal gelişimleri 

üzerinde güçlü pozitif etkiye sahip olabileceğini belirtmektedir. 

Johnson (2000), saldırgan davranışlar sergileyen çocuklara verilecek önleyici 

eğitimin beş temel kategoride ele alınması gerektiğini belirtmektedir. Bunlar; 

davranış kontrolü, duygusal kontrol becerileri, sosyal beceri eğitimi, sosyal bilgi 

süreci, bilişsel ve duygusal perspektif alma’dır. Johnson (2000), başarılı önleme 

programlarının, çocuklara gelişimsel olarak uygun becerileri öğretmesi gerektiğini 

belirtirken, okul öncesi  çocuklarına sosyal ve duygusal yönden yardım etmeyi 

amaçlayan bu programların; rol oynamalar, taklit oyunları, geçiş etkinlikleri, 

kuklaları kullanma, kurallar oluşturma, problemlere alternatif çözümler sunmayı 

sağlama, işbirliğini teşvik edici özelliklere sahip olması gerektiğini belirtmektedir. 
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Sosyal Beceri Eğitiminde Kullanılan Teknikler 

Model Alma Tekniği 

Gresham (1986) model almayı, başka bir kişinin gözlenmesiyle yeni davranış 

kalıplarının öğrenilmesi olarak tanımlamıştır. Model alma tekniğinde, sosyal 

becerilerin uygun modellerini sergileyen çocuklar ile gözlemlediği davranışların 

aynısını tekrar eden gözlemci çocuklar vardır (Akt: Dereli, 2008b). Çocuğun model 

alacağı kişinin çocuk tarafından sevilen, saygı duyulan bir kişi olması çocuğun o 

beceriyi taklit etmesinde ve öğrenmesinde etkili olmaktadır. Çocuğun arkadaş 

çevresi ve sosyal çevresi çocuk için model alınacak davranışlar içerir. Özellikle 

sosyal becerilerin öğretilmesinde akranlar çok etkili modeller olarak görülmektedir 

(Dereli, 2008a). 

Bandura’nın model alma tekniğinin etkili olabilmesi için, aşağıdaki süreçlerin 

kullanılması gerekmektedir: 

1. Model alınacak örnek davranış gözlemlenmelidir 

2. Örnek davranışı sözel ya da imgesel bir anımsatıcı hatırlatmalıdır, 

3. Örnek alınacak davranış için bir uygulama yapılmalıdır, 

4. Gözlemleyerek öğrenmenin açık davranışa dönüşmesi için pekiştireç 

kullanılmalıdır (Write ve Voltan Acar, 2000). 

Write ve Voltan Acar (2000)’ın güvengenlik eğitimi için uyarladığı bu süreçler 

sosyal beceri eğitimi için ifade edilecek olursa; 

1. Çocuk veya birey başkalarından model alabileceği sosyal beceri davranışını 

gözlemlemelidir. 

2. Bu sosyal beceri davranışını çocuğa çağrıştıracak sözel ya da imgesel bir 

uyarıcı olmalıdır. 

3. Çocuk gözlemlediği ve model aldığı davranışın uygulamasını yapmalıdır. 

4. Çocukta gözlenen yani çocuğun gerçekleştirdiği sosyal beceri davranışı 

yetişkinler tarafından pekiştirilmelidir. 

Koçluk Yapma Tekniği 

Sosyal beceri eğitiminde ilk defa Oden ve Asher (1977) tarafından geliştirilen 

koçluk yapma tekniği, seçilen davranışın sözel yönergelerle öğretilmesini ifade 

etmektedir. Bu tekniğin üç önemli unsuru vardır. Bunlardan ilki davranışın 

kurallarını belirtmek, ikincisi davranışı tekrarlamak, sonuncusu ise geri bildirimde 
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bulunmaktır. (Gülay ve Akman, 2009). Koçluk yapma tekniği; model alma, rol 

oynama, bilişsel davranışsal  ve bilişsel yeniden yapılanma ile etkili davranışların 

pekiştirilmesi gibi çok çeşitli öğelerin bir arada kullanılmasını gerektirir. Bu yönüyle 

oldukça güçlü bir müdahale tekniğidir. Koçluk yapma tekniği, yoğun şekilde 

güçlükler yaşayan çocuklara uygulanabilen bir tekniktir. Bazı çocuklar, sosyal 

statülerinin kötü olmasının bir takım davranış kalıpları ve beklentilerine bağlı olarak 

ortaya çıktığını bilemeyebilirler; farklı davranışsal stratejileri seçme şansları 

olduğunun farkında olmayabilirler; uygun sosyal davranışları bilmelerine karşın 

uygulayamayabilirler; sosyal ortamlarda aşırı kaygılı veya tedirgin hareket 

edebilirler. Koçluk yapma tekniği ile öğretilen beceriler; genel olarak bu sorunların 

birini ya da hepsini birden çözmeye çalışabilir (Dereli, 2008b). 

Rol Oynama Tekniği 

Rol oynama tekniğinde; bir fikir, durum, ya da olay bir grup önünde 

canlandırılır. Rol oynama yönteminde bireyler farklı bir kimliğe, kişiliğe bürünürler, 

başkalarının duygularını, düşüncelerini ve eylemlerinin nedenlerini anlama fırsatına 

sahip olurlar. Rol oynama yönteminde bireyler, bir tepkiyle karşılaşmaksızın başkası 

gibi hisseder, düşünür ve onun gibi davranırlar. 

Avcıoğlu (2005)’na göre rol oynama tekniğinin avantajlı yanları şunlardır: 

1. Rol oynama tekniğinde bireylerin bizzat katılımı söz konusu olduğundan, 

hoşlandıkları canlandırmalardan daha fazla deneyim kazanırlar. 

2. Bireylere yalnızca durumu kavrama değil, aynı zamanda hissetme ve deneyim 

kazanma olanağı da sağlar. 

3. İletişim hareketten çok eylemlere dayanır. 

4. Bireylerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlar canlandırılır. 

5. Bireyin yaratıcı tutum ve davranışlarını geliştirir. 

Avcıoğlu (2005), rol oynama tekniğinin avantajlarının yanı sıra bazı 

dezavantajlarının da olduğunu belirtmiştir. Bunlar: 

1. Küçük grupla çalışmak için uygun bir tekniktir. 

2. Zaman gerektiren bir tekniktir. 

3. Bizı bireylerin karakterleri ve olayları anlaması zor olabilir. 

4. Yetenekli bireyler sürekli görev almak isteyebilir. 
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5. Çekingenlik ve konuşma problemleri olan bireyler için uygun bir teknik 

olmayabilir. 

Drama 

Drama, çocukların farkındalıklarını geliştirmekte ve onlara gerçekleri hayal 

ederek göstermektedir. Drama zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamıdır. Drama süreci, 

çocuk doğaçlamalarını, sürece yönelik hazırlanmış zihinsel ve fiziksel faaliyetleri 

içerir. Dramatik öğrenme ortamları, bireysel aktiviteler ve grup aktiviteleri 

aracılığıyla katılımcıların düşünme, hayal gücü ve birlikte düşünme ve davranışta 

bulunma eylemlerini geliştirir. Drama, yaşayarak öğrenme için oldukça geniş 

olanaklar sunan bir tekniktir. Gerçek yaşamdan seçilen bir olay, çocuğun pasif olarak 

dinlemediği, kendisinin de içinde yaşadığı bir ortamda canlandırılabilir. Drama 

tekniğinde çocuğun aktif olması desteklenir ve yetişkin müdahalesi minumum 

seviyede tutulmaya çalışılır. Bu yönüyle drama tekniğinde, aktif öğrenmenin 

gerçekleştiği söylenebilir. Dramada yer alan rol oynama, canlandırma teknikleriyle 

çocuklar kendilerini başka biriymiş gibi hissederler. Böylece sosyal ortamlar oluşur. 

Dramanın diğer tekniklerle kıyaslandığında üstün yanı çok sayıda duyuya aynı anda 

hitap etmesidir. Drama tekniği kullanılarak; görsel, işitsel, dokunsal ve bedensel 

uyarıcılar sağlama imkânına sahiptir (Erdoğan, 2003). 

Bilişsel Süreç Yaklaşımı ve Sosyal Problem Çözme 

Bilişsel süreç yaklaşımı, sosyal beceri eğitimi programları hazırlanırken göz 

önünde bulundurulması gereken yaklaşımlardan birisidir. Problem çözme yaklaşımı 

olarak da adlandırılmaktadır. Bilişsel süreç yaklaşımı bireyi düşündürmeye 

yönlendirdiği için doğrudan öğretim yaklaşımına göre bireyi daha fazla aktif 

öğrenmeye yönlendirdiği ve öğrenilen sosyal becerilerin daha fazla genellenmesini 

sağladığı belirtilmektedir. Bilişsel süreç yaklaşımına göre hazırlanan eğitim 

programlarında bireye yetersizliği olan beceriler tek tek öğretilmek yerine sosyal 

durumla ilgili problem çözme becerisi öğretilmektedir. Böylece bireyin farklı sosyal 

durumlarla karşılaştığı zaman baş edebileceği sosyal problem çözme becerileri 

kazandırılmaktadır (Çiftçi ve Sucuoğlu, 2003). Sadowski, Moore ve Kelly (1994) 

sosyal problem çözmeyi, problem durumlarıyla baş etmek için etkili çözümler 

geliştirebilme ve bu çözümler içinden en uygun olanını kullanma süreci olarak 
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tanımlamıştır (Akt: Gülay ve Akman, 2009). McGuire (2001), temel kişiler arası 

bilişsel problem çözme becerilerini şu şekilde ifade etmiştir: 

1. Alternatif Çözüm Düşünme Becerisi: Bir problemin çözümüne ilişkin farklı 

çözüm yolları bulabilme becerisidir. 

2. Aşamalı Düşünce: Bir amaca ulaşmak için yapılması gerekenleri aşama 

aşama uygulamayabilme becerisidir. 

3. Sonuca Dayalı Düşünme: Bireyin bir davranışın sonuçlarının nelere yol 

açabileceğini tahmin edebilmesi becerisidir. 

4. Sosyal Sebep-Sonuç Düşüncesi: Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi 

kurabilme becerisidir. 

5. Bakış Açısı Alma: Diğer kişilerin olaylara farklı açılardan bakabileceğini 

anlama becerisidir. Sosyal problem çözme tekniği ile sosyal beceri eğitiminde; var 

olan sosyal problemlerin fark edilmesi, problemin tanımlanması, probleme uygun 

çözüm yollarının bulunması, en uygun olanının kullanılması gibi beceriler 

desteklenmektedir (Akt: Gülay ve Akman, 2009). 

Akran Destekli Öğretim 

Akran destekli öğretim yönteminde aynı yaş grubundan çocuklar hem öğreten 

hem de öğrenen rolündedir. Bazı durumlarda ise akranlar sadece öğreten veya sadece 

öğrenen rolünde olabilmektedirler (Avcıoğlu, 2005). Akran destekli öğretimde 

gözlemlere dayalı öğrenmeler yer alır. Çocuklar genellikle daha iyi performans 

gösteren bir akranını gözleyerek o beceriyi öğrenir (Gülay ve Akman, 2009). Akran 

destekli öğretim üç ayrı grupta ele alınmaktadır: 

Tüm sınıf akran destekli öğretim yöntemi: Bu yöntemde hazırlanan eğitim 

programının tüm sınıftaki bireylerle aynı anda günlük olarak uygulanması söz 

konusudur. 

Çapraz yaş akran destekli öğretim yöntemi: Bu yöntemde yaşça büyük olan 

çocuğun kendisinden küçük olan arkadaşına eğitim vermesi söz konusudur. Bu 

yöntemde öğreten ile öğrenen arasındaki yaş farkı 2 ya da daha fazla olabilmektedir. 

Aynı yaş akran destekli öğretim yöntemi: Bu öğretim yönteminde ise 

öğrenen ve öğreten çocuk aynı yaştadır. Akran destekli öğretim yönteminde; öğreten 

kişinin, öğretilmesi planlanan becerilerde eğitim verecek düzeyde bir başarıya sahip 

olması gerekir. Düşük performanstaki birey için öğretim programı hazırlanır ve bu 
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program önce öğreten akran olarak seçilen bireye öğretilir. Daha sonra öğreten akran 

bu programdaki becerileri akranına öğretir (Avcıoğlu, 2005). 

Sosyal Problem Çözme Becerisi 

İnsanlar dünyaya geldikleri andan itibaren toplumun ve toplumun en küçük 

birimi olan ailenin bir üyesidirler. Yani bir grubun üyesi olarak doğarlar ve toplumsal 

nitelikleri grup içinde kazanırlar (Ulusoy ve Dilmaç, 2012). Erken çocukluk 

döneminde de çocuk; akranları ve yetişkinler ile girdiği iletişim sonucunda toplumsal 

ve kültürel değerleri kazanmaya başlar. Çocuğun topluma uyum sürecinde kazandığı 

bu beceriler, sosyalleşme kavramı olarak tanımlanmaktadır. Çocuk öncelikle dünyayı 

kendi açısından görmekte ve tüm dikkatini kendine yönlendirmektedir, fakat 

ilerleyen dönemlerde toplumda kendisine bir yer edinmek için sosyal etkileşimde 

bulunmaya başlar (Günindi, 2010). Bireylerin gündelik yaşantıları içerisinde iletişim 

kurdukları bireylerle ilişkilerinde zaman zaman zorluklarla veya problemlerle 

karşılaşmaları son derece doğal kabul edilmektedir (Anlıak ve Dinçer, 2005).  

Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi yaşamları boyunca akranları ile olan ilişkilerinde 

problemler ve çatışmalar yaşamaktadırlar (Dereli-İman, 2013). Ancak, çocuklar 

sıklıkla problemlerini ağlama, tepinme, bağırma; vurma, ısırma gibi zararlı ve etkili 

olmayan yollarla çözmeye çalışırlar. Bazıları ailesine veya öğretmenine yalan 

söyleyerek problemini çözebileceğine inanır. Bu yöntemleri kullanan çocuklar 

problemlerine uygun çözümler bulmak yerine yeni problemlerle karşılaşırlar. Dereli 

(2008a), çocukların uygun olmayan stratejileri şu nedenlere bağlı olarak 

kullandıklarını belirtmiştir: 

1. Problemin çözümü için daha uygun çözümler üretememelerinden, 

2. Uygunsuz stratejilerin aileler ve öğretmenler tarafından farkında olmadan 

pekiştirilmesinden, 

3. Uygun olmayan stratejileri kullanan çocukları gözlemleyerek, onların bu 

davranışlarından etkilenmelerinden kaynaklandığı görülmektedir. 

İnsanlar gün içerisinde farklı kişilerle, değişik sürelerde ve çeşitli ortamlarda 

etkileşimde bulunurlar. Bu etkileşim sürecindeki ilişkiler bazen taraflardan en az 

birini memnun etmeyebilir. Kişiler arası problemler, etkileşimde bulunan taraflardan 

en az birinin mevcut etkileşim biçimiyle olması gereken –ideal etkileşim biçimi 

arasındaki farkı algıladığı, bu fark yüzünden rahatsızlık hissettiği ve bu rahatsızlığı 
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gidermek için girişimlerde bulunduğu, ancak girişimlerinin engellendiği bir durum 

olarak tanımlanabilir (Ömeroğlu ve Kandır, 2007). Günümüzde, bireylerin bazı 

incelik isteyen davranış ve düşünme becerilerine sahip olmaları onların bu güçlükleri 

aşmalarında oldukça önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda kişiler arası sosyal 

problem çözme becerisi yaşamın ilk yıllarından itibaren desteklenmesi gereken, tüm 

yaşam boyu süren becerilerden biri olarak kabul edilmektedir (Anlıak ve Dinçer, 

2005). 

Problem çözme yeterliğine sahip çocuklar, bu yeteneklerini, problemlerin 

çözümü için yinelenen fırsatlar sayesinde kazanmaktadırlar. Problem çözme 

fırsatlarının sunulması çocuğun yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine olanak 

sağlar. Karşılaştığı güçlükler karşısında başkalarının karar vermesini beklemek 

yerine problemini çözmesi için teşvik edilen çocuk, problemine çözüm bulmaya 

çalışırken bilgisini, anlayışını, becerilerini kullanmak zorunda kalır. Bunun sonucu 

olarak problem çözme çocuğun kişisel gelişimini hızlandırır. Yeteneklerinin 

gelişmesini sağlar. Kendine saygı ve güven duygusu kazandırır (Bingham, 2004). 

Problem çözme stratejileri kullanan çocuklar daha yapıcı oyunlar oynamakta, 

akranları tarafından daha çok kabul görmektedir. Evde, okulda veya yakın 

çevrelerinde işbirliği konusunda daha isteklidir (Akt: Dereli, 2008b). Sosyal 

çevresinde akranları tarafından reddedilen bir çocuğun yaşadığı zorluklar, davranış 

bilgisindeki yetersizlikten değil, duruma uygun olan davranış ve tepkiye karar 

verememesinden kaynaklanmaktadır. Sosyal problem çözme yaklaşımı, davranış 

becerilerinin temelinde bilişsel becerilere yoğunlaşmakta ve çocuklara 

davranışlarının nedenlerini ve sonuçlarını göstererek sosyal uyumu geliştirmeyi 

hedeflemektedir. İyi sosyal problem çözme becerileri, kişiler arasındaki çeşitli 

olumlu sonuçlarla (kolay arkadaş edinme ve çok sayıda arkadaşı olma gibi) birlikte 

anılmaktadır. Sosyal problem çözme eksiklikleri ise çocuklarda olumsuz kişiler arası 

davranışlar ve saldırganlıkla, genelde akranlar tarafından reddedilmeye yol açan 

özelliklerle anılmaktadır (Dereli, 2008a). Çocuklara uygun eğitimler verildiğinde, 4 

yaş kadar erken bir dönemde problem çözücü düşünme biçimini 

kazanabilmektedirler (Anlıak ve Dinçer, (2005). 
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Problem Çözme Aşamaları 

Bütün problemlerin tek bir yöntemle etkili bir şekilde çözülmesi mümkün 

değildir. Problem çözen kimsenin problemin çözümüne yaklaşımı ve problemi 

çözerken izlediği yolun problemden probleme değişiklik göstermesi kaçınılmazdır. 

Buna rağmen problem çözme sürecinin bilinen, kesinleşmiş ve oldukça ortak olarak 

nitelendirilen temel bazı özellikleri vardır: 

1. Problemi tanımak ve çözme ihtiyacı hissetmek 

2. Problemleri açıklamaya; niteliğini, alanını tanımaya ve benzer problemleri 

kavramaya çalışmak 

3. Probleme ilişkin veriler toplamak 

4. Probleme uygun verileri seçerek düzenlemek 

5. Problemle ilgili toplanmış verilerden yararlanarak farklı muhtemel çözüm 

yollarını belirlemek 

6. Çözüm yollarını değerlendirerek duruma probleme en uygun olanları 

arasından birini seçmek 

7. Seçilen çözüm yolunu uygulamak 

8. Kullanılan çözüm yolunu değerlendirmek  (Bingham, 2004). 

Problemi Tanımlama: Problemlerden bazıları, birden bire ortaya çıkıp açıkça 

anlaşılırken bazıları şaşırtıcı, yavaş ve adım adım ortaya çıkar. Çocuklar çoğunlukla 

problemleri tanımada sıkıntı çekerler ve yardıma muhtaçtırlar. Çocuklar problemlerle 

uğraşmanın doğal bir şey olduğunu, kendisi gibi diğer arkadaşlarının da zaman 

zaman farklı problemlerle karşı karşıya kaldığını bilmelidirler (Bingham, 2004). 

Kişinin problem çözme konusunda bilgi sahibi olması, problemin çözülmesini 

kolaylaştırmaktadır (Ömeroğlu ve Kandır, 2007).  

Problemi Açıklama: Çoğunlukla problemi tanır tanımaz problemin gerçek 

niteliği anlaşılmaz. Bir problemin niteliği ve alanı, tahmin edildiğinden daha önemli, 
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daha geniş veya daha derin olabilir. Bazen de bir problemin tanımlanması sırasında 

ikinci bir problemle karşı karşıya kalınabilir. Problemi çözecek olan kişinin 

problemin çözümüne geçmeden önce, neyi aradığı, neyi bilmek veya yapmak istediği 

hakkında bir fikri olmalıdır (Bingham, 2004). 

Verileri Toplama: Problemin çözümene ilişkin veriler, daha önceki benzer 

problemler karşısında diğerlerinin neler yaptığı saptanarak bulunabilir. Bu sayede 

yeniden keşfedilmesi uzun zaman alacak bilgilere ulaşılabilir böylece bazı hatalardan 

önceden kaçınılmış olur (Zembat ve Polat Unutkan, 2005). 

Verileri Seçme ve Düzenleme: Verilerin toplanması aşamasında elde ediler 

veriler işlenmemiş ham materyallerdir. Bu verilerin teker teker incelenerek aralarında 

ilişki kurmaya ve yeniden birleştirmeye ihityacı vardır. Fikirler arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi ve eleştirici bir tarzda değerlendirilmesi problemin çözümüne ilişkin 

yeni anlayışların gelişmesini sağlayabilir (Bingham, 2004). 

Muhtemel Çözüm Yollarını Belirleme: Problemle ilgili bilgiler toplandıktan 

sonra problemin nasıl çözüleceğine ilişkin düşünce ve çözüm önerileri ortaya çıkar. 

Tüm bunlar hipotez şeklinde ifade edilerek doğru bir çözüm yolu oluşturmaya 

çalışılır. Problemlerin çözülebilmesi; daha önceden sahip olunan düşünceleri yeni 

ilişkiler içine koyarak bunları yeni şekiller içinde kullanmakla çözülebilir. Yani bu 

aşamada problemi çözen kişinin yaratıcı düşünceye sahip olması gerekir (Zembat ve 

Polat Unutkan, 2005). 

Çözüm Yollarını Değerlendirme: Problemin çözüm yollarını değerlendirmek 

ve içlerinden en uygun olanını seçmek; çözümleme, nesnel düşünme ve erken karar 

vermeme gibi beceriler gerektirir. Değerlendirme her bir çözüm yolu üzerinde bütün 

yönleriyle düşünmeyi ve muhtemel sonuçlarının ne olacağını hesaplamaktır. En 

doğru çözümü bulmak için bütün ihtimallerin değerlendirilmesi önemlidir (Bingham, 

2004). 

Seçilen Çözüm Yolunun Uygulamaya Konması: Problem çözme bir kişinin 

zihininde tasarladığı bir amaca göre yaptığı bir iştir ve uygulamaya konmadığı sürece 

bir işe yaramaz. Problemi çözen kimseler, buldukları çözüm yollarının sonuçlarını 
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görerek, gözlemde bulunarak deneyebilmeli ve sonuçlarını görebilmelidir (Bingham, 

2004). 

Uygulanan Çözümün Değerlendirilmesi: Belirlenen çözüm yolunun 

denenmesinden sonra çözümün işe yarayıp yaramadığının değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Değerlendirme yapmak, uygulanan çözümün gerçekten yeterli olup 

olmadığının anlaşılmasını sağlar (Ömeroğlu ve Kandır, 2007). 

Okul Öncesi Dönemde Problem Çözme 

Okul öncesi dönemden itibaren çocukların problem çözme yeteneklerinin 

geliştirilmesi, onların gerçek yaşama ait deneyimler edinmeleri ve topluma uyum 

sağlamaları açısından çok önemlidir. Problem çözme, çocuklara sorunlarını çözerken 

kendi tarzını keşfetme imkânı verir. Okul öncesi eğitim programları içerisinde 

problem çözme becerisine yönelik etkinliklere yer verilmesi, onların analiz, sentez ve 

çok yönlü düşünme becerilerinin gelişmesini sağlar. Öğretmen, okul öncesi eğitim 

sürecinde uyguladığı tüm etkinliklerde (sanat, müzik, drama, anadili, oyun, fen ve 

matematik çalışmaları gibi) problem çözme çalışmalarına yer vermeli, çocukların 

çabalarını desteklemeli ve onları cesaretlendirmelidir (Zembat ve Polat Unutkan, 

2005). 

Dinçer ve Güneysu (1995), anne-babaların ve çocuğun eğitiminde sorumlu 

kişilerin, çocukların problem çözme becerilerini desteklemek için, muhtemel 

problem durumları oluşturmaları, soru sormalarını sağlamaları, akranlarıyla ilişki 

kurmaları için fırsatlar sunmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca yetişkinlerin; 

problem çözme sürecinde, otorite olarak değil dinleyici ve ihtiyaç duyulduğunda 

başvurulacak kaynak kişi olarak bulunmaları gerektiğini belirtmişlerdir (Akt: Zembat 

ve Polat Unutkan, 2005). 

B-Erken Çocukluk Döneminde Matematik Kavramı 

Çocukların matematik öğrenmeye ne zaman başladıkları bilinmemekle birlikte, 

biçimsel olarak okulda başladığı söylenebilir. Fakat çocukların matematikle ilgili ilk 

deneyimlerinin ne zaman başladığı araştırılmak istense oldukça geriye gidilmesi 

gerekir (Nures ve Brgant, 2008). Matematik, çocukların kavram gelişimine yöneliktir 
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ve günlük yaşantılarında karşılaştıkları somut deneyimlerle yakından ilgilidir. 

Örüntüleme, sınıflama, gözlemleme, sıralama, grafik oluşturma, öçme, kıyaslama 

gibi kavramlar çocukların gelecekteki matematik yeteneklerinin temelini oluşturan 

ve matematiği anlayarak öğrenmelerini sağlayan kavramlardır (Akman, İpek 

Yükselen ve Uyanık, 2003). Çocukların matematiksel bilgileri informal ve formal 

olmak üzere iki kategoride ele alınabilir. 

İnformal matematik bilgisi, herhangi bir eğitim olmadan- okul kavramı 

dışında kazanılan önemli kavramları ve yöntemleri ifade eder. 

Formal matematik bilgisi ise, çocukların okulda kazandığı sayısal becerileri 

ve kavramları ifade eder (Ginsburg ve Baroody, 2003b). 

Çocukların matematiksel bilgileri “kavramlar ve beceriler” olarak da ele alınır. 

“Kavramlar” diğer bir deyişle anlama ve bilme, işlemin gerekçesini-niçini ifade 

eder. “Beceriler” diğer bir ifadeyle yöntemsel bilgi, bilginin nasıl oluştuğunu ifade 

eder. Günlük yaşamın hızlı bir şekilde değişen beklentileriyle matematik kullanımını 

etkili bir şekilde buluşturmak için bilginin bu yönleriyle bütünleştirilmesi gereklidir. 

(Ginsburg ve Baroody, 2003b). 

Çocuklarda Matematik Kavramının Gelişimi 

Çocuklar, günlük yaşantılarında oyunlar sırasında matematikle ilgili birçok 

kavramı öğrenmektedirler. Oyun oynayan bir grup çocuk gözlemlendiğinde; “ Onun 

daha çok var. Benim sayılarım daha büyük. Ayşe’nin oyuncaklarından daha çok 

oyuncağım var. Ben senden daha büyüğüm, ben 6 yaşındayım” gibi ifadeleri 

kullandıkları görülecektir (Bilir, 1994). Çocuklar, doğumdan itibaren 5 yaşına kadar; 

şekil, boyut, örüntü, yer, uzaklık, az, çok gibi informal bilgiler içeren bazen 

karmaşık, gelişmiş ya da genel ifadelerden oluşan bir günlük matematik dili 

oluştururlar. Çocuklar, okulöncesi eğitime başlayıncaya kadar yetişkin desteği 

olmaksızın günlük matematik bilgilerini ilginç yollarla geliştirirler. Günlük 

matematik, çocuğun bilişsel gelişiminin önemli ve hatta kaçınılmaz, temel bir 

özelliğidir. Çocukların diğer bilişsel yönlerinde olduğu gibi, günlük matematiksel 

bilgileri de genellikle sıradan bir ortamda herhangi bir eğitsel müdahale olmadan 
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gelişir. Aslında günlük matematik bilgisi, çocuğun zihinsel gelişiminin yaygın ve çok 

temel bir özelliğidir ve çocuğun zihinsel fonksiyonlarını günlük matematik bilgisi 

olmadan görmek zordur (Ginsburg, Lee ve Boyd, 2008). 

Ginsburg (1989), çocukların matematiksel bilgisinin, yaşamın ilk yıllarında 

informal matematiksel bir bilgi olarak gelişmeye başladığını, matematiksel 

düşüncelerinin yaşadıkları deneyimlerle ve okulun etkisiyle birçok değişik aşamada 

ve farklı yollarla geliştiğini belirtmiştir. Çocuklar öncelikle sayılar ve hesaplama ile 

ilgili sözsüz olarak düşünmeye başlarlar. Bu aşama sayma öncesi aşama’dır. Daha 

sonra sayı sayma yeteneklerini geliştirirler, bu aşama ise sayma aşaması’dır. 

Çocuklar sayma aşamasından sonra sembolleri kullanmaya başlarlar, bu aşama ise 

sayıları yazma aşaması’ dır (Akt: Ginsburg ve Baroody, 2003b). 

Okul öncesi yıllar, birçok matematiksel kavramın temellerinin atıldığı, 

matematiksel yeteneklerinin gelişime açık olduğu çok önemli bir zaman dilimidir. Bu 

dönemde çocukların matematikle ilgili sayısız kavramı öğrenerek kullanmaya 

başladıkları görülür. Çocukların herhangi bir eğitsel çaba ve başarısızlık kaygısı 

olmaksızın kazandığı bu kavramsal beceriler, ilköğretim yılları ve sonraki yıllarda 

kazanılacak daha karmaşık matematiksel bilgilerin temelini oluşturmaktadır. Okul 

öncesi dönem çocukları; meraklı, araştırıcı, sınırsız hayal gücüne sahip ve 

sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerinin desteklenmesi için 

araştırabilecekleri, neden-sonuç ilişkisini inceleyebilecekleri, tahminlerde bulunmak 

için farklı fikirler öne sürebilecekleri fırsatlar sunulmalı ve uygun eğitim ortamları 

hazırlanmalıdır. Bunun gerçekleştirilmesi ise merak ve araştırma duygusunu harekete 

geçiren, bilişsel yetenekleri geliştiren matematik etkinikleri ile mümkündür (Aktaş 

Arnas, 2012). 

Matematik eğitimi, dil ve okuma-yazma eğitiminin bir parçasıdır. 2 yaşından 

itibaren çocuklar dili ve dilbisiyle saymayı öğrenirler. 1’den 10’a ya da daha 

fazlasına kadar sayma kelimelerini öğrenirler (hiçbir anlamı ve alt yapısı olmayan 

anlamsız heceleri) ve daha sonra daha büyük sayıları öğrenmek için zihinlerinde bir 

dizi kurallar kümesi oluştururlar (Ginsburg, Lee ve Boyd, 2008). Balfanz (1999), 

erken matematik eğitimini, 3-5 yaş grubu çocuklar için anaokulu ve okulöncesi 
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eğitim uygulamalarının önemli bir parçası olarak tanımlamıştır (Akt: Ginsburg, Lee, 

Boyd, 2008). Çocuklar matematiksel kavramları; modelleri keşfetme, sonuçları 

tahmin etme, olayları gözlemleme ve sosyal çevresinde yaşadığı etkileşimlere 

dayanarak edinirler. Çocukların sahip olduğu matematik bilgisi, dramatik oyunlar, 

yemek pişirme ve açık hava etkinikleri gibi etkinlikler ile bloklar, su, kum ve diğer 

oyun materyalleri ile oynama gibi etkinlikler sırasında edinilir (Kandır ve Orçan, 

2011b). 

Çocuklar İçin Günlük Hayatta Matematik  

Matematiksel kavramların temeli bebeklik dönemine kadar uzanır. Bebeklerin 

çevrelerindeki olayları izlemesi, nesnelere dokunması, nesneleri tatması, koklaması 

ve onların seslerini dinlemesi çevrelerinde olup biten her şeyi incelemek ve 

araştırmak istemelerinden kaynaklanmaktadır. İnsanlar bebeklik döneminden 

yetişkinliğe kadar uzanan süreçte günlük yaşantılarında ve okul ortamında matematik 

ve matematiksel kavramlarla iç içedirler. (Arı ve Çelebi Öncü, 2005). Ginsburg, 

Greenes ve Balfanz (2003), tüm çocukların küçük yaşta matematik öğrenme 

kapasitesine sahip olduklarını ve çocukların öğrenmek için herhangi bir hazırlık 

yapmaya ihtiyaçları olmadığını belirtmişlerdir. Okul ortamında sunulan günlük 

matematiksel etkinlikler, çocuklarda büyük bir dikkat ve ilgi uyandırır. Arı ve Çelebi 

Öncü (2005), çocukların günlük hayatta birçok matematiksel kavramlarla 

karşılaştıklarını özellikle okul döneminin başlamadığı, hayatın ilk yıllarında bile 

matematiğin, çocukların günlük hayatının bir parçası olduğunu belirtmektedirler.   

Yolda/Sokakta: Trafik ve reklam tabelaları, binaların üzerindeki şekiller, 

desenler, ağaçlar, bitkiler, taşıtlar (büyük-küçük, uzun-kısa vb. gibi renk, şekil, 

boyut, miktar ve mekânda konum ile ilgili kavramlar). 

Evde: Farklı büyüklükte ve değişik şekillerde eşyalar (masa, dolap, koltuk, 

sandalye, televizyon, sehpa), mutfak malzemeleri (bardaklar, kaşıklar, süzgeç, 

tencereler, tabaklar vb.), geometrik şekillerden oluşan çerçeveler, nesneler, aynalar. 
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Oyun Parkında: Uzun-kısa tırmanma merdivenleri, çemberler, hızlı ya da 

yavaş sallanmak için salıncaklar, yüksekte ve alçakta oturmak için tahterevalli, kum 

havuzu, taşlar ile ölçme, şekiller oluşturma. 

Market veya Pazarda: Marketteki malzemlerin fiyat etiketleri ve barkodlar, 

değişik şekil ve renklerdeki ambalajlar, farklı örüntülerde farlara dizilmiş ürünler, 

büyük-küçük, uzun-kısa, az-çok ve şekil, boyut, miktar özellikleri açısından 

incelenebilecek sebze ve meyveler (Arı ve Çelebi Öncü, 2005). 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Matematik  

Ginsburg Greenes ve Balfanz (2003), çocukların matematiksel olarak büyük bir 

başlangıca ihtiyaçları olduğunu, onlara erken dönemde yeterince yardım edilirse ve 

iyi bir matematik eğitimi sunmaya devam edilirse okulda en iyisini yapacaklarını 

belirtmektedirler. Kandır ve Orçan (2011b) ise; çocukların okul öncesi eğitim 

döneminde birçok matematik kavramını öğrendiklerini belirtmişlerdir. Çocukların 

kelime olarak bilmeseler bile; kendilerinin anne babalarından küçük, anne 

babalarının ise kendilerinden büyük olduklarını bildiğini belirtmektedir. Çocukların, 

okul öncesi eğitimin sonuna kadar kullanabildiği matematik sözükleri: 

1. Birebir Eşleştirme: Tek, çift, fazla, her biri, birkaç, grup, küme, miktar 

2. Sayı ve Sayma: Sıfır, bir, iki, üç…, on, kaç tane, grup, bir daha, -den sonraki, 

sayı, bilgisayar 

3. Kümeler ve sınıflandırma: Kümeler, renk belirten sözcükler, şekil, 

büyüklük, modeller, dokuma, fonksiyon, ortak nitelikler 

4. Karşılaştırma: Daha fazla, daha az, büyük, küçük, uzun, kısa, şişman, zayıf, 

soğuk, sıcak, ince, kalın vb. 

5. Şekil: Daire, üçgen, dikdörtgen, elips, biçim, yuvarlak vb. 

6. Parça - Bütün: Parça, bütün, bölmek, paylaşmak, parça, yarım, çeyrek vb. 

7. Uzay:  Neresinde(altında, üstünde, tepesinde, yanında, içinde, dışında vb.), 

hangi yöne doğru ve hangi şekilde (yukarıya, aşağıya, arkaya doğru, öne doğru, 
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içinden geçerek, -e doğru, -den uzak, boydan boya vb.), mesafe (yakın, uzak, -e 

yakın, -den uzak). 

8. Sıralama: Birinci, ikinci, üçüncü…, daha büyük, daha küçük, daha az, en 

çok, en kalın, son, en son, ondan sonra. 

9. Hacim, Uzunluk, Ağırlık ve Sıcaklık Ölçümü: Büyük, küçük, orta, uzak, 

daha uzak, mililitre, kilometre, yüksek, litre, metre, santimetre, sıcak, soğuk, serin, 

termometre, sıcaklık, gram, kilogram, miligram. 

10. Zaman ve Sıranın Ölçümü: Sabah, öğle, gece, gündüz, dakika, saniye, yeni, 

eski, doğum günü, takvim, yıl, ay, hafta sonu, sonra, önce, haftanın günleri vb. 

11. Pratik: Para, nakit, satın almak, ödemek, harita, fatura, fincan, servis kaşığı, 

çay kaşığı, derece, zaman, saat, ayırmak, eklemek vb. 

12. Temel Düzey Sözcükleri: Toplama, çıkarma, artı, eklemek, toplam, fark, 

miktar, hepsi, -kalır, yer, değer, birler, onlar, çift sayı, tek sayı vb. (Kandır ve Orçan, 

2011b).  

Okul öncesi eğitim programlarında matematik eğitimi ile ilgili bilişsel 

etkinlikler, kavram çalışmaları veya matematik etkinliklerine yer verilmekte ve 

çocukların günlük deneyimlerde karşılaştıkları matematiksel kavramları düzenli ve 

sistemli bir şekilde kazandırılmaktadır. Arı ve Çelebi Öncü (2005) bir okul öncesi 

eğitim kurumunda kazandırılması hedeflenen matematiksel kavramları şu şekilde 

ifade etmiştir: 

Renk: Okul öncesi eğitim döneminde çocukların öğrenmeye başladıkları ilk 

kavramlardan biri de renk kavramıdır. Çocuklara renk kavramı öğretilirken ana 

renkler karıştırılarak ara renkler oluşturulmalı ve çevrelerinde gördükleri nesnelerin 

renklerine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. 

Şekil: Okul öncesi dönem çocukları çevrelerinde değişik şekillerde birçok 

nesne ile karşılaşmaktadırlar. Okul öncesi eğitimde verilen matematik eğitimi 

yoluyla çocuklar, kare, daire, üçgen, dikdörtgen, elips, küp, küre, prizma, iki ve üç 

boyutlu geometrik şekilleri tanıyıp isimlendirebilirler. 
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Sayı: Okul öncesi eğitimde sayı kavramı ile ilgili; rakamlar ve sayıların 

özellikleri, sayıların büyüklük veya azlık-çokluğuna göre karşılaştırılması, nesnelerle 

eşleştirilmesi, belli sayıdaki nesnenin gruplanması ve sıralanması gibi etkinliklere 

yer verilir. 

Boyut: Nesnelerin büyüklük-küçüklük, uzunluk-kısalık, genişlik-darlık gibi 

boyutuna ilişkin özelliklerinin fark edilmesi okul öncesi eğitim matematik 

çalışmalarının amaçlarındandır. Nesnelerin boyutuna ilişkin özelliklerini ayırt etme, 

karşılaştırma yapma ve ölçme araçları kullanma yine matematik etkinlikleriyle 

öğretilen kavramlardandır. 

 Miktar: Okul öncesi eğitim matematik müfredatında yer alan kavramlardan 

bir tanesi de nesnelerin azlık-çokluk ve sayıları ile ilgili miktar kavramıdır. 

Nesnelerin sayarak azlık-çokluğuna ilişkin miktarları, tartarak ağırlık ya da 

hafifliğine göre miktarları belirlenebilir. 

Zaman: Okul öncesi eğitimde zaman kavramı öğretilirken; önce-sonra, sabah-

öğle-akşam, geceve gündüz, aylar, mevsimler haftanın günleri vb. kavramlarla 

öğretilmelidir. Çocuklarla birlikte hazırlanacak takvimler ya da sınıf takviminin 

sayfalarının hergün değiştiğine dikkat çekilmesi çocukların zaman kavramını 

kazanmasına yardımcı olacaktır (Arı ve Çelebi Öncü, 2005). Zaman kavramı, 

anaokulu seviyesinde günün sabah, öğle, akşam, gece gibi bölümlerini bilmek ve 

takvimleri yorumlamaktan oluşur. Anasınıfı seviyesinde ise, çocukların anlayışları, 

analog ve dijital saatleri okuma ve yorumlama, saatli listeler yapma ve takvimdeki 

tarihi bilmeye kadar genişletilebilir (Ginsburg, Greenes ve Balfanz, 2003). 

 Mekânda Konum: Okul öncesi dönem çocukları; düzenlenecek etkinliklerle 

ön-arka, sağ-sol, içinde-dışında, yanında-arkasında-arasında, yukarıda-aşağıda gibi 

kavramları, kişi ve nesnelerin uzayda ve mekânda konumunu öğenebilirler. Basit 

düzeyde harita ve kroki oluşturabilirler (Arı ve Çelebi Öncü, 2005). Okul öncesi 

dönemde çocuklar; tepesinde, bitişinde, arasında, önünde, arkasında, sağında ve 

solunda gibi pozisyon sözcüklerini kullanarak nesnelerin pozisyonlarını tanımlamayı 

ve anlamayı öğrenirler. Anaokulu seviyesinde sınıfın haritasını okumayı ve 

nesnelerin yerleşim haritalarını okumayı öğrenirler. Anasınıfı seviyesinde, çocuklar 
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sınıflarındaki çeşitli nesnelerin yerleşimlerini ve nesneler arasındaki boşlukları 

göstermek için haritalar oluştururlar. Çocuklar sınıflarındaki nesneleri yerleştirmeyi 

ve harita okumayı öğrenirler. Onlar aynı zamanda yerleştirilmiş olan nesnelerin 

yerini anlatmak için sözel yönergeler vermeyi öğrenirler (Ginsburg, Greenes ve 

Balfanz, 2003). 

Çocuklar, mekânsal ilişkiler, sınıflama, sayılarla çalışma, sayılar, büyüklük 

karşılaştırmaları, şekiller ve örüntülere doğal olarak ilgi gösterirler (Ginsburg, 

Greenes ve Balfanz, 2003). Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi, 2006 yılında 

yayınladığı “Okulöncesi Eğitimden 8. Sınıfa Kadar Matematik Eğitiminde Önemli 

Noktalar: Okul Matematiği için İlke ve Standartlar” isimli kitapta, okulöncesi 

eğitimden 8. sınıfa kadar her aşama için önemli üç ana konu belirlemiştir. Her 

aşamadaki üç ana konu, matematiksel kavram ve becerilerin en önemlileri olarak 

nitelendirilmiştir (NCTM, 2006). Bausman (2009)’ın aktarımına göre konsey bu 

projede, anaokulu düzeyindeki çocuklar için matematiksel kavram ve becerileri şu 

konularda tanımlamıştır. 

1. Sayılar ve Sayılarla İşlemler: Sayıları tanıma, nesnelerle eşleştirme, 

sıralama, karşılaştırma, küme-grup oluşturma ve gruplara ayırma. 

2. Geometri: Şekillerin ve uzay-alan-yer- konum kavramlarının tanımlanması. 

3. Ölçme: Nesneleri ölçülebilen çeşitli özelliklerine göre sıralama. 

Okul Öncesi Dönemde Sayı, Geometri ve Ölçme Kavramı 

Sayı Kavramı 

Çocuklar sayma becerilerini, bir gruptaki nesne sayısını veya grubun niceliksel 

özelliklerini belirtmek için kullanır. Çocuklar, nesnelerin renk, şekil, boyut, 

fonksiyon ve fiziksel düzenlerinin grubun sayısını etkilemediğini ve en son sayılan 

nesnenin, o grubun toplam nesne sayısı olduğunu öğrenirler (Ginsburg, Greenes ve 

Balfanz, 2003). Sayılar, günlük hayatta farklı amaçları ifade etmek için 

kullanılmaktadır. Sayılar; nominal sayılar, kardinal sayılar ve ordinal sayılar olmak 

üzere üç ayrı başlıkta ifade edilirler. 
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1. Nominal Sayılar: İsimlendirme ve tanımlama yapılırken kullanılır. 

Nesnelerin ölçme, miktar, gibi herhangi bir sayısal değerini ifade etmezler.  Örneğin 

“403 nolu odada kalıyorum” ,“34 plakalı aracı kullanıyorum” gibi oda numarası için 

veya üniformalarda kullanılan sayılardır. 

2. Kardinal Sayılar: Kümedeki toplam eleman sayısını, miktarını ifade etmek 

için kullanılır. “Kaç tane” sorusunun cevabına karşılık gelir. Bir kümedeki nesnelerin 

sayılması sırasında söylenen son sayı kardinal sayı değerini verir. “elimde 7 boncuk 

var”, “sınıfta 14 çocuk var” gibi. 

3. Ordinal Sayılar: Nesnelerin sırasını ve grup içindeki konumunu ifade eder. 

Miktar belirtmez. “Kaçıncı…? sorusunun yanıtıdır. Ordinal sayılar sıralama 

ilişkisinin bilinmesini gerektirir. “ikinci sıradaki çocuk gelsin”, “dördüncü katta 

oturuyoruz” gibi (Taşkın, 2011). 

Gelman (1979), çocukların sayma kavramını başarılı bir şekilde öğrenmesinin 

5 sayma ilkesinin koordineli bir şekilde uygulanmasına bağlı olduğunu belirtmiştir. 

Bu ilkeler şunlardır: 

1. Bire Bir İlkesi: Sayılan her nesnenin sadece bir kez sayılmasını gerektiğini 

ifade eder. 

2. Sabit Sıra ilkesi: Sayma işlemi sırasında; sayı sözcüklerinin belirli bir sabit 

sıra ile kullanılmasıdır. Saymanın 1,2,3,4….şeklinde değişmez bir sırası olduğunu 

ifade eder. 

3. Kardinal Sayı İlkesi: Bir nesne grubundaki nesnelerin sayılması sırasında 

sayılan son sayının, o grubun toplam nesne sayısını ifade etmesidir. 

4. Soyutlama İlkesi: Sayılmak için bir araya getirilmiş nesnelerin; üç boyutlu 

olması, gerçek bir nesne olması ya da hayali-görsel bir nesne olması gibi 

özelliklerinin önemli olmadığını ifade eder. Nesneler, birbirinden farklı özellikte 

olsalar bile bu kümenin bir elemanıdır. 

5. Sıranın Önemsizliği İlkesi: Kardinal ve sabit sıra ilkeleri ihlal edilmediği 

sürece hangi sıradan başlanırsa başlansın nesnelerin sayısının değişmeyeceği 
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ilkesidir. Örneğin bir gruptaki 7 topu saymaya sıranın neresinden başlanırsa 

başlansın sonucun değişmeyeceği ilkesidir. 

Geometri Kavramı 

Geometri matematiğin uzamsal ilişkilere dayanan bir alt dalıdır. Şekiller, 

cisimler ve özellikleri geometrinin konusu içinde yer almaktadır. Geometrik 

düşünmenin gelişimine bakıldığında okul öncesi eğitim çağından 3. sınıfa kadar 

çocukların şekil ve cisimleri bir bütün olarak algıladıkları bilinmektedir. Çocuk için 

şekil kareyse karedir, üçgense, üçgen. Karenin veya üçgenin tanımını ve özelliklerini 

şekle bağlı olarak kavrayamazlar. Bu aşamadaki çocuklar şeklin ya da cismin 

özelliklerini ve ayırt edici yönlerini bütüne bağlı olarak algılayabilirler (Tarım ve 

Dinç Artut, 2012). 

Clement ve Sarama (2000), okul öncesi dönemdeki (3-6 yaş grubu) 128 

çocukla görüşmeler yapmıştır. Okulöncesi dönemde geometri konusu ile ilgili; 

6 yaşından daha küçük çocukların genel olarak elips şekilleri daire olarak 

isimlendirmelerine rağmen, daireyi tam olarak ayırt ettiklerini belirtmiştir. Okul 

öncesi dönem çocuklarının eşkenar dörtgenleri de kare olarak algılamaya meyilli 

olduklarını, ancak kareleri tespit etmede oldukça başarılı olduklarını gözlemlemiştir. 

Üçgen kavramına ilişkin; küçük çocukların daha az başarı gösterdikleri görülmüştür. 

Çocukların dikdörtgen kavramı ile ilgili başarıları da düşük bulunmuştur. Çocukların 

uzun ve büyük paralel kenarları dikdörtgen olarak algıladıkları görülmüştür 

(Akt:Kesicioğlu ve Alisinanoğlu, 2011). 

Ölçme Kavramı 

Ölçme kavramı, en temel matematik becerilerinden birisidir. Ölçme 

becerisinde durum ya da nesneler bir sayı ile ifade edilerek aynı nitelikteki durum ya 

da nesneler ile karşılaştırılır. Bu sayılar hacim, ağırlık, uzunluk, yükseklik gibi 

fiziksel özellikleri ve sıcaklık, zaman para gibi fiziksel olmayan özellikleri ifade 

eder. Ölçme kavramı Piaget’in 5 gelişim dönemi dikkate alınarak incelenmektedir. 

Duyu-motor dönem ve işlem öncesi dönemin başlarına karşılık gelen birinci aşama 

oyun aşamasıdır. Çocuk bu aşamada kendisinden büyük çocukları ve yetişkinleri 
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taklit ederek oyunlar oynar ve bu oyunları sırasında nesnelerin özelliklerini fark eder. 

Somut işlemler dönemine karşılık gelen ikinci aşamada çocuğun karşılaştırma 

becerisi gelişerek daha üst düzeye çıkar. Üçüncü aşama ise somut işlemler 

döneminin sonuna ve soyut işlemler döneminin başlangıcına denk gelir. Bu aşamada 

çocuk standart olmayan ölçme araçlarını kullanma eğilimindedir. Dördüncü aşamada 

çocuk soyut işlemler döneminin başlarındadır ve standart ölçme araçlarına 

gereksinim duyar. Son aşamada ise çocuk soyut işlemler döneminin özelliklerini 

göstermektedir. Bu aşamada standart ölçme araçlarını kullanmakta ve bu birimlerin 

ne ifade ettiğini anlamaya başlamaktadır (B. Yıldırım, 2011). 

Okul Öncesi Eğitimde Matematiksel Beceriler 

Sınıflama 

Sınıflandırma becerileri, nesnelerin arasındaki ilişkilere bakarak 

gruplandırılmasıdır. Sınıflandırma becerilerinde nesnelerin birbirine benzer ya da 

birbirinden farklı özelliklerinin ayırt edilmesi önemlidir. Nesneleri özelliklerine göre 

sınıflandırmak birçok açıdan hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Markette ürünlerin 

çeşitlerine göre dizilmesi, evde tabakların bardakların ayrı ayrı yerleştirilmesi ve 

aradığımızı kolaylıkla bulmamız, sınıflandırma becerisinin hayatımızı 

kolaylaştırdığına ilişkin örneklerdir. (Tarım ve Dinç Artut, 2012). Nesneleri 

gruplayarak, sınıflandırma yapmak çocuklar için önemli zihinsel becerilerdendir. 

Çocuklar sınıflama yaparken materyalleri; renk, şekil, boyut, materyal, sınıf adı gibi 

aynı ölçüte göre ayırmaktadırlar. Çocukların oynadığı oyuna göre materyallerini 

belirlemesi (evcilik oyunu için uygun oyuncakların seçilmesi), boya kalemlerinin 

renk çeşitlerine göre ayrılması gibi (Veziroğlu, 2011). 

Sıralama 

Sıralamada nesnelerin belirli bir özelliğine göre sıraya dizilmesi söz konudur. 

Örneklendirmek gerekirse; renklerin en açıktan en koyuya doğru dizilmesi, 

çubukların en kalından en inceye doğru dizilmesi gibi. Çocuklar sıralamayı üç 

aşamada öğrenirler: 
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Birinci aşamada, çocuk diziyi oluşturan parçaları izole olmuş çiftler şeklinde 

oluşturmayı başarır. İkinci aşamada, çocuk rastgele farklı bir parça alarak deneme-

yanılma yoluyla oluşturabilir. Üçüncü aşamada, dizinin en uzun, en kısa, en büyük 

gibi özelliklere sahip nesnesi seçilerek diğerleri o nesne ile kıyaslayarak dizilebilir 

(Akman, İpek Yükselen ve Uyanık, 2003). 

Karşılaştırma 

Ginsburg, Greenes ve Balfanz (2003), çocukların okul öncesi dönemde 

uzunluk, ağırlık, hacim, sıcaklık, zaman ve para ile ilgili fikirleri keşfettiklerini 

belirtmiştir. Bu yüzden nesnelerin uzunluk ve yükseklikleri bakımından ölçülmesine, 

sıralanmasına ve uzunlukları ile yüksekliklerinin karşılaştırılmasına özel dikkat 

çekilmesi gerektiğini belirtmektedir. Çocuklar uzunluk ve yükseklik karşılaştırmaları 

yapmayı öğrenirler. Anasınıfı seviyesinde birçok karşılaştırma deneyiminden sonra, 

çocuklar standart olmayan birimleri (blokları) kullanmayı öğrenirler ve daha sonra 

standart birimleri (metre, santimetre gibi) uzunluk ölçmek için kullanırlar. 

Çocukların ölçme ve sıralama becerilerindeki gelişim, materyalleri ve resimleri 

fiziksel açıdan karşılaştırarak edindikleri deneyimlerle ilişkilidir. Çocuklar 

karşılaştırma yaparken iki nesne arasındaki ilişkiye bakmakta ve bu nesneleri 

belirgin bir özelliklerine göre kıyaslamaktadırlar. Çocuklar günlük yaşamda 

karşılaştırmaları sıklıkla yaparlar. Karşılaştırma yaparken duyuları yoluyla 

edindikleri algıların benzer ve farklı yönlerini incelerler. Oyunlar içinde yer verilen 

nesnelerin benzer ya da farklı özelliklerini bulmaktan büyük keyif alırlar (Veziroğlu, 

2011). 

Örüntü 

Çocuklar; anaokulu seviyesinde şekil, boyut, renk, sayı, harf, ritim veya aşama 

gibi konuları içeren; ABAB gibi tekrarlanan örüntüleri ve 2, 4, 6, 8, gibi gelişmiş 

örüntüleri keşfederler. Çocuklar kopyalama, tamamlama, devam ettirme-

(genişletme), örüntüleri tanımlama ve bir sonra gelecek olan örüntüyü tahmin etme 

gibi becerileri kullanır. Çocuklar, örüntülerin farklı biçimlerde gösterilebileceğini 

öğrenirler (Ginsburg, Greenes ve Balfanz, 2003). Örüntüleme, nesnelerin dizilişlerini 

değiştirme, betimleme, yeniden oluşturma gibi etkinlikler uygulamaktır (Akman, 
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İpek Yükselen ve Uyanık, 2003). Örüntüler nesnelerin şekillerine ya da sayılarına 

göre belirli bir düzene konması ile oluşmuş yapılardır. Bu dizilerin kurallarını 

oluşturmak matematiksel modelleme kavramı ile ifade edilebilir. Matematiksel 

modellemedeki kuralların belirlenmesi ise matematiksel düşünmenin önemli bir 

özelliğidir. Tekrarlayan örüntüler, genişleyen örüntüler ve ilişkilere dayalı örüntüler 

olmak üzere üç çeşit örüntü vardır. Örüntülere dayalı etkinliklerin erken yaşlardan 

itibaren çocuklara sunulması, problem çözme becerilerinin gelişimine yardımcı olur 

(Tarım ve Dinç Artut, 2012). 

Okul Öncesi Eğitimde Matematiksel İşlem Becerileri 

Çocuklar okula başlamadan önce basit bazı toplama ve çıkarma işlemlerini 

anlayabilirler ve çoğunlukla simetri, büyük sayılar gibi karışık matematiksel 

konulara doğal olarak ilgi gösterirler (Ginsburg, Greenes ve Balfanz, 2003).  

Toplama 

Toplama, iki doğal sayıdan birer birer sayarak birinin diğer sayının üzerine 

eklenmesidir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar bir kümedeki elemanların tamamını 

sayarak eklerler. Yani, birinci kümedeki nesneleri sayıp sonra diğer kümedeki 

nesneleri de sayarak toplam sayıyı bulurlar. Örneğin, çocuklara 6 bilye verip “burada 

kaç bilye var” diye sorulduğunda, çocuk “altı tane” diye belirtse bile, “sana üç bilye 

daha veriyorum” dendiğinde en baştan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyerek 

sayacaktır (Aktaş Arnas, 2012). 

Çıkarma 

Çıkarma işlemi, birinci sayıdan başlayarak ikinci sayı kadar geriye doğru birer 

birer sayma şeklinde yapılır. Çocuklara çıkarma işlemi öğretilmeden önce geriye 

doğru sayma öğretilmelidir. Çıkarma işlemine geçmeden önce; parça-bütün, birebir 

eşleştirme, bütünün parçalarından büyük olduğu düşüncesi ve tersine 

dönüştürülebilirlik kavramlarının kazanılmış olması gerekmektedir (Baydemir, 

2011). Çocuklar, anaokulu seviyesinde; karışık olan nesne gruplarının bir miktarını 

veya tamamını belirlemek ve verilen bir miktara eşit sayıyı bulmak için, sayıları 

ayırırlar. Çocuklar, iki grubu karşılaştırarak çıkarma işlemini yapabilirler, hangisinin 



 

67 
 

daha fazla olduğunu söyleyerek grubun az nesne olan alt kümesini çıkarırlar ve 

geriye kalanın sayısını bilirler. Çocuklar anasınıfı seviyesinde, toplama ve çıkarma 

hikâyeleri anlatmayı da öğrenirler ve anasınıfı seviyesinde toplama ve çıkarma sayı 

cümlelerini yazmaya başlayabilirler. (Ginsburg, Greenes ve Balfanz, 2003). 

Eşit Paylaşım/Bölme 

Eşit paylaşım, bölme işleminin temel özelliğidir. Kimi çocuklar informal 

yollarla nesneleri eşit paylaşma eğilimindedirler. Elindeki yiyeceği kardeşiyle 

paylaşan çocuğun “sana bir tane, bana da bir tane” gibi ifadeler kullandığı görülür 

(Tarım ve Dinç Artut, 2012). Çarpma işlemi anasınıfı seviyesinde eşit grupların 

toplanmasının tekrarı olarak tanıtılmaktadır. Bölme işlemi ise hem anaokulu hem de 

anasınıfı seviyesinde nesne gruplarının eşit olarak paylaştırılması olarak 

anlatılmaktadır (Ginsburg, Greenes ve Balfanz, 2003). 

Okul Öncesi Eğitimde Verilen Matematik Eğitiminin Amaçları 

Matematik eğtiminin temeli, okulöncesi eğitim döneminde başlar. Çocukların 

bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimi ve özbakım becerilerine yönelik iyi 

alışkanlıklar kazanması ile ilköğretime hazırlık ülkemiz okul öncesi eğitim 

programının temel amaçları arasındadır (Tarım ve Dinç Artut, 2010). Okul öncesi 

dönemdeki matematik etkinlikleri, çocuklara basit ve gelişim seviyelerine uygun 

şekilde sunulduğunda; çocuklar matematiksel kavramları tanıma ve öğrenme, 

problemleri tanıma, olası çözümleri düşünme, problemi çözme, nesnelerin 

özelliklerini belirtme, eşleştirme, gruplama, sıralama gibi becerileri kazanmaktadır 

(Arı ve Çelebi Öncü, 2005). Çocuklar bu becerileri oyun yoluyla öğrenirler; fakat 

sadece oyunla kendi kapasitelerini gerçekleştiremezler. Psikolojik araştırmaların 

büyük bir çoğunluğu, çocukların potansiyel gelişim seviyelerine ulaşmaları için; 

çocukların günlük deneyimleri kadar yetişkin rehberliğinin de önemli olduğunu 

göstermektedir (Ginsburg, Greenes ve Balfanz, 2003). 

Çocuklar, okul öncesi eğitim kurumlarına çok farklı bilgi düzeylerine sahip 

olarak başlamaktadırlar. Öğretmenlerin çocukların bireysel farklılıklarını göz önünde 

tutarak, onların gereksinimlerine uygun kavramları geliştirecek nitelikli programlar 
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hazırlaması, programı farklı zamanlarda ve farklı etkinliklerle onlara sunması 

gerekmektedir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar matematik ile ilgili etkinlikler 

yaparken, matematik kavramlarını ve problem çözmeyi öğrenirler. Matematik 

etkinlikleri çocukların, nesneleri keşfederek, sınıflandırma, eşleştirme, karşılaştırma, 

sıralama yapmalarını sayıları ve sayılara bağlı ölçme niceliklerini anlamaya 

başlamalarını sağlamaktadır. Okul öncesi dönemde çocuklar matematik kavramlarını, 

günlük aktiviteler içerisinde matematiğe ait kavramlarla karşılaşarak ve çevresindeki 

materyalleri keşfederek kazanmaya başlamaktadır (Uyanık ve Kandır, 2010). Okul 

öncesi eğitimde çocuklara verilen matematik eğitiminin temel amacı; çocukların 

zihin gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, çözüm yolları üretebilmelerini ve 

anlamalarını sağlamak, kavramsal anlayışlarını desteklemektir (Bulut Pedük, 2007). 

Akman, İpek Yükselen ve Uyanık (2003), okul öncesi dönemde matematik 

etkinliklerinin düzenlenmesindeki amaçları şöyle belirtmişlerdir: 

1. Sayısal yetenekleri öğretmek ve geliştirmek: Sayıları tanıma, nesneleri 

karşılaştırma, sayma sırasını takip etme, sıra sayılarını kullanma, nesneleri 

sınıflandırma, eşleştirme yapma. 

2. Tam sayı bilgisini öğretmek ve geliştirmek: Nesnelerden oluşan iki kümeyi 

birleştirmek, iki nesne kümesinden hangisinin daha büyük olduğuna karar vermek, 

bir kümeden iki eşit küme oluşturmak. 

3. Parçaların anlamını belirtmek: Nesnelerin iki parçaya bölünebileceğini 

göstermek, nesnelerin yarıya bölünebileceğini göstermek. 

4. Ölçme yeteneklerini kullanmayı göstermek: Doğrudan sınıflandırma 

karşılaştırmaları kullanmak ve nesnelerin ölçülerine karar vermek, önce ve sonrayı 

ayırt etmek, parayı tanımak ve kullanmak, gün içindeki konuşmalarda saat ve 

dakikayı kullanmak, 

5. Geometri yeteneğini geliştirmek: Basit düzlemi, üç boyutlu şekilleri 

tanıyabilmek, basit geometrik örüntüleri tekrarlayabilmek, tanımlayabilmek, ayırt 

edebilmek, nesneleri büyüklüklerine ve konumlarına göre sınıflayabilmek ve benzer 

figürlerle şekiller inşa edebilmek, 
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6. Olasılık yeteneklerini geliştirmek: Basit bilgilendirici grafikleri 

anlayabilmek, basit yatay ve dikey çubuk grafiklerini algılayabilmek olarak 

sıralanabilir (Akman, İpek Yükselen ve Uyanık, 2003). 

Sarama ve Clements (2006) ile Kehl ve arkadaşları (2007) ise; okul öncesi 

eğitim sürecinde yapılan matematik eğitiminin amaçlarını şu şekilde ifade 

etmişlerdir: 

1. Matematiğe karşı olumlu tutum ve ilgi oluşturma, 

2. Sıralama yapma ve örüntü oluşturma, 

3. Birebir eşleştirme yaparak 20’ye kadar sayma (her bir nesneyi bir rakam ile 

eşleştirme), 

4. Bir grup nesneyi sayma ve son sayının o nesne grubunun küme sayısı 

olduğunu söyleme, 

5. Bir kümedeki nesneleri saymadan sezgisel olarak kümedeki nesne sayısını 

söyleme yeteneğini geliştirme, 

6. 20’ye kadar olan sayıları tanıma, 

7. Nesneleri eşit olarak gruplara ayırma, 

8. Söylenilen veya gösterilen sayının bir fazlasını söyleme, 

9. Küçük gruptaki nesneleri ayırma ve birleştirme, 

10. Her bir grupta kaç tane nesne olduğunu söyleme, 

11. Basit ölçümler yapma, 

12. 10’a kadar sayılarla basit toplama ve çıkarma işlemi yapma, 

13. Üçgen, daire, kare ve dikdörtgen şekillerini tanıma ve isimlerini söyleme, 

14. Özelliklerine göre nesneleri sınıflandırma, 
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15. Nesneleri ve resimleri kullanarak basit grafikler oluşturma (Akt: Aktaş Arnas, 

2012). 

Okul Öncesi Eğitimde Matematik Eğitimi Programları 

Ertle ve arkadaşları (2008)’nın aktarımına göre; Balfanz (1999), erken 

çocukluk sınıflarının veya çocuk bakım merkezlerinin birçoğunda çocuklara sunulan 

matematik eğitiminin basit şekiller ve küçük sayılarla sınırlandırıldığını ve 

matematik eğitiminin sadece bu konularla sınırlandırılmaması gerektiğini 

belirtmiştir. Copley (2000), erken çocukluk dönemi matematik programlarının içeriği 

zengin, çeşitlendirilmiş ve birbiriyle ilişkili olmalı, matematiksel süreç problem 

çözme, sebep-sonuç ilişkisi kurma ve ifade etmeye dönük olmalı, çevre ve 

materyaller çocukların anahtar kavramları keşfetmelerine yardımcı olmalı, çocuğu 

merkeze alan seçimlerde, çocukların ilgileri, bilgi ve yetenekleri dikkate alınmalıdır 

(Akt: Bulut Pedük, 2007). Ertle ve arkadaşları (2008), okulöncesi eğitim 

kurumlarında çocuklara sunulan matematik öğrenmeyi desteklemek için Amerikan 

Ulusal Küçük Çocukların Eğitimi Birliği ve Ulusal Matematik Öğretmenleri 

Konseyi, (NAEYC/NCTM) 2002’de kısmen belirttiği destekleyici 5 temel unsurdan 

söz etmektedir. Bunlar; eğitici zengin bir çevre, oyun, öğretilebilir bir an, projeler ve 

programdır. 

1. Çevre: Okulöncesi sınıfı veya günlük bakım merkezi, matematik ve diğer 

becerilerin öğretimi için çok çeşitli materyalleri içeren zengin bir ortam olmalıdır. 

Çocukların oyunlarını, keşiflerini ve buluşlarını teşvik edici blok köşesi, su tablası ve 

bilim köşesi gibi alanlara bölünmelidir. 

2. Oyun:  Erken matematik eğitimi için ikinci önemli öge oyundur. Çocuklar 

kendi günlük matematik bilgilerini oyun yoluyla oluştururlar. Oyun, -özellikle de 

blok oyunları- çocuklara matematiksel açıdan daha gelişmiş aktiviteleri anlamak ve 

keşfetmek için önemli fırsatlar sunar. Oyun, çocukların matematiksel yeteneklerinin 

gelişimi ve genel olarak zihinsel gelişimleri için önemlidir. Ancak yeterli değildir. 

Çocukların oynamanın ötesinde özellikle diğerlerinin deneyimleriyle ilgili iletişim 

kurmaya ve matematiksel açıdan onları görmeye ihtiyacı vardır. 
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3. Öğretilebilir An- Öğrenme için Uygun Zaman: Okulöncesi eğitim, yaygın 

kabul gören, bir yetişkin rehberlik şeklidir. Öğretilebilir an, öğrenmeyi teşvik için 

kullanılabilen, öğretmenin dikkatli gözlemleriyle çocukların oyunları sırasında 

kendiliğinden ortaya çıkan durum ve öğrenme için uygun zamanı ifade eder. 

4. Projeler: Sınıfın bir haritasının nasıl yapılacağı gibi günlük hayatla ilişkili 

karışık bir konunun, kapsamlı bir şekilde, öğretmen öncülüğünde ve rehberliğinde 

çocuklar tarafından keşfedilmesine yönelik etkinlikler bütünüdür. Bu tür bir proje; 

mekân, ölçme, tanımlama, perspektif gibi pratik olarak uygulamaya müsait bütün 

matematik ve bilim gibi diğer konuları içerebilir. Bunlar, çocuklara günlük hayattaki 

problemlere karşı duyarlı olmayı öğrettiği gibi, eğlenceli ve uyarıcı da olabilir. 

5. Matematik Programı: Beşinci önemli öğe bir matematik programının 

uygulanmasıdır. Matematik programı; yıl boyunca matematiksel konuları öğrenmede 

çocuklara yardımcı olmak için planlanmış aktiviteler bütününü kapsar. 

Burada belirtilen ilk iki öğe -zengin bir çevre ve oyunda-, yetişkinlerin etkisi 

dolaylıdır. Ancak diğer üç öğe; öğretilebilir an, projeler ve özellikle matematik 

programında yetişkinlerin doğrudan etkisi daha fazladır. Sonuç olarak erken 

matematik eğitiminin başarısı bu öğelerin iyi bir şekilde kullanılmasına bağlıdır 

(Ertle ve arkadaşları, 2008). Çocuklar, çevreleriyle etkileşim sonucu topladıkları 

bilgiyi işlerler ve buna göre tepki gösterirler. Çocukların, bir problemin çözümü 

esnasında, onlara yardım eden birçok bilişsel etkinliğe ve düşünmeye ihtiyaçları 

vardır. Çocuklar, nasıl bilgi edinileceğini ve bilginin öneminin ne olduğunu 

belirleyebilmeye gereksinim duyarlar (Kandır, Orçan, 2011). Ayrıca, ekonomik 

olarak dezavantajlı ailelerden gelen küçük çocukların orta ekonomik gelir 

düzeyindeki akranlarına göre daha az destek almakradırlar ve bu çocukların erken 

çocukluk döneminde başlayan matematiksel bilgi düzeylerinde sosyo-ekonomik 

durumla ilgili farklılıklar vardır (Starkey, Klein ve Wakeley 2004). Bunun için okul 

öncesi eğitimde iyi hazırlanmış matematik eğitimi programlarına ve bu süreçte 

nitelikli öğretmen desteğine çok büyük ihtiyaç vardır. 
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Sosyal Beceri, Sosyal Problem Çözme Becerisi ve Akademik Başarı İlişkisi 

Son zamanlarda araştırmacıların erken akademik başarı ile bilişsel ve sosyal-

duygusal belirleyiciler arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalara yöneldikleri 

görülmektedir (McClelland, Morrison ve Holmes, 2000; Suchodoletz ve diğerleri, 

2009; Arnold ve arkadaşları, 2006; Meagher, 2008; Dobbs ve diğerleri, 2006; 

Rhoades ve arkadaşları, 2011; Bloom ve diğerleri, 2007; Malecki ve Elliott, 2002; 

Kandır ve Orçan, 2011a). Araştırmacılar, uzun süredir zekânın okul performansının 

tahmin edilmesinde anahtar öge olduğunu düşünmektedirler. Webster-Stratton, Reil 

ve Stoolmiller (2008), araştırmalardan elde edilen bulguların, duygusal öz düzenleme 

yeteneği, sosyal yeterlik, davranış problemlerinin yokluğu ve aile-öğretmen katılımı 

olarak tanımlanabilen okul hazırbulunuşluğunun, bilişsel farklılıklar ve ailesel 

faktörler kontrol altına alındıktan sonra gelecekteki akademik başarının tahmin 

edilmesinde zekâdan bağımsız ve önemli olduğunu gösterdiğini belirtmiştir. 

Webster-Stratton, Reil ve Stoolmiller (2008), okul hazırbulunuşluğu için risk ve 

önleyici faktörleri 4 grupta toplamıştır: 

1. Duygusal öz düzenleme: Dikkat ve süreklilik, prososyal problem çözme, 

öfke kontrolü yeteneği, duygusal ifadeleri kelimelerle belirtme ve bir göreve 

odaklanma yeteneğidir. 

2. Sosyal yeterlik: Paylaşma, yardımlaşma, arkadaşlık kurma ve sürdürme ve 

pozitif akran etkileşimleridir. 

3. Öğretmen-aile katılımı: Telefonla görüşmeler yapma, etkinlik/haber bülteni 

ve ev ödevleri 

4. Davranış problemlerinin olmayışı: Kurallara ve öğretmenin yönergelerine 

uyma, düşük sözel, fiziksel saldırganlık ve negatif etkenlerdir. 

Webster-Stratton, Reil ve Stoolmiller (2008), okul hazırbulunuşluğu kavramını 

etkileyen faktörleri aşamalı bir model üzerinde göstermektedir. 
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Şekil 3: Okul hazırbulunuşluğunu etkileyen faktörlerin aşamalı gösterimi 

(Kaynak: Webster-Stratton, Reil ve Stoolmiller, 2008: 474). 

Risk Faktörleri 

Zayıf sınıf yönetimi 

Zayıf öğretmen-aile etkileşimi 

Düşük okul hazırbulunuşluğu 

Yoksulluk 

 

Kısa Vadeli Sonuçlar 

Duygusal düzensizlik 

Zayıf sosyal beceriler 

Zayıf aile-öğretmen etkileşimi 

Davranış problemleri 

Uzun Vadeli Sonuçlar 

Akademik başarısızlık ve gerilik 

Davranış problemleri 

Okulu terk etme 

Davranış suçları 

Uyuşturucu madde bağımlılığı 
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Sosyal beceriler, akademik başarı için temel oluşturma açısından önem 

taşımaktadır. Sosyal becerilere sahip olan çocukların akademik başarıları, sosyal 

becerilere sahip olmayan diğer çocuklara göre daha üst düzeydedir. Bu bağlamda 

sosyal becerilerin kazanımını, akademik başarının ilk basamağı olarak 

değerlendirmek mümkündür (Palut, 2003; Özbey, 2009). Çocukların öğrenme ile 

ilgili sosyal becerileri (kişilerarası beceri ve çalışma ile ilgili beceriler dahil) erken 

okul performansına katkıda bulunmaktadır (McClelland, Morrison ve Holmes, 2000). 

Çocukların, bilgi edinme sürecinde çevreleriyle etkileşim halinde oldukları, daha 

sonra topladıkları bilgiyi işledikleri ve buna göre tepkiler geliştirdikleri 

belirtilmektedir. Çocukların, bir problemin çözümü sırasında, onlara yardım eden 

birçok bilişsel etkinliğe ve bunlarla ilgili düşünmeye ihtiyaçları vardır. Çocuklar, 

nasıl bilgi edinileceğini ve bilginin neden önemli olduğunu anlayabilmek için 

başkalarıyla iletişim kurmaya gereksinim duyarlar. Erken öğrenme becerilerini ve 

sosyal becerilerini geliştirmeden bunu yapamazlar. Çocuklar için erken öğrenme 

becerileri ve sosyal becerilerin, kendileri ve diğerleri tarafından değerli olduğunun 

anlaşılması önemlidir (Kandır ve Orçan, 2011a). Sonuç olarak; sosyal beceri ve 

problem davranışlarla erken akademik beceri ve geleceğe dönük akademik başarı 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyacak çalışmalara önem verilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 KONU İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ARAŞTIRMALAR 

Sosyal Beceri ve Sosyal Problem Çözme Becerisi İle İlgili Yapılan 

Araştırmalar 

Erten (2012), yaptığı araştırmada; okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş 

grubu çocuklarının sosyal beceri, akran ilişkileri, sosyal konumları ve okula uyum 

düzeylerinin eğitim-öğretim yılı içinde değişiklik gösterip göstermediğini 

incelemiştir. Araştırmada,  okul öncesi eğitime devam eden 175 (91 kız, 84 erkek) 

çocuk ve 12 anaokulu öğretmeni örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın 

verileri “Kişisel Bilgi Formu, Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği, Akranların 

Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği, 5-6 Yaş Çocukları İçin Okul Uyumu Öğretmen 

Değerlendirme Ölçeği, Resimli Sosyometri Ölçeği ve Sosyal Beceri Gözlem Formu” 

ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri 

düzeyleri eğitim öğretim dönemi içerisinde düşüş gösterirken; akran ilişkileri, sosyal 

konum düzeyleri, okula uyum düzeylerinin artış gösterdiğini belirtmiştir. 

Karaoğlu (2011), “Başarıya İlk Adım Erken Müdahale programının Sınıf ve Ev 

Modülü ve sadece Sınıf Modülü uygulamalarının 5-6 yaş çocuklarının problem 

davranışlarına, sosyal becerilerine ve akademik etkinliklerle ilgilenme sürelerine olan 

etkisini incelemek amacıyla bir araştırma yapmıştır. Araştırma, ön test-son test 

kontrol gruplu yarı deneysel modelde yapılmıştır. Araştırmanın verileri, anasınıfları 

ve anaokullarındaki 5-6 yaş grubu 24 çocuktan elde edilmiştir. Bu çocukların 

problem davranışlarına (dışsallaştırılmış ve içselleştirilmiş) ve sosyal becerilerine 

(işbirliği, atılganlık ve kendini kontrol) ilişkin veriler Sosyal Beceri Derecelendirme 

Ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında; Başarıya İlk Adım 

programının Sınıf ve Ev Modülünün birlikte uygulanması sonucu; deney grubunun 

problem davranışları ve dışsallaştırılmış problem davranışları kontrol grubuna göre 

anlamlı derecede azaldığı, sosyal beceri ve alt boyutlarından işbirliği, atılganlık ve 

kendini kontrol becerilerini de anlamlı düzeyde arttığı gözlemlenmiştir. Sadece Sınıf 

Modülü kullanılan grubun, problem davranışları ve dışsallaştırılmış problem 

davranışlarına ait öntest-sontest puanlarının, grup içinde anlamlı düzeyde değişiklik 

gösterdiği; sosyal becerileri ve işbirliği, atılganlık ve kendini kontrol becerisi gibi alt 
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boyutları puanlarının kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde arttığı gözlemlenmiştir. 

Sadece Sınıf Modülü kullanılan grubun, içselleştirilmiş problem davranışlarda 

herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. Araştırmacı, akademik etkinliklerle ilgilenme 

süreleri için yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; Başarıya İlk Adım programının 

hem Sınıf ve Ev modülü hem de sadece Sınıf modülü uygulamasının uygulamaya 

katılan çocukların akademik etkinliklerle ilgilenme sürelerini uygulamaya 

katılmayan kontrol grubuna göre anlamlı derecede artırdığını bulmuştur. 

Yurtseven (2011), annelerin çocuğa kitap okuma sıklığı, çocuğun okul öncesi 

eğitimi alma durumu ve annelerin çocuk kitabı seçimindeki uzmanlığının çocuğun 

sosyal becerileri üzerindeki etkisi incelemek amacıyla bir araştırma yapmıştır. 

Araştırmanın verilerinin elde edilmesi için öğretmenlerden çocukların sınıf içi sosyal 

becerilerini göz önünde bulundurarak her bir çocuk için Avcıoğlu (2007) tarafından 

geliştirilen “Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği”ni doldurmaları istenmiştir. 

Annelerden de çalışma kapsamında araştırmacı tarafından oluşturulan “Demografik 

Anket” ve Aram Aviram (2001) tarafından geliştirilen “Annelerin Çocuk Kitapları 

Seçimindeki Uzmanlık Düzeylerini Belirleme Anketi (AÇKSUDBA)” ni 

doldurmaları istenmiştir.  Araştırmanın analiz sonuçları, annelerin kitap okuma 

sıklığı ve çocuk kitabı seçimindeki uzmanlığı ile çocukların okul öncesi eğitim alma 

değişkenlerinin çocukların sosyal becerilerini etkilendiğini ortaya koymuştur. 

Öziskender (2011), Orff yaklaşımı ile yapılan okulöncesi müzik eğitiminin 

çocukların sosyal becerilerinin gelişimine etkisini incelemek amacıyla bir araştırma 

yapmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, bir okulöncesi eğitim kurumuna devam 

eden, 6 yaş grubu çocuklarından rastgele seçilen 40 çocuk oluşturmaktadır. 

Araştırmada, “Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği” (4-6 yaş)’nin dokuz alt 

ölçeği (Kişiler Arası İletişim Becerileri, Kızgınlık Davranışını Kontrol Etme ve 

Değişikliklere Uyum Sağlama Becerileri, Akran Baskısı ile Başa Çıkma Becerileri, 

Sözel Açıklama Becerileri, Kendini Kontrol Etme Becerileri, Hedef Belirleme 

Becerileri, Dinleme Becerileri, Görevleri Tamamlama Becerileri, Sonuçları Kabul 

Etme Becerileri), alınarak 40 çocuğun her biri için orff yaklaşımı ile müzik 

eğitiminden önce ve sonra okul öncesi öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. 

Araştırmacı araştırmanın sonunda; Orff Schulwerk yaklaşımı ile verilen okul öncesi 
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müzik eğitiminin, bu eğitimin verilmediği okul öncesi 6 yaş grubu çocuklara göre 

“Kişiler Arası İletişim, Kızgınlık Davranışlarını Kontrol Etme ve Değişikliklere 

Uyum Sağlama, Sözel Açıklama, Amaç Oluşturma, Görevleri Tamamlama 

Becerileri” sosyal becerilerini daha fazla geliştirdiğini gözlemlemiştir.  

Eti (2010), yarı-deneysel olarak yaptığı çalışmada, drama etkinliklerinin okul 

öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların sosyal becerileri 

üzerine etkisini incelemiştir.  Çalışma grubunu, bir okul öncesi eğitim kurumundan 

21’ i deney, 22’ si kontrol olmak üzere toplam 43 çocuk oluşturmuştur. Deney 

grubuna; ilişkiyi başlatma ve sürdürme sosyal becerisini geliştirmeye yönelik 

hazırlanan 22 yaratıcı drama etkinlik planı, 15 hafta boyunca uygulanmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre; ilişkiyi başlatma ve sürdürme sosyal becerisi kontrol 

grubu ve deney grubu öntest - sontest toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığını belirtmiştir. İlişkiyi başlatma ve sürdürme sosyal becerisi, deney ve 

kontrol grubu öğretmen anketi öntest – sontest toplam puanları arasında anlamlı bir 

farklılık olduğunu saptamıştır. Deney ve kontrol grubunu oluşturan çocukların 

belirlenen sosyal statülerinin, akranlarından elde edilen sosyometrik veri analizi 

sonuçlarına göre, öntest-sontest değerlendirmelerinde deney grubu lehine bir farklılık 

tespit etmiştir. 

Koruklu ve Yılmaz (2010), çatışma çözme ve arabuluculuk eğitiminin altı yaş 

grubu çocukların problem çözme becerilerine etkisini incelemişlerdir. Çalışmada, ön 

test son test deney öncesi model kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında Koruklu ve 

Özdil (2008) tarafından geliştirilmiş olan “Kişilerarası Problem Çözme Ölçeği” 

kullanılmıştır. Araştırmacılar çalışmayı, video kaydı ve gözlem tekniğinden 

yararlanarak nitel verilerle desteklemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, çatışma 

çözme ve arabuluculuk eğitimi altı yaş grubu çocukların problem çözme becerilerini 

etkilemektedir. Nitel verilerden elde edilen bulguların sonucuna göre ise, çocukların 

eğitimden sonra yapıcı problem çözme becerisini ortaya koyan ifadeler kullanmaya 

başladıkları gözlemlenmiştir. Araştırmacılar araştırmadan elde edilen bulgulara göre, 

okulöncesi dönemde çocuklara verilecek çatışma çözme ve arabuluculuk eğitiminin 

onların, problem çözme davranışlarını etkilediğini saptamışlardır.  
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Günindi (2010), anasınıfına devam eden altı yaş grubu çocuklarına uygulanan 

sosyal uyum beceri eğitiminin çocukların sosyal uyum becerilerinin gelişimine etkisi 

incelemiştir. Araştırma; 2009–2010 eğitim öğretim yılında, anasınıfına devam eden 

altı yaş grubundaki 36 çocukla yürütülmüştür. Araştırmanın verileri; ‘Sosyal Uyum 

ve Beceri Ölçeği’ ile elde edilmiştir. Araştırmacı, deney grubunun sosyal uyum 

becerilerinde artış gözlenirken, sosyal uyumsuzluk davranışlarında ise azalma 

olduğunu gözlemlemiştir. Uygulama sonunda yapılan kalıcılık testi ile deney 

grubunun sosyal uyum becerilerindeki artışın devam ettiğini belirtmiştir. 

Orhan (2010), anaokulları ve anasınıflarına devam eden özel gereksinimli 

çocuklar ile normal gelişim gösteren çocukların sosyal beceri ve problem 

davranışlarını belirleyerek kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin, kaynaştırmaya ilişkin 

görüşleri arasında bir ilişki olup olmadığını incelemiştir. Araştırmaya, anaokulları ve 

ilköğretim okulları bünyesindeki anasınıflarında görev yapan toplam 57 okulöncesi 

eğitim öğretmeni ve bu sınıflarda eğitime devam eden normal gelişim gösteren 320 

çocuk ile kaynaştırma eğitimi alan 64 çocuk katılmıştır. Orhan (2010), özel 

gereksinimli çocuklar ile normal gelişim gösteren çocukların sosyal beceri ve 

problem davranışları arasında anlamlı düzeyde bir fark olduğunu, kaynaştırma sınıfı 

öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin ise olumsuz yönde olduğunu ve 

kaynaştırma sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin olumsuz görüşe sahip 

olmaları ile çocukların dışsallaştırılmış problem davranışları arasında bir ilişki 

olduğunu bulmuştur. 

Özbey (2009), okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık 330 

çocuğun, sosyal becerileri ve problem davranışlarına ilişkin durum tespiti yapmış ve 

sosyal becerileri destekleme ve problem davranışları azaltmaya yönelik hazırlanmış 

eğitim programının etkililiğini incelemiştir. Eğitim programının uygulanmasında ise 

15 kontrol grubunda 15 deney grubunda olmak üzere toplam 30 çocuk araştırma 

kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri, “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği 

(Preschool and Kindergarten Behavior Scales -PKBS-2)” geçerlilik ve güvenirlik 

çalışması yapılarak kullanılmıştır. Ölçek, Sosyal Beceri ve Problem Davranış Ölçeği 

olmak üzere iki bağımsız ölçekten oluşmaktadır. Çocukların sosyal becerilerinin 

çocukların cinsiyeti, doğum sırası, baba öğrenim düzeyi gibi değişkenlere göre 
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farklılık gösterdiğini, çocukların problem davranışları; çocukların cinsiyeti, doğum 

sırası, okul öncesi eğitime devam süresi, baba öğrenim durumu, baba mesleği, 

öğretmenlerinin yaşı, kıdemi, mezun oldukları okul ve medeni durumlarına göre 

anlamlı farklılık gösterdiğini, destekleyici Eğitim Programı sonrasında deney ve 

kontrol gruplarının Sosyal Beceri Ölçeği ve Problem Davranış Ölçeğinden aldıkları 

puanların karşılaştırılması sonrasında deney grubu lehine anlamlı farklılık bulmuştur. 

Eğitim programının kalıcılığına ilişkin yapılan kalıcılık testinde deney grubuna 

uygulanan eğitim programının etkisinin devam ettiğini saptamıştır. 

Baker-Henningham, Walker, Powell ve Meeks-Gardner (2009), yaptıkları 

çalışmada, Muhteşem Yıllar Öğretmen Eğitimi ve Dinozor Dina Sınıf Programı 

(Dina Dinosaur Classroom Curriculum) kullanarak, anaokulu ve anasınıfı 

öğretmenlerinin pozitif davranışlarının artırılması ve çocukların sosyal-duygusal 

becerilerinin geliştirilmesini amaçlamışlardır.  Araştırma, Jamaika-Kingston ’da 5 

okulöncesi eğitim kurumunda (3 okulda 15 sınıfta ve 2 okulda 12 sınıfta) toplam 27 

sınıfta yürütülmüştür. 4 kategorili yapılandırılmış gözlem formları hazırlanmış ve 

öğretmen davranışları bu gözlem formlarına kaydedilmiştir. Araştırmanın 

değerlendirilmesi ise gözlem formlarına kaydedilen öğretmen davranışlarının dört 

gözlemci tarafından derecelendirilmesi ile yapılmıştır. Değerlendirilen öğretmen 

davranışlarından ikisi sınıf atmosferi ile ilgili, ikisi çocuk davranışları ile ilgilidir. 

Araştırmanın sonucunda uygulanan eğitim programının, negatif öğretmen 

davranışlarını azaltırken, pozitif öğretmen davranışlarını ve çocukların öğretmen 

tarafından desteklenen sosyal ve duygusal becerilerini artırdığını belirtmişlerdir. 

Durualp (2009) yaptığı araştırmada, anasınıfına devam eden altı yaşındaki 

çocukların sosyal uyum ve becerilerinin incelenmesi, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına 

uygun “Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi Programı”nın geliştirilmesi ve 

çocukların sosyal uyum ve becerilerinde uygulanan eğitim programının etkili olup 

olmadığı belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada, öntest-sontest-kalıcılık testli kontrol 

gruplu deneysel düzen kullanmıştır. Deney ve kontrol grupları, anasınıfına devam 

eden 48’er çocuktan oluşmuştur. Deney grubundaki çocuklara okul öncesi eğitim 

programlarına ek olarak sekiz hafta süreyle haftada üç kez Oyun Temelli Sosyal 

Beceri Eğitimi Programı uyguladıktan sonra, Işık (2007) tarafından geliştirilen 
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“Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği” ile Acun-Kapıkıran vd. (2006) tarafından 

geliştirilen “Sosyal Beceri Ölçeği” uygulayarak sontest verilerini elde etmiştir. 

Kontrol grubundaki çocuklara ise okullarında uygulanan okul öncesi eğitim programı 

dışında herhangi bir eğitim uygulamamıştır. Araştırma sonucunda, deney ve kontrol 

grubundaki çocukların sosyal uyum ve beceri puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde farklılık olduğunu bulmuştur. Deney grubundaki çocukların kalıcılık testi 

puan ortalamalarına göre Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi Programı’nın etkisinin 

devam ettiğini belirtmiştir. 

Stevens (2009), çocukların sosyal problem çözme becerileri, bilişsel esneklik 

becerileri ve öğretmen değerlendirmeleriyle belirlenen sosyal beceri ve problem 

davranışları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmanın bulguları; Washington’da 

Head Start okul öncesi eğitim sınıflarına ve anaokulu sınıflarına devam eden, düşük 

gelirli ailelerin 4,5- 6 yaş aralığındaki 85 çocuktan toplanarak elde edilmiştir. Bu 

araştırmanın hipotezlerinde, sosyal problem çözme becerisi, bilişsel esneklik ve 

sosyal beceriler ile davranış problemleri arasında önemli bir ilişki olduğuna 

odaklanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, küçük çocukların sosyal becerileri ve 

davranışlarında bilişsel esnekliğin önemi ile ilgili yeni bilgiler sağlamıştır. Stevens 

(2009), bilişsel esneklik becerisi daha iyi olan çocukların, daha az sosyal problem 

çözme strateji üretirken, daha fazla sosyal beceriye sahip ve daha az davranış 

problemi gösterdiklerini gözlemlemiştir. 

Şahin (2009), okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş 

çocuklarında, özerklik ve atılganlık düzeyleri ile sosyal problem çözme becerileri 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmada ölçme aracı olarak “Psiko-sosyal 

Gelişim Özerklik”, “Atılganlık ” ve “Sosyal Problem Çözme” ölçeği ve araştırmacı 

tarafından hazırlanan “Öğrenci Bilgi Formu” nu kullanmıştır. Problem çözme 

becerileri arttıkça, özerklik ve boyutları düzeyinin de az da olsa arttığı, özerklik 

düzeyi artıkça sosyal problem çözmenin boyutlarının da az da olsa arttığı; Alt 

boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında arkadaş edinme becerileri arttıkça maddi 

özerklik düzeyinin de anlamlı derecede arttığı; arkadaş edinme ile diğer hususlar 

arasında bir ilişki olmadığı, diğer boyutlar arasında düşük düzeyde bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Toplam sosyal problem çözme düzeyi ve arkadaş edinme 
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düzeyi arttıkça, atılganlık düzeyinin de az da olsa artığı, nesne edinme becerileri 

arttıkça atılganlık düzeyinin azaldığı sonucuna ulaşmıştır. Araştırmaya katılan 

çocukların, toplam sosyal problem çözme becerileri ile boyutları üzerinde 6 yaş 

lehine anlamlı derecede bir farklılık olduğunu tespit etmiştir. 

Obalar (2009), ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma 

becerileri ile sosyal duygusal uyum ve zekâ düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemek 

amacıyla bir araştırma yapmıştır. Öğrencilerin, cinsiyete göre; okuma yazma becerisi 

ölçekleri puanlarının, kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık gösterdiğini saptamıştır. 

Okul öncesi eğitim alıp almama durumlarına göre; okuma yazma becerisi 

ölçeklerinden aldıkları puanlar, okulöncesi eğitim alanlar lehine anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Öğrencilerin, anne-baba eğitim düzeyinin artmasının, evlerinde 

Türkçe konuşulmasının, ailelerinin ekonomik durumunun yükselmesinin ve 

okullarının bulunduğu sosyo- kültürel çevrenin iyileşmesinin okuma-yazma becerisi 

ölçeklerinden aldıkları puanları da anlamlı düzeyde etkilediğini belirtmiştir. Ayrıca 

öğrencilerin, sosyal duygusal uyum düzeyleri ve zekâ düzeyleri yükseldikçe okuma 

yazma becerisi ölçeklerinden aldıkları puanların da yükseldiğini, öğrencilerin okuma 

yazma becerileri ile sosyal duygusal uyum ve zekâ düzeyleri arasında pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır. 

Webster Strattton, Reid ve Stoolmiller (2008), “Davranış Problemlerini 

Önleme ve Okul Olgunluğunu Geliştirme: Muhteşem Yıllar Öğretmen ve Çocuk 

Eğitimi Programlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi” başlıklı bir araştırma 

yapmışlardır. Araştırma için sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarının 

devam ettiği okullar seçilmiştir. Bu okullardan birinci sınıfa devam eden veya Head 

Start anaokullarına devam eden çocuklar “Dinozor Okulu Sosyal Beceri ve Problem 

Çözme Eğitimi” programına ve öğretmenleri de “Dinozor Okulu Öğretmen Sınıf 

Yönetimi Eğitimi” programına katılmışlardır. Sosyo ekonomik düzeyi düşük ailelerin 

çocuklarının devam ettiği okullar arasından deney grubu ve kontrol grubu rastgele 

atama yoluyla belirlenmiştir. Araştırmaya toplam 1, 768 çocuk ve 153 öğretmen 

katılmıştır. Araştırmaya katılan deney grubu öğretmenlere; pozitif sınıf yönetimi 

becerileri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmiştir. Deney grubu çocuklara ise, 

eğitime katılan öğretmenler tarafından sosyal problem çözme becerilerini 
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güçlendirmek için haftalık dersler uygulanmıştır. Eğitim yılının başında ve sonunda 

bağımsız gözlemciler tarafından çocukların davranışları ve öğretmenlerin sınıf 

yönetimi becerileri gözlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; eğitim alan deney 

grubu öğretmenleri, kontrol grubu öğretmenlerinin göre daha pozitif sınıf yönetimi 

becerileri kullandıklarını, eğitim alan deney grubu çocuklaının, kontrol grubu 

çocuklarına göre daha fazla sosyal beceri ve duygusal olgunluk düzeyine sahip 

olduklarını ve daha az davranış problemleri sergilediklerini saptamışlardır. 

Albayrak Sargın (2008), “ergenlik dönemindeki öğrencilerin saldırgan 

davranışları ile öfke ve sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi” konulu bir araştırma yapmıştır. Veri toplama araçları olarak; Kişisel 

Bilgi Formu ve Sürekli Öfke ve Öfke Tarzları Ölçeği ile Sosyal Problem Çözme 

Envanteri kullanmıştır. Saldırganlık ile sosyal problem çözme arasında negatif yönlü 

bir ilişki bulmuştur. Araştırmada aynı zamanda sürekli öfke ile saldırganlık arasında 

olumlu yönde anlamlı ilişki olduğunu ve erkek öğrencilerin saldırganlık eğilimlerinin 

kızlardan yüksek olduğunu tespit etmiştir. 

Green ve arkadaşları (2008)’nın yaptığı araştırmada 6 yaşındaki çocukların, iki 

hikâyede anlatılan sosyal durumla ilgili verdikleri cevaplar ve kullandıkları atılganlık 

becerisi, pasif olma ve baskıcı olma/zorbalık yapma gibi problem çözme stratejileri 

değerlendirilmiştir. Bu hikâyeler anlatılırken, çocukların cinsiyetine göre hikâye 

kahramanının cinsiyeti de değiştirilmiştir. Araştırmaya katılan çocukların hikâyedeki 

durumla ilgili sözel ifadeleri, 13 kategori olarak belirlenen strateji başlıklarının 

uygun olanına kodlanmıştır. Ayrıca çocukların sosyal becerileri ve problem 

davranışları öğretmen tarafından değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; 

kızlar ve erkekler genel prososyal veya atılganlık stratejileri açısından benzer 

çözümler önermişlerdir, fakat kızlar erkeklere oranla daha fazla prososyal strateji 

sunmuşlardır. Antisosyal davranış ve sosyal yetkinlik ile ilgili ön tahminlerde 

öğretmen değerlendirmeleri ile kızların cevapları arasında bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Sonuçlara göre, sosyal yetkinliğin doğasını anlamak için, prososyal ve 

antisosyal davranışların tamamen etkileşim içinde olduğunun göz önüne alınması 

gerektiğini belirtmişlerdir. 
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Dereli (2008b) yaptığı “Çocuklar İçin Sosyal Beceri Eğitim Programının 6 Yaş 

Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi” başlıklı araştırmada; sosyal beceri 

eğitim programının 6 yaş grubu çocukların sosyal problem çözme becerilerine etkisi 

araştırmıştır. Araştırmacı, araştırma sonuçlarına dayanarak, Çocuklar İçin Sosyal 

Beceri Eğitim Programı (ÇİSBEP) uygulanan deneme grubundaki çocukların sosyal 

problem çözme ve duyguları anlama becerileri, kontrol grubu çocuklarına göre 

anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu, öğretmen gözlemine göre eğitime katılan 

çocukların sosyal problem çözme becerilerinde ölçülen problem durumlarına uygun 

ürettikleri çözümleri, davranışsal olarak da kazandıklarını belirtmiştir. Ayrıca 

deneme grubu çocukların sosyal problem çözme ve duyguları anlama becerileri puan 

ortalamalarında, cinsiyetin ve programın uygulanma sıklığı ve süresinin anlamlı 

farklılık oluştuşmadığını bulmuştur. Ayrıca araştırmacı, deneme grubu çocuklarının 

sosyal problem çözme becerileri ve duyguları anlama becerileri son test/kalıcılık testi 

ölçüm puan ortalamaları karşılaştırılmış ve uygulanan Sosyal Beceri Eğitim 

Programının etkisinin 8 hafta sonra da devam ettiğini bulmuştur. 

Aslan (2008), “Drama Temelli Sosyal Beceri Eğitimi”nin 6 yaş çocuklarının 

sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarına etkisinin incelenmek amacıyla bir araştırma 

yapmıştır. Araştırmanın verileri, Arı ve Çağdaş (1999) tarafından geliştirilen 

“Davranış Derecelendirme Ölçeği”nin “İşbirliği, Sosyal İlişkiler 1 (Olumlu İlişkileri 

Sürdürme) ve Sosyal İlişkiler 2 (Grupla İlişkileri Sürdürme) Davranışları Alt 

Ölçekleri” her öğrenci için ayrı ayrı doldurularak toplanmıştır. Aslan (2008) deney 

ve kontrol grubu çocuklarının, “Davranış Derecelendirme Ölçeği”nin “İşbirliği, 

Sosyal İlişkiler 1 (Olumlu İlişkileri Sürdürme) ve Sosyal İlişkiler 2 (Grupla İlişkileri 

Sürdürme) Davranışları Alt Ölçekleri” ön test puan ortalamalarının anlamlı düzeyde 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi yapmış ve 

grupların öntest puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını 

saptamıştır. Son test puan ortalamalarının anlamlılık düzeyinin değerlendirilmesinde 

ise Wilcoxon işaretli sıralar testini kullanmıştır. Yapılan istatistiksel 

değerlendirmelerin sonuçlarına göre, sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarıyla ilgili 

“Drama Temelli Sosyal Beceri Eğitimi” uygulaması sonrasında, “Davranış 

Derecelendirme Ölçeğinin”,  “İşbirliği, Sosyal İlişkiler 1 (Olumlu İlişkileri 
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Sürdürme) ve Sosyal İlişkiler 2 (Grupla İlişkileri Sürdürme) Alt Ölçekleri” son test 

puan ortalamaları arasında deney grubu lehine p<.05 düzeyinde anlamlı farklılık 

oluşturduğunu bulmuştur. 

Lane, Stanton-Chapman ve Phillips (2007) yaptığı araştırmada; ailelerin ve 

öğretmenlerin, çocukların okul olgunluğu ve akademik başarısı için gerekli olan 

sosyal becerilerin neler olduğu ile ilgili görüşleri alınmıştır. Araştırmaya 35 

öğretmen ve 124 aile katılmıştır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin ve ailelerin 

işbirliği becerileri ile ilgili benzer görüşler belirttiklerini, ancak kendini kontrol ve 

iddiada bulunma/hakkını arama becerilerinde farklı görüşlere sahip olduklarını 

göstermiştir. 

Işık (2007), anasınıfına devam eden beş-altı yaş çocuklarına sosyal uyum ve 

beceri ölçeğinin uyarlanması ve uygulanması amacıyla tarama modelinde bir 

araştırma yapmıştır. Bu araştırmanın evrenini 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 

Ankara il merkezi Keçiören ilçesinin resmi ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarına 

devam eden beş-altı yaş çocuklarının oluşturduğunu, araştırmanın örneklemini ise 

tabakalama yöntemiyle seçilmiş 250 çocuk ve ebeveynleri ile çocukların 

öğretmenlerinin oluşturduğunu belirtmiştir.  Araştırmanın verileri; “Genel Bilgi 

Formu”, “Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği” ve “Sosyo-Ekonomik Düzeyi Belirleme 

Ölçeği” kullanarak toplamıştır. Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeğinin uygulanmasıyla 

elde edilen veriler kullanarak ölçeğin, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarını 

yapmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği 

puanlarının güvenilirliği için Cronbach alfa değerleri Sosyal Uyum için .93, Sosyal 

Uyumsuzluk için .83 olduğunu bulmuştur. Uygulamalarda alfa değerlerinin yüksek 

çıkması, ölçeğin iç tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmanın 

sonunda; “Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği”nden elde edilen puanlarda sosyo 

ekonomik düzey ve cinsiyetin istatistiksel olarak etkilediğini bulmuştur. 

Domitrovich, Cortes ve Greenberg (2007), Head Start sınıflarında, okulöncesi 

eğitim çağındaki çocuklar için geliştirilmiş olan “Alternatif Düşünme Stratejileri 

Geliştirme” programı (Promoting Alternative Thinking Strategies Curriculum–

PATHS)’nın tesadüfi olarak belirlenen gruplarda etkililiği sınanmışlar ve okulöncesi 
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sınıflar için uygunluğunu değerlendirmişlerdir. Alternatif Düşünme Stratejileri 

Geliştirme” programı (Promoting Alternative Thinking Strategies Curriculum–

PATHS), hazırlanan sosyal duygusal içeriğin, öğretmen tarafından öğretildiği 

çocuklarsa sosyal olgunluğu artırmayı ve davranış problemlerini azaltmayı 

hedefleyen evrensel bir programdır. Araştırmaya, Pensilvanya’da iki bölgeden 20 

sınıf katılmıştır. Deney grubundaki 10 sınıfın öğretmeni, 9 ay boyunca haftalık 

dersler ve etkinlikler uygulamışlardır. Araştırmanın bulgularını, eğitimin öncesinde 

ve sonrasında aileler ile öğretmenlerin çocuk davranışını değerlendirme raporları ve 

çocukların davranışlarının değerlendirilmesiyle elde etmişlerdir. Araştırmanın 

sonucunda; eğitim uygulanmasından sonra deney grubu çocukların, kontrol grubu 

çocuklara göre duyguları tanıma ve anlama becerilerin açısından daha yüksek 

puanlara sahip olduğunu belirtmişlerdir. Aile ve öğretmen raporları ile deney grubu 

çocukların kontrol grubu akranlarına göre daha fazla sosyal olgunluğa sahip olduğu 

belirlenmiştir. Dahası, yılsonunda öğretmenler eğitim alan gruptaki çocukların 

diğerlerine göre sosyal yönden daha az çekingenlik gösterdiklerini belirtmişlerdir. 

Demir Şad (2007), akranları tarafından reddedilen ve kabul gören 6. 7. ve 8. 

sınıf öğrencilerinin özsaygı, sosyal beceri, davranış problemleri ve okul akademik 

başarılarının farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla bir araştırma yapmıştır. 

Araştırmaya akranları tarafından 129 reddedilen, 113 kabul edilen ve 283 ortalama 

olmak üzere toplam 525 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırma grubuna “Sosyometri 

Testi, Coopersmith Özsaygı Ölçeği, Matson Sosyal Beceri Ölçeği (MESSY)” 

uygulanmıştır. Öğrencilerde gözlenen davranış problemlerini tespit etmek için Sınıf 

Rehber Öğretmenlerine “Yenilenmiş Problem Davranış Kontrol Listesi (YPDKL)” 

doldurtulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır: Akranları tarafından 

reddedilen ve kabul edilen öğrencilerin puan ortalamaları, “Özsaygı Ölçeğinin” 

“Genel Özsaygı, Sosyal Özsaygı, Ev-Aile Özsaygısı ve Okul-Akademik Özsaygı” alt 

boyutlarında kabul edilen öğrenciler lehine anlamlı düzeyde farklılık gösterdiğini, 

bununla birlikte, akranları tarafından reddedilen ve kabul edilen öğrencilerin puan 

ortalamaları “Sosyal Beceri Ölçeğinin” “Olumlu Sosyal Beceriler” alt boyutuna göre 

değerlendirildiğinde, akranları tarafından kabul edilen öğrenciler lehine anlamlı 

farklılık olduğunu belirtmiştir. “Olumsuz Sosyal Beceriler” alt boyutuna göre 
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değerlendirildiğinde; reddedilen öğrenciler aleyhine anlamlı farklılık olduğunu, 

öğrencilerin okul akademik başarıları açısından değerlendirildiğinde; kabul edilen 

öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunduğunu saptamıştır. Problem Davranış 

Kontrol Listesinin öğretmenler tarafından değerlendirilmesi sonucunda; Davranım 

Bozuklukları, Kaygı İçe Kapanma-Dikkat Problemleri ve Toplumsallaşmış 

Saldırganlık alt boyutlarında reddedilen öğrencilerin kabul edilen örgencilere göre 

daha fazla problem davranış sergilediklerini tespit etmiştir. Ayrıca, akranları 

tarafından reddedilen öğrencilerin özsaygı ve sosyal beceri düzeylerinin, okul-

akademik başarılarının kabul edilen öğrencilere göre daha düşük olduğunu, öğretmen 

değerlendirmeleri sonuçlarının da buna paralel olduğunu bulmuştur. 

Yaban ve Yükselen (2007), çocuk yuvalarında yaşayan korunmaya muhtaç 

çocukların sosyal problem çözme becerilerini ortaya çıkarmak amacı ile pilot bir 

çalışma olarak planlamış ve yürütmüştür. Araştırmanın örneklemini Ankara il 

merkezinde bulunan Gazi, Keçiören ve Sincan Çocuk Yuvaları’nda yaşayan yedi– on 

bir yaş grubundaki normal gelişim gösteren, ilköğretime devam eden çocuklar (40 

erkek, 40 kız) oluşturmuştur. Örnekleme seçilen çocukların her birine sosyal problem 

çözme becerilerinin iki boyutunu (arkadaş edinme ve nesne edinme) değerlendirmek 

amacı ile ‘Sosyal Problem Çözme Testi’ uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, on bir 

yaş grubu çocuklarda, nesne edinme ile ilgili problem durumunda kullanılan farklı 

strateji sayısı puanlarının, ilgi ve esneklik puanlarının cinsiyetle ilişkili olduğunu, 

kızların sosyal problemleri çözmede erkeklerden daha başarılı olduklarını bulmuş-

lardır. Yaşla, arkadaş edinme ile ilgili problem durumuna getirilen çözüm sayısı ve 

nesne edinme ile ilgili problem durumunda kullanılan farklı strateji sayısı puanları 

arasındaki ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu, ilgi puanlarının ise yaş ile 

ilişkisi olmadığını saptamışlardır. Ayrıca, problemin çözümünün başarısız olması 

durumunda büyük yaş grubu çocukların problem durumunu çözecek yeni stratejiler 

oluşturmada (esneklik) daha başarılı olduklarını bulmuşlardır. 

Reid, Webster-Stratton, ve Hammond (2007), Muhteşem Yıllar (Incredible 

Years) Aile ve Sınıf Sosyal Beceri ve Problem Çözme eğitimi programlarının 

etkililiğini değerlendirmişlerdir. Düşük sosyo-ekonomik düzey ve kültürel çeşitlilik 

açısından deney ve kontrol grubu çocukları rastgele seçmişlerdir. Deney grubuna 
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alınan tüm çocuklar anaokulu eğitimleri boyunca 2 yıllık Muhteşem Yıllar 

(Incredible Years)- Sosyal Beceri ve Problem Çözme eğitimi aldıklarını, ayrıca bu 

çocuklar içinden seçilen bir grup çocuğun ailelerine de Aile Eğitimi programı 

uygulandığını ifade etmişlerdir. Anneleri aile eğitimi alan çocukların, anneleri aile 

eğitimi almayan çocuklara ve kontrol grubu çocuklara göre daha az saldırgan 

davranışlar gösterdiklerini ve daha fazla duygusal uyum becerileri gösterdiklerini 

gözlemlemişlerdir. Ayrıca aile eğitimi alan anneler ile çocukları arasında kurulan 

bağın, kontrol grubu anne ve çocukları arasında kurulan bağdan daha güçlü olduğunu 

ve aile eğitimi alan annelerin daha destekleyici ve daha az eleştirici tutum 

sergilediklerini saptamışlardır. 

Anlıak ve Dinçer (2005), farklı eğitim yaklaşımları uygulayan iki okul öncesi 

eğitim kurumunda (özel ve resmi) çocukların aldıkları eğitim sonucunda kişiler arası 

problem çözme beceri düzeylerinde bir farklılık olup olmadığını değerlendirmek 

amacıyla bir araştırma yapmışlardır. Araştırmaya 5 ve 6 yaş grubundan toplam 122 

çocuk dahil etmişlerdir. Çocuklarla bireysel olarak görüşerek “Okulöncesi Kişiler 

Arası Problem Çözme Testi – OKPÇ” uygulamışlardır. Bu çalışmada, farklı eğitim 

yaklaşımlarıyla eğitim programlarını zenginleştiren özel okul öncesi eğitim 

kurumunda, uygulanmakta olan okul öncesi eğitim programının çocukların problem 

çözme ve alternatif çözüm düşünme becerileri üzerinde daha etkili olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Webster Stratton ve Reid (2004),  “Erken Okul Olgunluğu ve Başarının 

Temeli- Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Olgunluğun 

Geliştirilmesi” başlıklı çalışmada; duygusal okuryazarlık, empati veya perspektif 

alma, arkadaşlık becerileri, iletişim becerileri, öfke kontrolü, problem çözme 

becerileri gibi konuları öğretmeyi amaçlayan “Sosyal Beceri ve Problem Çözme 

Eğitimi programı, (Incredible Years Dinosaur Dina Social Skills and Problem 

Solving Child Traning Program) 40’ın üzerinde Head Start anasınıfında, ilköğretim 

1. ve 2. sınıfta uygulamışlardır. Program önce, karşı gelme/kavgacı tutum ve 

davranış bozukluğu tanısı konmuş küçük bir çocuk grubu ile pilot çalışma olarak 

uygulanarak, değerlendirilmiştir. Program daha sonra anasınıflarında ve ilkokullarda 

öğretmenler tarafından uygulanmak üzere sosyal ve duygusal beceriler ile akademik 
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olgunluğu artırmak ve davranış problemlerini azaltmak için düzenlenmiştir. 

Araştırmanın sonunda, programın çocukların sosyal beceriler ve akademik 

olgunluğunun artmasını sağladığı belirtilmiştir. Bu sonuçlar, öğretmen ve ailelerin 

görüşleriyle de doğrulanmıştır. 

Hutchings, Lane, Ellis Owen ve Gwyn (2004), bir ilkokulda erken çocukluk 

dönemindeki çocuklar üzerinde (4-8 yaş) davranış problemlerinin azaltılması, sosyal 

beceri ve problem çözme becerilerinin artırılması amacıyla geliştirilen eğitim 

programın etkisini araştırmışlardır. 1 yıllık eğitim uygulamasının ardından çocukların 

sosyal beceri ve problem çözme becerileri kullanmaları ile çocukların davranışları 

değerlendirmişler vearaştırmanın sonunda, çocukların sosyal-duygusal becerilerinin 

gelişmesinin, davranış problemlerinin azalmasının, onların akademik 

performanslarına olumlu etkileri olduğu, ayrıca eğitimin oyun alanı, ev ortamı ve 

okuldaki diğer çocuklarla iletişim gibi farklı ortamlara da genellendiğini 

belirtmişlerdir. 

Webster-Stratton ve Reid (2003), sosyal duygusal ve bilişsel alanda yetersizlik 

veya davranışsal problemler gösteren çocuklar için gelişimsel temellere uygun olarak 

hazırlanmış olan Sosyal-Duygusal ve Problem Çözme Becerileri Eğitim Programının 

erken çocukluk dönemindeki (4-8 yaş) çocuklara uygulanarak etkililiğini 

araştırmışlardır. Programda duyguları tanıma, kendisinin ve başkalarının 

duygularının farkında olma, empati kurma ve perspektif alma, arkadaşlık ve iletişim 

becerileri, öfke kontrolü, kişilerarası problem çözme becerisi, okul kurallarını 

öğrenme ve okulda nasıl başarılı olunur’ u öğrenme gibi konular vurgulanmaktadır. 

Araştırmacılar, eğitim uygulamalarıyla teşvik edilen davranışların öğrenilmesinde 

öğretmen ve aile katılımının önemi ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar, yeniden gözden 

geçirilen bu iki eğitim yaklaşımıyla uzun dönemli faydalar sağladığını 

belirtmişlerdir. 

Winsler ve Wallace (2002) tarafından yapılan çalışmada, normal gelişim 

gösteren çocukların problem davranışlarının ve sosyal beceri düzeylerinin aileler, 

öğretmenler ve bağımsız gözlemciler tarafından gözlemlenerek değerlendirilmesi ve 

bu değerlendirmeler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.  Bu çalışmada 

Merrill (1994) tarafından geliştirilen Okulöncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeği 
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(Preschool and Kindergarten Behavior Scales) kullanılmıştır. Araştırma bulguları, 47 

çocuğun aileleri ve öğretmenleri tarafından, Okulöncesi ve Anaokulu Davranış 

Ölçeğinin doldurulması ile elde edilmiştir. Aynı zamanda bu çocuklar sınıf 

içerisinde-doğal ortamlarında gözlemlenmiştir. Araştırmanın bulguları 

değerlendirildiğinde; hem aileler hem de öğretmenler erkek çocukları kız çocuklara 

oranla daha fazla dışarıya dönük davranış problemlerine sahip olduklarını 

belirtmişlerdir. Ailelerin, çocuklarının dışarıya yönelik davranış problemlerinin diğer 

problemlere göre daha fazla olduğu algısına sahip oldukları görülmüştür. 

Araştırmacılar, çocukların sınıfta gözlemlenen akran etkileşimi, uygunsuz davranış, 

dikkatini sürdürebilme, amaca yönelik etkinlik, olumsuz tepkisini ifade etme, 

öğretmene yakınlık gibi durumları açısından, öğretmenlerin değerlendirmeleri ile 

bağımsız gözlemler arasında ailelerin değerlendirmelerinin aksine önemli düzeyde 

ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir. 

Webster-Stratton, Reid ve Hammond (2001), yaptıkları çalışmada davranış 

problemlerini önlemeyi ve sosyal olgunluğu geliştirmeyi amaçlamışlardır. 

Araştırmaya Head Start okullarına devam eden 4 yaş grubundan 272 çocuk ile 

annesi/babası ve 61 Head Start Okulu öğretmeni katılmıştır. 14 Head Start Okulu (34 

sınıf) içinden rastgele seçilen ebeveyn, öğretmen ve aile servisi çalışanlarından 

oluşan bir grup deney grubunu, aynı şekilde oluşturulan diğer grup da kontrol 

grubunu oluşturmuştur. Deney grubuna Muhteşem Yıllar (Incredible Years) davranış 

problemlerini önleme programı uygulanmıştır. Araştırmanın değerlendirilmesi; evde 

ve okulda yapılan bağımsız gözlemler ile çocuk davranışlarının ebeveyn ve öğretmen 

tarafından değerlendirme raporları ile yapılmıştır. 12 haftalık eğitimden sonra, deney 

grubundaki annelerin kontrol grubundaki annelere göre; olumsuz davranışlarında 

anlamlı düzeyde azalma ve pozitif davranışlarında anlamlı düzeyde bir artış 

görülmüştür. Deney grubundaki öğretmen ve anneler arasındaki ilişki de anlamlı 

düzeyde artış görülmüştür. Deney grubundaki çocukların okuldaki problem 

davranışlarında kontrol grubu çocuklarına göre anlamlı düzeyde azalma görülmüştür. 

Anneleri 6 haftadan uzun süre eğitime katılan çocukların evdeki davranış 

problemleri, kontrol grubu çocuklarına göre anlamlı düzeyde azalmıştır. Deney 

grubunda yer alan ve yüksek oranda uyumsuz ve saldırgan davranışlarda bulunan 
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“yüksek risk grubu” çocukların olumsuz davranışlarında, kontrol grubundaki 

“yüksek risk grubu” çocuklara göre anlamlı düzeyde azalma olduğu belirtilmiştir. 

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi ile İlgili Yapılan 

Araştırmalar 

Yeşil Dağlı ve Jones (2012), çocukların anaokuluna erken yaşta kaydolma, geç 

kaydolma ve zamanında kaydolma durumları ile matematik başarıları arasında bir 

ilişki olup olmadığını incelemişlerdir. Bu çalışmanın odak noktası, anaokuluna 

kaydolma durumu ve matematik başarısı arasındaki ilişkinin, çocukların cinsiyet, ırk 

ve aile sosyo-ekonomik durumuna göre değişip değişmediğini saptamaktır. 

Araştırmanın verileri, Amerika Birleşik Devletlerinde toplanmıştır. Araştırmanın 

sonuçlarına göre; anaokuluna geç kayıt olan çocuklar, zamanında kayıt olan 

çocuklardan daha güçlü matematiksel becerilere sahip olduğunu, aynı şekilde 

zamanında kayıt olan çocukların da erken kayıt olan çocuklardan daha güçlü 

matematiksel becerilere sahip olduklarını, ancak, ortay çıkan bu ilişkinin alt 

sosyoekonomik çevreden gelen çocuklar için, ırksal azınlık gruplarına mensup 

çocuklar için ve cinsiyete göre farklılık gösterdiğini belirtmişlerdir. 

Lembke ve Foegen (2009), yaptıkları araştırmada; okulöncesi dönemde sayı 

kavramı ile ilgili dört ölçek(sayıları tanımlama, miktarları ayırt etme, miktarları 

sıralama ve eksik sayıyı bulma) için ön teorik yeterlilikleri açıklamışlardır. Dört 

ölçeğin güvenilirlik ve ölçüt geçerliğini değerlendirmek için iki eyaletten 300'den 

fazla anaokulu ve birinci sınıf öğrencisi araştırmaya dâhil edilmiştir. Bir alt grup için 

ölçeklerin güz ve bahar döneminde uygulanması, öğrencilerin zaman içindeki 

gelişmesinin değerlendirilmesi hakkında ön bulgular elde etmişlerdir. Araştırmanın 

sonunda, dört ölçekten üçünün anaokulu ve birinci sınıfta çocukların sayı kavramı ile 

ilgili taramaları için potansiyel bir araç olduğunu tespit etmişlerdir. 

Dinç Artut (2009), işbirlikli öğrenmenin, anaokulu çocuklarının işbirlikçi 

sosyal davranışlarına ve matematik yeteneklerine etkisini incelemek ve uygulanan 

eğitim programının öğretmen perspektifinden değerlendirmesini yapmak için bir 

araştırma yapmıştır. Araştırmaya kontrol grubunda 17 ve deney grubunda 17 olmak 

üzere toplam 34 çocuk alınmıştır. Deney grubu çocuklara, işbirlikli öğrenme yöntemi 

etkinliklerine dayalı bir program uygulamıştır. Araştırmanın sonucunda; işbirlikli 
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öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı deney grubundaki çocukların matematik 

yeteneklerinde önemli gelişmeler olduğunu gözlemlemiştir. 

Dağlı (2007), yaptığı araştırmada okul öncesi eğitimi alan ve almayan 

ilköğretim 1. Sınıf öğrencilerinin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik 

başarılarını karşılaştırmıştır. Birinci sınıfına giden ve okul öncesi eğitimi almış 150 

öğrenci ile okul öncesi eğitimi almamış 150 öğrenci olmak üzere toplam 300 öğrenci 

araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Elde edilen bulgulara; cinsiyete göre Türkçe 

ve Matematik derslerindeki başarı ortalamalarında kız ve erkek öğrenciler arasında 

anlamlı farklılık olmadığını, okul öncesi eğitim almış öğrencilerin, Türkçe ve 

Matematik derslerindeki akademik başarı ortalamalarının, okul öncesi eğitim 

almayanlara göre daha yüksek olduğunu saptamıştır. Öğrencilerin, okul öncesi eğitim 

alma süresi arttıkça başarı puan ortalamalarının da arttığını, ailenin ekonomik 

durumunun öğrencilerin başarı puan ortalamalarını etkilediğini saptamıştır. Anne-

baba eğitim düzeyinin de öğrencilerin başarı puan ortalamaları arasında anlamlı 

farklılıklar oluşturduğunu bulmuştur. 

Polat Unutkan (2007), yapmış olduğu araştırmasında okula hazırlık alan ve 

almayan çocukların matematik becerileri temelinde ilköğretime hazır bulunuşluk 

düzeylerini; yaş, cinsiyet, sosyo ekonomik düzey değişkenleri açısından 

karşılaştırmıştır. Araştırmanın örneklemini, 5- 5,5 ve 6 yaş grubundan okul öncesi 

eğitim alan 180, okul öncesi eğitim almayan 120 oluşturmuştur. Araştırmada veriler, 

“Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği”nin Uygulama formunun matematik 

çalışmaları alt boyutu kullanarak elde etmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre okul 

öncesi eğitim alma ile çocukların matematik becerileri arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu belirtmiştir. Cinsiyet açısından çocukların matematik becerilerinde farklılık 

olmadığını bulmuştur. Çocukların yaşlarına göre matematik becerilerinin yalnızca 

sıralama ve ölçekten alınan toplam puan açısından farklılaştığını, 5 yaş çocuklarının 

matematik becerileri 5,5 ve 6 yaş çocuklarına göre daha yetersiz olduğunu tespit 

etmiştir. Alt sosyo-ekonomik düzeyden çocukların matematik becerileri bakımından 

ilköğretime yeteri kadar hazır olmadıklarını bulmuştur. 

Clements ve Sarama (2007) yaptıkları çalışmada; Amerikan Ulusal Bilim 

Vakfı tarafından finanse edilen “Building Block”, anaokulu çağındaki çocuklar ve 

ilkokul 2. sınıfa kadar olan çocuklar için (4-8 yaş grubu) hazırlanmış araştırmaya 
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dayalı, teknolojik tekniklerle güçlendirilmiş matematik materyalleri oluşturmaya 

odaklı bir program geliştirmişlerdir. Oluşturulan “Building Block” materyallerinin 

dezavantajlı 4 yaş grubu çocukların matematiksel bilgilerinin gelişimindeki etkisi ve 

bu etkinin boyutunu değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada ayrıca; geliştirilen 

materyallerin, çocukların özel matematiksel kavram ve beceri düzeylerine etkisini 

incelemişlerdir. Gelecekteki okul başarısızlığı açısından risk altındaki çocukların 

temel matematiksel ilkeleri öğrenmelerini ve matematiksel gelişimlerini, bu 

çocukların sınıflarında kullanılan program materyalleri ile değerlendirmişlerdir. 

Deney ve kontrol grubu, devlet tarafından finanse edilen düşük gelirli ailelerin 

çocuklarına hizmet veren okulöncesi eğitim kurumları (halk okulları) ve Head Start 

sınıfları olmak üzere iki tür okul grubundan oluşturulmuştur. Araştırmanın 

sonucunda; deney grubu çocukların matematiksel kavram ve beceri puanlarının 

karşılaştırma grubu çocuklarına göre anlamlı düzeyde arttığını belirtmişlerdir. 

Bulut Pedük (2007), yaptığı araştırmada anasınıfına devam eden altı yaş grubu 

çocuklara Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak verilen matematik eğitiminin 

çocukların matematik yeteneğine etkisinin olup olmadığını ve eğitim programının 

kalıcılığını belirlemeyi amaçlamıştır. Ayrıca bazı değişkenlerin matematik yetenek 

düzeylerinde farklılık yaratıp yaratmadığını saptamayı amaçlamıştır. Araştırmanın 

örneklemini 20 deney, 20 kontrol, 20 placebo kontrol grubu olmak üzere altmış 

çocuk oluşturmaktadır. Son testin uygulanmasından 4 hafta sonra Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3 Form B deney grubuna tekrar uygulayarak Çoklu Zekâ Kuramına 

dayalı matematik eğitiminin kalıcılığı değerlendirmiştir. Araştırmanın sonucunda 

uygulanan eğitim programının çocukların matematik yeteneğini anlamlı düzeyde 

etkilediğini bulmuştur. 

Erdoğan (2006a), altı yaş grubu çocuklarına drama yöntemi ile verilen 

matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisini incelemiştir. Araştırmaya iki 

ilköğretim okulunun anasınıflarına devam eden toplam 105 çocuk dahil edilmiştir. 

Araştırmaya katılan çocukların 35’ i deney grubu, 35’ i kontrol grubu ve 35’i plasebo 

kontrol grubu olarak araştırmanın örneklemini oluşturmuşlardır. Araştırmada 

öncelikle Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)’ ün geçerlik ve güvenirlik 

çalışması yapılmış, daha sonra deney grubundaki çocuklara uygulanacak olan Drama 
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Yöntemine Dayalı Matematik Eğitim Programı hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda; 

deney grubuna uygulanan drama yöntemine dayalı matematik eğitiminin çocukların 

matematik yeteneğini anlamlı düzeyde etkilediği,  çocukların cinsiyetinin, anne-baba 

öğrenim düzeylerinin matematik puanlarında anlamlı bir farklılık yaratmadığını 

saptamıştır. 

Vanderheyden, Broussard ve Cooley (2006), erken matematik becerilerinin 

gelişimini, program/müfredat temelli bir dizi ölçekle taramak ve incelemek amacıyla 

bir araştırma yapmışlardır. Araştırmanın ölçeklerinde yer alan matematiksel içerik; 

nesneleri sayma, sayıları seçme, sayıları isimlendirme, sayma ve görsel ayırt 

ediciliktir. Ölçekler, okulöncesi çocukların gelişim seviyesine uygun, sınıflardaki 

rutin etkinlikleri en az düzeyde etkileyecek ve okulöncesi çocuklara kısa bir sürede 

uygulanacak şekilde hazırlanmıştır. Daha önce yapılan çalışmalar, ölçeklerin yaygın 

olarak kullanılan iki standart ölçme aracı (Brigance Screens ve TEMA-2) ile tutarlı 

sonuçlar verdiklerini göstermektedir. Araştırmanın verilerini iki aşamada 

toplamışlardır. İlk aşamada, okulöncesi eğitim alan bir grup çocuğa(4 yaş grubu), 

bahar döneminde erken matematik becerileri ölçeği uygulamışlar ve takip eden kış 

döneminde anaokulu ile okulöncesi eğitim sınıfında benzer beceri ve gelişimsel 

özellikleri ne derece sergilediklerini incelemek için anaokulu program temelli erken 

matematiksel beceriler ölçeği uygulamışlardır. İkinci aşamada, matematiksel 

beceriler açısından risk ölçütleri, Brigance Screens ölçeği ile tanımlanmak için 

incelemiş ve karşılaştırmışlardır. Bu analizlerin, incelenen nesneleri sayma, sayıları 

seçme, sayıları isimlendirme, sayma ve görsel ayırt edicilik gibi becerilerin tarama 

için potansiyel doğruluğu hakkında bilgiler sağladığını belirtmişlerdir. İkinci 

aşamada ise, çocukların okulöncesi eğitim sürecindeki (4 yaş dönemi) ve 

anaokulundaki (5 yaş döneminde) beceri ve gelişimsel özelliklerini inceleyerek 

okulöncesi ve anaokulu performansları arasındaki farklılıkları belirlemeye 

çalışmışlardır. Eğitimsel uygulamanın sonucundaki gelişmeyi belirlemek için en 

düşük performansı gösteren çocuklara 7-9 oturumluk eğitimsel müdahale programı 

uygulamışla ve araştırmanın sonucunda; çocukların okulöncesi (4 yaş) anaokulu 

(5yaş) sınıflarında incelenen matematiksel beceri ve gelişimsel performansları 

arasında anlamlı düzeyde farklılıklar olduğunu bulmuşlardır. Çocukların, anaokulu 

(5 yaş) dönemindeki puanlar açısından ölçeklerin her birinde, okulöncesi (4yaş) 
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dönemindeki performanslarına göre daha yüksek puanlar aldıklarını 

gözlemlemişlerdir. En düşük performansı gösteren 5 çocuğun 7-9 oturumluk 

eğitimsel uygulanmanın ardından değerlendirilen performanslarında biri dışında tüm 

ölçeklerden yüksek puanlar aldıklarını, ancak bu puanların istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığını belirtmişlerdir. 

Yılmaz Bolat ve Dikici Sığırtmaç (2006), anasınıfına giden 6 yaş çocuklarının 

sayı ve işlem kavramlarını kazanmalarında müzikli oyun etkinliklerinin etkisini 

incelemişlerdir.  Araştırmada bir deney, iki kontrol grubu oluşturulmuşlar ve 

araştırmaya katılan çocuklara “5–6 yaş grubu çocuklarda sayı ve işlem kavramının 

kazanılmasına ilişkin başarı testini” ön test ve son test olarak uygulamışlardır. 

Araştırmanın sonunda deney grubu ile kontrol grupları arasında deney grubu lehine 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu, kontrol grupları arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını saptamışlardır. 

Starkey, Klein ve Wakeley (2004), 4-5 yaş grubu çocuklara uygulanan 

“Okulöncesi Matematik Eğitim Programı”nın çocukların matematiksel bilgi 

düzeylerine etkisini incelemişlerdir. Okul öncesi eğitim matematik müfredatını 

içeren “Okulöncesi Matematik Eğitimi Programı”, düşük ve orta gelirli ailelerin 

çocuklarına hizmet veren kamu ve özel okul öncesi kurumları için geliştirilmiştir ve 

bu kurumlarda uygulanmıştır. Müdahale/eğitim ve karşılaştırma grubu çocukların 

matematiksel bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Eğitim yılı başında 

yapılan değerlendirmede, farklı sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların matematiksel 

bilgi düzeyleri arasında belirgin bir farklılık tespit etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına 

göre; verilen eğitimle, her iki sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların matematiksel 

bilgisinin önemli ölçüde geliştiğini, düşük sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların 

başlangıç matematiksel bilgi puanları ile eğitimden sonraki matematiksel bilgi 

puanları karşılaştırıldığında, orta gelir düzeyindeki çocukların öntest-sontest puan 

ortalamaları farkına göre daha fazla artış olduğunu belirtmişlerdir. 

Casey, Kersh ve Mercer Young (2004), altı maceralı problem çözme öykü 

dizisi aracılığıyla, erken çocukluk matematik kavramlarını (anasınıfı öncesinde ve 

ilkokul 2. sınıfa kadar) öğreten bir destek programını tanıttığı bir araştırma yapmıştır. 

Matematik kavramlarını, erken çocukluk matematik yeterliliklerinin yanı sıra 

belirlenen dil sanatları, bütüncül bir yaklaşımla, destansı hikâyeler aracılığıyla 
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çocuklara öğretmiştir. Öğretmenlerin ve okulların, matematik müfredatını 

zenginleştirmek ve eksiklikleri gidermek için en son Okul Matematik Standartları ve 

İlkeleri, Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyi (Reston, VA, 2000) standartlarına 

dayalı, geometri, ölçme, ön-matematik ve grafik becerilerini geliştirici bu kitaplar 

arasından seçim yapabilecekleri belirtmişlerdir. 

Ergün (2003), yaptığı araştırmada;, okul öncesi eğitim alan ve almayan 

ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin, birinci sınıf ve ikinci sınıf eğitimleri 

sırasındaki matematik yeteneklerinin ve matematik başarılarını karşılaştırmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, okul öncesi eğitim alan öğrenciler matematik yetenek 

ve matematik başarıları yönünden almayanlara göre daha başarılı olduklarını, 

öğrencilerin okul öncesi eğitimden yararlanma süresi uzadıkça matematik başarı ve 

matematik yeteneği puanlarının da arttığını gözlemlemiştir. Okul öncesine devam 

eden öğrencilerin devam ettikleri kurumun statüsüne göre matematik yetenek ve 

matematik başarıları arasında fark olmadığını, öğrencilerin matematik yetenek ve 

matematik başarılarında cinsiyet değişkeni açısından kız ve erkek öğrenciler arasında 

fark bulunmadığını belirtmiştir. 

Sancak (2003), yaptığı çalışmada okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 

altı yaş çocuklarına sayı (l' den 10' a kadar) ve şekil (kare, daire, üçgen, dikdörtgen) 

kavramlarını kazandırmada bilgisayar destekli eğitim ve geleneksel eğitim yöntemin 

etkisini incelemiştir. Araştırmaya üç ilköğretim okulundan 27' si kız 33 'ü erkek 

toplam 60 çocuk katılmıştır. Deney grubunu oluşturan çocuklara bilgisayar destekli 

matematik eğitimi (şekil ve sayı kavramı eğitimi), kontrol grubunu çocuklara ise 

geleneksel eğitim yöntemi ile şekil ve sayı kavramı eğitimi verilmiştir. Çocuklara 

eğitimden önce ve sonra "Geometrik Şekil Kavramı Formu" ve "Piaget'in Sayı 

Korunumu Testi"ni uygulamıştır. Araştırma sonuçlarına göre; bilgisayar destekli 

eğitim alan çocuklar ile geleneksel eğitim yöntemiyle eğitim alan çocukların şekil 

kavrama düzeyleri arasında, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık oluştuğunu ve 

Piaget'in Sayı Korunumu Testinin sonuçlarına göre; bilgisayar destekli eğitim alan 

çocuklar ile geleneksel eğitim yöntemiyle eğitim alan çocukların sayı korunumu 

düzeyleri arasında, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğunu bulmuştur. 
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Pappas, Ginsburg ve Jiang (2003), küçük çocukların gelişiminin önemli öğeleri 

üst biliş, dil kazanımı ve matematiksel kavramları kazanmada sosyo-ekonomik (SES) 

farklılıkların fark oluşturup oluşturmadığını incelemişlerdir. Araştırmaya New 

York'ta bulunan beş bakım merkezindeki 4 yıl 0 ay ile 5 yıl 11 ay yaş arasında 

değişen 102 çocuk katılmıştır. Dil ve üst bilişsel yetenekler, bir klinikte çocuklarla 

bireysel görüşme yapılarak matematiksel problem çözme uygulaması ile 

gözlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; matematiksel düşünceleri tanımlama ve 

fikirleri açıklama yeteneğinin üst sosyo ekonomik düzeydeki çocuklarda orta 

düzeydeki çocuklardan, orta sosyo ekonomik düzeydeki çocuklarda ise alt sosyo 

ekonomik düzeydeki çocukların yetenek puanlarından daha yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir. Aynı zamanda tüm sosyo ekonomik gruptaki ve her iki yaş 

grubundaki çocukların, uyumluluk ve yanlışları yakalamada yetişkin yardımı 

olmadan çok az farkındalık gösterdiklerini ve matematiksel düşüncelerini ifade etme 

kapasitesinin erken çocukluk döneminde yaşla birlikte arttığını bulmuşlardır. Ayrıca 

küçük çocukların örgün eğitime başlamadan önce, üst bilişsel yeteneklerin temel 

formlarını kullanmaya başladıklarını da saptamışlardır. 

Dikici (2002), Orff öğretiminin beş-altı yaş çocukların matematik becerilerine 

etkisinin incelenmesini incelemek amacıyla bir araştırma yapmıştır. Araştırmaya beş-

altı yaş grubundan 24 öğrenci deney grubu, 24 öğrenci de kontrol grubu olmak üzere 

toplam 48 çocuk katılmıştır. Araştırma bulgularına göre; son test matematik yeteneği 

puanları deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğunu ve deney grubu çocukların 

öntest- sontest puan ortalamaları arasındaki farkın da anlamlı düzeyde olduğunu 

bulmuştur. Araştırmanın çocukların kişisel bilgilerine göre elde edilen sonuçlarında 

ise; yaş, cinsiyet, kardeş sayısı ve anne baba eğitim durumu çocukların matematik 

yeteneği puanlarını anlamlı düzeyde etkilemediğini belirtmiştir. 

Huffman ve Speer (2000), “Gelişimsel Öğretim Uygulamalarının” anaokulu ve 

birinci sınıf çocuklarının akademik başarılarına etkisini incelemiştir. Araştırmaya 

130 Afrikalı, Amerikan ve İspanyol çocuk katılmıştır. Bu çocuklara “Woodcock-

Johnson Tests of Achivement (Woodcock-johnson,1990)” nin 3 alt ölçeği 

uygulamışlar ve “Gelişimsel Öğretim Uygulamaları” 28 sınıfta “Erken Çocukluk 

Programları Değerlendirme Profili: Araştırma Versiyonu (Abbott-Shim ve Sibley, 

1992)” ile değerlendirmişlerdir. Araştırmacı, “Gelişimsel Öğretim Uygulamaları” na 
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katılan çocukların harfleri/kelimeleri tanıma ve basit sayma ve uygulamalı problem 

çözümlerini hesaplamada daha başarılı olduklarını gözlemlemişlerdir.  

Dere (2000), yaptığı araştırmada okulöncesi eğitim alan alt sosyo-ekonomik 

düzeydeki altı yaş çocuklarına bazı matematik kavramlarını kazandırmada 

yapılandırılmış ve geleneksel yöntemlerin etkililiği karşılaştırmıştır. Araştırmaya 

katılan çocukların, şekil ve sayı kavramları hakkındaki bilgilerini ortaya koymak 

amacı ile "Geometrik ' Şekil Kavramı Formu" ve "Piaget' nin Sayının Korunumu 

Testi" uygulanmıştır. Araştırma da çocuklar iki deney ve iki kontrol grubuna 

ayırmıştır. Deney gruplarına yapılandırılmış ve geleneksel yöntemle grup oyunları, 

okuma-yazma hazırlık çalışmaları ve masa etkinlikleri kullanılarak geometrik şekil 

ve sayı kavramı eğitimi vermiştir. Eğitimden önce ve sonra "Geometrik Şekil 

Kavramı Formu" ve "Piaget' nin Sayının Korunumu Testi" uygulamıştır. Araştırma 

bulgularına göre; yapılandırılmış yöntem uygulanan çocukların geometrik şekil ve 

Piaget'in sayının korunumu testi puanlarında geleneksel yöntem ve kontrol 

grubundaki çocukların puanlarına oranla daha fazla artış olduğunu saptamıştır. 

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında yapılandırılmış yöntem uygulanan 

çocukların, geleneksel yöntem uygulanan çocuklardan daha başarılı olduğunu 

belirlemiştir. 

Huntsinger, Jose, Liaw ve Ching (1997), Chicago bölgesindeki iyi eğitimli, 

iki ebeveynli(boşanmamış ebevynler) ailelerin çocuklarından, kırk ikinci kuşak 

Avrupalı-Amerikan ve Çinli-Amerikan 40 çocuk (her grupta 10 okul öncesi kız, 10 

okul öncesi erkek, 10 anasınıfı kız, 10 anasınıfı erkek) ile Tayvan’ın Taipei 

bölgesinden sosyo-kültürel açıdan benzer bir örneklemden çekilen 40 Çinli çocuk 

(her grupta 10 okul öncesi kız, 10 okul öncesi erkek, 10 anasınıfı kız, 10 anasınıfı 

erkek) ile bir araştırma yapmışlardır. Yapılan veri analizi sonuçlarına göre; Çinli-

Amerikan ve Çinli-Tayvanlı- çocukların Avrupalı-Amerikan çocuklardan 

matematiksel ölçmeler, mekânsal ilişkiler ve sayı düzeni konusunda daha geride 

olduklarını tespit etmişlerdir. Çinli-Amerikan anneler, büyük oranda çocuklarının 

zamanının yapılandırılmış olduğunu, çocuklarına daha çok formal, doğrudan doğruya 

matematik öğretimi yaparak ve matematik ile ilgili faaliyetler konusunda daha fazla 

teşvik ettiklerini belirtmişlerdir. 
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Davis ve Ginsburg (1993), yaptıkları çalışmada; 3-8 yaş grubu Afrikalı, 

Amerikalı ve Asyalı çocukların, formal ve informal matematiksel düşüncelerinin 

gelişmesinde eğitimin ve toplumsal sınıflamanın rolünü incelenmişlerdir. 

Araştırmanın sonucunda; erken informal matematik performansları açısından, orta 

gelir düzeyindeki Amerikalı çocukların, güçlü bir performans sergiledikleri, ancak 

zaman içinde tüm grupların bu alanda yeterlilik gösterdiğini, birkaç yıllık eğitimden 

sonra, Koreli çocukların formal matematik performansları Amerikalı çocukların 

performanslarını geçtiğini gözlemlemişlerdir. Amerikalı düşük gelir düzeyindeki 

çocukların performanslarının bir-iki yıl diğer ülkelerdeki okula giden çocukların 

gerisinde kaldığını ve Amerikalı orta gelir düzeyindeki çocukların performanslarının, 

Afrikalı çocuklar ile yaklaşık aynı düzeyde olduğu belirtmişlerdir. 
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Sosyal Beceri -Akademik Başarı İlişkisi ve Sosyal Problem Çözme 

Becerisi-Akademik Başarı İlişkisi Konulu Araştırmalar 

Rhoades ve arkadaşları (2011), çoğunluğunu dezavantajlı çocukların 

oluşturduğu 341 kişilik bir örneklemdeki okulöncesi dönem çocuklarının birinci sınıf 

akademik yeterlilikleri, dikkat becerileri ve duyguları tanıma becerileri arasındaki 

ilişkileri incelemiştir. Araştırmada okulöncesi ve ilkokul müfredatının bir parçası 

olarak, okulöncesi eğitim alanında evrensel olarak kabul gören, denenmiş/kanıta 

dayalı bir sosyal duygusal eğitim programı kullanılmıştır. Program birinci yıl 12 

sınıfta, ikinci yıl 24 sınıfta ve üçüncü yıl 24 sınıfta uygulanmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre; anaokulu eğitimi sırasındaki dikkat becerileri, anne eğitim düzeyi, 

ailenin geliri ve çocuğun yaş, cinsiyet ve alıcı dil becerilerinin etkisi 

değerlendirildikten sonra bile bu ilişkinin önemli bir aracısı olduğunu belirtmişlerdir. 

Bulotsky-Shearer ve arkadaşları (2011), okulöncesi sınıflardaki erken problem 

davranışlar ile kapsamlı okul olgunluğu sonuçları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Çalışma grubu tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen, büyük kentsel bir 

bölgedeki 4 yaş çocuklarından oluşmuştur. Bir dizi çoklu model kullanılarak 

yapılandırılmış öğrenme ortamlarındaki erken problem davranışların, çocukların 

demografik özelliklerine göre (yaş, cinsiyet, ırk) erken okuma-yazma ve matematik 

gibi akademik becerilerine ve yılsonundaki öğrenme başarılarına, öğretmen ve akran 

ilişkilerine etkisini araştırmışlardır. Yapılandırılmış öğrenme aktivitelerindeki erken 

problem davranışlar, daha düşük erken okuma-yazma ve matematik gibi akademik 

sonuçların yanı sıra daha düşük motivasyon, dikkat ve akademik odaklı görevlerdeki 

başarısızlığın sürekliliğinin nedeni olarak, akran ortamlarındaki erken problem 

davranışlar, sosyal içerikli sınıf müdahale programlarına katılma konusundaki 

isteksizliği, hareketlerini ve duygularını kontrol etmede zorluk ve öğrenmeye karşı 

olumsuz tutumun nedeni olarak belirtmişlerdir. 

Bierman ve arkadaşları (2009), Head Start okullarına devam eden 4 yaş grubu 

356 çocukla, çocukların eğitim yılının başındaki davranışsal okula hazır oluş 

becerileri(sınıfta etkinliklere katılma, olumlu sosyal davranışlar ve öfke kontrolü) ile 

doğrudan gözlemlenen bilişsel hazır oluş becerileri (akademik bilgi, uygulamalı 
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işlevsel beceriler) arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sınıf katılımı ve olumlu sosyal 

davranış becerilerinin, her bilişsel hazır oluş becerisi için önemli bir değişken 

olduğunu, aksine saldırgan davranışların akademik bilgi ile ilişkili olmadığını 

belirtmişlerdir. Saldırgan davranışlar ile uygulamalı işlevsel beceriler arasında da 

düşük bir ilişki bulmuşlardır. Çoklu regresyon analizi sonunda; saldırgan davranışlar, 

çelişkili bir şekilde çocuğun bilişsel hazır oluş becerilerinin öngörüsünde 

güçlendiğini bulmuşlardır. 

Suchodoletz ve arkadaşları (2009), anaokulu çağındaki (3-6 yaş grubu) 

çocukların davranışlarını kontrol edebilme becerisi ve ilkokul birinci sınıftaki okula 

uyum becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla bir araştırma yapmışlardır. 

Çocukları ilkokul eğitimine başlama sürecinde gözlemlemişler, başarılı uyumun 

işaretleri olan sosyal ve akademik becerilerde başarı konusuna odaklanmışlardır. 

Araştırmanın bulguları; “davranışlarını kontrolünü değerlendirme ölçeği”, “okula 

uyumun değerlendirilmesi: akademik performans”, “okula uyumun 

değerlendirilmesi: sınıf içi davranışlar”, “zihinsel konsantrasyon ölçeği” ve “dil 

becerileri” ölçekleri ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda; erken davranış 

kontrolünün akademik performans ve okula uyum sağlama- sınıf davranışları ile 

pozitif yönde ilişkili olduğunu ve çok erken yaşlarda bile davranış kontrolünün 

akademik gelişim sürecinde zekânın da üzerinde ve ötesinde çok önemli bir etkiye 

sahip olduğunu belirtmişlerdir. 

Dinç Artut (2009), işbirlikli öğrenmenin, anaokulu çocuklarının işbirlikçi 

sosyal davranışlarına ve matematik yeteneklerine etkisini incelemek ve uygulanan 

eğitim programının öğretmen perspektifinden değerlendirmesini yapmak için bir 

araştırma yapmıştır. Araştırmaya kontrol grubunda 17 ve deney grubunda 17 olmak 

üzere toplam 34 çocuk alınmıştır. Deney grubu çocuklara, işbirlikli öğrenme yöntemi 

etkinliklerine dayalı bir program uygulamıştır. Araştırmanın sonucunda; işbirlikli 

öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı deney grubundaki çocukların matematik 

yeteneklerinde önemli gelişmeler olduğunu gözlemlemiştir. 

Meagher (2008), okulöncesi dönemde görülen sosyal-duygusal problemler ile 

okuma-yazma ve dil becerileri de dâhil olmak üzere erken akademik beceriler 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. İçsel semptom belirtileri ve ilgili sosyal sorunlar ile 
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erken akademik beceriler arasında olumsuz yönde ilişki olduğunu tespit etmiştir. 

Araştırma bulgularının, içsel semptomlar ve beceriler ile ilgili ilişkiler ve gücü 

bakımından oldukça farklı sonuçlar gösterdiğini, cinsiyet ve sosyo ekonomik statü 

gibi faktörlerin, bazı erken akademik beceriler ve okul öncesi çocuklarda duygusal 

sorunlar arasındaki ilişkiyi etkileyici faktörler olduğunu belirtmiştir. 

Bloom ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan çalışmada; duygusal/ 

davranışsal bozukluklar açısından riskli olarak tanımlanan ilköğretim çağındaki 

çocukların akademik başarı düzeylerine göre sosyal beceri farklılıklarını 

araştırmışlardır. Öğretmenleri tarafından değerlendirilen ve duygusal / davranışsal 

bozukluklar açısından risk altında diye tanımlanan çocukları “Geniş Aralıklı Başarı 

Testi-3” (Wide Range Achievement Test-3) ile dört gruba ayırmışlardır. Aynı 

zamanda çocuklara, ailelere ve öğretmenlere “Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği” 

(Social Skills Rating System) doldurtulmuştur. Öğretmenler tarafından yapılan 

değerlendirme sonuçları, akademik başarının çocukların sosyal yeterlilik algısını 

anlamlı düzeyde etkilemediğini göstermiştir. Tüm çocukların önemli ölçüde sosyal 

beceri eksikliğine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Çocukların kendi kendilerini 

değerlendirmesi sonucunda; önceki olumlu araştırmalar ile uyumlu olarak, belirlenen 

dört akademik başarı seviyesindeki gruplar arasında sosyal beceriler açısından 

anlamlı bir farklılık bulunmadığını belirtmişlerdir. Ebeveyn derecelendirme 

sonuçlarına göre ise; en fazla akademik eksikliği olan çocukların en yüksek sosyal 

yeterliliğe sahip oldukları belirtmişlerdir. 

Dobbs ve arkadaşları (2006) “Okulöncesi Çocukların Sosyo- Duygusal 

İşlevselliği ve Matematiksel Becerileri Arasındaki İlişki” başlıklı, araştırmalarında 

matematiksel becerilerin ve sosyo-duygusal öğelerin ilişkisini incelemişlerdir. 

Araştırmaya 108 okul öncesi çocuk ve öğretmenleri katılmıştır. Çocukların güçlü ve 

zayıf yönleri matematikle muhtemel ilişkili beceriler olarak kabul edilmiştir. 

Girişkenlik, kendini kontrol ve bağlanma gibi sosyal-duygusal öğelerin tümü daha 

yüksek matematik yeteneği puanları ile ilişkili bulunmuştur. Genel davranış 

problemleri, içsel semptomlar, içe kapanıklık, sosyal problemler ve dikkat sorunları 

daha düşük matematik yeteneği puanlarıyla ilişkili bulunmuştur. Bu ilişkilerin 

hiçbirinde cinsiyet açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır. Erken matematik 
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eğitimi programına katılan çocukların, katılmayanlara göre daha düşük davranış 

problemleri gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca, erken matematik eğitimine katılan 

çocuklarda katılmayanlara göre, girişkenlik, kendini kontrol ve bağlanma gibi sosyo-

duygusal özellikler ve matematik becerileri arasındaki ilişki, katılmayan çocukların 

sosyo-duygusal özellikleri ve matematik becerileri arasında görülen ilişkiden daha az 

kuvvetli bulunmuştur. 

Arnold ve arkadaşları (2006), yaptıkları araştırmada 20 sınıftan 193 çocukla 

çalışmışlardır. Dışsal problem davranışları hedefleyen okulöncesi temelli 

çalışmaların, davranış bozukluklarını önlemeye yardımcı olabileceği fikrinden yola 

çıkmışlardır. Eğitimlerin diğer faydalarının ise, akademik başarıyı geliştirmek ve 

diğer ruhsal sorunlarla ilgili riskleri azaltmak olarak belirtmişlerdir. Araştırmada 

küçük çocukların zihinsel gelişimi için hazırlanmış birkaç sınıf programı 

kullanmışlardır. Programların uygulanacağı sınıflar random yöntemiyle 

belirlenmiştir.  Bir grup hem dışsal problem davranışları azaltma eğitimine hem de 

akademik programa alınmıştır. Bir grup sadece akademik programa alınmıştır. Bir 

grup sadece dışsal problem davranışları azaltma eğitimine alınmıştır. Diğer bir grup 

ise hiçbir eğitim programına alınmamıştır.  Araştırmanın sonunda araştırmacılar, 

birden fazla gelişim alanına etki etmesi hedeflenen programların yüksek ihtimalle 

başarıya ulaştığını, ancak bu tür girişimlere rehberlik yapmak ve uygulamadaki 

zorlukları belirlemek için daha fazla araştırma yapmak gerekliliğini vurgulamışlardır. 

Malecki ve Elliott (2002), yaptıkları araştırmanın temel sorusunu, sosyal 

davranışlar ve akademik başarı olarak belirlemişlerdir. 139 ilköğretim üçüncü-

dördüncü sınıf öğrencisinin ve öğretmenlerinin katıldığı araştırmada; sosyal beceri, 

problem davranış, akademik olgunluk ve akademik başarı puanları arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Araştırmanın sonuçlarına göre; (a)sosyal beceriler ve akademik 

başarı arasında pozitif yönde bir ilişki(b) problem davranışlar ile akademik başarı 

arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. 

McClelland, Morrison ve Holmes (2000), “Erken Akademik Sorunları 

Açısından Risk Altındaki Çocuklar: Öğrenme ile İlgili Sosyal Becerilerin Rolü” 

başlıklı araştırmalarında, anaokulunun başından ilköğretim ikinci sınıfın sonuna 

kadar olan süreçte akademik sonuçlarla ilişkili “çalışma ile ilgili beceriler”(work-
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related skills) ve akademik becerileri düşük çocukların özelliklerini incelemişlerdir. 

Araştırmaya katılan çocukları, 540 kişilik bir örneklem üzerinde Cooper Farran 

Öğretmen Davranış Derecelendirme Ölçeği ile seçmişlerdir. Anaokulu akademik 

başarı puanları ve arka plandaki önemli değişkenler kontrol edildikten sonra, okula 

girişte ve ikinci sınıfın sonunda çalışma ile ilgili becerilerin tek değişken olduğunu 

bulmuşlardır. Ayrıca, çalışma ilgili düşük beceri puanına sahip çocuklarda (n=82), 

çocuk, aile ve çok sayıda sosyo-kültürel değişkeni içeren genel örneklemden farklı 

olarak, anlamlı derecede düşük IQ, birçok davranış problemi, dil ve işitme 

problemleri gibi çok sayıda sağlık sorunları olduğu bulunmuştur. Çalışma ile ilgili 

düşük beceri puanına sahip çocukların, okula başlangıçta da ikinci sınıfın sonunda da 

daha düşük akademik puanlara sahip olduklarını, dolayısıyla başarılı okula geçiş 

anlayışında ve erken akademik başarıda, çalışma ile ilgili becerilerin önemli 

olduğunu belirtmişlerdir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni ve çalışma grupları, veri toplama 

araçları, deneme gruplarına verilen eğitimler ile verilerin değerlendirilmesinde 

kullanılan istatistiksel yöntemler üzerinde durulmuştur. 

 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma; dört gruplu ön test, son test ölçümlü deneme modelinde bir 

araştırmadır. Araştırmada üç grup deneme grubu, bir grup da kontrol grubu olarak 

yanlı atama (Ural ve Kılıç, 2006) yoluyla belirlenmiştir. 

 

Deneme modelindeki araştırmanın simgesel görünümü aşağıda sunulmuştur.  

G1 Y O1  (X1  +  X2) O2 

G2 Y O1  X1 - O2 

G3 Y O1  - X2 O2 

G4 Y O1 - - O2 

 

G: Grup       Y: Yanlı Gruplama  O1: Öntest          O2: Sontest 

 

X1: Deneysel Uygulama 1: Çocuklar için Sosyal Beceri ve Problem Çözme 

Eğitimi Programı  (ÇİSBEP)” 

X2: Deneysel Uygulama 2: Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Eğitimi 

Programı (KÜÇİBÜM) 
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Öntest, deneysel işlem öncesi araştırmaya katılan çocukların sosyal problem 

çözme puan ortalamaları ve erken matematik yeteneği puan ortalamaları yönünden 

farklı olmadıklarını tespit etmeye,  

Sontest ise, deneysel işlem sonrası araştırmaya katılan çocukların sosyal 

problem çözme ve erken matematik yetenekleri yönünden karşılaştırılmasını ve 

farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemeyi sağlar. 

Grupların yanlı atama yoluyla belirlenme amacı; düşük sosyal problem çözme 

puanlarına sahip çocukların seçilerek uygulanacak olan sosyal beceri ve problem 

çözme eğitimi ile erken matematik eğitimi programlarının etkisini tespit etmektir. 

 Araştırmanın Çalışma Evreni ve Çalışma Gruplarının Belirlenmesi 

Araştırmanın çalışma evrenini, 2012–2013 eğitim-öğretim yılında Aksaray İl 

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bağımsız anaokullarına ve ilköğretim bünyesindeki 

anasınıflarına devam eden 6 yaş grubu çocuklar oluşturmuştur. Bu araştırmanın 

çalışma grupları ise, yanlı atama yoluyla ilköğretim okulları anasınıflarından 

seçilmiştir. Araştırma, kullanılacak ölçekler ve eğitim programları açısından 6 yaş 

grubu çocuklarla çalışılmak üzere planlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının 11/4/2012 

tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 30/3/2012 

tarihli zorunlu eğitime yönelik genelgesinde “2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için, 

30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt 

işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezî olarak yapılacaktır. 60-66 ay arasındaki 

çocukların ise velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanların 

ilkokula devamları sağlanacaktır. Diğer çocuklar okul öncesi eğitime 

yönlendirilecektir” ifadesi yer almaktadır.  

http://www.meb.gov.tr/haberler/2012/12YillikZorunluEgitimeYonelikGenelge.pdf). 

Araştırmanın çalışma grupları belirlenirken, Milli Eğitim Bakanlığının zorunlu 

eğitime başlama yaşının düşürülmesi ile ilgili genelgesi dikkate alınmıştır. 

Araştırmanın planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi için 6 yaş grubu çocukların 

bulunduğu okullar tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grupları, 

ilkokullar (ve az da olsa ortaokullar) bünyesindeki anasınıfları arasından seçilmiştir. 

Çalışma gruplarının ilkokullar bünyesindeki anasınıflarından seçilmesinin iki nedeni 

http://www.meb.gov.tr/haberler/2012/12YillikZorunluEgitimeYonelikGenelge.pdf
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vardır. Birincisi, bağımsız anaokulları ve ilkokul-anasınıfları öğretmenleri ile yapılan 

görüşmeler sonucunda; 6 yaş grubu çocukların daha çok ilkokullar bünyesindeki 

anasınıflarında bulunduğunun tespit edilmiş olmasıdır. Bağımsız anaokullarında ise 

daha küçük yaş gruplarından çocukların yer aldığı belirtilmiştir. Bağımsız 

anaokullarının çalışma grubu olarak seçilmemesinin ikinci ve önemli bir nedeni de 

bağımsız anaokullarında birden fazla grubun/sınıfın bir arada olması; yemek, oyun 

vb. etkinliklerde daha çok birlikte olunması ve ortak alanın daha çok kullanılmasıdır. 

Bu durum, eğitim verilen gruplardaki çocuklar veya onların öğretmenleriyle eğitim 

verilmeyen gruptaki çocuklar veya onların öğretmenlerinin birbirleriyle etkileşime 

geçmesiyle sonuçlanabilecektir. Çalışma grupları, araştırma sonuçlarının geçerliliği 

ve güvenirliği açısından ilkokullar (ve az da olsa ortaokular) bünyesindeki 

anasınıflarından seçilmiştir.  Araştırma evreninden çalışma gruplarının belirlenmesi 

sırasında ilkokul anasınıfı öğretmenlerine, çocukların anasınıflarına kayıtları 

sırasında herhangi bir ayrım yapılıp yapılmadığı sorulmuştur. Öğretmenler tarafından 

velilerin sosyo ekonomik düzeyine, eğitim seviyesine ve benzeri durumlara göre 

çocukların tercih edilmesi ya da velilerin sınıf  (A şubesi, B şubesi gibi) veya 

öğretmen tercihine göre kayıt yapılıp yapılmadığı sorulmuştur. Öğretmenler, 

kayıtların herhangi bir ayrım gözetilmeksizin okul idaresi tarafından yapıldığını 

belirtmişlerdir. Araştırmanın çalışma grupları, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı, anasınıfları arasından yanlı olarak seçilen Mehmet Timur Sarrafoğlu İlkokulu, 

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Piri Mehmet Paşa İlkokulu anasınıflarından 

oluşturulmuştur. Benzer sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının devam 

ettiği bir bölgedeki bu okulların seçilmesinde okulun fiziki imkânları (ayrı görüşme 

odasının olması gibi), öğretmenlerin işbirliğine açık olması, okul atmosferi, okulların 

birbirine yakınlığı vb. nedenlerle yanlı olarak seçilmiştir. Yanlı eleman örnekleme 

yöntemiyle  (Ural ve Kılıç, 2006) seçilen bu gruplardaki 93 çocuğa “Sosyal Problem 

Çözme Becerisi Testi” uygulanmıştır. Bu testin verilerine göre çalışma gruplarına 22 

ve altında puan alan “orta ve önemli düzeyde sosyal beceri eksikliği”ne sahip 

çocuklar seçilmiştir. “Orta ve önemli düzeyde sosyal beceri eksikliği” kriteri 

belirlenirken Merrell (1994) tarafından geliştirilen “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış 

Ölçeğinde” belirtilen fonksiyonel seviyeler dikkate alınmıştır. “Anaokulu ve 

Anasınıfı Davranış Ölçeği” Merrell (1994) tarafından 3-6 yaş grubu çocukların 
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sosyal beceri ve problem davranışlarını ölçmeye yönelik norm referanslı standart bir 

ölçme aracı olarak geliştirilmiştir. Bu ölçme aracında çocukların testten aldıkları 

aldıkları ham puanlara göre fonksiyonel seviyeler belirlenmiştir. Ölçeğin “Sosyal 

Beceriler” alt boyutuna göre 5-6 yaş grubu çocuklar için belirlenen fonksiyonel 

seviyeler şöyledir: 

Tablo 1. 0 “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği Sosyal Beceriler Alt 

Ölçeği Alt Boyutları” Puanlarına Göre Belirlenen Fonksiyonel Seviyeler 

Anaokulu ve Anasınıfı 

Davranış Ölçeği Sosyal 

Beceriler Alt Ölçeği Alt 

Boyutları / Yaş Grubu 

Fonksiyonel Seviye 

Yüksek 

Seviye 
Orta 

Orta 

Eksiklik 

Önemli 

Eksiklik 

Sosyal İşbirliği 5-6 35-36 25-33 20-24 0-19 

Sosyal Etkileşim 5-6 31-33 23-30 15-22 0-14 

Sosyal Bağımsızlık 5-6 32-33 26-31 20-25 0-19 

 

“Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği”ne göre ölçeğin Sosyal Beceriler alt 

boyutunun sosyal işbirliği, sosyal etkileşim ve sosyal bağımsızlık” alt boyutlarından 

0-25 puan aralığında alan çocuklar orta ve önemli düzeyde beceri eksikliğine sahip 

olarak tanımlanmaktadır (Merrell, 1994). Bu bilgiye dayanarak Sosyal Problem 

Çözme Becerisi Testinden 23 ve üzerinde puan alan 7 çocuk araştırma 

örnekleminden çıkarılmıştır. Testten 0-22 puan aralığında puan alan orta ve önemli 

düzeyde sosyal beceri eksikliğine sahip 86 çocuk araştırmanın çalışma gruplarını 

oluşturmuştur. Yanlı eleman örnekleme yöntemiyle (Ural ve Kılıç, 2006) seçilen bu 

gruplardaki 86 çocuğun sınıfları içinden deney grupları ve kontrol grubu ise tesadüfî 

küme örnekleme yöntemiyle (Karasar, 2009) belirlenmiştir. Eğitim verilen grupların 

eğitim saatlerinin birbiriyle çakışmaması (biri sabahçı iken diğerinin öğleci grupta 

yer alması) göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca testin uygulanacağı okullar 

belirlenirken çocuklarla bireysel görüşme yapmaya uygun ayrı bir görüşme odasının 
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olmasına dikkat edilmiştir. Araştırmanın deney gruplarından her birini farklı bir 

ilköğretim okulu-anasınıfı oluşturmaktadır. Birinci deney grubunu Aksaray Milli 

Eğitim Müdürlüğü Merkez ilçesine bağlı okullardan, Mehmet Timur Sarrafoğlu 

ilköğretim okulu bünyesindeki bir anasınıfı, ikinci deney grubunu Fatih Sultan 

Mehmet Ortaokulu bünyesindeki bir anasınıfı, üçüncü deney grubunu Piri Mehmet 

Paşa ilkokulu bünyesindeki anasınıflarından birisi oluşturmuştur. Araştırmanın 

kontrol grubunu ise Mehmet Timur Sarrafoğlu İlkokulu bünyesindeki 

anasınıflarından öğleden sonra grubundaki bir anasınıfı oluşturmaktadır. 

Araştırmanın birinci deney grubu da aynı okulda yer almaktadır. Ancak birinci deney 

grubunu sabahçı grup anasınıflarından birisi oluşturmaktadır. Mehmet Timur 

Sarrafoğlu ilkokulunda sabahçı grup okuldan ayrıldıktan 1 saat sonra öğleci grup 

eğitime başlamaktadır. Bu nedenle deney ve kontrol gruplarının aynı okuldan 

seçilmesinde bir sakınca görülmemiştir. Araştırmada, çalışma gruplarından birinci 

deneme grubunda 20 çocuk, ikinci deneme grubunda 22 çocuk, üçüncü deneme 

grubunda 17 çocuk, kontrol grubunda ise 27 çocuk olmak üzere toplam 86 çocukla 

çalışılmıştır.  

Tablo 2. 0 Çalışma Grubunu Oluşturan Çocukların Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

Gruplar Kız Erkek TOPLAM 

Deneme 1 Grubu 12 8 20 

Deneme 2 Grubu 13 9 22 

Deneme 3 Grubu 6 11 17 

Kontrol Grubu 15 12 27 

TOPLAM 46 40 86 
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Araştırma Süreci 

Araştırmada üç deneme ve bir kontrol grubu olmak üzere toplam dört grup ile 

çalışılmıştır. Çalışma grupları yanlı atama yoluyla belirlenmiştir. Çalışma grupları 

içerisinde deneme ve kontrol gruplarının belirlenmesi tesadüfi küme örnekleme 

yöntemiyle (Karasar, 2009) yapılmıştır. Deneme gruplarına ve kontrol grubuna ön-

testte “Wally Çocuklar için Sosyal Problem Çözme Dedektiflik Oyunu Testi” (Wally 

Child Social Problem- Solving Detective Game Test) ve “Erken Matematik Yeteneği 

Testi -3 B formu (Test of Early Math Ability-3)” uygulanmıştır. Araştırmacı, deneme 

gruplarından ve kontrol grubundan öntest verilerini toplamaya başlamadan önce; test 

yönergelerinin anlaşılabilirliğini görmek, uygulamada deneyim kazanmak, 

karşılaşılabilecek güçleri önceden tespit etmek için testleri farklı bir grup çocuğa 

uygulamıştır. Yapılan bu küçük pilot çalışmanın ardından deneme grupları ve kontrol 

grubuna öntestler uygulanmıştır. Öntestlerin uygulanması yaklaşık dört hafta 

sürmüştür. Öntest verilerinin istatistiksel analizi sonucunda, grupların öntest puanları 

açısından aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Öntest uygulamaları bittikten sonra çalışma gruplarından birinci deneme 

grubuna “Çocuklar İçin Sosyal Beceri ve Problem Çözme Eğitimi” (Dina Dinosaur 

Social Skills and Problem Solving Curriculum - Incredible Years Child Training 

Program-Age 4-8) programı 24 oturumda uygulanmıştır. Uygulamalar haftada 3 gün 

(Pazartesi-Çarşamba-Cuma) ve günde yaklaşık 90-120 dk olarak gerçekleştirilmiştir. 

Birinci deney grubuna, bu eğitimin ardından “Küçük Çocuklar için Büyük 

Matematik Eğitimi” (Big Math For Little Kids) programı 18 oturumda uygulanmıştır. 

Uygulamalar haftada 3 gün (Pazartesi-Çarşamba-Cuma) ve günde ortalama 60 dk 

olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma gruplarından ikinci deneme grubuna, “Çocuklar 

İçin Sosyal Beceri ve Problem Çözme Eğitimi” (Dina Dinosaur Social Skills and 

Problem Solving Curriculum - Incredible Years Child Training Program-Age 4-8) 

programı 24 oturum olarak, haftada 3 gün ve günde yaklaşık 90-120 dk olarak 

uygulanmıştır. İkinci deneme grubuna “Küçük Çocuklar için Büyük Matematik 

Eğitimi” (Big Math For Little Kids) programı uygulanmamıştır. Çalışma 

gruplarından üçüncü deneme grubuna “Dinozor Dino Sosyal Beceri ve Problem 

Çözme Eğitimi” (Dina Dinosaur Social Skills and Problem Solving Curriculum - 



 

110 
 

Incredible Years Child Training Program-Age 4-8) programı uygulanmamıştır. Bu 

gruba sadece “Küçük Çocuklar için Büyük Matematik Eğitimi” (Big Math For Little 

Kids) programı 18 oturum olarak haftada 3 gün ve günde ortalama 60 dk olarak 

uygulanmıştır.  Çalışma gruplarından birinci ve üçüncü deneme grubunun “Küçük 

Çocuklar için Büyük Matematik Eğitimi” (Big Math For Little Kids) programı 

uygulamaları bittikten sonra bu gruplara, diğer gruplarla birlikte  “Erken Matematik 

Yeteneği Testi B formu (Test of Early Math Ability-3)” son testi uygulanmıştır. 

Eğitimin tamamlanmasından 4 hafta sonra ise birinci ve üçüncü gruba “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3 B formu (Test of Early Math Ability-3)” kalıcılık testi 

yapılmıştır. Çalışma gruplarından 4.gruba / kontrol grubuna ise herhangi bir deneysel 

bir işlem uygulanmamıştır. Sınıf öğretmeni tarafından 2006 yılı okulöncesi eğitim 

programı müfredatında bulunan konular ve uygun etkinlikler uygulanmıştır. Kontrol 

grubunda bulunan çocuklara da, deneme gruplarının deneysel eğitimleri bittikten 

sonra; “Erken Matematik Yeteneği Testi B Formu (Test of Early Math Ability-3)” 

uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, uygun istatistiksel tekniklerle analiz 

edilmiştir. 
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Araştırma Sürecinin Tablo Halinde Gösterilmesi 

Tablo 3. 0 Deneme Gruplarına ve Kontrol Grubuna Uygulanan Ölçekler 

ile Deneme Gruplarına Verilen Eğitimler 

Gruplar 
Öntestte 

Uygulanan 
Ölçekler 

Eğitim Programları 
Sontestte 

Uygulanan 
Ölçekler 

Deneme 1  
TEMA-3 

Wally SPÇDOT 

ÇİSBEP 

Uygulandı 

KÜÇİBÜM 

Uygulandı 

TEMA-3 

Wally SPÇDOT 

Deneme 2 
TEMA-3 

Wally SPÇDOT 

ÇİSBEP 

Uygulandı 

KÜÇİBÜM 

Eğitimi yok 

TEMA-3 

Wally SPÇDOT 

Deneme 3 
TEMA-3 

Wally SPÇDOT 

ÇİSBEP 

Eğitimi Yok 

KÜÇİBÜM 

Uygulandı 

TEMA-3 

Wally SPÇDOT 

Kontrol  
TEMA-3 

Wally SPÇDOT 

ÇİSBEP 

Eğitimi Yok 

KÜÇİBÜM 

Eğitimi yok 

TEMA-3 

Wally SPÇDOT 

 

TEMA-3 B Formu (Test of Early Mathematics Ability): Erken Matematik 

Yeteneği Testi B formunu, 

Wally SPÇDOT (Wally Child Social Problem- Solving Detective Game 

Test): Wally Çocuklar için Sosyal Problem Çözme Dedektiflik Oyunu Testini, 

ÇİSBEP (Dino Dinosaur Social Skills and Problem Solving Curriculum): 

Dinozor Dino Çocuklar için Çocuklar İçin Sosyal Beceri ve Problem Çözme Eğitimi 

Programını, 

KÜÇİBÜM (Big Math for Little Kids):  Küçük Çocuklar İçin Büyük 

Matematik Eğitimi Programını ifade eder. 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri; aşağıda belirtilen ölçme araçlarıyla öntest ve sontest 

olarak iki aşamada toplanmıştır. Deney gruplarına uygulanan kalıcılık testleri ile de 

uygulanan deneysel eğitimlerin kalıcılığı test edilmiştir. Araştırmaya katılacak 

çocukların öntest ve sontest sosyal problem çözme becerileri “Wally Çocuklar için 

Sosyal Problem Çözme Dedektiflik Oyunu Testi” ile, öntest ve sontest matematik 

yetenekleri ise “Erken Matematik Yeteneği Testi B formu (Test of Early Math 

Ability-3)” ile belirlenmiştir. 

A-Wally Çocuklar için Sosyal Problem Çözme Dedektiflik Oyunu Testi 

(Wally Child Social Problem- Solving Detective Game Test) 

Çocukların sosyal problem çözme beceri düzeylerini ölçmek için “Wally 

Çocuklar İçin Sosyal Problem Çözme Dedektiflik Oyunu Testi” kullanılmıştır. Bu 

ölçek, Webster-Stratton tarafından Spivak ve Shure’ un (1985) Okulöncesi Problem 

Çözme Testi (Preschool Problem-Solving Test) ve Rubin ve Krasnor’un (1986) 

Çocuklar için Sosyal Beceri Testi (Child Social Problem-Solving Test)’nin 

birleşiminden oluşturulmuştur. Ölçek, problem çözme becerisinin hem niteliksel hem 

de niceliksel boyutunu değerlendirmek için geliştirilmiştir. Wally Sosyal Problem 

Çözme Testi, çocukların ilgisini çekmek için özellikle hayali bir oyun şeklinde ve 

parlak renkli çocuk resimlerinden oluşturulmuştur. Ölçekte çocuklara, çok istediği 

bir oyuncağı almasına izin verilmemesi ve tanımadığı bir kişi ile arkadaşlık kurmak 

için ne yapabileceğinin sorulması gibi varsayımsal problem durumlarını anlatan 

renklendirilmiş 15 resim sunulmaktadır (daha önceki kaynaklarda 12 resim olarak 

belirtilmiştir, ancak ölçeğin son halinde 15 resim yer almaktadır). “Wally Sosyal 

Problem Çözme Testi”, uygulanan çocuğun cinsiyetine uygun olması için iki farklı 

şekilde hazırlanmıştır. Kız çocuklar için varsayımsal problem durumundaki çocuk 

kız olarak, erkek çocuklar için ise erkek olarak resmedilmiştir. Ölçeği uygulamaya 

başlamadan önce çocuklara “bir problem çözme dedektifi” oldukları söylenir ve 

problemleri çözmeleri istenir. İsterse bir dedektif şapkası verilebileceği ve 

problemleri çözerken bu şapkayı giyebileceği söylenir. Gösterilen resimlerdeki her 

duruma ilişkin, çocuklara o resimdeki karakterin problemi çözmek için ne 
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yapabileceği veya ne söyleyebileceği sorulur. Çocuklar her durumla ilgili mümkün 

olduğu kadar çok cevap vermeleri için cesaretlendirilir (“başka ne yapabilirsin, başka 

ne diyebilirsin” gibi sorularla teşvik edilir). Çocukların sunduğu çözümler, daha 

önceden belirlenmiş olan negatif ve pozitif cevap kategorilerine göre kaydedilir. 

Ölçekten iki toplam puan elde edilir: birincisi sunulan farklı pozitif çözümlerin 

toplam sayısı, ikincisi ise sunulan prososyal ve agonistik/kavgacı çözümlerin toplam 

puanıdır.  Elde edilen puanlardan birincisi çocukların farklı pozitif çözüm stratejisi 

repertuarını, ikincisi ise negatif ve pozitif stratejilerin toplamını ifade eder. Testte; 

olayı itiraf etmek, özür dilemek, diğer uygun stratejiyi belirlemek, kendini kontrol 

etmek, sebebini açıklamak, hepsini diğer kişiye vermek, eşit olarak paylaşmak, 

beklemek, görüşmek-anlaşmak gibi 16 prososyal çözüm kategorisi ve hepsini 

kendisinin alması, yetişkin otoritesini reddetmek, olayı inkâr etmek, yalan söylemek, 

kanıtları saklamak, bir kişiye karşı fiziksel saldırganlık gibi 17 negatif çözüm 

stratejisi bulunmaktadır (Webster-Stratton ve Lindsay, 1999; Webster-Stratton ve 

Hammond, 1997). “Wally Çocuklar İçin Sosyal Problem Çözme Dedektiflik Oyunu 

Testi” 11 ayrı kategoriyi kapsayan, 15 problem durumunu içermektedir.  Bu 

durumlarda sunulmuş konular şöyledir:  

Reddedilme problemi ile başa çıkma (1), Hata yapma problemi ile başa çıkma 

(2 ve 6), Uygunsuz bir müdahale ile karşı karşıya kalma problemi ile başa çıkma 

(annesi tarafından odasına gönderilme) (3), Sürekli alay edilerek mağdur olma 

problemi ile başa çıkma (4-7-14), Oyuncağı almasına izin verilmemesi problemi ile 

başa çıkma (5), Yalnızlık problemi ile başa çıkma (8-15), Aldatılma problemi ile 

başa çıkma (9), Hayal kırıklığı problemi ile başa çıkma (10), İkilemde kalma 

problemi ile başa çıkma (11), Yetişkinler tarafından onaylanmama problemi ile başa 

çıkma (12), Saldırıya uğrama problemi ile başa çıkma (13) ’dır.  

Çocuklara resimlerde sunulan 15 varsayımsal problem durumu aşağıda 

özetlenmiştir. 

1. Resimde arkadaşıyla oynamak istediğinde reddedilmeyle ilgili problem, 
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2. Resimde annesinin değer verdiği eşyaya yanlışlıkla zarar vermesiyle ilgili 

problem, 

3. Resimde kardeşinin kendisiyle alay etmesinden sonra, karşılık olarak 

kardeşiyle alay etmesi sonucu ebeveyn tarafından cezalandırılma ve odasına 

gönderilme problemi, 

4. Resimde sınıf arkadaşı tarafından alay edilme ile ilgili problem, 

5. Resimde çocuğun çok istediği oyuncağı ebeveynin almaması ile ilgili 

problem, 

6. Resimde ebeveynin yeni aldığı kıyafete yanlışlıkla zarar vermesiyle ilgili 

problem, 

7. Resimde bebeklerle oynadığı için alay edilme problemi, 

8. Resimde yalnız olma ve oyun grubuna katılma problemi, 

9. Resimde daha sonra yemek için sakladığı yiyeceğin kardeşi tarafından 

yenmesi problemi, 

10. Resimde uzun zamandır yapmaya çalıştığı oyuncağı kardeşinin kırması 

problemi, 

11. Resimde sadece bir dilim pizza kaldığında hem kardeşi hem de kendisinin 

istemesi problemi, 

12. Resimde oyun alanından sınıfa geç kaldığında öğretmenin kızması problemi, 

13. Resimde kendisinden küçük bir çocuğun saldırısına uğrama problemi, 

14. Resimde arkadaşının bisikletine binmek istediğinde, bisikleti isteme 

problemi, 

15. Resimde yeni arkadaşla tanışma problemine yönelik durumlar yer almaktadır. 
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1. Wally Çocuklar için Sosyal Problem Çözme Dedektiflik Oyunu Testi 

(Wally Child Social Problem- Solving Detective Game Test)’nin Geçerliliği 

“Wally Çocuklar için Sosyal Problem Çözme Dedektiflik Oyunu Testi” 

çocukların sosyal problem çözme becerilerini varsayımsal ikilem durumlarına 

verdikleri cevaplarını değerlendirerek ölçer. Ölçek, çocukların ürettiği negatif ve 

pozitif çözümlerin oranını gösteren bir puanlamadan oluşur.  “Wally Çocuklar için 

Sosyal Problem Çözme Dedektiflik Oyunu Testi” nin geçerliliği, davranış 

problemleri gösteren çocukların alternatif prososyal becerileri düşünmede daha 

başarısız ve kavgacı stratejileri daha çok kullanmalarına göre yapılmıştır. Yapı 

geçerliliği için, Rubin’in pozitif stratejiler toplam puanı ile Wally testi pozitif 

stratejiler toplam puanı arasındaki ve Rubin’in negatif stratejiler toplam puanı(r=.60) 

ile Wally testinin negatif stratejiler (r=.50) toplam puanı arasındaki korelasyon 

katsayısı hesaplanmıştır. Testin, hakemler arası intra-class korelasyon katsayısı 

pozitif çözüm stratejileri için .93 negatif çözüm stratejileri için .71 olarak 

bulunmuştur (Webster-Stratton ve Hammond, 1997; Webster-Stratton, Reid ve 

Beauchaine, 2013). 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin geçerlik çalışması, Yılmaz ve Tepeli 

(2013) tarafından içerik (muhteva) ve yapı geçerliği ölçütlerine göre yapılmıştır. 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin içerik geçerliğinin sınanmasında, “uzman 

görüşü” ne başvurulmuştur. Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nde yer alan 

maddelerin istatistikî açıdan uyumlarını belirlemek için de “madde analizi” 

yapılmıştır. Çocuk gelişimi alanında doktora derece sahip beş uzmandan, testin 

60-72 aylık çocuklar için uygun olup olmadığını değerlendirmeleri istenmiştir. 

Bu değerlendirmenin sonucunda hakemler arası intra-class korelasyon katsayısı 

.90 olarak bulunmuştur. Bu değer, testin içerik geçerliğinde uzman görüşü için 

yeterli kanıt olarak kabul edilmiştir. Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin 

madde ayırt ediciliğini belirlemede Madde Toplam Pearson Korelasyon İndeksi 

kullanılmıştır. Yapılan madde analizi sonucunda her bir maddenin toplam puan ile 

korelasyonu .29 ve üstünde korelasyonlar içermektedir. Bu değerler, Wally Sosyal 

Problem Çözme Testi’nde yer alan soruların madde ayırt ediciliği kriterini 

sağlamakta olduğunu göstermektedir. 



 

116 
 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin yapı geçerliği, Barlett sınaması ve 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ölçütüne göre yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi ile 

test edilmiştir. Barlett sınaması bir küresellik sınaması olup, verilerin birbiriyle 

ilişkili olup olmadığını göstermektedir. Barlett Sınaması Değeri= 403.959; p=0.000 

olarak hesaplanmıştır. Örneklem büyüklüğünün yeterli olup olmadığını test etmek 

için de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) testi yapılmıştır. KMO değeri .701 olarak 

hesaplanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlere bakılarak verilerin faktör analizi 

çalışmasına uygun olduğu görülmüştür. Tepeli ve Yılmaz’ın yaptığı geçerlik-

güvenirlik çalışmasında Temel Bileşenler Analizi sonrasında öz değeri 1.00’den 

büyük olan 4 faktör ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar ölçeğin önemli faktör sayısına 

karar vermek için öz değerdeki değişimi gösteren çizgi grafiğini (scree test) 

incelemişlerdir. İncelemenin sonucunda grafikte birinci faktörden sonra çizginin 

değişiminde çok az farklar olduğu ve varyansa olan katkılarının birbirine yakın 

olduğu görülmüştür. Bu nedenle faktör sayısı, öz değer ölçütüne göre bir olarak 

tanımlanmıştır. Sonuç olarak, Wally Sosyal Problem Çözme Testi’ndeki 15 sorunun 

orijinal formunda olduğu gibi tek bir faktör altında toplandığı belirlenmiştir (Yılmaz, 

2012). 

2. Wally Child Social Problem- Solving Detective Game Test: Wally 

Çocuklar için Sosyal Problem Çözme Dedektiflik Oyunu Testi’nin Güvenirliği 

“Wally Çocuklar için Sosyal Problem Çözme Testi” güvenirlik analizi için 

puanlayıcılar arası tutarlılık ölçütüne göre incelenmiştir. Çocukların cevaplarını 

pozitif ve negatif çözüm stratejilerine kodlamak için üç kodlayıcı yoğun bir şekilde 

eğitilmiştir. Kodlayıcıların zamanında kaydedemediği cevaplara daha sonra tekrar 

dönüp bakabilmeleri için çocukların uygulanan tüm testlere verdikleri cevaplar 

videoya kaydedilmiştir. Bu kayıtlar aynı zamanda puanlayıcılar arası tutarlılık 

güvenirlik ölçütüne göre çocukların cevaplarını değerlendiren kodlayıcıların aynı test 

sürecini kullanmalarını sağlamak için kullanılmıştır.  Çocukların rastgele seçilen 

%30’unun cevapları, puanlayıcılar arası güvenirliği belirlemek için ikinci bir 

kodlayıcı tarafından tekrar kodlanmıştır. Video kayıtlarından rastgele seçilen %10’u 

kodlayıcıların testi kurallarına uygun olarak kodladığından emin olmak için eğitmen 
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tarafından kodlanmıştır. Puanlayıcılar arası güvenirliği gösteren intraclass korelasyon 

değeri, farklı prososyal çözümlerin toplam puanı için .97 ve prososyal ve kavgacı 

çözümlerin toplam puanı için .97’dir (Webster-Stratton ve Lindsay, 1999). 

Yılmaz ve Tepeli (2012) yaptıkları çalışmada Wally Sosyal Problem Çözme 

Testi’nin güvenirliğini; iç tutarlılık, testin aralıklı tekrarı ölçütlerine göre 

incelemişlerdir. Wally Sosyal Problem Çözme Testi’ndeki maddelerin iç tutarlık 

güvenirliği, 359 çocuktan toplanan veriler kullanılarak Kr 20 yöntemi ile 

hesaplanmıştır. Hesaplanan güvenirlik katsayısı .79 olarak bulunmuştur. Bu değer, 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin iç tutarlılık açısından güvenilir olduğunu 

göstermektedir. Herhangi bir şeyin aynı (benzer) koşullar altında ve kısa bir 

zaman aralığından sonra ikinci kez ölçülmesi sonucu elde edilen veri grupları 

arasındaki ilişki (korelasyon katsayısı), testin aralıklı tekrarı güvenirlik ölçütüdür. 

Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin “testin aralıklı tekrarı” güvenirlik ölçütü 

“test tekrar test” metodu kullanılarak incelenmiştir. Bu metodun uygulanması için 

seçilen 34 çocuk 4 haftalık ara ile iki defa teste tabi tutulmuştur. Ölçümler arası 

korelasyon Pearson Korelasyon Katsayısı ile değerlendirilmiştir. Testin 1. ve 2. 

ölçüm arası korelasyon değerinin .96  olarak bulunmuştur.  Elde edilen korelasyon 

katsayısı Wally Sosyal Problem Çözme Testi’nin “testin aralıklı tekrarı” güvenirlik 

ölçütü için uygun bir değer olduğu görülmüştür (Yılmaz, 2012). 

3. Wally Çocuklar İçin Sosyal Problem Çözme Dedektiflik Oyunu Testinin 

Puanlaması 

Çocukların Wally Sosyal Problem Çözme Testi’ndeki varsayımsal problem 

durumlarına verdikleri cevaplar, Wally Testi-Prososyal ve Agonistik/Kavgacı Çözüm 

Kategorilerindeki çözüm stratejileri ile karşılaştırılarak kodlanmıştır. Çocukların 

ürettiği farklı her çözüm ifadesi, prososyal veya agonistik oluşuna göre ayrı 

kategorilerden uygun olan kod ile kodlanmıştır. Her soru için 6 cevaba kadar çözüm, 

kodlama cetveline kaydedilmiştir (Wally Problem Solving Assessment Directions: 

http://www.incredibleyears.com/Measures/em.asp). Çocuklar, problemi çözerken 

kullandıkları prososyal çözümler için 1 puan,  agonistik/kavgacı çözümler için 0 
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puan, bilmiyorum cevabı için 0 puan almaktadırlar. Çocukların bu testten 

alabilecekleri en yüksek puan 90, en düşük puan ise 0’dır. 

B- Erken Matematik Yeteneği Testi-3  (Test of Early Mathematics Ability, 

TEMA-3) 

Araştırmaya katılan çocukların matematik yeteneklerini değerlendirmek 

amacıyla “Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (Test of Early Mathematics Ability-3, 

TEMA-3)” kullanılmıştır. Erken Matematik Yeteneği Testi, üç yaş ile sekiz yaş on 

bir ay arasındaki çocukların matematik yeteneklerini değerlendirmek amacıyla 

Ginsburg ve Baroody tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir.  1990 yılında TEMA- 2 

adıyla yeniden gözden geçirilerek yayınlanmıştır. Daha sonra TEMA-2 testi 1993 

yılında yeniden gözden geçirilerek TEMA- 3 olarak (Ginsburg ve Broody, 2003). 

Erken Matematik Yeteneği Testi, yetmiş iki sorudan oluşmaktadır. Test az-çok, 

sayma, gibi informal matematik alanları ile sayılar, sayılar arası ilişkiler, hesaplama 

ve onluk kavramları gibi formal matematik alanlarını ölçmektedir. Erken Matematik 

Yeteneği Testi, Form A ve Form B olmak üzere iki ayrı formdan oluşmaktadır. Form 

A ve Form B, 3yaş - 8 yaş 11 aylık çocukların matematiksel becerilerini ölçen, 

büyük ölçüde benzerlik gösteren iki paralel formdur. Erken Matematik Yeteneği 

Testinin A ve B formları çocuklara uygulanırken materyal olarak resimler, 

matematiksel semboller, sayılabilir küçük nesneler kullanılmaktadır. Testin A ve B 

formlarının deneysel çalışmalarda ön test ve son test olarak kullanılması 

önerilmektedir (Ginsburg ve Broody, 2003; Erdoğan, 2006b). Teste başlarken 

öncelikle çocukların gün, ay ve yıl şeklinde kronolojik yaşları hesaplanmaktadır. 

Çocukların yaşları ay olarak belirlendikten sonra bu aya karşılık gelen sorudan 

başlanarak çocuklara test bireysel olarak uygulanmaktadır. 36 aylık bir çocuk için 

birinci maddeden, 48 aylık bir çocuk için yedinci maddeden, 60 aylık bir çocuk için 

on beşinci maddeden, 72 aylık bir çocuk için yirmi ikinci maddeden, 84 aylık bir 

çocuk için otuz ikinci maddeden, 96 aylık bir çocuk için kırk üçüncü maddeden teste 

başlanmaktadır. Bu çalışmada sorular, çocuklara on sorudan beşinci maddeden 

başlanarak sorulmuştur. Testin uygulanış özelliği gereği, çocuğun yaşına uygun 

olarak başlanan maddeden önceki maddeleri doğru yanıtlamış olduğu kabul 

edilmektedir (Ginsburg ve Broody, 2003; Erdoğan, 2006b). 
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1. Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)’ün Geçerlik ve Güvenirlik 

Çalışması 

Testin Ginsburg ve Baroody (2003) tarafından yapılan geçerlilik ve güvenirlik 

çalışması sonucunda formlar arasındaki korelasyon Form A’dan Form A’ya .82, 

Form B’den Form B’ye .93 ve Form A’dan Form B’ye .93 olarak bulunmuştur 

(Ginsburg ve Baroody, 2003: 31). Testin güvenirliğini test etmek için yapılan iç 

tutarlılık katsayısı, tüm gruplar için .94 olarak bulunmuştur (Ginsburg ve Baroody, 

2003: 29). Testin Türkiye’de 60-72 aylık çocuklar için uyarlama ve geçerlilik-

güvenilirlik çalışması, Erdoğan ve Baran (2006b) tarafından yapılmıştır. Geçerlilik 

ve güvenirlik çalışması, 2004- 2005 öğretim yılında 60-72 aylar arasında olan toplam 

iki yüz anaokulu çocuğu ile yapılmıştır. Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-

3)’ ün Türkçe’ ye uyarlama çalışması yapılmıştır. Geçerlilik çalışması kapsamında 

Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)’ ün ölçüt geçerliliğine bakılmıştır. 

Öğretmenlerin görüşleri ile belirlenen matematik yeteneği zayıf ve iyi olan 

çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)’ ten aldıkları test puanları 

arasındaki farkın anlamlılığı Mann-Whitney U testi ile test edilmiştir. Matematik 

yeteneği en iyi ve en zayıf olan çocukların puanları ile TEMA-3’ ün sonuçları 

arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. Testin genel olarak güvenirliğini test 

etmek ve ölçeğin zamana bağlı tutarlılığını değerlendirmek için test tekrar test 

korelasyonu hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre gruplar arasındaki test - tekrar 

test korelasyonu Form A’dan Form A’ ya .90, Form A’ dan Form B’ ye .88 olarak 

hesaplanmıştır. B Formu için ise Form B’ den Form B’ ye .90, Form B’den Form A’ 

ya .90 olarak hesaplanmıştır (p<.01). Çalışmada testin güvenirliği ile ilgili olarak iç 

tutarlılık katsayısı da hesaplanmış ve KR-20 değeri Form A için .92, Form B için .93 

olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, testin 60-72 aylar arasındaki Türk çocuklarının 

matematik yeteneğini ölçmede geçerlik ve güvenirlik düzeyinin yüksek olduğunu 

göstermektedir (Erdoğan ve Baran 2006b). 

2. Erken Matematik Yeteneği Testi-3’ün Puanlanması 

Çocukların test sorularına verdikleri cevaplar doğru ve yanlış (+ ve -) olarak 

işaretlenmektedir. Doğru cevapların sayısı ham puanları vermektedir. Testin 
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uygulanması sırasında çocuk üst üste beş yanlış yaparsa test sonlandırılmaktadır. 

Çocuğun kronolojik yaşına göre, testten aldığı ham puanlar, test çizelgesindeki 

standart puanlara bakılarak matematik puanına (math quotients) çevrilmektedir. 

Matematik puanındaki artış çocuğun matematik yeteneğindeki artışa işaret 

etmektedir. Çocukların testten alabilecekleri minumum puan 55, maksimum puan 

145’tir  (Erdoğan, 2006b). 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin Toplanması 

Araştırma verilerinin toplanmasına başlamadan önce araştırmanın içeriğini 

özetleyen bir rapor hazırlanarak Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğünden araştırmanın 

yapılabilmesi için resmi izin alınmıştır. Resmi izin alınmasından sonra okullara 

gidilerek görüşmeler yapılmış ve araştırmanın yapılabileceği okullar belirlenmiştir. 

Deney gruplarından ve kontrol grubundan öntest verilerini toplamaya başlamadan 

önce, testleri uygulamada deneyim kazanmak, karşılaşılabilecek güçlükleri önceden 

tespit etmek ve test yönergelerinin anlaşılabilirliğini görmek için veri toplama 

araçları farklı bir grup çocuk üzerinde uygulanmıştır. Yapılan bu küçük pilot 

çalışmanın ardından verilerin toplanmasına geçilmiştir. Araştırma verilerinin 

toplanması öntest verilerinin toplanması, sontest ve kalıcılık testi verilerinin 

toplanması şeklinde üç aşamadan oluşmaktadır. 

Birinci aşamada öncelikle Wally Sosyal Problem Çözme- Dedektiflik Oyunu 

Testi, araştırmanın çalışma evreninden yanlı olarak (Ural ve Kılıç, 2006)  seçilen 

Mehmet Timur Sarrafoğlu İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Piri Mehmet 

Paşa İlkokulu anasınıflarına uygulanmıştır. Daha sonra bu gruplara Erken Matematik 

Yeteneği Testi (TEMA-3) B formu uygulanmıştır. Testler sınıf dışında-okuldaki 

sessiz bir odada araştırmacı tarafından çocuklara bireysel olarak uygulanmıştır. 

Wally Sosyal Problem Çözme- Dedektiflik Oyunu Testinin uygulanması her çocuk 

için yaklaşık 15-20dk,  Erken Matematik Yeteneği Testi (TEMA-3) B formunun 

uygulanması ise 10-15dk sürmüştür. Öntestlerin uygulanması yaklaşık dört hafta 

sürmüştür. Elde edilen öntest verileri değerlendirilmiş ve gruplar arasında öntest 

puanları açısından anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Araştırmada 3 deneme 
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ve 1 kontrol grubu olmak üzere 4 grup bulunmaktadır. Araştırmada, çalışma 

gruplarından birinci deneme grubunda 20 çocuk, ikinci deneme grubunda 22 çocuk 

üçüncü deneme grubunda 17 çocuk, kontrol grubunda ise 27 çocuk olmak üzere 

toplam 86 çocukla çalışılmıştır. İkinci aşamada ise deneme gruplarının ve kontrol 

grubunun sontest verileri toplanmıştır. Deneme grubu 1 ve deneme grubu 2’ye 

uygulanan Sosyal Beceri ve Sosyal Problem Çözme Becerisi eğitimi programı 

uygulanmasından sonra deneme 1 grubu ve deneme 3 grubuna Küçük Çocuklar için 

Büyük Matematik eğitim programı uygulanmıştır. Daha sonra tüm gruplara Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3 B formu) uygulanarak sontest verileri elde 

edilmiştir. Üçüncü aşamada ise, deneme 1 grubu ve deneme 3 grubuna Küçük 

Çocuklar için Büyük Matematik eğitim programı uygulandıktan 4 hafta sonra 

kalıcılık ölçümleri için Erken Matematik Yeteneği Testi (TEMA-3 B formu) tekrar 

uygulanmıştır ve kalıcılık testi verileri elde edilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Bu araştırmanın bağımsız değişkeni “Çocuklar için Sosyal Beceri ve Sosyal 

Problem Çözme Becerisi Eğitimi Programı”dır. Bağımlı değişkeni ise “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” puanlarıdır. Verilerin istatistiksel analizi, bağımsız 

değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini ortaya koyacak bir desen içerisinde 

ele alınmıştır. Araştırmaya katılan deneme 1, deneme 2 deneme 3 ve kontrol grubu 

çocukların “Sosyal Problem Çözme Testi”  öntest puan ortalamalarına ve “Erken 

Matematik Yeteneği Testi” öntest, sontest ve kalıcılık testi ölçümlerine ilişkin 

puanları bilgisayarda kodlama cetveline geçirilmiştir. Verilerin analizi SPSS 18.0 for 

Windows paket programı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde önem düzeyi, 0.05 ve 

0.01 olarak benimsenmiştir. 

Verilerin analizi dört aşamada gerçekleştirilmiştir. 

Birinci aşamada, araştırmaya katılan deneme 1, deneme 2 deneme 3 ve kontrol 

grubu çocukların “Sosyal Problem Çözme Testi” ile “Erken Matematik Yeteneği 

Testi-3” öntest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığı test 

edilmiştir. Bu işlem Kruskall Wallas H. Testi ile yapılmıştır (Büyüköztürk, 2008). 

Verilerin analizinde önem düzeyi 0.05 ve 0.01 olarak benimsenmiştir. İkinci 

aşamada,  “Küçük Çocuklar için Büyük Matematik Eğitimi Programı”nın deneme 1 
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ve deneme 3 grubu çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi” puanlarını 

etkileyip etkilemediğini sınamak için deneme grupları ve kontrol grubu çocuklarının 

öntest/sontest puan ortalamaları farkları Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi 

(Büyüköztürk, 2008) ile karşılaştırılmıştır. Üçüncü aşamada, “Çocuklar için Sosyal 

Beceri ve Sosyal Problem Çözme Becerisi Eğitimi Programı” ve “Küçük Çocuklar 

için Büyük Matematik Eğitimi Programı” uygulamasından sonra deneme 1, deneme 

2 deneme 3 ve kontrol grubu çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığına bakılmıştır. Sontest 

puanları açısından gruplar arasında fark olup olmadığı Kruskall Wallas H. Testi 

(Büyüköztürk, 2008) yapılarak analiz edilmiştir. Dördüncü aşamada ise; “Küçük 

Çocuklar için Büyük Matematik Eğitimi Programı” uygulamasına katılan deneme 1, 

deneme 3 grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puanları 

ile kalıcılık ölçümleri arasında anlamlı fark olup olmadığına bakılmıştır. 

Araştırmanın deneme gruplarının sontest-kalıcılık testi ölçümleri puan ortalamaları 

Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi (Büyüköztürk, 2008)  ile karşılaştırılmıştır. 

Deney Gruplarına Uygulanan Eğitim Programları 

A- Dinozor Dino Çocuklar için Sosyal Beceri ve Problem Çözme Eğitimi 

Programı 

Program ilk defa 1989 yılında “The Incredible Years Dinosaur Social Skills 

and Problem-Solving Child Training Program”  orijinal ismiyle davranış problemleri 

ve karşı gelme problemleri olan çocuklar için tedavi amaçlı olarak, Webster-Stratton 

(1990) tarafından geliştirilerek basılmıştır. Daha sonra geliştirilen sınıf temelli 

önleme programı ise; tüm çocukların sosyal olgunluğunu ve problem çözme 

becerilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Sınıf temelli bu program, 3-8 yaş 

aralığındaki çocuklar için anaokulu, anasınıfı ve ilköğretim 1-3. sınıf düzeyinde 

hazırlanmış 64 ders planından oluşmaktadır. Bu ders planları 300’den fazla etkinlik 

içermektedir. Öğretmen bu ders planlarını 15-20dk’lık küçük grup ve büyük grup 

etkinlikleri şeklinde haftada 2-3 defa uygulayarak özel becerileri öğretirler. 

Programda 6 ünitenin konuları ile ilgili hazırlanmış “Dinozor Ev Ödevi Etkinlikleri” 

kitabı çocuklara aileleriyle birlikte çalışmaları için verilir. Ailelere, öğretilen 

kavramlar ve becerilerle ilgili düzenli olarak mektuplar gönderilir. Ailelerin istekleri 
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doğrultusunda, küçük grup aktiviteleriyle sınıf etkinliklerine katılmaları teşvik 

edilir(Webster-Stratton ve Reid, 2004: 99-100). Program genel olarak 6 önemli konu 

üzerinde durmaktadır: 

1. Okulda başarılı olma ve okul kurallarını öğrenme, 

2. Duygusal okuryazarlık, 

3. Empati veya perspektif alma, 

4. Kişilerarası problem çözme becerileri, 

5. Öfke kontrolü, 

6. Arkadaşlık ve İletişim becerileri  

Programı oluşturan 6 ünite ve bu ünitelerde yer alan konu başlıkları aşağıda 

verilmiştir. 

Ünite 1-Okul Kurallarını Öğrenme (Dinozor Okuluna Giriş) 

1. Kuralların önemini öğrenme, 

2. Kuralları oluşturma sürecine katılma, 

3. Kurallara uyulmazsa ne olur’u anlama, 

4. İyi davranış için nasıl ödül kazanacağını öğrenme 

Ünite 2- Okulda Nasıl En İyi Olunur’ u Öğrenme 

Bölüm 1: Dinleme, Bekleme, Sessizce Parmak Kaldırma 

1. Dinlemeyi, beklemeyi, konuşan kişinin sözünü kesmemeyi ve sınıfta nasıl 

sessizce parmak kaldırılacağını öğrenme, 

2. Okulda dersler veya etkinlikler sırasında kendisini rahatsız eden(çalışmasını 

engelleyen) diğer çocuklarla başa çıkmayı öğrenme, 

3. Durup, düşünüp, kontrol ettikten sonra çalışmasını bitirmeyi öğrenme, 
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Bölüm 2: Konsantre Olma, Kontrol Etme ve İşbirliği Yapma 

1. Öğretmenle ve diğer çocuklarla işbirliğinin önemini öğrenme, 

2. Pozitif sınıf becerilerini ve konsantrasyon çalışmalarını uygulama, 

Ünite 3- Duyguları Tanıma ve Anlama  

Bölüm 1- Mıstık Duyguları Tanımak için İpuçlarını Kullanmayı Öğretiyor 

1. Farklı duyguları anlatan kelimeleri öğrenme, 

2. Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini kullanarak duygularını ifade etmeyi 

öğrenme, 

3. Duyguları tanımlamak için, sözsüz iletişimi kullanma becerisini artırma, 

4. Sakinleşmek için kullanacağı farklı yöntemleri öğrenme, 

Bölüm 2- Mıstık Duyguları Anlamak için İpuçlarını Kullanmayı Öğretiyor 

1. Farklı duyguların niçin oluştuğunu anlama, 

2. Farklı bakış açılarından duyguları anlama, 

3. Duygular hakkında konuşma uygulamaları yapma 

Ünite 4- Mıstık Problem Çözme Basamaklarını Öğretiyor 

Bölüm 1- Problemlerin Çözümlerini Belirleme 

1. Bir problemi olduğunun farkına varma, 

2. Varsayılan problem durumlarına uygun çözümler düşünme 

Bölüm 2- Daha Fazla Çözüm Bulma 

1. Kendine güveni belirten sözel ifadeleri öğrenme, 

2. Dürtüsel/impulsif hareketleri engellemeyi öğrenme, 

3. Özür dilemenin ne anlama geldiğini öğrenme, 



 

125 
 

4. Vurma, alay edilme gibi problem durumlarına uygun çözümler bulma 

Bölüm3- Çözümlerin Sonuçlarını Düşünme 

1. Farklı sonuçları olan çözümleri değerlendirmeyi öğrenme, 

2. Kendisinin veya başkasının bulduğu çözümleri değerlendirmeyi öğrenme, 

Ünite 5- Kaplumbağa Tarçın Öfke Kontrolünü Öğretiyor 

Bölüm 1- Mıstık Öfkesini Nasıl Kontrol Edeceğini Öğretiyor 

1. Problem çözme basamaklarını kullanarak öfkesini kontrol etmeyi öğrenme, 

2. Kaplumbağa Tarçın’ın öfke kontrolü ve yardımseverlik hakkındaki hikâyesini 

öğrenme, 

3. Özür dilemenin faydalı olduğunu anlama, 

4. Kendisinde ve diğerlerinde öfke duygusunu tanıma, 

5. Öfke duygusunun birini zarar vermediğimiz sürece kabul edilebilir olduğunu 

öğrenme, 

6. Öfkeli hareketlerini nasıl kontrol edeceğini öğrenme, 

Bölüm 2- Problem Çözmenin 7 Adımını Tekrar Etme 

1. Kasıtlı veya düşmanca zarar verme girişimlerinin gereksiz olduğunu anlama, 

2. Kızgın bir yetişkinin alay etme, zorbalık veya bağırma davranışlarına karşı 

alternatif yanıtlar kullanma, 

3. Diğerlerinin öfkesiyle başa çıkma becerilerini öğrenme 

Ünite 6- Molly Nasıl Arkadaşça Davranacağını Öğreniyor 

Bölüm1- Yardımlaşma 

1. Arkadaşlığın anlamını ve nasıl arkadaş olunur’ u öğrenme, 
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2. Diğerlerine yardım etmenin yollarını öğrenme, 

Bölüm2- Paylaşma 

1. Yardımlaşma ve paylaşma arasındaki ilişkiyi ve paylaşma kavramını 

öğrenme, 

Bölüm3- Okulda Takım Çalışması 

Bölüm4- Evde Takım Çalışması 

1. Takım çalışmasının anlamını öğrenme, 

2. Takım çalışması, yardımlaşma ve paylaşmanın faydalarını anlama, 

3. Arkadaşlık becerilerini uygulama 

Ünite 7- Fıstık Arkadaşlarla Nasıl Konuşulacağını Açıklıyor 

1. Arkadaşına soru sormayı ve onunla nasıl konuşması gerektiğini öğrenme, 

2. Arkadaşı bir şey söylerken onu dikkatle dinlemeyi öğrenme, 

3. Bir konuda konuşurken rahatsız edilmenin niçin önemli olduğunu anlama, 

4. İltifat ve özür kelimelerinin ne zaman ve nasıl kullanılacağını öğrenme, 

5. Oyun oynayan bir grup çocuğun arasına nasıl katılacağını öğrenme, 

6. Emir vermek yerine öneride bulunmayı öğrenme, 

7. Arkadaşlık becerilerini uygulama (Webster-Stratton ve Reid, 2004). 

Dinozor Dino Çocuklar İçin Sosyal Beceri ve Sosyal Problem Çözme 

Eğitimi Programının Türkçeye Uyarlanması Ve Türk Çocukları İçin 

Uygunluğu 

Program, Dereli tarafından 2008 yılında 60-72 aylık çocuklarla yapılan bir 

araştırmada kullanılmış ve programın Türkçeye uyarlama çalışması yapılmıştır 

(Dereli, 2008b). Bu yüzden program içeriğinin uygunluğu ile ilgili uzman görüşüne 
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sunulmasına gerek duyulmamıştır. Bu araştırmada ise eğitim programı, yurt dışından 

getirtildikten sonra araştırmacı tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Yurt dışında Okul 

Öncesi Eğitim alanında yüksek lisans yapmış, alan uzmanı bir kişi tarafından 

çevirilerin orjinaline uygun olup olmadığı ve literatürdeki kavramları karşılayıp 

karşılamadığı kontrol edilmiştir. Sonuç olarak bu kontrolleri yapan okul öncesi 

eğitim alanında uzman ve iyi düzeyde ingilizce bilen bir öğretim elemanı, çevirilerin 

orjinaline uygun olduğunu ve literatürdeki kavramları karşıladığını belirtmiştir. 

Dinozor Dino Çocuklar İçin Sosyal Beceri ve Sosyal Problem Çözme 

Eğitimi Programının Uygulanma Aşamaları 

Erken çocukluk dönemindeki çocuklara sosyal becerilerin öğretilebilmesi için 

eğitim süreci ve kullanılan metotların çocukların öğrenme biçimlerine, mizacına ve 

bilişsel yeteneklerine uygun olması gerekmektedir (Webster-Stratton ve Reid, 2004). 

Grup Yönetimi Becerileri 

Programın en üst düzeyde fayda sağlaması için öğretmenin pozitif ve etkili 

sınıf yönetimi becerilerini kullanmaları önemlidir. Katı ve eleştirel yaklaşım içinde 

olma, zayıf sınıf yönetimi becerileri, sınırların veya programın önceden 

belirlenmemiş olması, aile-okul işbirliğinin başarısız olması gibi durumlar programın 

etkililiğini azaltacaktır. Saldırganlık ve reddetme davranışlarını azalttığı kadar 

sosyal, duygusal ve akademik öğrenmeyi geliştiren sosyal ve duygusal okuryazarlığı 

destekleyen çocukla birebir iletişim kurma yaklaşımı, etkili sınıf yönetimi 

becerileri(yüksek düzeyde ödül, teşvik etme, programın akışı ve kuralların önceden 

tahmin edilmesi,  güdüleme, sınırların belirlemesi(nelere izin verilebileceği-nelere 

izin verilmeyeceği gibi) ve gelişimsel olarak uygun disiplin yöntemleri ile birlikte 

kullanılır. (Webster-Stratton ve Reid, 2004). 

Küçük Grup Etkinliklerinin Uygulanması İçin Çocukların Seçilmesi 

Erken çocukluk döneminde küçük grup etkinlikleri için her masa 6 - 8 

çocuktan oluşur. Programın uygulanması ile ilgili önerilerde, her masadaki 

çocukların gelişimsel seviyelerine göre kişilik özelliklerine seçilmesidir. Örneğin, 

dikkat eksikliği veya davranış problemi olan bir çocuk, yüksek düzeyde sosyal 
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becerilere sahip ve kendini kontrol becerileri açısından popüler bir çocuk ile 

eşleştirilebilir. Yani sosyal beceriler açısından daha fazla olgunluğa sahip çocuk 

davranış problemlerine sahip diğer çocuğa model olabilir. Bir masadaki becerilerin 

çeşitliliği çocuklar arasında model olma ve öğrenmeye yardımcı olur (Webster-

Stratton ve Reid, 2004). 

Eğitim Oturumlarının Düzenlenmesi 

Program 1. yıl için uygulanacak 64 derslik etkinlik seti ve 2. yıl uygulanmak 

üzere hazırlanmış diğer etkinlik setinden oluşmaktadır. Öğretmen/eğitimci her 

haftanın oturumunu rol oynamaları sınıfın ihtiyaçlarına uygun hale getirerek ve 

belirlenmiş amaçlara dikkat ederek hazırlar. Bu hazırlık kuklaların grup tartışmaları 

sırasında neler söyleyeceği uygulamasını, video gösterilerindeki ipuçlarını, ipucu 

kartları ve destek materyallerinin hazırlanmasını içerir. Öğretmen/eğitimci sınıftaki 

çocukların yeni öğrendiği kavram ve becerileri güçlendirmek için küçük grup 

aktivitelerini seçer ve hazırlar. Öğretmen/eğitimci, çocuklar için negatif ve pozitif 

davranışları belirler ve çocukların bireysel davranış planları ile ilgili özel planlamalar 

yapar. Öğretmen/eğitimci yardımcı kişiler ya da diğer öğretmen ile iletişime geçerek 

hangi davranışın görmezden gelineceğini hangi davranışın övülerek 

ödüllendirileceğini belirler. Öğretmen günlük aktivitelerin çocukların gelişim 

seviyesine uygun olup olmadığını belirler (Webster-Stratton ve Reid, 2004). 

Bir Oturumluk Eğitim 

Grup tartışmasının başında Mıstık, Fıstık, Dino ve Tarçın olarak isimlendirilen 

kuklalardan herhangi biri çocukları selamlayarak gelir. Çocuklar kuklalara “hoş 

geldin” dedikten sonra soru sorma ve diğer grup üyelerine hafta boyunca yaptıkları 

dinozor ev ödevlerini anlatma fırsatı bulurlar (övgü ve gülen Mıstık yüzleri 

kazanırlar). 10-15 dakikalık bu başlangıç tartışmasından sonra, o günkü ders içeriği 

sunulur. Eğitim programı, çocuk merkezli ve farklı gelişim seviyesindeki çocuklara 

veya farklı aile özelliklerine göre bireyselleştirilmiş bir yaklaşımda sunulmasına 

rağmen, her oturumda yapılandırılmış bir eğitim ortamı oluşturulması önemlidir. Bu 

öğrenme etkinlikleri; etkileşimci, ilgi çekici, eğlenceli ve gruptaki çocukların 
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seviyesine göre olmalıdır. Amaç, yeni fikirler ve içerikler sunmaktır böylece 

çocuklar düşünce ve cevap-tepki repertuarlarını artırmaya başlarlar. 

Hem video gösterimlerinde yer alan problem davranış ya da prososyal davranış 

örnekleri hem de kuklalar; işbirlikçi öğrenme, rol oynama, problem çözme, grup 

tartışması etkinlikleri sırasında içeriği sunmak için kullanılır. Her video 

gösteriminden sonra, öğretmen/eğitimci çocuklardan fikirlerini ister ve onları 

problem çözme, paylaşma, fikir ve tepkileri tartışma sürecine dâhil eder. 

Davranışların genellenmesini artırmak için her ünite için seçilen senaryolar okuldaki 

(sınıf ve oyun alanını gibi) gerçek yaşamdan örnek durumlarını içerir. Bazı video 

gösterilerinde çocuklara öğretmenine yardım etme, arkadaşça oynama, problemlere 

uygun çözümleri kullanma veya öfke kontrolü teknikleri gibi prososyal davranışlar 

sunulur. Diğer video gösterimlerinde ise alay edilme, tartışma, zarar verici davranış 

gibi çatışma durumlarında zorlanan çocukların örnekleri gösterilir. Video 

gösteriminden sonra çocuklar duygular hakkında konuşurlar, problem durumuna 

seçilen çözümün doğru olup olmadığını tartışırlar, daha etkili çözümler için fikir 

üretirler ve benzer durumlarla ilgili rol oynamalar yaparlar. Çocukların sunulan 

problem durumunu nasıl düzeltebileceklerini görebilmeleri için bazı olumsuz video 

gösterimleri olmasına karşın, programda yer verilen olumlu video gösterimleri büyük 

oranda daha fazladır (yaklaşık 5 e 1 oranında). Çocuklara video gösteriminde 

sunulan her problemin çözümünü bulmalarına yardım etmek için liderlik yapılır. Rol 

oynamalar sırasında çocukların uygun olmayan davranış örneklerini sergilemelerine 

asla izin verilmez, sadece olumlu davranış örneklerini sergilemeleri sağlanır.  30 

dakikalık büyük grup etkinliğinden sonra, çocuklar küçük grup etkinlikleri için 

masalara yönlendirilir. Küçük grup aktiviteleri; işbirlikçi projeleri, her ünite için 

farklı şekilde hazırlanmış tombala oyunları, fotokopi ile çoğaltılabilen etkinlik 

çizimleri(kuklaların çizimleri) gibi etkinlikleri içerir.  Ayrıca her oturumda etkinlik 

planları içinden seçilen hikâye okuma, belirlenen amaçlara uygun oyunlar oynama, 

farklı sanatsal çalışmalar gibi etkinliklere yer verilir. Eğitim sürecinin belli 

zamanlarında her ünite ile ilgili ailelere mektuplar gönderilir. Böylece aileler okulda 

yapılan çalışmalar, çocukların öğrendikleri yeni kavram ve beceriler hakkında 

bilgilendirilir. Ev Ödevi Etkinlik kitabından çocuklara o günkü ödevleri verilir. 
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Ailelerin çocukların çalışmalara katılmalarını sağlamak ve çocukların ev ödevini 

yapıp yapmadığını takip etmeleri için her günün ödevini imzalamaları istenir 

(Webster- Stratton ve Reid, 2004). 

Programın Uygulanması Sırasında Kullanılan Yöntem ve Teknikler 

Programın uygulanması sırasında kuklalardan, gerçek yaşam durumlarını 

anlatan video gösterimlerinden, rol oynama/uygulamalı oyunlardan, kavramları 

öğrenmelerine yardım etme ve hatırlatma, etkinlikleri uygulama/rehberlik/ipucu 

verme/cesaretlendirme, akademik becerilerin geliştirilmesi, bilişsel, etkileşim ve 

davranış öğelerinin birleşimi,  hayali oyun ve öğretme, becerileri güçlendirme ve 

genelleme gibi yöntem ve tekniklerden yararlanılmaktadır. 

Model Olarak Kuklaların Kullanılması 

Programda öğretmen veya eğitimci tarafından, uygun çocuk davranışlarının 

model alınması için çocuk boyutunda kız ve erkek kuklalar kullanılır. Aynı zamanda 

Dinozor Okulu’nun yöneticisi olan, okul kurallarını, nasıl ödül kazanılacağını 

öğreten ve iyi davranışlarda bulunan çocukları öven dinozor kuklası kullanılır. Mıstık 

ve Fıstık kuklaları video gösterimlerini sunarken öğretmene yardım eder ve 

çocuklardan karşılaştıkları problem durumları (gruptaki çocukların problemlerini 

temel alan) için yardım isterler. Diğer kuklalar da düzenli olarak grubu ziyaret 

ederler (Narin (devekuşu) başını kuma gömer ve problemleri hakkında konuşmakta 

zorlanır, Ferit kımıldamadan yerinde duramaz gibi). Kuklalar programın ayrılmaz bir 

parçadır ve programın başarısında önemli rol oynarlar. Çünkü kuklalar çocukların 

hayallerini çağrıştırır. Çocuklar kuklalardan çok etkilenirler. Hassas oldukları bir 

konuda veya duyguları hakkında kuklalarla yetişkinlerden daha kolay konuşurlar. 

Kuklalar çocukların gözünde hemen gerçek olurlar ve çok etkili modellerdir. 

Gerçek Yaşamdan Örneklerle Video Gösterimi ve Modelleme Metodu 

Öğrenme teorilerinin model alma ve kendi kendine faydalı olma becerilerine 

göre; çocuklar programın içeriğindeki video gösterimlerindeki anahtar problem 

çözümlerini ve kişiler arası beceri örneklerini izleyerek ve modelleyerek becerilerini 

geliştirirler. Programın içeriği sunulurken anlatım metodundan daha fazla esneklik 
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sağlayan ve rol oynamalara daha fazla imkân veren video gösterimi yöntemi 

kullanılmıştır. Yani çocuklar video gösterimlerinde izlemek ve tartışmak için çok 

farklı durumları, ortamları ve çok farklı model davranışları görme imkânı bulurlar. 

Daha esnek model alma yaklaşımı eğitimin içeriğinin ve uygun davranışların daha iyi 

genelleştirilmesini sağlar böylece becerilerin uzun dönemli sürdürülebilirliği 

sağlanır. Dahası erken çocukluk dönemindeki çocukların dikkat süreleri çok kısa 

olduğu için çocuklara yönelik daha az sözel anlatımların kullanıldığı bir yöntemdir 

(Webster-Startton ve Reid, 2004). 

Rol Oynamalar/ Uygulamalı Oyunlar 

Rol oynamalar, çocuklara yeni becerileri uygulama ve farklı bakış açılarını 

geliştirme fırsatı verir. Bir rol oynama aktivitesinde “ farz edelim, oyunu “ veya “ 

dedektif şapkasını geç” oyunu çocukların oynadığı oyunlardandır. Çeşitli problemler 

(gruptaki çocuklarla ilgili durumları anlatan problemler) bir şapkaya koyulur. 

Çocuklar yarım daire şeklinde otururlar ve şapkayı elden ele geçirirler. Müzik 

durduğu zaman, şapka kimin elindeyse o çocuk şapkadan bir problem seçer ve bir 

çözüm önerir. Tüm çözümleri görmek için başka bir çocuk da diğer çözümü 

canlandırır. Bu rol oynamalar sırasında öğretmen veya eğitimci tarafından rehberlik 

yapılması gerekmektedir. Çocuk canlandırmaya başlamadan önce öğretmen ortamı 

düzenlemelidir. Çocuğun daha sonra ne olacağını ya da ne söyleyeceğini bilmediği 

durumlarda öğretmen çocuğa yardımcı olmalıdır. Çocuklar daha karmaşık 

durumlarda rol aldıkça farklı bakış açıları geliştireceklerdir (Webster-Stratton ve 

Reid, 2004).  

Çocukların Kavramları Öğrenmesine ve Hatırlamasına Yardım Etme 

Küçük çocuklar kolaylıkla şaşırırlar ve büyük çocuklara göre daha az bilişsel 

düzenleme becerisine ve daha kısa hafızaya sahiptirler. Onların materyalleri nasıl 

düzenleyeceklerini unutmamak ve hatırlamak için yardıma ihtiyaçları vardır. Tüm 

çocukların becerilerle ilgili ustalaşmaları için çok fazla tekrar ve pratik yapmaya 

ihtiyaçları vardır. Çocukların yeni bilgileri öğrenmelerine ve hatırlamalarına 

yardımcı olacak bazı stratejiler: 
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1. Aynı kavramla ilgili farklı araçlarla örnek sağlamak (video gösterimi, rol 

oynamalar, ipucu kartları gibi), 

2. Önemli konularla ilgili anahtar kavramları hatırlatacak ipucu kartları 

resimleri, 

3. Kuklalarla rol oynamalar (yaygın problem durumları ile ilgili; alay edilme, 

reddedilme ve hata yapma gibi), 

4. Video gösterimlerindeki durumları tekrar canlandırmak, 

5. Prososyal çözümler üretmek ve önemli kavramlar üzerinde tartışmak için 

Mıstık ve Dino hikâye kitaplarını kullanma, 

6. Anahtar kavramlarla ilgili uygulama yapmak için tasarlanmış oyunlar, 

7.  Aktiviteler aracılığıyla becerilerin tekrarlanması, 

8. Becerilerin uygulanması için ev ödevleri verilmesi, 

9. Ailelere mektuplar göndererek çocukların öğrendiği becerileri pekiştirmesinin 

sağlanması (Webster-Startton ve Reid, 2004). 

           Etkinliklerin Uygulanması Sırasında Rehberlik Yapma, İpucu Verme ve 

Pekiştirme 

Etkinliklerin tamamında çocukların yeni becerileri uygulamalarına yardımcı 

olmak için bir dizi küçük etkinlikler vardır. Örneğin arkadaşlık ünitesinde çocukların 

paylaşmayı öğrenmeleri için sınırlı miktarda malzeme ile bir sanat çalışması 

yapmaları istenir. İşbirliği bölümünde ise herkesin fikirlerini içeren bir dinozor resmi 

oluşturmaları istenir. Problem çözme ünitesinde, çocuklara bir problem verilir ve 

onlardan mümkün olduğunca fazla ve farklı çözümler üretmeleri istenir. Bu 

problemler renkli bir kartla veya bir problem kitabında sunulabilir. Çocuklar problem 

çözümlerinin yer aldığı dedektif seti adı verilen çözümler arasından uygun çözümü 

seçebilirler veya çözümlerinin resmini çizebilirler veya onu anlatabilirler (Webster-

Stratton ve Reid, 2004). 
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Akademik Becerilerin Güçlendirilmesi 

Programda yer verilen aktivitelerin çoğu, çocukların okuma-yazmaya hazırlık, 

sıralama, kelime veya ayırt etme becerilerini güçlendirmeye yardımcı olur. Bu 

yüzden program, sosyal beceriler kadar akademik becerileri de güçlendirir. 

Programdaki diğer bazı etkinlikler ise; dil, iletişim, çizgi ve yazma ile uygulamalı 

oyun becerilerini geliştirir. Lamine edilmiş ipucu kartları önemli bazı kavramların 

öğrenilmesini sağlar. Bu kartlar bir resmi gösterdiği kadar(örneğin paylaşma, 

sessizce parmak kaldırma)bir kavramı da tanımlar. Bu kartlar okuma-yazma 

bilmeyen çocukların hiçbir sözel ipucu kullanmadan özel kavram ve becerileri 

hatırlamasını sağlar. Tüm derslerde soru sorma, konuşma, dikkatini verme, dinleme, 

işbirliği ve uyum içinde çalışma becerilerini kapsayan sözel ve sözsüz iletişim 

becerileri gibi etkili öğrenme davranışlarını geliştirme fırsatı sunar. Bu beceriler, 

sınıf ortamında başarılı olmak ve akademik becerileri öğrenmek için gerekli olan 

temel becerilerdir (Webster-Startton ve Reid, 2004). 

Bilişsel, Etkileşim ve Davranış Öğelerinin Birleşimi 

Her ünite öğrenmeyi artırmak için davranış, etkileşim ve bilişsel öğelerin 

birleşimini kullanır. Örneğin, öfke termometresi çocukların kendini kontrol etmesi ve 

duygusal durumlarını gözlemleyebilmesi için kullanılır. Çocuklar termometrenin 

serin kısmını yüzlerinde mutlu ve rahatlamış duygu ifadesi için mavi renk ile, 

termometrenin sıcak kısmını kırmızı renk ile kızgın veya gergin duygusal yüz 

ifadeleri ile süslerler. Öğretmen, çocuklardan yakınlarda yaşadıkları bir çatışma 

durumunu tanımlamasını isteyebilir ve birlikte öfke patlaması yaşanmasını 

engellemeyi öğrenirler. Öğretmen, çocuğun kızgınlığının arttığını gösteren eylemleri, 

duyguları ve düşünceleri yazar. Örneğin, “ O her zaman benim oyuncaklarımı alır 

(düşünce). “ bu beni gerçekten çok kızdırır (duygu), “ o kadar kızarım ki ona 

vururum” (eylem). Öğretmen ve çocuk, öfke durumunu azaltmak için kullanabilecek 

eylemleri, sözleri ve düşünceleri tartışırlar. Öğretmen/eğitimci, öfkelenmenin 

adımlarını tekrarladığı için, eğitimci çocuğun öfkelendiğinin farkına vardığı noktayı 

saptamasına yardım eder. Bu nokta, termometrede tehlike noktası olarak işaretlenir. 

Çocuk tehlike noktasını belirleyince, öfke noktasına ulaştığını belirtmede işaret 
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olabilecek bir isim seçer (sakinleş, kırmızı kod, sıcak motor gibi). Bu kod, çocuğun 

öfke noktasına ulaştığının işareti olacaktır ve derin üç nefes al gibi sakinleşme 

stratejisini kullanması gerektiğini hatırlatacaktır (Webster -Stratton, 2004). 

Hayali Oyun ve Öğretim 

Hayali oyun bu program için çok önemlidir. Hayali oyun çocuklara samimiyet 

davranışı geliştirmelerini ve duygusal konularda çalışma fırsatı verir (Gottman, 1983; 

Akt:  Webster-Stratton). Sosyo-dramatik oyun okul öncesi dönemdeki çocuklar için 

önemli bir kavramdır. Bakış açısı edinme, sosyal katılım, grup işbirliği veya 

dayanımsa ve samimiyet becerilerini geliştirir (Webster –Stratton, 2004). 

Becerilerin Güçlendirmesi ve Genellenmesi 

Becerilerin oyun alanı, yemek odası-yemek zamanı ve servise biniş gibi yeni 

sosyal ve problem çözme becerilerini uygulama fırsatı sunan sınıf ortamı dışındaki 

zamanlara genellenebilmesi için öğretmen her şeyi yapmalıdır. Kuklalar oyun 

alanına problemleri çözmek veya arkadaşça davranışları göstermek için 

getirilmelidir. Lamine küçük problem çözme adımları kartları okulun 

yemekhanesine, oyun alanına, okulun idare odasına asılmalıdır ve okuldaki 

yemekhaneden sorumlu kişiler, oyun alanından sorumlu kişiler, okul idaresinden 

sorumlu kişiler çocukların problem durumlarında çözümlerine yardımcı olacak 

ipuçlarını bilmeleri gerekmektedir. Çocuklar arkadaşça davranışlar sergilemeleri için 

teşvik edilmelidir (Webster –Stratton, 2004). 

Çocuklar İçin Sosyal Beceri ve Problem Çözme Becerisi Eğitimi 

Programının Deneme 1 ve Deneme 2 Grubu Çocuklarına Uygulanması 

64 dersten oluşan 1 yıllık eğitim programı 24 oturum olarak planlanmıştır. 

Programda yer alan etkinlikler içinden her haftanın programı ayrıca planlanmıştır. 

Eğitim oturumları haftada 3 gün (Pazartesi-Çarşamba-Cuma)olarak uygulanmıştır. 

Her bir oturum 90-120 dk sürmüştür. Eğitime bir önceki oturumun tekrarı yapılarak 

başlanır ve çocuklardan daha önceki oturumlarda öğrenilen kavram ve becerilerle 

ilgili hafta boyunca yasadıklarını paylaşmaları istenir. Daha önceki oturumda verilen 

ev ödevleri kontrol edilir. Kuklalar yardımıyla o haftanın/oturumun konusu hakkında 
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konuşulur ve ardından konu ile ilgili video gösterimi birkaç kez izlenir. Video 

gösterimlerinde o haftanın konusuyla ilgili olumlu ve olumsuz çocuk davranışları 

vardır. Eğitime katılan çocuklardan olumlu ve olumsuz davranışları bulmaları ve 

olumsuz davranışların nasıl düzeltileceği hakkında grup tartışması yapılır. Problem 

durumları ve çözümleri ile ilgili canlandırmalar yapılır. Çocukların öğrendikleri 

kavram ve becerileri pekiştirmeleri için oyunlar oynanır, proje çalışmaları hazırlanır. 

Öğrendikleri kavram ve becerileri evde de pekiştirmeleri için ev ödevleri verilir ve 

aileye o hafta işlenen konuyla ilgili notlar gönderilir. Eğitim programı uygulanırken, 

prososyal davranışlarda bulunan, dersi dikkatli takip eden ve her hafta düzenli olarak 

ev ödevlerini yapan çocuklara bir gülen Mıstık yüzü verilmiştir. Eğitim programının 

11. oturumda; Yıldız sayısı 10 veya 11 olan çocuklara bazı ödüller verilmiştir, diğer 

çocuklara ise 11 tane gülen Mıstık yüzünü tamamladıklarında ödülleri verilmiştir. 

Eğitim uygulamasının sonuna kadar çocuklar gülen Mıstık simgesi toplamaya devam 

etmişler ve eğitimin sonunda parti yapılmıştır. Kontrol grubuna bu süre içinde ek 

herhangi bir uygulama yapılmamıştır, normal okulöncesi eğitim müfredatı 

uygulamalarına devam edilmiştir. Eğitim uygulamaları bittikten sonra deneme 

gruplarına ve kontrol grubuna son testler, öntest uygulamalarında yapıldığı şekliyle 

tekrar uygulanmıştır. Son testler uygulandıktan 4 hafta sonra deneme gruplarındaki 

çocuklara kalıcılık testi yapılmıştır. Program normal eğitim zamanlarında araştırmacı 

tarafından uygulanmıştır. Eğitim, 1. deney grubuna 9.00-11.00 saatleri arasında 2. 

deney grubuna ise 11.10-13.10 saatleri arasında uygulanmıştır. Becerilerin 

pekiştirilmesini sağlamak için sınıf öğretmenleriyle bilgi paylaşımında 

bulunulmuştur. 

Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik (Big Math For Little Kids) Eğitim 

Programı  

Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Eğitim Programı, (Big Math for Little 

Kids) Amerikan Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) fonuyla anaokulu 

ve okulöncesi programı olarak Ginsburg ve arkadaşları tarafından 2003 yılında 

geliştirilmiştir. Programı geliştirme çalışmaları, 1998’den 2002 yıllarına kadar 

sürmüştür.  Programın geliştirilmesi çalışmalarına; çocukların matematiksel konulara 

ilgisini çekecek, onları heyecanlandıracak ve 6 farklı alanda onlara matematiği 
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öğretecek etkinlikler oluşturularak başlanmıştır. (bu alanlar; sayılar, şekiller, 

örüntüler ve mantıksal ilişkiler, ölçme, sayılarla çalışma, konumsal-mekânsal 

ilişkiler). Program geliştirme sürecinin 3 yılı alan çalışmasına ayrılmıştır. Bu süreçte 

geliştirilen etkinlikler; New York, Massechusetts, Maryland, Texas, Winconsin ve 

İngiltere’deki anaokulu ve ana sınıflarında uygulanmıştır. Programın hazırlanma 

sürecinin 4. yılın da ise programın uygulanmasına yardım eden öğretmenlerle; 

geliştirilmiş metotlarla ve öğrenci başarısını ölçerek programın etkililiği 

değerlendirilmiştir.  Küçük Çocuklar için Büyük Matematik Eğitim Programı, 

çocukları ilkokula hazırlamak için geliştirilmiş araştırma temelli ve gelişimsel bir 

programdır. Program, çocuklara matematiği sevdirerek öğretmek için 4 yaş grubu ve 

5 yaş grubu için ayrı olarak hazırlanmış sistematik bir programdır. Program, ilgi 

çekici matematiksel öğrenmeleri ve bunlarla ilişkili sözel ifadeleri geliştirmek için 

tasarlanmış bir dizi etkinlikten oluşmaktadır. Program matematiksel kavramların 

çocuklara öğretilebilmesi için öğretmenlere, çok farklı seçenekler sunmaktadır. 

Birincisi, çeşitli matematiksel kavramların derinlemesine incelendiği yoğun ve sıralı 

bir içerik sağlar. İkincisi, okuma-yazma ve dil gelişimi konularının doğrudan 

matematikle ilişkili olduğu etkinlikler sunar. Ayrıca program ev ödevi etkinlikleri ile 

matematiği öğretimini pekiştirmeye çalışır (Ginsburg, Greenes ve Balfanz, 2003). 

Küçük Çocuklar için Büyük Matematik Eğitimi Programı (Big Math for Little 

Kids), Amerikan Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) fonuyla 

anaokulu ve okulöncesi programı olarak Ginsburg ve arkadaşları tarafından 2003 

yılında çocukları ilkokula hazırlamak için geliştirilmiş araştırma temelli ve gelişimsel 

bir programdır. Program, çocuklara matematiği sevdirerek öğretmek için 4 yaş grubu 

ve 5 yaş grubu için ayrı olarak hazırlanmış sistematik bir programdır. Küçük 

Çocuklar için Büyük Matematik Eğitim Programı, ilgi çekici matematiksel 

öğrenmeleri ve bunlarla ilişkili sözel ifadeleri geliştirmek için tasarlanmış bir dizi 

etkinlikten oluşmaktadır. Program matematiksel kavramların çocuklara 

öğretilebilmesi için öğretmenlere, çok farklı seçenekler sunmaktadır. Birincisi, çeşitli 

matematiksel kavramların derinlemesine incelendiği yoğun ve sıralı bir içerik sağlar. 

İkincisi, okuma-yazma ve dil gelişimi konularının doğrudan matematikle ilişkili 
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olduğu etkinlikler sunar. Ayrıca program ev ödevi etkinlikleri ile matematiği 

öğretimini pekiştirmeye çalışır (Ginsburg, Greenes ve Balfanz, 2003). 

Programın Türkçeye Uyarlanması ve Türk Çocukları İçin Uygunluğu 

Eğitim programı, yurt dışından getirtildikten sonra araştırmacı tarafından 

Türkçeye çevrilmiştir. Yurt dışında Okul Öncesi Eğitim alanında yüksek lisans 

yapmış, alan uzmanı bir kişi tarafından çevirilerin orjinaline uygun olup olmadığı ve 

literatürdeki kavramları karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmiştir. Çevirilerin 

orjinaline uygun olduğu ve literatürdeki kavramları karşıladığı şeklinde görüş 

alınmıştır. Daha sonra eğitim programının 6 yaş grubu çocuklar için uygun olup 

olmadığı konusunda uzman görüşüne başvurulmuştur. Çocuk Gelişimi ve Okul 

Öncesi eğitim alanında doktorasını yapmış 3 kişi ve Özel Eğitim alanında doktorasını 

yapmış 1 kişi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktorasını yapmış 1 

kişiden oluşan 5 kişilik jüriye eğitim programının birer kopyası gönderilerek 

programın içeriğinin 6 yaş grubu çocuklar için uygun olup olmadığı konusunda 

görüşlerini bildirmeleri istenmiştir. Uzman kişilerce belirtilen konular üzerinde 

gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Sonuç olarak; uzman görüşü için başvurulan kişiler, 

eğitim programı içeriğinin 6 yaş grubu çocuklar için uygun olduğunu ve programın 

bu yaş grubu çocuklara uygulanabileceğini belirtmişlerdir. 

Programın Dayandığı Temel İlkeler 

Araştırma çalışmaları; erken çocukluk matematik eğitimine önemli yararlar 

sağlayacağı umulmaktadır. Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik (Big Math for 

Little Kids) programı aşağıdaki ilkeler ışığında geliştirilmiştir. 

Tüm çocuklar küçük yaşta matematik öğrenebilme kapasitesine sahiptir: 

Tüm çocuklar küçük yaşta matematik öğrenme kapasitesine sahiptir. 

Çocukların öğrenmek için herhangi bir hazırlık yapmaya ihtiyaçları yoktur. Onlar 

zaten; matematiksel öğrenme ve matematiksel düşünme şekillerini geliştirirler. Onlar 

informal matematiği yapabilirler, onu özgürce ortaya koyarlar ve bundan büyük bir 

zevk alırlar. Çocuklar; hikâyeyi anlamaya çalışırken, birbirleriyle etkileşim 

halindeyken ve oyun oynarken matematiği yapabilirler. 
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Oyun yeterli değildir: Elbette ki çocuklar oyun yoluyla öğrenirler ve oyunla 

öğrenmelidirler fakat sadece oyunla kendi kapasitelerini gerçekleştiremezler. 

Psikolojik araştırmaların büyük bir çoğunluğu, çocukların potansiyel gelişim 

seviyelerine ulaşmaları için; çocukların günlük deneyimleri kadar yetişkin 

rehberliğinin de önemli olduğunu göstermektedir. National Association for the 

Education of Young Children (Bredekamp ve Copple, 1997). Ulusal Küçük 

Çocukların Eğitimi Birliğinin son standartları ve Ulusal Araştırma Konseyinin 

(Bowman, Donovan ve Burns, 2001) yayımladığı son rapor bu görüş üzerinde hem 

fikir olduklarını göstermektedir. Bu raporla, “çocuklar rehber olmadan serbest oyun 

içinde matematiğini güçlendirebilir”  fikrinin inkâr edildiği anlamına gelmez. 

Aslında, bu çocuklara yetişkin rehberliği sağlanması gerektiği anlamına gelir (Akt: 

Ginsburg, Greenes ve Balfanz, 2003). 

Düşük gelirli ailelerden gelen çocuklara uyarıcı bir anaokulu ve 

okulöncesi ortamı sunmak önemlidir: Günlük matematiksel etkinlikler, okulda 

dikkat ve ilgiyi ortaya çıkarır. Bu çocukların matematiksel olarak büyük bir 

başlangıca ihtiyaçları vardır. Onlara erken dönemde yeterince yardım edilirse ve iyi 

bir matematik eğitimi sunmaya devam edilirse okulda en iyisini yapacaklardır. 

Erken çocukluk matematiği üst sınıflardan uyarlanmış bir program 

olmamalıdır: Örneğin, 1. Sınıf test kitaplarından yapılan alıntılar, anaokulu 

sınıflarında kullanılmamalıdır. Küçük çocukların ihtiyacı olan matematik programı 

gelişimsel olarak uygun ve eğlenceli olmalıdır. 

Küçük çocuklar kapsamlı bir matematik programını öğrenebilecek 

kapasitededir: Çocuklar, mekânsal ilişkiler, sınıflama, sayılarla çalışma, sayılar, 

büyüklük karşılaştırmaları, şekiller ve örüntülere doğal olarak ilgi gösterirler. Küçük 

çocuklar için hazırlanan matematik programı geniş kapsamlı olmalıdır. 

Küçük çocuklar ilgi çekici bir matematik programını öğrenebilecek 

kapasitededirler: Çocuklar okula başlamadan önce basit toplama ve çıkarma 

işlemlerini anlayabilirler ve onlar çoğunlukla simetri ve büyük sayılar gibi karışık 

matematiksel konulara doğal olarak bir ilgi gösterirler. Onlar matematiksel konularla 

ilgilenmek için gerçekten hazırdırlar (Ginsburg, Greenes ve Balfanz, 2003). 

Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Programı Hangi Özelliklere 

Sahiptir? 
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1. Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik programı farklı yönleriyle eğlenceli 

ve kapsamlı bir matematik programıdır. 

2. Program çocukların günlük hayattaki matematiksel ilgi ve yeteneklerinden 

yola çıkılarak hazırlanmıştır. Program çocuk merkezli ve gelişimsel olarak uygun bir 

programdır. 

3. Program anahtar matematiksel konuların sırasıyla sistematik ve derinlemesine 

incelenmesini sağlar. 

4. Matematiği günlük etkinliklere ve diğer akademik alanlara doğal bir şekilde 

bütünleştirir. Program, matematik öğrenmeyi sıra olma gibi sınıf rutinleri ve okuma-

yazma, hareket, sanat, müzik gibi sınıf etkinleriyle bütünleştirir. 

5. Program, uyarıcı bir oyun ortamı fakat anlamlı bir öğrenme sağlar. Çocuklar 

programın etkinliklerini yaparken eğlenirler etkinliklerin öğrenmeleri anlamlı ve 

ciddi sonuçlarla noktalanır. 

6. Program, grup etkileşimi, küçük grup çalışması yapma ve bireysel araştırma 

imkânı sunar. 

7. Program uygulama ve tekrar imkânı sunar. 

8. Program çeşitli matematiksel sembolleri ve kelimeleri dikkatli ve anlamlı 

yollarla tanıtır. 

9. Program, süreç içerisinde geliştirilmiş etkinlikler sunar. Çocukların gerçekten 

ilgilendikleri bir problem üzerinde dikkat süreleri, oldukça uzundur (Ginsburg, 

Greenes ve Balfanz, 2003). 

Programın Yararları 

Programdan Çocuklar Nasıl Yararlanır? 

1. Çocukları ilkokula hazırlar, 

2. Okulda matematik öğrenme sevgisi kazandırır, 

3. Düşünmeyi ve düşüncelerinin farkında olmayı öğretir, 

4. Kelime hazinelerini ve ifade etme becerilerini artırır, 

5. Kitapları anlamayı ve onlara değer vermeyi öğretir, 

6. Zihinsel merak uyandırır, 

7. Matematik konularını öğretirken eğlendirir. 
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Programdan Eğitimciler Nasıl Yararlanır? 

1. Eğlenceli ve ilgi çekici etkinlikler, faydalı bir sıra içinde düzenlenmiştir, 

2. Kapsamlı matematik aktivite çeşitliliğini uygulamada açık bir rehberlik sunar, 

3. İsteğe bağlı olarak daha çok etkinlik yapma imkânı sunar, 

4. Matematiksel değerlendirme için bazı pratik yöntemler sunar, 

5. Matematiksel içerikle ilgili hikâye kitapları sunar, 

6. Çocuklarınıza, matematikle ilgili birçok şey öğretmenizi sağlar, 

7. Çocukların evde aileleri ile birlikte kullanmaları için materyal sağlar 

(Ginsburg, Greenes ve Balfanz, 2003). 

Programın Genel İçeriği 

Program, anaokulu ve anasınıfı çocuklarına matematik öğretmek için gerekli 

olan tüm materyalleri sağlamaktadır. Programın her gelişim seviyesi içerisindeki 

materyaller/etkinlikler, o gelişim seviyesindeki çocukların ihtiyaçlarına göre özel 

olarak tasarlanmıştır. Öğretmen Kaynak Kitabı, her gelişim seviyesinde, programa 

genel bakış ve 6 ünitenin her birinden oluşan öğretmen rehber kitapçıklarından 

oluşur. Bu altı ünite: Sayılar Nelerdir? Nesnelerin Şekilleri, Örüntüler, Ölçme, 

Sayılarla İşlemler ve Mekânsal İlişkilerdir. Öğretmen rehber kitapçıkları, öğretme 

amaçları oluşturarak çocukların kavram ve becerileri uygulamasına fırsat sağlamak 

için tekrarlanabilir örnekler, öğretim etkinlikleri ve değerlendirme materyalleri sunar. 

Her gelişim seviyesi için hazırlanan program, her ünite ile ilgili renkli 6 hikâye 

kitabını da içerir. Sınıf hikâye kitaplarının siyah beyaz şekli olan ev ödevi hikâye 

kitapları, çocukların evde aileleriyle birlikte kullanmaları ve okulda kullanmaları 

içindir (Ginsburg, Greenes ve Balfanz, 2003). 

Öğretmen Rehber Kitapçıklarını Kullanma 

Rehber kitapçıklarının birinci sayfası, ünitenin detaylıca incelenmesini sağlar. 

Bu sayfalar, her öğretmenin rehber kitapçığındaki mevcut öğretim kaynaklarının yanı 

sıra eğitim amaçlarını ve matematiksel içeriği de bilmesine yardımcı olur. 
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Etkinlikleri Kullanma 

Öğretmen rehber kitapçıklarının içindeki her eğitimsel aktivite, çocukların 

etkinliğin amaçlarına ulaşmasını sağlamanız için gerekli tüm bilgiyi sunar. Aktivite 

özellikleri, sınıf yönetimi bilgisi, detaylı matematiksel içerik bilgisi ve adım adım 

öğretimsel rehberlik sunar. Her etkinlik içinde 4 ana bölüm vardır. 

1. Aktivite Hakkında: Bu bölüm etkinliğin bir özeti ve eğitimsel amaçların 

listesinden oluşur. 

2. Etkinliğe Hazırlık: Etkinliğe hazırlanmak için yapılması gereken şeyleri 

tanımlar. 

3. Hadi Başlayalım!: Etkinlik içerisindeki öğretimle ilgili görevleri tanımlar. 

4. Daha Fazlasını Yapalım: Etkinliğin nasıl genişletileceğini açıklar 

(Ginsburg, Greenes ve Balfanz, 2003). 

Çoğaltılabilen Etkinlik Çizimlerini Kullanma 

Her ünitenin sonunda, çok sayıda çoğaltılabilen örnekler sunulmuştur. 

Aile Mektupları, aile üyelerine programın o ünitesinde çocukların neler 

öğrendiğinden haberdar eder. Ev ödevleri, çocukların öğrendiği kavram ve becerileri 

evde pratik yapmalarını sağlar. Değerlendirme kayıtları, her ünitenin değerlendirme 

sonuçlarının kaydedilmesini sağlar. Öğretim araçları ve uygulama sayfalarını içeren 

etkinlik örnekleri, çocukların yeni kavram ve becerileri kullanmaları için fırsatlar 

sağlar. Kullanım kolaylığı için, bu sayfalar arka arkaya sıralanmaktan ziyade 

kullanıldığı aktiviteye göre numaralandırılmıştır (Ginsburg, Greenes, ve Balfanz, 

2003). 

Hikâye Kitaplarını Kullanma 

Küçük çocuklar için büyük matematik eğitimi sınıf hikâye kitapları, çocuklara 

yeni matematiksel fikirleri tanıma, uygulama ve bildiklerini gösterme fırsatı 

sunarken çocukların dil gelişimini de geliştirmektedir. Bu hikâye kitapları ile ilgili 

yapılan alan çalışması, bu kitapların çok eğlenceli olduğunu, çocukların da bu 

kitapları tekrar tekrar dinlemekten hoşlandıklarını göstermiştir. 
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Hikâyelerin İçeriği 

Programın ünitelerinin her biri, ünitenin bir veya daha fazla anahtar fikrini 

vurgulayan renkli hikâye kitaplarını içermektedir. Aşağıdaki tabloda her ünite ile 

ilgili hikâye ve hikâye ile ilişkili anahtar matematiksel kavramlar yer almaktadır. 

Ünite Anasınıfı Seviyesi için Hikâye Kitabı 

Ünite 1: Sayılar Nelerdir? Ne Kadar Çok Beş Var! 

Ünite2: Nesnelerin Şekilleri En Sevdiğim Şekil 

Ünite 3: Örüntüler Çiftler 

Ünite 4: Ölçme Tik Tak-Tik Tak 

Ünite 5: Sayılarla İşlemler Arta Kalan Kekler 

Ünite6:Mekânsal İlişkiler İki İki Şans Perisi 

 

Hikâyelerle Etkileşim 

Sınıf Hikâyeleri, her ünitede etkinliklerin bir parçası olarak sunulmuştur. 

Hikâyeler, çocukların kafiyeli ya da yineleyici bölümlerde düşünmesini sağlamak 

için etkileşimli bir şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Çocukların hikâye 

kitaplarını okuması beklenmese de, özellikle anasınıfı (5-6 yaş) seviyesinde bazı 

çocuklar, kendi başlarına sık kullanılan sözcük ve matematiksel sembolleri okumayı 

deneyebilirler. 

Ev Ödevi Hikâye Kitapları 

Programın içindeki sınıf hikâye kitaplarının aynısından birer tane de çocukların 

evde kullanmaları için ev ödevi hikâye kitapları mevcuttur. Hikâye kitabı, sınıfta 

çocuklarla birkaç kez katılımcı bir şekilde okunduktan sonra çocuklara evde 

kullanmaları için verilir. Bu hikâye kitapları sınıfta okunan hikâye kitaplarının 

aynısıdır, fakat siyah beyaz ve bazı yerlerde boşluklar bırakılarak hazırlandığı için, 

çocuklar bu kitapları evde isterlerse boyayabilirler ve boş bırakılan yerleri 

doldurabilirler. Çocuklar, evde kullanacakları hikâye kitapları aracılığıyla, sınıfta 

uyguladıkları etkinlikleri etkili bir şekilde öğrenirler. Aynı zamanda çocuklar, 

öğrendikleri şeyleri ailelerine açıklamaya ve hikâyeyi aile üyeleri ile birlikte 
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okumaya teşvik edilmektedir. Her hikâye kitabının içinde, ailelere ev ödevi hikâye 

kitaplarını nasıl kullanacakları hakkında önerilerin bulunduğu bir de mektup vardır 

(Ginsburg, Greenes ve Balfanz, 2003). 

Programın Matematiksel İçeriği 

Programın matematiksel içeriği, 6 üniteden oluşmaktadır. 

Ünite1: Sayılar Nelerdir? 

Bu ünite içinde, her seviyede 3 ana konu üzerinde durulmaktadır: sayı dizisi, 

bir grupta kaç tane sayı olduğunu söylemek için sayıları kullanma ve bir nesnenin, 

bir olayda veya olaylar dizisinde ya da bir sıralamadaki pozisyonunu belirlemek için 

sıralı (ordinal) sayıları kullanma. Vücut hareketleri yardımıyla, çocuklar birer birer, 

10’a ve sonra 20’ye kadar sayarak sayı dizisini öğrenirler. Çocuklar bunu (11-19) 

başardıktan sonra 50’ye kadar saymayı kolaylıkla öğrenirler. Anasınıfı seviyesinde, 

çocuklar sayma becerilerini daha büyük sayılara kadar ve 5’er, 10’ar hatta 2’er bile 

sayma şeklinde geliştirirler. Bu dönemde, çocuklar bir sayıdan diğer sayıya kadar 

saymayı da öğrenirler(5’den başlayıp 13’e kadar gibi). Çocuklar sayma becerilerini, 

bir gruptaki nesne sayısını veya grubun niceliksel özelliklerini belirtmek için 

kullanır. Çocuklar, nesnelerin renk, şekil, boyut, fonksiyon ve fiziksel düzenlerinin 

grubun sayısını etkilemediğini ve en son sayılan nesnenin, o grubun toplam nesne 

sayısı olduğunu öğrenirler. Aynı zamanda sayıları yazma ve gruptaki nesnelerle 

sayıları eşleştirme de programın içeriğinde vurgulanmıştır. Bu beceriler, diğer 

ünitelerdeki etkinliklerle de güçlendirilmiştir. Örneğin, nesnelerin şekilleri 

ünitesinde, çocuklar iki boyutlu şekillerin kenarlarının sayısını söylemek için 

sayarlar. Ölçme ünitesinde ise çocuklar toplam parayı hesaplamak için, kuruş ve 

kuruşları sayarlar. Örüntü ünitesinde ise çocuklar bir örüntüdeki tekrar eden öğeyi 

sayarlar. Bu ünitedeki üçüncü konu, sıra sayılarıdır. Çocuklar bir sıralamada 1. 

nesneden 10. nesneye kadar tüm nesneleri ve son sıradaki nesneyi öğrenirler. Bu 

keşifler sırasında çocuklar birinci ve sonuncu nesnenin bakış açısına bağlı olarak 

değişebileceğini öğrenirler. Olayların zaman içerisinde gerçekleşme sırasını yani 

hangisinin birinci, ikinci, üçüncü veya sonuncu olduğunu belirtme becerisi, örüntü 

ünitesinde ritmik hareketlerin sırası tanımlanırken ve sayılarla işlemler ünitesinde 
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birleştirme (ekleyerek, çarparak) veya ayırma (çıkartarak, bölerek) eylemlerinde 

önemlidir. 

Ünite 2: Nesnelerin Şekilleri: 

Bu ünitedeki etkinlikler, çocukların iki ve üç boyutlu şekilleri, bu şekillerin 

özelliklerini ve şekilleri simetrik olarak incelemelerini sağlar. Çocuklar daireleri, 

üçgenlerin, karelerin, dikdörtgenlerin, beşgenlerin ve altıgenlerin farklı boyutlarını 

ve faklı pozisyonlarını öğrenirler. Çocuklar, karelerin dikdörtgenin özel bir çeşidi 

olduğunu öğrenirler. Aynı zamanda şekillerin düz kenarlarını ve köşelerini sayarlar 

ve karşılaştırırlar. Çocuklar sınıftaki nesneleri; küre, küp, dikdörtgenler prizması 

(küp değil), silindir gibi şekillerin örneklerini bulmak için araştırırlar. Anasınıfı 

seviyesindeki çocukların keşifleri piramitlere, konilere, üçgenler prizmasına kadar 

uzanır ve çocuklar bu üç boyutlu nesnelerin yüzey şekillerini tanımlamayı öğrenirler. 

İki boyutlu şekiller inşa edilir, parçalara ayrılır ve iki boyutlu resimlerden kuleler 

inşa edilir. Sonuç olarak dairelerin, üçgenlerin, karelerin ve dikdörtgenlerin simetrik 

çizgileri tespit edilir. 

Ünite 3: Örüntüler 

Bu ünitenin odak noktası; anaokulu seviyesinde tekrarlanan örüntüler, anasınıfı 

seviyesinde ise tekrarlanan ve gelişmiş örüntülerdir. Çocuklar şekil, boyut, renk, 

sayı, harf, ritim veya aşama gibi konuları içeren; ABAB gibi tekrarlanan örüntüleri 

ve 2, 4, 6, 8, gibi gelişmiş örüntüleri keşfederler. Çocuklar kopyalama, tamamlama, 

devam ettirme-(genişletme), örüntüleri tanımlama ve bir sonra gelecek olan örüntüyü 

tahmin etme gibi becerileri kullanır. Çocuklar, örüntülerin farklı biçimlerde 

gösterilebileceğini öğrenirler, örneğin; blokların boyama ya da çizimlerle 

gösterilmesi gibi. Çocuklar, bir problemi çözmek için hangi seçeneğin uygun olduğu 

ile ilgili ipuçlarını kullanırlar. Böylece mantıksal akıl yürütme yeteneklerini 

geliştirirler. Örneğin, anaokulu seviyesinde Mustafa Bey kimdir? etkinliğinin amacı, 

gösterilen resimler arasından gerçek Mustafa Bey’i bulmaktır. Çocuklar, bir ipucu 

verildiğinde, ipucu ile uyuşan resmi bulmak için her resmi kontrol ederler. Eğer 

uymuyorsa o resim-seçenek elenir. Bu ünitedeki aktiviteler, şekilleri tanıma ve 

sayma becerisinin uygulanmasını gerektirmektedir. 
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Ünite 4. Ölçme 

Çocuklar bu ünitede uzunluk, ağırlık, hacim, sıcaklık, zaman ve para ile ilgili 

fikirleri keşfederler. Nesnelerin uzunluk ve yükseklikleri bakımından ölçülmesi ve 

sıralanmasına ve uzunlukların ve yüksekliklerin karşılaştırmalarına özel dikkat 

çekilmelidir. Çocuklar uzunluk ve yükseklik karşılaştırmaları yapmak için 

kullanmaları gereken son noktayı öğrenirler. Anasınıfı seviyesinde birçok 

karşılaştırma deneyiminden sonra, çocuklar standart olmayan birimleri (blokları) 

kullanmayı öğrenirler ve sonra standart birimleri (metre, santimetre gibi) uzunluk 

ölçmek için kullanırlar. Çocuklar elleriyle veya denge terazileri kullanarak nesnelerin 

ağırlıklarının karşılaştırılması kavramlarını keşfederler. Çocuklar çeşitli nesnelerin 

ağırlık ölçümlerini gözlemlemek için standart olmayan birimleri kullanmayı ve eşit 

ağırlıkları denge terazisinde bir seviyede göstermeyi öğrenirler. Her iki seviyedeki 

hacim karşılaştırmaları bir kaptan diğerine dökülerek yapılır. Anasınıfı seviyesinde, 

standart olmayan birimlerle (kaşık-kepçe) ve daha sonra standart birimleri kullanarak 

kapların hacimleri ölçmeyi öğrenirler. Sıcaklık karşılaştırmalarında; anaokulu 

seviyesindeki çocuklar soğuk ve sıcak ile çeşitli elbiseleri ilişkilendirebilirler. 

Anasınıfı çocukları su kovalarının ılıklığını karşılaştırırlar. Daha sonra, termometre 

üzerindeki daha büyük sayıların daha sıcak, küçük sayıların daha soğukla ilişkili 

olduğunu öğrenirler. Zaman kavramı, anaokulu seviyesinde günün sabah, öğle, 

akşam, gece gibi bölümlerini bilmek ve takvimleri yorumlamaktan oluşur. Anasınıfı 

seviyesinde ise, çocukların anlayışları, analog ve dijital saatleri okuma ve 

yorumlama, saatli listeler yapma ve takvimdeki tarihi bilmeye kadar genişletilebilir. 

Para kavramı, bozuk paralar ve değerleri bu ünitede öğretilmektedir. Önce yazı ve 

turalarına bakarak bozuk paraları tanımayı öğrenirler. Anasınıfı seviyesinde ise 1 tl= 

2 tane 50 kuruş gibi kavramları öğrenirler. 

Ünite 5: Sayılarla Çalışma 

Bu ünitede çocuklar ekleme ve ayırma yaparak problemlerin türlerini tanırlar. 

Hikâyeleri, oyunları ve manipulatif oyuncakları kullanarak; toplama, çıkarma ve 

daha sonra çarpma ve bölme ile ilgili problem cümlelerini anlayabilirler ve örneklere 

göre yapabilirler. Çocuklar, anaokulu seviyesinde; karışık olan nesne gruplarının bir 
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miktarını veya tamamını belirlemek ve verilen bir miktara eşit sayıyı bulmak için, 

sayıları ayırırlar. Çocuklar, iki grubu karşılaştırarak çıkarma işlemini yapabilirler, 

hangisinin daha fazla olduğunu söyleyerek grubun az nesne olan alt kümesini 

çıkarırlar ve geriye kalanın sayısını bilirler. Çocuklar anasınıfı seviyesinde, toplama 

ve çıkarma hikâyeleri anlatmayı da öğrenirler ve anasınıfı seviyesinde toplama ve 

çıkarma sayı cümlelerini yazmaya başlayabilirler. Çarpma işlemi anasınıfı 

seviyesinde eşit grupların toplanmasının tekrarı olarak tanıtılmaktadır. Bölme işlemi 

ise hem anaokulu hem de anasınıfı seviyesinde nesne gruplarının eşit olarak 

paylaştırılması olarak anlatılmaktadır. 

Ünite 6: Çevreyi Tanıma-Mekânsal İlişkiler 

Bu ünitedeki etkinlikler, hem anaokulu hem de anasınıfı seviyesinde mekânsal 

kavramların ve harita bilgisiyle ilgili becerilerin geliştirilmesine odaklanmıştır. 

Çocuklar tepesinde, bitişinde, arasında, önünde, arkasında, sağında ve solunda gibi 

pozisyon sözcüklerini kullanarak nesnelerin pozisyonlarını tanımlamayı ve anlamayı 

öğrenirler. Anaokulu seviyesinde sınıfın haritasını okumayı ve nesnelerin yerleşim 

haritalarını okumayı öğrenirler. Anasınıfı seviyesinde, çocuklar sınıflarındaki çeşitli 

nesnelerin yerleşimlerini ve nesneler arasındaki boşlukları göstermek için haritalar 

oluştururlar. Çocuklar sınıflarındaki nesneleri yerleştirmeyi ve harita okumayı 

öğrenirler. Onlar aynı zamanda yerleştirilmiş olan nesnelerin yerini anlatmak için 

sözel yönergeler vermeyi öğrenirler (Ginsburg, Greenes, ve Balfanz, 2003). 

Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Eğitimi Programının Deneme 1 

ve Deneme 3 Grubu Çocuklara Uygulanması 

Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Eğitimi programı, 1. ve 3. deney 

grubuna haftada 3 gün (Pazartesi-Çarşamba-Cuma) ve her oturumda en az 60dk’lık 

süre ile uygulanmıştır. Eğitim uygulaması 1.deney grubuna, verilen Sosyal Problem 

Çözme Eğitiminden hemen sonra yapılmıştır. 3.deney grubuna ise Sosyal Problem 

Çözme Eğitimi uygulanmamasına rağmen 1.deney grubu ile aynı zamanda 

başlatılmış ve aynı zamanda tamamlanmıştır. Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik 

Eğitimi programının uygulaması 6 hafta sürmüştür. Bu eğitimler sırasında programın 

sadece 1.ünitesi (Sayılar) ile 5.ünitesi (Sayılarla İşlemler) uygulanmıştır. Bunun 
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nedeni ise; çocukların matematik yeteneklerini ölçmek için kullanılan Erken 

Matematik Yeteneği Testinin (TEMA-3) çocukların sayıları tanıma, sayıları 

karşılaştırma ve sayılarla basit toplama çıkarma işlemlerini yapabilme becerilerini 

ölçmesidir. Kısacası, programın içeriğine araştırmada kullanılan ölçme aracıyla 

ölçülebilecek kavram ve beceriler alınmıştır. Programın her oturumuna bir önceki 

konunun-kavramın tekrar edilmesiyle başlanmıştır. Daha sonra o oturumun 

etkinlikleri uygulanmıştır. Oturumun sonunda ise; o oturumun etkinlik çizimleri 

fotokopi ile çoğaltılarak grup çalışması şeklinde yapılmıştır. Bu etkinlikler ile 

konunun öğrenilip öğrenilmediğinin değerlendirmesi yapılmıştır. Öğrenmelerin 

kalıcı olması ve kavramların öğrenilip öğrenilmediğini görebilmek için programda 

yer alan etkinlikler sırasında her kavram ile ilgili her çocuğa en az bir uygulama 

yaptırılmaya çalışılmıştır. Uygulamalar sırasında çeşitli somut nesneler (fındık, 

şeker, ceviz, kalemler, masa ve sandalyeler gibi) ve abaküs, bloklar, küpler, yazı 

tahtası, sayı kartları gibi somut materyaller kullanılmıştır. Etkinlikler zaman zaman 

oyunlaştırılarak çocukların daha çok ilgisi çekilmeye çalışılmıştır. Yapılan etkinlikler 

sık sık tekrarlanmıştır. Aynı kavram ile ilgili çok çeşitli örnekler sunulmaya 

çalışılmıştır. Program, araştırmacı tarafından 1.deney grubuna öğleden önce 11.00-

12:00/12:30 saatleri arasında, 3.deney grubuna ise öğleden sonra 15.00-16:00/16:30 

saatleri arasında uygulanmıştır. Eğitim uygulaması sırasında sınıf öğretmeni ve 

ailelerle sürekli bilgi alışverişinde bulunulmuş, yapılan etkinliklerin eğitim 

oturumları dışında sınıfta veya evde de tekrarlanması istenmiştir. Ailelere konular ile 

ilgili mektuplar gönderilmiş ve aileler evde yapabilecekleri etkinlikler hakkında 

bilgilendirilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırma verilerinin analiz edilmesiyle elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. Önce deneme grupları ve kontrol grubunun “Sosyal Problem Çözme 

Becerileri öntest puan ortalamaları ve “Erken Matematik Yeteneği Testi -3” öntest 

puan ortalamalarına ait veriler karşılaştırılmıştır. Daha sonra deneme 1 ve deneme 3 

gruplarına uygulanan “Küçük Çocuklar için Büyük Matematik Eğitim Programının” 

etkisini test etmek amacıyla deneme gruplarında ve kontrol grubunda bulunan 

çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi -3” sontest puan ortalamaları 

karşılaştırılmıştır. Deneme 1 ve deneme 3 gruplarına uygulanan “Küçük Çocuklar 

için Büyük Matematik” eğitim programının her grubun puanlarına etkisini incelemek 

için deneme gruplarındaki ve kontrol grubundaki çocukların öntest- sontest puan 

ortalamaları karşılaştırması yapılmıştır. Uygulanan “Küçük Çocuklar için Büyük 

Matematik Eğitimi” programının kalıcılığını tespit etmek için eğitim 

uygulamalarının bitiminden 4 hafta sonra için deneme 1 ve deneme 3 grubuna 

kalıcılık testi ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümlerin sonucunda deneme gruplarının 

“Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortaları ve kalıcılık testi puan 

ortalamaları karşılaştırılmıştır. 

Deneme Grupları ve Kontrol Grubu Çocukların “Sosyal Problem Çözme 

Becerisi Testi ve Erken Matematik Yeteneği Testi-3” Öntest Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Deneme grupları ve kontrol grubu çocukların “Sosyal Problem Çözme Becerisi 

Testi ve Erken Matematik Yeteneği Testi-3” öntest puan ortalamaları arasında 

anlamlı düzeyde fark olup olmadığı Kruskall Wallis H. Testi ile analiz edilmiştir. 

Analiz sonuçları Tablo 4.0 ve Tablo 5.0’da verilmiştir. 
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Deneme Grupları ve Kontrol Grubunun “Sosyal Problem Çözme Becerisi” 

Öntest Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

 

1.0\ Deneme grupları ve kontrol grubu çocukların “Sosyal Problem Çözme 

Becerileri öntest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur.  

 

Denence 1.0’ de ÇİSBEP uygulanmadan önce deneme gruplarında ve kontrol 

grubunda bulunan çocukların Sosyal Problem Çözme Becerisi Testi öntest puan 

ortalamaları arasında fark olup olmadığı Kruskal Wallis H. Testi ile analiz edilmiştir. 

Analiz sonuçları tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. 0 Deneme Grupları ve Kontrol Grubu Çocuklarının Sosyal 

Problem Çözme Becerileri Öntest Puan Ortalamaları, Standart Sapma 

ve Kruskall Wallis H. Testi Değerleri 

Sosyal Problem Çözme Becerileri 

Gruplar n 𝑋𝑋� Ss Sıra Ort. X2 Sd p 

Deneme 1 G. 20 12.45 5.36 42.55 

.34 3 

 

.952 

 

Deneme 2 G. 22 13.45 5.35 46.18 

Deneme 3 G. 17 12.65 5.64 42.62 

Kontrol G. 27 12.22 6.79 42.57 

p˃.05 

 

Tablo 4. 0’ da deneme grupları ve kontrol grubunun “Sosyal Problem Çözme 

Becerisi öntest puan ortalamaları incelendiğinde; deneme 1 grubu çocukların 𝑋𝑋�= 

12.45 sıra ortalaması puanlarının 42.55, deneme 2 grubu çocukların 𝑋𝑋�=13.45 sıra 

ortalaması puanlarının 46.18, deneme 3 grubu çocukların 𝑋𝑋�=12.65 sıra ortalaması 

puanlarının 42.62, kontrol grubu çocukların 𝑋𝑋�=12.22 sıra ortalaması puanlarının 
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42.57 olduğu görülmektedir. Bu durum, deneme grupları ve kontrol grubunun öntest 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir (x2 =.34, p 

˃.05). 

Deneme Grupları ve Kontrol Grubunun “Erken Matematik Yeteneği-3 

(TEMA-3)” Öntest Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

 

2.0\ Deneme grupları ve kontrol grubunu oluşturan çocukların “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” ön-test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde 

fark yoktur. 

 

Denence 2. 0’da ÇİSBEP ve KÜÇİBÜM eğitim programları uygulanmadan 

önce deneme grupları ve kontrol grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği 

Testi-3” öntest puan ortalamaları açısından aralarında fark olup olmadığı Kruskal 

Wallis Testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 5. 0 Deneme Grupları ve Kontrol Grubu Çocuklarının Erken 

Matematik Yeteneği Testi -3 Öntest Puan Ortalamaları, Standart Sapma 

ve Kruskall Wallis H. Testi Değerleri 

Erken Matematik Yeteneği Testi-3 

Gruplar n 𝑋𝑋� Ss 
Sıra 

Ort. 
X2 Sd p 

Deneme 1 G. 20 78.68 14.89 43.53 

6.57 3 .087 
Deneme 2 G. 22 83.95 15.51 49.84 
Deneme 3 G. 17 81.67 11.79 50.29 
Kontrol G. 27 72.16 16.16 34.04 

p˃.05 
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Tablo 5.0’ da deneme grupları ve kontrol grubunun “Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3 öntest puan ortalamalarının; deneme 1 grubu çocuklar için 𝑋𝑋�= 

78.68 sıra ortalaması puanlarının 43.53, deneme 2 grubu çocuklar için 𝑋𝑋�=83.95 sıra 

ortalaması puanlarının 49.84, deneme 3 grubu çocuklar için 𝑋𝑋�=81.67 sıra ortalaması 

puanlarının 50.29, kontrol grubu çocuklar için 𝑋𝑋�=72.16 sıra ortalaması puanlarının 

34.04 olduğu görülmektedir. Bu değerler, deneme grupları ve kontrol grubunun 

Erken Matematik Yeteneği Testi-3 öntest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

olmadığını göstermektedir (x2 =6.57, p ˃.05). 

 

Deneme Grupları ve Kontrol Grubu Çocukların “Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3” Öntest- Sontest Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Deneme grupları ve kontrol grubu çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi-

3 öntest- sontest puan ortalamalarının karşılaştırılması Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

ile yapılmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 

Deneme 1 Grubu Çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” Öntest-

Sontest Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

3.0\ “ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM” Programı”’na katılan deneme 1 grubu 

çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları, öntest 

puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

 

Denence 3. 0’da KÜÇİBÜM programı uygulandıktan sonra deneme 1 grubu 

çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” öntest-sontest puan ortalamaları 

arasında fark olup olmadığı Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. 

Analiz bulguları tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 6. 0 Deneme 1 Grubu Çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği 

Testi-3” Öntest-Sontest Puan Ortalamalarının Wilcoxon İşaretli Sıralar 

Testi Sonuçları 

Erken Matematik Yeteneği Testi 

Sontest-Öntest n SıraOrtalaması Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 0 .00 .00 
3.92 .000* 

Pozitif Sıra 20 10.50 210.00 

*p< .001 

 

Deneme 1 grubu çocuklarının deney öncesi ve sonrası Erken Matematik 

Yeteneği Testi -3 puan ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 6. 0’da verilmiştir. Analiz 

sonuçları; deneme 1 grubu çocuklarının KÜÇİBÜM uygulanmadan önceki (öntest) 

ve KÜÇİBÜM uygulandıktan hemen sonraki (sontest) Erken Matematik Yeteneği 

Testi-3 puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark olduğunu göstermektedir 

(z=3.92, p< .05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, 

gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani sontest puanları lehinde olduğu 

görülmektedir.  

 

Deneme 2 Grubu Çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” Öntest 

Sontest Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

4.0\“Çocuklar için Sosyal Beceri Eğitimi Programı (ÇİSBEP)” na katılan 

deneme 2 grubu çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan 

ortalamaları ile öntest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

Denence 4. 0’da Çocuklar için Sosyal Beceri Eğitimi Programı (ÇİSBEP)” na 

katılan deneme 2 grubu çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi-3 öntest-sontest 

puan ortalamaları arasındaki fark Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. 

Bu teste ilişkin analiz sonuçları tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 7. 0 Deneme 2 Grubu Çocuklarının Erken Matematik Yeteneği 

Testi-3 Öntest-Sontest Puan Ortalamalarının Wilcoxon İşaretli Sıralar 

Testi Sonuçları 

Erken Matematik Yeteneği Testi 

Sontest-Öntest n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 7 10.71 75.00 

1.12 .262 Pozitif Sıra 13 10.38 135.00 

Eşit 2 - - 

p> .05 

Tablo 7.0’ daki verilere göre; sadece ÇİSBEP uygulamasına katılan deneme 2 

grubu çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 öntest puan ortalamaları ile 

sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (z=1.12, 

p> .05). 

 

Deneme 3 Grubu Çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi” Öntest - 

Sontest Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması  

5.0\  “Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Programı” na katılan deneme 3 

grubu çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları, 

öntest puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

 

Denence 5. 0’da Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik (KÜÇİBÜM)” 

Programına katılan deneme 3 grubu çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi-3 

öntest-sontest puan ortalamaları arasında fark olup olmadığı Wilcoxon İşaretli Sıralar 

Testi ile analiz edilmiştir. Bu teste ilişkin analiz sonuçları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 8. 0 Deneme 3 Grubu Çocuklarının Erken Matematik Yeteneği 

Testi-3 Öntest-Sontest Puan Ortalamalarının Wilcoxon İşaretli Sıralar 

Testi Sonuçları 

Erken Matematik Yeteneği Testi 

Sontest-Öntest n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 1 3.50 3.50 
3.45 .001* 

Pozitif Sıra 16 9.34 149.50 

*p< .01 

 

Deneme 3 grubu çocuklarının deney öncesi ve sonrası Erken Matematik 

Yeteneği Testi -3 puan ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 8. 0’da verilmiştir. Analiz 

sonuçları; deneme 3 grubu çocuklarının KÜÇİBÜM uygulanmadan önceki (öntest) 

ve KÜÇİBÜM uygulandıktan sonraki (sontest) Erken Matematik Yeteneği Testi-3 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark olduğunu göstermektedir 

(z=3.45, p< .05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, 

gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani sontest puanları lehinde olduğu 

görülmektedir.  

 

Kontrol Grubu Çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” Öntest-

Sontest Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

6.0\ Kontrol grubu çocukların“Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest 

puan ortalamaları ile öntest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark 

yoktur. 

Denence 6. 0’da kontrol grubu çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi-3 

öntest puan ortalamaları ile sontest puan ortalamaları arasında fark olup olmadığı 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile incelenmiştir. Bu testin analizine ilişkin sonuçlar 

tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 9. 0 Kontrol Grubu Çocuklarının Erken Matematik Yeteneği 

Testi-3 Öntest-Sontest Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

Sonuçları 

Erken Matematik Yeteneği Testi 

Sontest-Öntest n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 5 6.40 32.00 

3.51 .000* Pozitif Sıra 20 14.65 293.00 

Eşit 2 - - 

*p< .001 

Tablo 9. 0’ daki bulgularda; herhangi bir deneysel işleme katılmayan kontrol 

grubu çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 öntest puan ortalamaları ile 

sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (z=3.51, p< 

.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu 

farkın pozitif sıralar, yani sontest puanları lehinde olduğu görülmektedir.  

 

Deneme Grupları ve Kontrol Grubu Çocuklarının “Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3” Sontest Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Deneme grupları ve kontrol grubu çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi-

3 sontest puan ortalamalarının karşılaştırılması Kruskall Wallis H. Testi ile 

yapılmıştır. Teste ilişkin sonuçlar Tablo 10. 0, Tablo 11. 0, Tablo 12. 0 ve Tablo 13. 

0’da verilmiştir. 

 

Deneme 1 Grubu Çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi Sontest 

Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

7.0\ “ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM Programı”’na katılan deneme 1 grubu 

çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları, 

ÇİSBEP” e katılan deneme 2 grubu ile kontrol grubu çocuklarının sontest puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 
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Denence 7.0’ da görüldüğü gibi; “ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM Programı”na 

katılan deneme 1 grubu çocuklar ile “ÇİSBEP” eğitim programına katılan deneme 2 

grubu, “KÜÇİBÜM Programı” na katılan deneme 3 grubu ve kontrol grubu 

çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan ortalamaları arasında 

anlamlı düzeyde fark olup olmadığı Kruskall Wallis H. Testi ile analiz edilmiştir. 

Testin analiz sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 10. 0 Deneme 1 Grubu, Deneme 2 Grubu ve Kontrol Grubu 

Çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” Sontest Puan Ortalamaları, 

Standart Sapma ve Kruskall Wallis H. Testi Değerleri 

 

Erken Matematik Yeteneği Testi-3 

Gruplar n 𝑋𝑋� Ss 
Sıra 

Ort. 
X2 Sd p 

Deneme 1 G. 20 108.76 9.58 52.78 

22.63 2 .000* Deneme 2 G. 22 86.45 17.41 29.91 
Kontrol G. 27 82.27 12.27 25.98 

* p ˂.001 

 

Tablo 10. 0 incelendiğinde; ÇİSBEP” ile KÜÇİBÜM Programı’na katılan 

deneme 1 grubu çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan 

ortalamaları  𝑋𝑋�=108.76, sıra ortalaması 52.78, ÇİSBEP’na katılan deneme 2 grubu 

çocuklarının 𝑋𝑋�=86.45, sıra ortalaması puanları 29.91 ve kontrol grubu çocuklarının 

𝑋𝑋�=82.27 sıra ortalaması 25.98’dir. Bu sonuçlar, deneme 1 grubu, deneme 2 grubu ve 

kontrol grubu arasında sontest puanları açısından deneme 1 grubu lehine anlamlı bir 

farklılık olduğunu göstermektedir (x2 =22.63, p ˂ .05). 
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Deneme 1 Grubu ile Deneme 3 Grubu Çocukların Erken Matematik 

Yeteneği Testi Sontest Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

8.0\ ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM Programı”’na katılan deneme 1 grubu 

çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları, 

“KÜÇİBÜM Programı” na katılan deneme 3 grubu çocuklarının sontest puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

 

Denence 8.0’ da belirtildiği gibi; “ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM Programı”na 

katılan deneme 1 grubu çocuklar ile “KÜÇİBÜM Programı” na katılan deneme 3 

grubu çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde fark olup olmadığı Mann Whitney U Testi ile analiz 

edilmiştir. Testin analiz sonuçları Tablo 11.0’da verilmiştir. 

 

Tablo 11. 0 Deneme 1 Grubu, Deneme 3 Grubu Çocuklarının “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” Sontest Puan Ortalamaları, Standart Sapma ve 

Mann Whitney U Testi Değerleri 

Erken Matematik Yeteneği Testi-3 

Gruplar n 𝑋𝑋� Ss 
Sıra 

Ort. 

Sıra 

Top. 

z 

Değeri 
p 

Deneme1 G. 20 108.76 9.58 21.98 439.50 
-1.817 .069 

Deneme 3 G. 17 99.20 13.88 15.50 263.50 
* p ˃.05 

 

Tablo 11.0 incelendiğinde; ÇİSBEP” ile KÜÇİBÜM Programı’na katılan 

deneme 1 grubu çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan 

ortalamaları  𝑋𝑋�=108.76, sıra ortalaması 21.98, sıra toplamı 439.50; KÜÇİBÜM’e 

katılan deneme 3 grubu çocuklarının 𝑋𝑋�=99.20, sıra ortalaması puanları 15.50, sıra 

toplamı 263.50’dir. Bu sonuçlar, deneme 1 grubu çocuklarının sontest puan 
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ortalamalarının daha yüksek olmasına rağmen deneme 1grubu ve deneme 3 grubu 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. (z = -1.817,  p ˂ .05). 

 

Deneme 2 Grubu Çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” Sontest 

Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

9.0\ “ÇİSBEP” e katılan deneme 2 grubu çocukların “Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları, “ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM Programı” 

na katılan deneme 1 grubu ile “KÜÇİBÜM Programı” na katılan deneme 3 grubu 

çocukların sontest puan ortalamalarından anlamlı düzeyde düşüktür. 

 

Denence 9.0’da görüldüğü gibi; “ÇİSBEP” uygulamasına katılan deneme 2 

grubu çocuklarının, “KÜÇİBÜM Programı”na katılan deneme 3 grubu çocuklarının 

ve ÇİSBEP ile KÜÇİBÜM uygulamalarına katılan deneme 1grubu çocuklarının 

Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan ortalamaları arasındaki farkın 

anlamlılığı Kruskall Wallis H. Testi ile sınanmıştır. Testin analiz sonuçları aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 
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Tablo 12. 0 Deneme 2 Grubu, Deneme 3 Grubu ve Deneme 1 Grubu 

Çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 Sontest Puan Ortalamaları, 

Standart Sapma ve Kruskall Wallis H. Testi Değerleri 

Erken Matematik Yeteneği Testi-3 

Gruplar n 𝑋𝑋� Ss 
Sıra 

Ort. 
X2 Sd p 

Deneme 2 G. 22 86.45 17.41 19.52 

15.20 2 .000* Deneme 1 G. 20 108.76 9.58 40.03 
Deneme 3 G. 17 99.20 13.88 31.76 

* p ˂.001 

Tablo 12. 0 incelendiğinde; ÇİSBEP uygulamasına katılan deneme 2 grubu 

çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan ortalamaları  𝑋𝑋�=86.45 

sıra ortalaması 19.52, ÇİSBEP ile KÜÇİBÜM uygulamasına katılan deneme 1 grubu 

çocuklarının 𝑋𝑋�=108.76 sıra ortalaması 40.03, KÜÇİBÜM uygulamasına katılan 

deneme 3 grubu çocuklarının, 𝑋𝑋�=99.20 sıra ortalaması puanları 31.76 olarak 

görülmektedir. Yapılan analiz sonuçları, deneme 2 grubu çocuklarının Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan ortalamalarının deneme 1 grubu ve deneme 

3 grubu çocuklarının sontest puanlarından anlamlı düzeyde düşük olduğunu 

göstermektedir. (x2 =15.20, p ˂.05). 

 

Deneme 3 Grubu Çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi-3 Sontest 

Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

10.0\ “KÜÇİBÜM Programı”’na katılan deneme 3 grubu çocukların “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları, kontrol grubu ile “ÇİSBEP” 

e katılan deneme 2 grubu çocukların sontest puan ortalamalarından anlamlı düzeyde 

yüksektir. 

Denence 10.0’da görüldüğü gibi; “KÜÇİBÜM Programı”na katılan deneme 3 

grubu çocuklar ile “ÇİSBEP” uygulamasına katılan deneme 2 grubu çocuklarının ve 
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kontrol grubu çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan 

ortalamaları arasındaki fark Kruskall Wallis H. Testi ile analiz edilmiştir. Testin 

analiz sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 13. 0 Deneme 3 Grubu, Deneme 2 Grubu, Kontrol Grubu 

Çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 Sontest Puan Ortalamaları, 

Standart Sapma ve Kruskall Wallis H. Testi Değerleri 

Erken Matematik Yeteneği Testi-3 

Gruplar n 𝑋𝑋� Ss 
Sıra 

Ort. 
X2 Sd p 

Deneme 3 G. 17 99.20 13.88 45.74 

9.79 2 .007* Deneme 2 G. 22 86.45 17.41 31.34 

Kontrol G. 27 82.27 12.27 27.56 

* p ˂.01 

Tablo 13. 0 incelendiğinde; KÜÇİBÜM Programı’na katılan deneme 3 grubu 

çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan ortalamaları  𝑋𝑋�=99.20 

sıra ortalaması 45.74, ÇİSBEP uygulamasına katılan deneme 2 grubu çocuklarının 

𝑋𝑋�=86.45, sıra ortalaması puanları 31.34 ve kontrol grubu çocuklarının 𝑋𝑋�=82.27 sıra 

ortalaması 27.56 olarak görülmektedir. Bu sonuçlar, deneme 3 grubu çocuklarının 

Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan ortalamalarının deneme 2 grubu ve 

kontrol grubu çocuklarının sontest puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğunu 

göstermektedir. (x2 =9.79, p ˂.05). 

 

Kontrol Grubu Çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi-3 Sontest 

Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

11.\ Kontrol grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest 

puan ortalamaları, “ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM Programı” na katılan deneme 1 
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grubu ile “KÜÇİBÜM Programı” na katılan deneme 3 grubu çocukların sontest 

puan ortalamalarından anlamlı düzeyde düşüktür. 

 

Denence 11. 0’da görüldüğü gibi; kontrol grubu çocuklarının Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3 sontest puan ortalamaları ile “ÇİSBEP” ile KÜÇİBÜM 

uygulamasına katılan deneme 1 grubu çocuklarının ve “KÜÇİBÜM Programı”na 

katılan deneme 3 grubu çocukların son test puan ortalamaları arasındaki fark 

Kruskall Wallis H. Testi ile analiz edilmiştir. Testin analiz sonuçları aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 14. 0 Kontrol Grubu, Deneme 1 Grubu ve Deneme 3 Grubu 

Çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 Sontest Puan Ortalamaları, 

Standart Sapma ve Kruskall Wallis H. Testi Değerleri 

Erken Matematik Yeteneği Testi-3 

Gruplar n 𝑋𝑋� Ss 
Sıra 

Ort. 
X2 Sd p 

Kontrol G.  27 82.27 12.27 19.76 

23.99 2 .000.* Deneme 1 G. 20 108.76 9.58 45.80 

Deneme 3 G. 17 99.20 13.88 37.09 

* p ˂.001 

 

Tablo 14. 0 incelendiğinde; kontrol grubu çocuklarının Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3 sontest puan ortalamaları 𝑋𝑋�=82.27 sıra ortalaması 19.76, ÇİSBEP 

ile KÜÇİBÜM Programına katılan deneme 1 grubu çocuklarının 𝑋𝑋� = 108.76, sıra 

ortalaması 45.80, KÜÇİBÜM Programı’na katılan deneme 3 grubu çocuklarının 

𝑋𝑋�=99.20 sıra ortalaması 37.09 olarak görülmektedir. Bu sonuçlar, kontrol grubu 

çocuklarının sontest puanlarının deneme 1 grubu ve deneme 3 grubu çocuklarının 
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Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan ortalamalarından anlamlı düzeyde 

düşük olduğunu göstermektedir. (x2 =23.99, p ˂ .05). 

 

Deneme 1 ve Deneme 3 Grubu Çocukların Erken Matematik Yeteneği 

Testi-3 Sontest-Kalıcılık Testi Puan Ortalamaları Sonuçları 

KÜÇİBÜM uygulamasından sonra deneme 1 grubu ve deneme 3 grubu 

çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest-kalıcılık testi puan 

ortalamalarının karşılaştırılması Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile yapılmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 15.0 ve 16.0’da verilmiştir. 

 

Deneme 1 Grubu Çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi (TEMA-3 

B Formu)” Sontest ve Kalıcılık Testi Puanlarının Karşılaştırılması 

 

12.0\ “ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM Programı”’na katılan deneme 1 grubu 

çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” kalıcılık testi ile sontest puan 

ortalamaları arasında önemli düzeyde fark yoktur. 

 

Denence 12. 0’da deneme 1 grubu çocuklarının Erken Matematik Yeteneği 

Testi-3 sontest puan ortalamaları ile KÜÇİBÜM uygulamasından 4 hafta sonra 

yapılan kalıcılık testi puan ortalamalarının karşılaştırılması Wilcoxon İşaretli Sıralar 

Testi ile yapılmıştır. Analiz sonuçları tablo 15.0’da verilmiştir. 
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Tablo 15. 0 Deneme 1 Grubu Çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği 

Testi-3” Sontest-Kalıcılık Testi Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar 

Testi Sonuçları 

Erken Matematik Yeteneği Testi 

Kalıcılık -Sontest n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 6 8.08 48.50 

1.87 .061 Pozitif Sıra 13 10.88 141.50 

Eşit 1 - - 

p˃ .05 

Deneme 1 grubu çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi -3 sontest puan 

ortalamaları ile kalıcılık testi puan ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğine ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 15. 0’da 

görülmektedir. Analiz sonuçları; deneme 1 grubu çocuklarının Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3 sontest - kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde 

bir farklılık olmadığını göstermektedir  (z=1.87, p˃ .05). 

 

Deneme 3 Grubu Çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi (TEMA-3 

B Formu)” Sontest ve Kalıcılık Testi Puanı n, X, ss ve Wilcoxon Testi Değerleri 

13.0\ “Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Programı” na katılan deneme 3 

grubu çocukların “Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)”  kalıcılık testi ile 

sontest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

 

Denence 13. 0’da KÜÇİBÜM programı uygulandıktan 4 hafta sonra deneme 3 

grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest-kalıcılık testi puan 

ortalamaları arasında fark olup olmadığı Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz bulguları tablo 16.0’da gösterilmiştir. 
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Tablo 16. 0 Deneme 3 Grubu Çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği 

Testi-3” Sontest-Kalıcılık Testi Puan Ortalamaları Wilcoxon İşaretli 

Sıralar Testi Sonuçları 

Erken Matematik Yeteneği Testi 

Kalıcılık -Sontest n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 13 8.27 107.50 

2.04 .041* Pozitif Sıra 3 9.50 28.50 

Eşit 1 - - 

*p< .05 

 

Deneme 3 grubu çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi -3 sontest puan 

ortalamaları ile kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığına ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 16. 0’da 

görülmektedir. Analiz sonuçları; deneme 3 grubu çocuklarının KÜÇİBÜM 

uygulandıktan hemen sonraki Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan 

ortalamaları ile KÜÇİBÜM uygulamaları tamamlandıktan 4 hafta sonraki kalıcılık 

testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir fark olduğunu göstermektedir 

(z=2.04, p< .05). 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

TARTIŞMA VE YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde çalışma gruplarını oluşturan deneme grupları ve 

kontrol grubu çocuklarının, sırasıyla; öntest puan ortalamaları açısından benzeşikliği 

ile ilgili bulgular, KÜÇİBÜM uygulaması sonrası deneme 1 ve deneme 3 grubunun 

sontest puanlarının diğer gruplarla karşılaştırılmasına ilişkin bulgular,  deneme 

grupları ve kontrol grubunun KÜÇİBÜM uygulamaları öncesi ve sonrası erken 

matematik yeteneği düzeylerine ilişkin bulgular ve KÜÇİBÜM uygulamasının 

kalıcılığı ile ilgili bulgular tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

A-Deneme Grupları ve Kontrol Grubu Çocuklarının Sosyal Problem 

Çözme Becerisi ve Erken Matematik Yeteneği Düzeylerinin Benzeşikliği ile İlgili 

Bulguların Tartışma ve Yorumu 

1-Deneme Grupları ve Kontrol Grubu Çocuklarının Sosyal Problem 

Çözme Becerisi Düzeylerinin Benzeşikliği ile İlgili Bulguların Tartışma ve 

Yorumu 

Araştırma sonuçları; deneme grupları ve kontrol grubu çocuklarının Sosyal 

Problem Çözme Becerisi öntest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark 

olmadığını göstermektedir. Deneme grupları ve kontrol grubu çocuklar belirlenirken 

“Araştırmanın Çalışma Evreni ve Çalışma Gruplarının Belirlenmesi” başlığı altında 

belirtildiği gibi Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez ilçesine bağlı Piri 

Mehmet Paşa İlkokulu, Mehmet Timur Sarrafoğlu İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet 

Ortaokulu’na bağlı anasınıflarına devam eden 93 çocuğa Sosyal Problem Çözme 

Becerisi Testi uygulanmıştır. Testten 22 puan ve altında puan alan 86 çocuk “orta ve 

önemli düzeyde beceri eksikliğine sahip çocuklar” olarak kabul edilmiş ve 

araştırmanın çalışma gruplarına alınmıştır. Çalışma gruplarından 3 tanesi deneme 

grubu olarak 1 tanesi ise kontrol grubu olarak tesadüfî küme örnekleme yöntemiyle 

belirlenmiştir. Araştırma bulgularının analiz edilmesi sonucunda deneme grupları ve 

kontrol grubunun öntest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı ve tüm 

gruplardaki çocukların orta ve önemli düzeyde sosyal beceri eksikliğine sahip 
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oldukları görülmüştür (deneme 1 grubu çocukların 𝑋𝑋�= 12.45, deneme 2 grubu 

çocukların 𝑋𝑋�=13.45, deneme 3 grubu çocukların 𝑋𝑋�=12.65 ve kontrol grubu 

çocukların 𝑋𝑋�=12.22) olduğu görülmektedir. 

2-Deneme Grupları ve Kontrol Grubu Çocuklarının Erken Matematik 

Yeteneği Düzeylerinin Benzeşikliği İle İlgili Bulguların Tartışma ve Yorumu 

Araştırma bulguları incelendiğinde; deneme grupları ve kontrol grubu 

çocuklarının Erken Matematik Yeteneği öntest puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde fark olmadığı görülmektedir. Deneme grupları ve kontrol grubu çocuklar 

belirlenirken Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez ilçesine bağlı Piri Mehmet 

Paşa İlkokulu, Mehmet Timur Sarrafoğlu İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet 

Ortaokulu’na bağlı anasınıflarından 93 çocuğa Wally Sosyal Problem Çözme 

Becerisi Testi uygulanmıştır. Testten 22 puan ve altında puan alan 86 çocuk “orta ve 

önemli beceri eksikliğine sahip çocuklar” olarak kabul edilmiş ve araştırmanın 

çalışma gruplarına alınmıştır. Çalışma gruplarından 3 grup deneme grubu olarak ve 1 

grup da kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deneme 1 grubu ve deneme 3 grubuna 

KÜÇİBÜM eğitimi programı uygulanmadan önce deneme gruplarında ve kontrol 

grubunda yer alan tüm çocuklara Erken Matematik Yeteneği Testi-3 B Formu 

uygulanmıştır. Erken Matematik Yeteneği Testi-3 B Formu puanlarının 

değerlendirilmesi sonucunda deneme grupları ve kontrol grubu çocuklarının öntest 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir (deneme 1 

grubu 𝑋𝑋�= 78.68, deneme 2 grubu 𝑋𝑋�=83.95, deneme 3 grubu 𝑋𝑋�=81.67, kontrol grubu 

𝑋𝑋�=72.16). 

B- Deneme Grupları ve Kontrol Grubu Çocuklarının KÜÇİBÜM Eğitimi 

Sonrası Erken Matematik Yeteneği Düzeylerine İlişkin Tartışma ve Yorumlar 

Araştırmada, deneme grupları ve kontrol grubu çocuklarının KÜÇİBÜM 

eğitimi alıp almama durumlarına göre erken matematik yeteneği düzeyleri 

karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmanın sonuçlarına ilişkin tartışma ve yorumlar 

aşağıda sırasıyla verilmiştir. 
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1-Deneme 1 Grubu Çocuklarının KÜÇİBÜM Eğitimi Sonrası Erken 

Matematik Yeteneği Seviyelerinin Karşılaştırılması ile İlgili Tartışma ve 

Yorumlar 

1.a. Deneme 1 Grubu Çocuklarının KÜÇİBÜM Eğitimi Sonrası Erken 

Matematik Yeteneği Seviyelerinin Deneme 3 Grubu Çocukları ile 

Karşılaştırılmasına İlişkin Tartışma ve Yorumlar 

Deneme 1 grubu çocukları ÇİSBEP eğitimi ve arkasından KÜÇİBÜM eğitimi 

almışlardır. ÇİSBEP eğitimi ile deneme 1 grubu çocuklarının tüm sosyal ortamlarda 

kurallara uyma, sağlıklı iletişim kurmak için gerekli becerilerini öğrenme, kendisinin 

ve diğerlerinin duygularını tanıma ve duruma uygun tepkiler verme, öfkesini kontrol 

etme, sosyal ortamlarda karşılaşabileceği sosyal problem durumlarına uygun 

çözümler üretme, arkadaşlık kurma, evde ve okulda takım çalışması ve işbirliği için 

gerekli becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. Sosyal becerilere sahip çocukların 

kendi problemlerine çözümler üreten ve problemlerini çözebilen,  özgüven sahibi, 

akranları tarafından sevilen ve yetişkinlerle iyi ilişkiler kurabilen, sosyal yönden 

uyumlu, işbirlikçi, bilişsel yeteneklerini üst düzeyde kullanabilen bireyler olmaları 

beklenmektedir. KÜÇİBÜM eğitiminin ise; deneme 1 grubu çocuklarının sayıları 

tanıma, sayıları karşılaştırma, sayıları yazma, nesneleri sayma gibi sayı bilgisinin ve 

sayılarla basit toplama, çıkarma ve eşit paylaşım/bölme yapma gibi sayılarla işlem 

yapabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Deneme 3 grubu çocukları 

ÇİSBEP eğitimi almamışlar, sadece KÜÇİBÜM eğitimi almışlardır. Deneme 3 grubu 

çocuklarının KÜÇİBÜM eğitiminin etkisiyle sayı bilgisi ve sayılarla işlemler gibi 

Erken Matematik Yeteneği düzeylerinde bir artış beklenmektedir ancak bu artışın 

deneme 1 grubu lehine anlamlı bir farklılık oluşturacağı şeklindedir. Daha önceden 

yapılan sosyal beceri/sosyal problem çözme becerisi ile akademik başarı arasındaki 

ilişkiyi inceleyen araştırmalara bakıldığında; (Suchodoletz ve diğerleri, 2009; Arnold 

ve arkadaşları, 2006; Meagher, 2008; Dobbs ve diğerleri, 2006; Rhoades ve 

arkadaşları, 2011; Bloom ve diğerleri, 2007; McClelland, Morrison ve Holmes, 

2000; Malecki ve Elliott, 2002; Kandır ve Orçan, 2011a) sosyal beceri/sosyal 

problem çözme becerisi ile akademik başarı arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu 
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ve sosyal beceri ve sosyal problem çözme becerisinin akademik başarıyı etkilediği 

görülmüştür. 

Araştırmanın sonucunda “ÇİSBEP” ile “KÜÇİBÜM Programı”’na katılan 

deneme 1 grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan 

ortalamalarının, KÜÇİBÜM” e katılan deneme 3 grubu çocuklarının sontest puan 

ortalamalarından yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak deneme 1 grubu ve deneme 3 

grubu arasında farkın anlamlı olmadığı görülmüştür (deneme 1 grubu 𝑋𝑋�=108.76, 

deneme 3 grubu 𝑋𝑋�=99.20). Okul öncesi eğitim alanı araştırmacıları,  öğretmenlerin 

çocukların düşünme biçimlerini geliştirmeye odaklanmış matematik sınıfları 

kurmaları ve öğretmenlerin matematik eğitimi konusundaki rollerinin değişimine 

ilişkin sosyal normlar üzerinde birleşmektedirler (Kandır ve Orçan, 2011b). Baroody 

(1993), öğretmenlerin çocukların öğrenmesinde net bakış açıklarına sahip olması 

gerektiğini ve çocukların gelişimine uygun şekilde matematik kavramlarını 

öğretmeleri gerektiğini belirtmiştir (Akt: Kandır ve Orçan, 2011b: 27). Deneme 1 

grubu öğretmeninin okul öncesi eğitim alanı dışında bir lisans eğitimi alanından 

mezun olması, bu farklılığın bir nedeni olarak düşünülmektedir. Tokgöz (2006)’ün 

okul öncesi eğitim öğretmenlerinin erken matematik eğitimi ile ilgi yeterliliklerini 

incelediği araştırmada; okul öncesi eğitim alanı dışında farklı bir alandan mezun olan 

öğretmenlerin, “Erken Matematik Eğitimine İlişkin Yeterliklerin Belirlenmesi” 

ölçme aracı puan ortalamalarının, okul öncesi eğitim alanında lisans ve önlisans 

mezunu olan okul öncesi öğretmenlerinin puan ortalamalarından düşük olduğu 

bulunmuştur. Diğer taraftan deneme 3 grubu öğretmenin lisans mezuniyetinin okul 

öncesi eğitim alanından olması ve buna bağlı olarak çocukların matematik yeteneğini 

geliştirici çok farklı etkinlikler uygulaması ve deneysel uygulamalardaki etkinliklerin 

öğretmen tarafından diğer zamanlarda sıkça tekrar edilmesinin deneme 3 grubu 

çocuklarının erken matematik yeteneği sontest puanlarının beklenenden daha yüksek 

olmasında önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Deneme 1 grubu 

öğretmeninin, okul içindeki sosyal aktivitelerde çok fazla görev almasına bağlı 

olarak sınıfta uygulanan KÜÇİBÜM programı etkinliklerinin diğer zamanlarda tekrar 

edilememesi ve KÜÇİBÜM programı dışında da matematiksel etkinliklere yer 

verilmemesi, deneme 1 ve deneme 3 grubu erken matematik yeteneği düzeyleri 



 

169 
 

arasındaki farklılığın anlamlı olmamasının ikinci nedeni olarak düşünülmektedir. 

Deneme 3 grubu öğretmeninin okul içinde herhangi bir etkinlik ya da görevi 

olmaması nedeniyle; sınıfta çocuklarla sürekli beraber olması, KÜÇİBÜM 

etkinliklerinin ve farklı matematik etkinliklerinin sıkça uygulanması deneme 3 grubu 

çocuklarının puanlarının beklenenden yüksek olmasında önemli bir etkiye sahip 

olduğu düşünülmektedir. Bunlara ek olarak şu bilgiye de yer verilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Araştırmada üzerinde durulması gereken esas problemin  “Sosyal 

Beceri ve Sosyal Problem Çözme Becerisi Eğitimi” alma, çocukların Erken 

Matematik Yeteneği puanlarını etkilemekte midir? sorusu olduğu noktasından 

hareketle, bu araştırmanın bulgularında deneme grupları ve kontrol grubu çocukların 

“Sosyal Problem Çözme Becerisi Testi- Prososyal Çözümler ve Agonistik Çözümler 

öntest-sontest puan ortalamasına ilişkin bulgular elde edilmiş olmasına rağmen puan 

ortalaması karşılaştırmalarına yer verilmemiştir. Ancak deneme 3 grubu çocuklarının 

“Sosyal Problem Çözme Becerisi Testi-Agonistik Çözümler öntest-sontest puan 

ortalaması karşılaştırmasında p< 0.01 düzeyinde anlamlı fark olduğu bulunmuştur. 

Yani deneme 3 grubu çocukların okul öncesi eğitim alma değişkenin etkisiyle sosyal 

problem çözme becerisi –Agonistik/kavgacı çözümler alt boyutunda olumlu bir 

gelişme olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun, yukarıda belirtilen sosyal beceri ve 

problem davranışlar ile akademik başarı ilişkisini inceleyen araştırmaların 

sonuçlarıyla da ilişki olarak deneme 3 grubu çocuklarının erken matematik yeteneği 

sontest puanlarının beklenenden daha yüksek olmasını etkileyen etmenlerden biri 

olduğu düşünülmektedir. 

Dobbs ve arakadaşlarının (2006) matematiksel beceriler ile sosyal-duygusal 

ögeler arasındaki ilişkiyi incelendikleri çalışmada; girişkenlik, kendini kontrol ve 

bağlanma gibi sosyal-duygusal becerilere sahip çocukların daha yüksek matematik 

yeteneği puanlarına sahip oldukları; genel davranış problemleri, içsel semptomlar, 

içe kapanıklık, sosyal problemler ve dikkat sorunları yaşayan çocukların daha düşük 

matematik yeteneği puanlarına sahip oldukları görülmüştür. Başka bir araştırmada 

Meagher (2008), okulöncesi dönemde görülen sosyal-duygusal problemler ile 

okuma-yazma ve dil becerileri gibi erken akademik beceriler arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. İçsel problem davranış belirtileri ve bunlarla ilişkili sosyal sorunlar 
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gösteren çocukların erken akademik beceriler arasında negatif yönde ilişki olduğunu 

göstermiştir. Diğer taraftan Rhoades ve arkadaşları (2011), okulöncesi dönem 

çocuklarının birinci sınıf akademik yeterlilikleri, dikkat becerileri ve duyguları 

tanıma becerileri arasındaki ilişkileri incelemiştir. Sonuçlar, küçük çocukların 

gelecekteki akademik başarısını desteklemek için dikkat gelişimi kadar sosyal 

duygusal gelişime odaklanan önleyici müfredatın uygulanması gerektiğini 

göstermiştir. McClelland, Morrison ve Holmes (2000)’in yaptığı araştırmada ise; 

anaokulunun başından ilköğretim ikinci sınıfın sonuna kadar olan süreçte; ders 

çalışma ile ilgili düşük beceri puanına sahip çocuklarda, anlamlı derecede düşük IQ, 

birçok davranış problemi, dil ve işitme problemleri gibi çok sayıda sağlık sorunları 

bulunmuştur. Diğer bir araştırmada Malecki ve Elliott (2002) ilköğretim üçüncü-

dördüncü sınıf öğrencilerinin; sosyal beceri, problem davranış, akademik olgunluk ve 

akademik başarı puanları arasında; (a) sosyal beceriler ve akademik başarı arasında 

pozitif yönde bir ilişki (b) problem davranışlar ile akademik başarı arasında negatif 

yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Arnold ve arkadaşları (2006)’nın yaptığı 

araştırmada ise; bir grup hem dışsal problem davranışları azaltma eğitimine hem de 

akademik programa alınmıştır. Bir grup sadece akademik programa alınmıştır. Bir 

grup sadece dışsal problem davranışları azaltma eğitimine alınmıştır. Diğer bir grup 

ise hiçbir eğitim programına alınmamıştır.  Araştırmanın sonunda ise birden fazla 

gelişim alanına etki etmesi hedeflenen programların büyük oranda başarıya ulaştığı 

ancak, bu tür girişimlere rehberlik yapmak ve uygulamadaki zorlukları belirlemek 

için daha fazla araştırma yapmak gerekliliği vurgulanmıştır. Son olarak; Suchodoletz 

ve arkadaşları (2009) anaokulu çağındaki (3-6 yaş grubu) çocukların davranışlarını 

kontrol edebilme becerisi ve ilkokul birinci sınıftaki okula uyum becerileri arasındaki 

ilişkiye bakıldığında; erken davranış kontrolünün akademik performans ve okula 

uyum sağlama- sınıf davranışları ile pozitif yönde bir ilişkili olduğunu 

belirtmişlerdir. Dahası araştırmanın sonuçları, çok erken yaşlarda bile davranış 

kontrolünün akademik gelişim sürecinde zekânın da üzerinde ve ötesinde çok önemli 

bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Sunulan araştırmalarda, çocukların sosyal 

uyum davranıları ve sosyal becerileri ile bilişsel ya da akademik becerileri arasında 

pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirtilmektedir. 
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1.b. Deneme 1 Grubu Çocuklarının KÜÇİBÜM Eğitimi Sonrası Erken 

Matematik Yeteneği Düzeylerinin Deneme 2 Grubu ve Kontrol Grubu 

Çocukları ile Karşılaştırılmasına İlişkin Tartışma ve Yorumlar 

Araştırmada deneme 1 grubu ile deneme 2 grubu ve kontrol grubu çocuklarının 

Erken Matematik Yeteneği Testi-3 son test puan ortalamalarına (deneme 1 grubu 

108.76, deneme 2 grubu 86.45 ve kontrol grubu 82. 27) göre yapılan karşılaştırmada 

deneme 1 grubu lehine anlamı bir farklılık olduğu görülmüştür. Araştırma 

sonucunda; elde edilen bu farklılığın uygulanan KÜÇİBÜM eğitim programından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Clements ve Sarama (2007) okul öncesi dönemde 

çocuklara sunulan matematiksel uygulamaların/programların, özellikle daha sonraki 

okul başarısızlığı için risk altında olan küçük çocukların informal matematik bilgisini 

geliştirmede önemli bir temel oluşturduğunu belirtmiştir. Clements ve Sarama 

(2007)’nın araştırmasında; araştırmacılar tarafından hazırlanan “Building Block” 

isimli matematik eğitimi programı ve materyallerinin dezavantajlı 4 yaş grubu 

çocukların matematiksel matematiksel kavram ve beceri puanları karşılaştırma-

kontrol grubu çocuklarına göre anlamlı düzeyde artırdığı görülmüştür. Yılmaz Bolat 

ve Dikici Sığırtmaç (2006)’ın yaptığı çalışmada ise; müzikli oyun etkinliklerile 

verilen sayı ve işlem kavramı eğitiminin anasınıfına giden 6 yaş çocuklarının sayı ve 

işlem kavramlarını kazanmalarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde fark 

oluşturduğu görülmüştür. Ertle ve arkadaşları (2008) okul öncesi eğitim sınıflarında 

çocuklara etkili matematik eğitimi için Amerikan Ulusal Küçük Çocukların Eğitimi 

Birliği ve Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Birliği (NAEYC/NCTM)nin de 

2002’de belirttiği 5 temel unsurdan bahsetmektedir. Bunlar; eğitici materyal 

açısından zengin bir çevre, oyun, öğretilebilir an(fırsat eğitimi), projeler ve 

çocukların gelişim seviyesine göre hazırlanmış matematik eğitimi programıdır. 

Okulöncesi sınıfı veya günlük bakım merkezi, matematik ve diğer becerilerin 

öğretimi için çok çeşitli materyalleri içeren zengin bir ortam sunmalıdır. Çocukların 

oyunlarını, keşiflerini ve buluşlarını teşvik edici blok köşesi, su tablası ve bilim 

köşesi gibi alanlara bölünmelidir (Ertle ve arkadaşları, 2008: 64-66). Görüldüğü gibi 

mevcut araştırma sonucu, yapılmış benzer araştırma sonuçları ile tutarlılık 

göstermektedir. Bu noktadan hareketle okul öncesi eğitimin çocukların matematik 
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yeteneklerinin gelişmesinde önemli olduğu, ancak bunun tek başına yeterli olmadığı 

söylenebilir. Çocukların matematik yeteneklerinin geliştirilmesi için zengin 

matematiksel içeriklerle hazırlanmış ve farklı materyallerle desteklenmiş eğitim 

programlarına ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır.  

2- Deneme 2 Grubu Çocuklarının KÜÇİBÜM Eğitimi Sonrası Erken 

Matematik Yeteneği Seviyelerinin Karşılaştırılması ile İlgili Tartışma ve 

Yorumlar 

Deneme 2 grubu çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan 

ortalamalarının deneme 1 grubu ve deneme 3 grubu çocukları ile yapılan 

karşılaştırmasında (deneme 2 grubu 86.45, deneme 1 grubu 108.76, deneme 3 grubu 

çocuklarının 99.20) anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu görülmüştür. Deneme 2 

grubu çocukları okul öncesi eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığının okul 

öncesi eğitim müfredatına uygun olarak eğitim almışlardır. Gruplar arasındaki bu 

farklılığın, deneme 1 ve deneme 3 grubuna verilen KÜÇİBÜM uygulamalarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Ginsburg, Greenes ve Balfanz (2003), okul öncesi 

dönem çocuklarının mekânsal ilişkiler, sınıflama, sayılarla çalışma, sayılar, büyüklük 

karşılaştırmaları, şekiller ve örüntüler gibi matematiksel kavramlara doğal olarak ilgi 

gösterdiklerini belirtmektedir. Bu yüzden çocuklar için hazırlanacak matematik 

eğitimi programlarının geniş kapsamlı olması gerektiğini belirtmişlerdir (Ginsburg, 

Greenes ve Balfanz, 2003). Huffman ve Speer (2000) tarafından yapılan araştırmada, 

“Gelişimsel Öğretim Uygulamaları Eğitim Programına” katılan anaokulu ve birinci 

sınıf çocuklarının akademik başarılarının harfleri/kelimeleri tanıma ve basit sayma ve 

uygulamalı problem çözümlerini hesaplama konularında eğitim uygulamalarına 

katılmayanlara göre daha başarılı olduklarını göstermiştir. Başka bir araştırmada ise; 

Sancak (2003) okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarına sayı 

(l' den 10' a kadar) ve şekil (kare, daire, üçgen, dikdörtgen) kavramlarını 

kazandırmada bilgisayar destekli eğitim ve geleneksel eğitim yönteminin etkililiğini 

karşılaştırmıştır. Araştırma sonuçları; bilgisayar destekli eğitim alan çocukların 

geleneksel eğitim yöntemiyle eğitim alan çocuklara göre şekil kavrama düzeyi 

açısından anlamlı derecede yüksek puanlar aldıklarını göstermiştir. Araştırmadan 

elde edilen diğer bir sonuç ise, deney grubu çocukarının Piaget'in Sayı Korunumu 
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Testinden daha yüksek puanlar aldıklarını ve sayı korunumu düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık olduğudur. Bu araştırmanın sonucundan elde edilen bulgular, 

okul öncesi eğitim programı içerisinde yer verilen matematik etkinliklerinin 

çocukların matematiksel yeteneklerinin geliştirilmesinde zaman zaman yetersiz 

kalabildiğini anaokulu ve anasınıfı öğretmenlerinin okul öncesi eğitim müfredatında 

yer verilen matematik etkinliklerini farklı matematik eğitim programlarından 

yararlanarak zenginleştirmeleri gerektiğini göstermektedir. 

3- Deneme 3 Grubu Çocuklarının KÜÇİBÜM Eğitimi Sonrası Erken 

Matematik Yeteneği Seviyelerinin Karşılaştırılması ile İlgili Tartışma ve 

Yorumlar 

Deneme 3 grubu çocuklarına uygulanan KÜÇİBÜM programından sonra bu 

eğitime katılmayan deneme 2 grubu ile kontrol grubunun Erken Matematik Yeteneği 

Testi-3 sontest puan ortalamaları (deneme 3 grubu 99.20, deneme 2 grubu 86.45, 

kontrol grubu 82.27),  arasında fark olup olmadığına bakılmıştır ve deneme 3 grubu 

lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın uygulanan 

KÜÇİBÜM eğitim programının etkisiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Aktaş 

Arnas (2012) okulöncesi yılların birçok matematik kavramının kazanıldığı, 

muhteşem yıllar olduğunu ve bu dönemde verilen matematik eğitiminin çocuğa 

doğrudan bilgilerin aktarılması olmayıp, zengin uyarıcılarla dolu bir öğrenme ortamı 

içinde, gerçek yaşamdan örneklerle yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı, sistemli 

olması gerektiğini belirtmiştir (Aktaş Arnas, 2012). Starkey, Klein ve Wakeley 

(2004), hazırladıkları “Okulöncesi Matematik Eğitim Programı”nın 4-5 yaş grubu 

çocuklarının matematiksel bilgi düzeylerine etkisi incelenmiştir. Eğitim yılı başında 

yapılan değerlendirmede, düşük ve orta sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların 

matematiksel bilgi düzeyleri arasında belirgin bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma sonuçları; verilen eğitimle, her iki sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların 

matematiksel bilgisi önemli ölçüde geliştiğini göstermiştir ancak düşük sosyo-

ekonomik düzeydeki çocukların başlangıç matematik bilgisi puanları ile eğitimden 

sonraki matematiksel bilgi puanları karşılaştırıldığında, orta gelir düzeyindeki 

çocukların öntest-sontest puan ortalamaları farkına göre daha fazla arttığını 

göstermiştir. Dere (2000) tarafından yapılan araştırmada ise; okulöncesi eğitim alan 

alt sosyo-ekonomik düzeydeki altı yaş grubu çocuklarından yapılandırılmış yöntemle 
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eğitim alanların geometrik şekil ve Piaget'in sayının korunumu testi puanlarında 

geleneksel yöntemle eğitim alanlara göre daha fazla artış olduğu saptanmıştır. 

Araştırma bulguları ışığında deneme 3 grubu çocuklarına uygulanan KÜÇİBÜM 

uygulamalarının, deneme 3 grubu çocuklarının erken matematik yeteneği 

düzeylerinin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğu söylenebilir. 

4- Kontrol Grubu Çocuklarının KÜÇİBÜM Eğitimi Sonrası Erken 

Matematik Yeteneği Seviyelerinin Karşılaştırılması ile İlgili Tartışma ve 

Yorumlar 

Araştırma sürecinde kontrol grubu çocuklar herhangi bir deneysel uygulamaya 

tabi tutulmayıp diğer tüm okul öncesi eğitim kurumlarında olduğu gibi Milli eğitim 

Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim müfredatına devam etmişlerdir. Kontrol grubu 

çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan ortalamaları (kontrol 

grubu 82.27, deneme 1 grubu 108.76, deneme 3 grubu 99.20) ile KÜÇİBÜM 

uygulamalarına katılan deneme 1 grubu ve deneme 3 grubu çocuklarının puan 

ortalamaları karşılaştırılmıştır. Sonuçta; kontrol grubu çocuklarının puan 

ortalamalarının, deneme 1 grubu ve deneme 3 grubu çocuklarının sontest 

puanlarından anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür. Baroody ve Wilkins (t.y.), 

çocukların okula başlamadan önce çok az ya da hiç matematik bilgisine sahip 

olmadıklarını ve yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Baroody ve Wilkins 

(t.y.), öğrenmenin pasif bir süreç olduğunu, çocukların matematik konusunda bilgisiz 

ve yardıma gereksinimleri olduğu için yetişkinlerin matematik hakkında bilmeleri 

gereken şeyleri onlara söylemeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Kırlar (2006), yaptığı 

araştırmada, okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarının bazı 

matematiksel kavramları kazanmalarında yapılandırılmış yöntemin geleneksel 

yönteme göre anlamlı düzeyde daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Raida 

(1999)’nın çalışmasında ise; altı yaş grubundaki yüz yirmi sekiz çocuğa verilen 

matematik eğitiminin çocukların matematik yeteneğine etkisini incelemiştir. 

Araştırma bulguları deney grubuna uygulanan matematik eğitiminin çocukların 

matematik yeteneğini anlamlı düzeyde etkilediğini ortaya koymuştur (Akt: Erdoğan, 

2006a). Dikici (2002), tarafından yapılan başka bir araştırmada Orff öğretiminin beş-

altı yaş çocukların matematik becerilerini anlamlı düzeyde etkilediği görülmüştür. 
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Mevcut araştırmanın sonuçları yapılmış diğer araştırmaların sonuçlarıyla paraleldir. 

KÜÇİBÜM uygulamasına katılan deneme 1 ve deneme 3 grubu çocuklarının Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan ortalamaları kontrol grubu çocuklarının 

puanlarından anlamlı derecede düşüktür. Bu sonucun, uygulanan KÜÇİBÜM 

programının etkisine bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bu bilgiye dayanarak,  

mevcut okul öncesi eğitim müfredatının matematik eğitimi açısından güçlendirilmesi 

gerektiği söylenebilir. 

B-Deneme Grupları ve Kontrol Grubu Çocuklarının KÜÇİBÜM Eğitimi 

Öncesi ve Sonrası Erken Matematik Yeteneği Seviyelerinin Karşılaştırılması ile 

İlgili Bulgular 

Araştırma sürecinde deneme 1 grubu çocuklar; önce ÇİSBEP eğitim 

programına arkasından da “KÜÇİBÜM” programı uygulamalarına katılmışlardır. 

Deneme 3 grubu çocukları ise sadece “KÜÇİBÜM” eğitim programı uygulamalarına 

katılmışlardır. Deneme 2 grubu çocukları sadece ÇİSBEP uygulamalarına 

katılmışlar, matematik eğitimi ile ilgili herhangi bir deneysel uygulamaya 

katılmamışlardır. Kontrol grubu çocukları ise deneysel bir uygulamaya 

katılmamışlar, deneme 2 grubu gibi okul öncesi eğitim müfredatına göre eğitimlerine 

devam etmişlerdir.  Deneysel matematik eğitimi alan deneme grupları ve deneysel 

matematik eğitim uygulamaları almayan kontrol grubu çocuklarının Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3 öntest-sontest puan ortalamalarının karşılaştırılmasına 

ilişkin tartışma ve yorumlar grupların sırasına uygun olarak aşağıda sunulmuştur.  

1- Deneme 1 Grubu Çocuklarının KÜÇİBÜM Eğitimi Öncesi ve Sonrası 

Erken Matematik Yeteneği Seviyelerinin Karşılaştırılması ile İlgili Tartışma ve 

Yorumlar 

Bu araştırma da ise deneme 1 grubu çocuklara KÜÇİBÜM programı 

uygulanarak çocukların erken matematik yeteneği seviyelerinin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Deneme 1 grubu çocuklarının aldıkları KÜÇİBÜM eğitim 

programının içeriği, çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi-3’de yer alan 

“Sayılar ve Sayılarla İşlemler” ile ilgili becerilerini geliştirmeye yönelik 

etkinliklerden oluşmaktadır. Bu içeriğe uygun olarak sunulan eğitim programının 
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deneme 1 grubu çocuklarının erken matematik yeteneklerini anlamlı düzeyde 

arttığını gözlenmiştir (öntest puan ortalaması 78. 68 iken, sontest puan ortalamaları 

108. 76’ya yükselmiştir). Ginsburg ve Barody (2003b), inceledikleri araştırma 

bulgularından yola çıkarak öğrenme güçlüklerine rağmen hemen hemen bütün 

çocukların informal yollarla edindikleri matematiksel bilgilerini geliştirebileceklerini 

ve bunu başarmak için özel yardıma gereksinim duyduklarını belirtmişlerdir. 

Çocukların informal bilgileri arasındaki boşluklar doldurulamadığında, ne yazık ki 

çocuklar ilk formal eğitim aşamasında zorluklarla karşılaşacaklardır. Erdoğan 

(2006a)’ın yaptığı çalışmada 6 yaş grubu çocuklarına drama yöntemiyle verilen 

matematik eğitiminin çocukların erken matematik yeteneği puanlarını anlamlı 

düzeyde artırdığı görülmüştür. Vanderheyden, Broussard ve Cooley (2006) 

tarafından okulöncesi eğitim (4 yaş) ve anasınıfı (5 yaş) seviyesindeki matematiksel 

becerileri incelenmiştir. Düşük matematik yeteneği puanlarına sahip çocuklara 7-9 

oturumluk matematik eğitimi uygulamaların sonucunda eğitim uygulanan ölçeklerin 

biri dışında hepsinden yüksek puanlar aldıkları görülmüştür. Yalım (2009) tarafından 

yapılan çalışmada ise; 5-6 yaş grubu çocuklara “Drama Temelli Geometrik Şekil ve 

Sayı Kavramları Eğitim Programı” nın deney grubundaki çocukların, sayılarla ilgili 

eleman sayıları aynı olan iki kümeyi eşleştirme, sayıların simgesel modellerini 

tanıma ve eşleştirme, nesneleri sayma, sayıların simgesel modellerini yazma 

becerilerini anlamlı düzeyde geliştirdiği gözlenmiştir. Sancak (2003), okulöncesi 

eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarına sayı (l' den 10' a kadar) ve şekil 

(kare, daire, üçgen, dikdörtgen) kavramlarını kazandırmada bilgisayar destekli 

eğitimin, geleneksel eğitim yöntemine kıyasla daha etkili olduğu ve deney grubu 

çocuklarının, kontrol grubu çocuklardan anlamlı düzeyde yüksek puan aldıklarını 

göstermiştir. Yukarıda belirtilen araştırma sonuçları; okul öncesi dönemdeki 

çocuklara farklı yöntemler kullanılarak uygulanan matematik eğitimi programlarının 

çocukların erken matematik yeteneği puanlarını olumlu düzeyde artırdığını 

göstermektedir. Bu araştırmada ise; deneme 1 grubu çocuklarının KÜÇİBÜM 

eğitiminden sonra sontest puan ortalamalarının yükseldiği ve öntest –sontest puanları 

arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu görülmektedir.  
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2- Deneme 2 Grubu Çocuklarının KÜÇİBÜM Eğitimi Öncesi ve Sonrası 

Erken Matematik Yeteneği Seviyelerinin Karşılaştırılması ile İlgili Tartışma ve 

Yorumlar 

Deneme 2 grubu çocuklarına ÇİSBEP uygulanmış, KÜÇİBÜM programı ise 

uygulanmamıştır. Deneme 2 grubu çocukları, kontrol grubu çocukları gibi okulöncesi 

eğitim müfredatında yer alan matematiksel içeriğe göre eğitim almışlardır. Deneme 2 

grubu çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 öntest ve sontest puan 

ortalamalarına bakıldığında; öntest puan ortalamalarının 83.95, sontest puan 

ortalamalarının 86.45 olduğu görülmektedir. Öntest-sontest puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında deneme 2 grubu çocuklarının erken matematik yeteneği puanları 

açısından anlamlı düzeyde bir farklılaşma olmadığı görülmektedir. Bu sonuç, okul 

öncesi eğitim müfredatı içinde sunulan matematik eğitiminin, başlangıç matematik 

yeteneği düzeyleri çok düşük olmayan çocukların matematik seviyelerini daha da 

ileriye taşıma konusunda yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. Arslan (2004)’nın 3-6 

yaş grubu çocukların, temel geometrik şekilleri tanımaları ve şekilleri birbirinden 

ayırt ederken kullandıkları yöntemlerin belirlenmesine yönelik yaptığı çalışmanın 

sonuçları, anaokuluna devam eden 3-6 yaş grubu çocukların üçgen, dikdörtgen, kare 

ve daire gibi temel geometrik şekilleri güvenilir biçimde tanıyıp ayırt edemediklerini, 

bu şekillerin tipik örneklerini tanımada oldukça başarılı iken; tipik örneklerin 

basıklık, çarpıklık, konum, boyut ve kenar özellikleri değiştirildiğinde şekilleri 

tanımada güçlük çektiklerini göstermektedir. Araştırmanın bir başka sonucu ise, 

çocukların şekilleri sınıflandırırken şekillerin belirleyici olmayan özelliklerine 

odaklandıkları ve şeklin belirleyici özelliklerine odaklanmadıklarının ortaya 

konmasıdır. Bulut Pedük (2007)’ün yaptığı araştırmada anasınıfına devam eden altı 

yaş grubu çocuklara Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak verilen matematik 

eğitiminin çocukların matematik yeteneğine etkisini incelemiştir. Uygulanan eğitim 

programının deney grubu çocukların matematik yeteneğini anlamlı düzeyde 

etkilediği, deneysel eğitim almayan, okul öncesi eğitim müfredatının uygulamalarına 

devam edilen grubun matematik yeteneği puanlarında bir artış olmadığı görülmüştür. 

Yapılmış araştırmaları sonuçları ile birlikte bu araştırmanın sonuçları dikkate 

alındığında; okulöncesi eğitim müfredatında yer alan matematiksel içeriğin, 
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çocukların matematiksel becerilerini artırmada belirli bir noktaya kadar etkili 

olduğunu ancak belirli bir noktadan sonra yetersiz kaldığı; destekleyici ve 

zenginleştirilmiş matematik eğitimi programlarına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. 

3- Deneme 3 Grubu Çocuklarının KÜÇİBÜM Eğitimi Öncesi ve Sonrası 

Erken Matematik Yeteneği Seviyelerinin Karşılaştırılması ile İlgili Tartışma ve 

Yorumlar 

Araştırma sürecinde sadece KÜÇİBÜM uygulamasına katılan deneme 3 grubu 

çocuklarının, eğitimden sonra Erken Matematik Yeteneği Testi-3 puan 

ortalamalarına ilişkin değerler (sontest puan ortalaması 99.20) öntest puan 

ortalamaları (81.67) ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmanın sonucunda deneme 3 

grubu çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 sontest puan ortalamlarında, 

eğitim uygulamasının etkisiyle anlamlı düzeyde bir artış olduğu görülmüştür. Yiğit 

(2008) yaptığı çalışmada, 4-5 yaş grubu çocuklarına sayı kavramını kazandırmada 

Montessori yöntemi ve geleneksel yöntemle eğitim alan çocuklar arasında 

Montessori yöntemi lehine anlamlı derecede farklılık olduğu görülmüştür. Clements 

(1983) ise; okul öncesi dönemdeki çocuklara mantıksal işlemler ve rasyonel sayma 

stratejilerini kapsayan sayı kavramlarının gelişimi üzerinde iki farklı eğitim programı 

uygulamıştır ve aralarında fark olup olmadığını araştırmıştır. Araştırmada iki deney 

ve bir kontrol grubu bulunmaktadır. Deney gruplarından biri sınıflandırma ve 

sıralama becerileri (mantıksal yapılar) üzerine eğitim alırken, diğer deney grubu 

rasyonel sayma stratejileri ve diğer sayı becerileri (beceri birleşimi) üzerine eğitim 

almıştır. Kontrol grubundaki çocuklar ise mantıksal/matematiksel içeriğin 

bulunmadığı bir programa göre/ rutin okul öncesi eğitim programına göre eğitim 

almışlardır. Araştırma sonuçları; her iki deney grubu lehine, hem sayı kavramlarında 

hem de mantıksal işlemler de anlamlı düzeyde farklılık olduğunu göstermiştir (Akt: 

Orçan, 2009). Yılmaz Bolat ve Dikici Sığırtmaç (2006) tarafından deney grubuna 12 

haftalık müzikli oyunlarla desteklenmiş matematik eğitimi verilmiş ve eğitime tabi 

tutulan çocukların sayı ve işlem kavramı kazanımına yönelik puanlarının anlamlı 

düzeyde arttığı görülmüştür. Yapılan araştırmaların sonuçları, okul öncesi 

dönemdeki çocuklar için hazırlanmış matematik eğitim programlarının çocukların 

matematik yeteneği performanslarını etkilediğini göstermektedir. Bu araştırmada da 
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elde edilen bulgulara göre; deneme 3 grubu çocuklarına verilen KÜÇİBÜM eğitim 

programı çocukların Erken Matematik Yeteneği puanlarını anlamlı düzeyde 

etkilemektedir. 

4- Kontrol Grubu Çocuklarının KÜÇİBÜM Eğitimi Öncesi ve Sonrası 

Erken Matematik Yeteneği Seviyelerinin Karşılaştırılması ile İlgili Tartışma ve 

Yorumlar 

Kontrol grubu çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığının 36-72 aylık çocuklar için 

hazırlamış olduğu okulöncesi eğitim müfredatının uygulandığı bir anasınıfında 

eğitimlerine devam eden gruptur. Kontrol grubu çocuklar, araştırma sürecinde 

deneysel eğitime katılmamışlardır. Araştırmada kontrol grubu çocuklarının Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3 öntest puan ortalamaları (72.16) ile sontest puan 

ortalamaları (82.27) karşılaştırılmıştır. Kontrol grubu çocuklarının öntest-sontest 

puan ortalamaları arasında anlamlı derecede bir farklılık olduğu görülmüştür.  Bu 

sonucun uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı okulöncesi eğitim müfredatının 

çocukların matematik yeteneği puanlarını olumlu yönde etkilemesine bağlı olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca eğitim-öğretim yılının başında toplanan Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3 öntest verilerinin toplanmasından eğitim-öğretim yılının sonunda 

toplanan sontest verilerinin toplanmasına kadar yaklaşık 6-7 aylık bir süre geçmiştir. 

Nures ve Brgant (2006), çocukların matematiksel gelişimlerinin küçük yaşlarda 

başladığını ve yaşla birlikte matematiksel birikimlerinin arttığını belirtmiştir. 

Çocukların matematik yeteneklerinin yaşla birlikte arttığı fikri, yapılan araştırma 

sonuçlarıyla desteklenmektedir. Polat Unutkan (2007), okula hazırlık alan ve 

almayan çocukların matematik becerileri temelinde ilköğretime hazır bulunuşluk 

düzeylerini; yaş, cinsiyet, sosyo ekonomik düzey değişkenleri açısından 

karşılaştırmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre okul öncesi eğitim alma ile 

çocukların matematik becerileri arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur. Okul 

öncesi eğitim alan çocuklar matematik becerilerinde okul öncesi eğitim almayanlara 

oranla daha yeterlidirler. Çocukların yaşlarına göre matematik becerilerinin de 

farklılaştığı görülmüştür. 5 yaş çocuklarının matematik becerileri 5,5 ve 6 yaş 

çocuklarına göre daha yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Pappas, Ginsburg ve Jiang 

(2003) tarafından yapılan çalışmada, okul öncesi eğitim merkezindeki 4 yaş 0 ay ile 
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5 yaş 11 ay yaş arasında değişen 102 çocuğun matematiksel kavramları 

kazanmalarında sosyo-ekonomik (SES) farklılıkların ve yaşın etkisi incelenmiştir. 

Sonuçlar; matematiksel düşünceleri tanımlama ve fikirleri açıklama yeteneğinin üst 

sosyo ekonomik düzeydeki çocuklarda orta düzeydeki çocuklardan, orta sosyo 

ekonomik düzeydeki çocuklarda ise alt sosyo ekonomik düzeydeki çocukların 

yetenek puanlarından daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca matematiksel 

düşüncelerini ifade etme kapasitesinin erken çocukluk döneminde yaşla birlikte 

arttığı bulunmuştur. Sonuçlar küçük çocukların örgün eğitime başlamadan önce, üst 

bilişsel yeteneklerin temel formlarını kullanmaya başladıklarını göstermektedir. 

Dağlı (2007)’nın yaptığı araştırmada ise; okul öncesi eğitim almış öğrencilerin, 

Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı ortalamaları, okul öncesi eğitim 

almayanlara göre daha yüksektir. Öğrencilerin, okul öncesi eğitim alma süresi 

arttıkça başarı puan ortalamaları da artmaktadır. Kırlar (2006)’ın yaptığı çalışmada 

kontrol grubu çocukların, geometrik şekil kavram formu bilgi kavrama ve uygulama 

düzeyi erişileri (ön test-son test puan ortalamaları farkı) arasında her iki düzeyde de 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Buna ek olarak; kontrol grubu 

çocukların sayılar kavram formu bilgi-kavrama ve uygulama düzeyi erişileri (ön test-

son test puan ortalamaları farkı) arasında her iki düzeyde de istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte çocukların matematik 

yeteneği de gelişmekte ve okul öncesi eğitim, erken çocukluk matematik yeteneği 

puanlarını artırmaktadır. Bu araştırmanın sonucunda kontrol grubu çocuklarının 

erken matematik yeteneği öntest ve sontest puanları arasında okul öncesi eğitime 

devam etme ve yaşça ilerlemeye bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülen, anlamlı 

düzeyde bir artış olduğu görülmüştür.  
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C- Deneme 1 Grubu ve Deneme 3 Çocuklarına Uygulanan KÜÇİBÜM 

Eğitiminin Kalıcılığına İlişkin Tartışma ve Yorumlar 

1-Deneme 1 Grubu Çocuklarına Uygulanan KÜÇİBÜM Eğitiminin 

Kalıcılığına İlişkin Tartışma ve Yorumlar 

Araştırmanın bulgularından; ÇİSBEP ve KÜÇİBÜM uygulamalarına katılan 

deneme 1 grubu çocuklarının KÜÇİBÜM uygulamasından hemen sonra yapılan 

“Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları (108.76) ile eğitimin 

uygulanmasından 4 hafta sonra yapılan kalıcılık testi ölçümleri (111.69) arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bu sonuç, deneme 1 grubuna uygulanan 

KÜÇİBÜM programının çocukların erken matematik yeteneklerini olumlu yönde 

etkilediğini göstermektedir. Erdoğan (2006a)’ın ve Bulut Pedük (2007)’ün ve Orçan 

(2009)’ın araştırma sonuçlarıyla paraleldir. Erdoğan (2006a)’nın araştırmasında; 

deneme grubu çocuklara uygulanan matematik eğitimi programının, etkisinin 

eğitimden 4 hafta sonra da devam ettiği yapılan kalıcılık testi ölçümleri ile ortaya 

konmuştur. Orçan (2009) yaptığı araştırmada ise; 60-72 aylık çocuklara uygulanan 

Erken Öğrenme Becerilerini Destekleyici Eğitim Programının etkisi, sontest puanları 

ile kalıcılık testi puanlarının karşılaştırılması ile incelenmiştir. Bu karşılaştırmanın 

sonucunda anlamlı bir farklılığın olmadığı ve eğitimin etkisinin devam ettiği 

bulunmuştur. Bulut Pedük (2007)’ün çoklu zekâ kuramına dayalı olarak hazırladığı 

matematik eğitimi programın 6 yaş grubu çocukların erken matematik yeteneği 

puanlarına etkisini incelemiştir. Eğitim programı uygulamasından 1 ay sonra kalıcılık 

testi ölçümleri yapılmıştır ve kalıcılık testi ölçümlerinin sontest puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuçla 

eğitim programının etkisinin uygulamalar bittikten sonra bile devam ettiği 

belirtilmiştir. Sonuç olarak, deneme 1 grubuna uygulanan KÜÇİBÜM programının 

çocukların erken matematik yeteneğini olumlu yönde etkilediği ve eğitimin etkisinin 

eğitim uygulamaları bittikten sonra bile devam ettiği söylenebilir. 
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2- Deneme 3 Grubu Çocuklarına Uygulanan KÜÇİBÜM Eğitiminin 

Kalıcılığına İlişkin Tartışma ve Yorumlar 

Araştırmanın bulguları incelendiğinde; deneme 3 grubu çocuklarının “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları (99.20) ile kalıcılık testi puan 

ortalamalarının (104.67) karşılaştırıldığı ve kalıcılık testi lehine anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmektedir. Bu sonuç, deneme 3 grubu çocuklarına uygulanan KÜÇİBÜM 

eğitim programının etkisinin “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest ve kalıcılık 

testi ölçümlerinin yapıldığı dönemler için artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır. 

Bu sonuç; Dinç Artut (2009) ve Bulut Pedük (2007)’ün araştırma sonuçlarıyla da 

tutarlılık göstermektedir. Bulut Pedük (2007) çoklu zekâ kuramına dayalı olarak 

hazırladığı matematik eğitimi programın 6 yaş grubu çocukların erken matematik 

yeteneği puanlarına etkisini incelemiştir. Eğitim programı uygulamasından 1 ay 

sonra yapılan kalıcılık testi ölçümlerinin sontest puan ortalamalarından anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç, eğitim programının etkisinin 

devam ettiğini göstermektedir. Dinç Artut (2009) yaptığı araştırmada; işbirlikli 

öğrenme yöntemi etkinliklerine dayalı bir programın, anaokulu çocuklarının 

işbirlikçi sosyal davranışlarına ve matematik yeteneklerine etkisini araştırmıştır. 

Araştırmanın sonucunda; işbirlikli öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı deney 

grubundaki çocukların matematik yeteneklerinde önemli gelişmeler olduğu ortaya 

çıkmıştır.  Diğer bir araştırmada ise; Young-Loveridge (2004)’in oyunlar ve sayı 

kitaplarını kullanarak uyguladığı bir eğitim programının deney grubu çocuklar 

lehinde oldukça yüksek oranda anlamlı farklılıklar ortaya koyduğu görülmüştür. 

Eğitimden altı ay sonra yapılan kalıcılık testinde bu etkilerin azaldığı ve bu 

azalmanın programın uygulanmasından sonra, sınıf öğretmenlerinin kendi 

uyguladıkları programa dönmeleri ve araştırmada uygulanan etkinliklerden 

faydalanmamalarından kaynaklandığı düşünülmüştür (Akt: Orçan, 2009). Mevcut 

araştırmanın sonuçları dikkate alındığında sunulan araştırma sonuçları ile tuttralı 

olarak deneme 3 grubuna verilen KÜÇİBÜM eğitim programının bu çocukların 

erken matematik testi-3 puan ortalamalarının yükselmesini sağladığı görülmüştür. 

Kalıcılık testi sonuçları ise; eğitimin deneme 3 grubu üzerindeki etkisinin 

uygulamanın bitiminden 4 hafta sonra da artarak devam ettiğini göstermektedir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırmanın bulgularına dayanılarak elde edilen genel sonuçlara 

ve önerilere yer verilmiştir. Ulaşılan sonuçlarla, araştırmanın ÇİSBEP eğitimi ile 

KÜÇİBÜM programı uygulamalarına katılan deneme 1 grubu, sadece “ÇİSBEP 

uygulamalarına katılan deneme 2 grubu, sadece KÜÇİBÜM programı 

uygulamalarına katılan deneme 3 grubu ve herhangi bir deneysel uygulamaya 

katılmayan kontrol grubu çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 

puanlarında anlamlı düzeyde bir farklılaşma olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma 

sürecinin sonunda şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

Öntest puan ortalamalarına ilişkin sonuçlar: 

1. ÇİSBEP eğitimi öncesi deneme grupları ve kontrol grubu çocuklarının Wally 

Sosyal Problem Çözme Becerisi Testi düzeyleri arasında anlamlı düzeyde fark 

yoktur. 

2. KÜÇİBÜM eğitimi uygulaması öncesinde deneme grupları ve kontrol grubu 

çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” düzeyleri arasında anlamlı 

düzeyde bir fark yoktur. 

Öntest - sontest puan ortalamalarına ilişkin sonuçlar: 

1. ÇİSBEP eğitimi ile birlikte “KÜÇİBÜM eğitimi uygulamasına katılan 

deneme 1 grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” öntest - sontest 

puan ortalamaları fark puanları açısından p< .001 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. 

2. ÇİSBEP programına katılan deneme 2 grubu çocuklarının “Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3” öntest - sontest puan ortalamaları fark puanları açısından anlamlı 

bir farklılaşma yoktur. 

3. KÜÇİBÜM programına katılan deneme 3 grubu çocuklarının “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” öntest - sontest puan ortalamaları fark puanları 

açısından p< .01 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. 
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4. Kontrol grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” öntest - 

sontest puan ortalamaları fark puanları açısından p< .001 düzeyinde anlamlı farklılık 

vardır. 

Sontest puan ortalamalarına ilişkin sonuçlar: 

1. ÇİSBEP eğitimi ile birlikte KÜÇİBÜM eğitimi uygulamasına katılan deneme 

1 grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları 

ile ÇİSBEP programına katılan deneme 2 grubu ve kontrol grubu çocuklarının 

sontest puan ortalamaları arasında deneme 1 grubu lehine p ˂.001 düzeyinde anlamlı 

farklılık vardır. 

2. ÇİSBEP eğitimi ile birlikte KÜÇİBÜM eğitimi uygulamasına katılan deneme 

1 grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları 

ile sadece KÜÇİBÜM programına katılan deneme 3 grubu çocuklarının “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

yoktur. 

3. ÇİSBEP programına katılan deneme 2 grubu çocuklarının “Erken Matematik 

Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamalarının “ÇİSBEP eğitimi ile birlikte 

“KÜÇİBÜM eğitimi uygulamasına katılan deneme 1 grubu ve “KÜÇİBÜM 

programına katılan deneme 3 grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-

3” sontest puan ortalamalarından anlamlı düzeyde düşüktür. 

4. KÜÇİBÜM programına katılan deneme 3 grubu çocuklarının “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları ile ÇİSBEP programına 

katılan deneme 2 grubu çocuklarının ve kontrol grubu çocuklarının “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları arasında deneme 3 grubu 

lehine p< .01 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. 

5. Kontrol grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan 

ortalamalarının KÜÇİBÜM programına katılan deneme 3 grubu çocuklarının ve 

ÇİSBEP eğitimi ile birlikte KÜÇİBÜM eğitimi uygulamasına katılan deneme 1 

grubu çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan 
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ortalamalarından düşük olduğu ve bu grupların sontest puan ortalamaları arasında 

p˂.001 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. 

Kalıcılık testi ölçümlerine ilişkin sonuçlar: 

1. ÇİSBEP eğitimi ile birlikte KÜÇİBÜM eğitimine katılan deneme 1 grubu 

çocuklarının “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları ile 

“Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Programı” eğitiminden 4 hafta sonra 

yapılan kalıcılık testi ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur ve eğitimin etkisi 

devam etmektedir. 

2. KÜÇİBÜM programına katılan deneme 3 grubu çocuklarının “Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3” sontest puan ortalamaları ile “Küçük Çocuklar İçin 

Büyük Matematik Programı” eğitiminden 4 hafta sonra yapılan kalıcılık testi 

puanları arasında, kalıcılık testi lehine anlamlı bir farklılaşma vardır. Bu sonuç, 

eğitimin etkisinin 4 hafta sonra hala devam emektedir. 

 

Araştırmanın genel sonuçları ışığında geliştirilen öneriler şunlardır: 

1. Okul öncesi eğitim öğretmenlerine Sosyal Beceri ve Sosyal Problem Çözme 

Becerisi Eğitimi ile ilgili seminerler verilerek, öğretmenlerin uygulamaya dönük 

neler yapabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanabilir. 

2. Sosyal beceri ve sosyal problem çözme becerisi konusunda verilecek 

eğitimler, sadece öğretmenler ve çocuklarla sınırlandırılmaksızın, ailelere de bu 

konuda eğitimler verilebilir ve çocukların ev ortamında da sosyal beceri yönünden 

desteklenmesi sağlanabilir. 

3. 3-6 yaş grubu çocuklar için hazırlanan Okul Öncesi Eğitim Eğitim 

müfredatında matematik eğitimi ile ilgili etkinliklere daha fazla yer verilmesi 

önerilebilir. 

4. Okul öncesi eğitim öğretmenlerine Küçük Çocuklar için Büyük Matematik 

Eğitimi programı ile ilgili seminerler verilerek, okul öncesi eğitimde matematik 
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eğitiminin daha eğlenceli hale getirilmesi ve uygulamaya dönük neler yapılabileceği 

konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanabilir. 

5. Okul öncesi dönem çocukları için matematik eğitimi ile ilgili verilecek 

eğitimler, sadece öğretmenlere ve çocuklara yönelik olarak hazırlanmamalı, ailelere 

de bu konuda eğitimler verilerek çocukların ev ortamında da erken matematik eğitimi 

konusunda desteklenmesi sağlanabilir. 

6. Küçük Çocuklar için Büyük Matematik Eğitimi programı daha geniş 

örneklem grupları üzerinde uygulanarak, etkililiği kıyaslanabilir ve 

yaygınlaştırılması sağlanabilir. 

7. Bu araştırmada “Sosyal Beceri ve Sosyal Problem Çözme Becerisi Eğitimi” 

almış çocukların “Erken Matematik Yeteneği” düzeyleri sayılar ve sayılarla işlemler 

konuları ile sınırlandırılarak incelenmiştir. Yeni çalışmalarda “Sosyal Beceri ve 

Sosyal Problem Çözme Becerisi Eğitimi” almış çocukların Erken Matematik 

Yeteneği düzeyleri Şekiller, Ölçme, Örüntüler ve Uzamsal İlişkiler/Mekânda Konum 

gibi diğer erken matematik yeteneği alanları açısından veya okuma – yazma 

becerileri açısından incelenebilir. 

8. Yapılan bu araştırmada “Sosyal Beceri ve Sosyal Problem Çözme Becerisi 

Eğitimi” almış çocukların “Erken Matematik Yeteneği” düzeyleri, “Sosyal Beceri ve 

Sosyal Problem Çözme Becerisi Eğitimi” almamış çocukların “Erken Matematik 

Yeteneği” düzeyleri 2012-2013 yılı ile sınırlandırılarak incelenmiştir. Yapılacak yeni 

çalışmalarda “Sosyal Beceri ve Sosyal Problem Çözme Becerisi Eğitimi” almış 

çocukların sonraki yıllardaki “Erken Matematik Yeteneği” veya akademik başarı 

düzeylerini konu alan boylamsal çalışmalar yapılabilir. 
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Otçul Dinozor Ünite 1: Mıstık ve Dino Okul Kurallarını Öğretiyor 

Ders 1: Tanıtımlar 

Plan:  Öğretmenler için, bu dersin amacı, öğrencilere Mıstık ve Dino’yu tanıtmak ve Dinozor okulunu açıklamak (ev 

ödevlerinin açıklaması da dâhil olmak üzere). İdeal olanı, eğer öğretmenler” Mıstık, Dinozor Dino ile Buluşuyor” 

kitabına sahipse onu okuduktan sonra grup tartışmasına başlamalarıdır. 

Sunum: Öğretmen Dino’yu bir kutu içinde tutar. Bir öğrenciden kutuya vurmasını ve onu dışarı çağırmasını ister. Dino, dışarı 

çıkar ve kendini tanıtır(yaşını, ailesini, okulunu vb.) ve öğrencilerin her biriyle tokalaşarak onların adını öğrenir. Dinozor 

okulunun ne olduğunu ve çocukların iyi bir dedektif olmak için neler öğreneceklerini açıklar. 

Öğretmen: (kutuya bakar)Dino, dışarı gel. (cevap yok) o dışarı gelmiyor. Sizce onu nasıl dışarı çağırabiliriz? (merhaba deme ve 

kendini tanıtma şekilleri tartışılır). 

Çocuklar: Merhaba Dino, dışarı gel Dino. 

Öğretmen: (kutuyu kontrol eder) O dışarı çıkmaktan korkuyor. (öğrencilere sorar) Burası güvenli bir yer mi? Niçin güvenli? Biz ona 

ne söyleyebiliriz? (beyin fırtınası) 

Çocuklar: Gel Dino, burası arkadaşça bir yer, biz sana zarar vermeyiz. 
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Dino:  Oh! Merhaba, Siz arkadaş canlısı çocuklarsınız. Ben Dinozor Dino, dünyada yaşayan son dinozorum. Ben bir milyon 

yaşındayım anasınıfına gidiyorum ve sizlerle tanışmak istiyorum (Dino her öğrenciyi tek tek selamlar ve her birine kişisel 

bazı sorular sorar; kaç kardeşsin gibi). 

Mıstık kendini tanıtmak, öğrenciler ile tanışmak ve dinozor okulunda yapılacak şeyler hakkında konuşmak için dışarı 

gelir. Mıstık, dedektif kulübü ev etkinliklerini açıklar, onlara ev ödevleri ve Dino’ya mektup yazmaları için Dino'nun 

posta (mektup) kutusunu gösterir ve onlara dinozor butonlarını nasıl kazanabileceklerini açıklar. 

Uygulama: Dedektif görüşmeleri (Etkinlik I-1)  

Veya Mıstık ve Fıstık’ın bir resmini veya bir aile resmi çiz (I-2)* 

  Veya Tanışma Etkinliği (I-3) 

Pekiştirme: Öğretmen, kibar bir şekilde konuşan çocukları över. Mıstık ve Dino ile ilgili ertesi gün ödevleri hakkında konuşulur. 

Ev Ödevi: Otçul Dinozor Ünitesi Etkinlik 1, 2, 3 

Aile Katılımı: Mektup 1 ve 2’yi ailelere gönder (tercihen mektup#1’i 1. Dersten önce gönder). Ev ödevlerini açıklamak için aynı gece 

aileleri ara. 
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Etkinlikler/Ders 1 

I-1 Dedektif Görüşmeleri (Otçul Dinozor Ev Ödevi Etkinlik-7) 

Öğretmen öğrencileri eşleştirir ve onlardan birbirleriyle konuşarak okuldaki yeni arkadaşları hakkında bazı şeyler öğrenmelerini 

ister; çocuklardan onların arkadaşının-en sevdiği hayvan, yemek, spor hangisi? Ya da arkadaşının kendisiyle gurur duyduğu 

şeyin ne olduğunu öğrenmelerini ister, bunun için çocuklar her bir arkadaşına sorar. 

I-2 Kuklaların veya Onların Ailelerinin Resimlerini Çiz 

Mıstık, Fıstık ve Dino’nun resimlerini çiz ve boya. Çeşitli şekillerde (kare, üçgen, daire) kâğıtlar dağıt ve öğrencilerden bu 

kâğıtlara ailelerinin bir resmini çizmelerini söyle. Öğretmenler,çocukların  sevdiği renkler, şekiller ve aile üyeleri arasında 

bağlantı kurmalarını kolaylaştırmak için yardımcı olabilirler (örn., iki kırmızı daire seçtin, ya bir erkek ve bir kız kardeşin var, ya 

da iki erkek kardeşin var gibi). 

I-3 Tanışma Etkinliği 

Öğretmen, çocuklara tüm sınıf arkadaşlarını dolaşıp, seninle aynı ayda doğmuş olan, ya da ilginç bir hobisi olan, ya da seninle 

aynı rengi seven, ya da sol elini kullanan, ya da bir köpeği olan, ya da futbol oynamaktan hoşlanan, ya da fasulyeyi seven birini 

bul gibi tanışma etkinlikleri yaptırır. Daha fazla tanışma etkinliği için Arkadaşlık Ünitesine bak. 
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İhtiyacınız Olan Materyaller 

Resim malzemeleri 

Ev Ödevleri için Geniş Bir Kutu (öğrenciler tarafından süslenmiş) 

Ev Etkinlikleri Çalışma Kitapları 

Her biri bir dinozora göre isimlendirilmiş masa- bu dinozorların resimleri bu masalara konabilir.  
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3-KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK MATEMATİK EĞİTİMİ PROGRAMI 

(Etkinlik Örneği) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

220 
 

Ünite 1-Sayılar 
Etkinlik 2: Daha Fazla ve Daha Az Kavramını Anlamak* 

(Daha Fazla veya Daha Az Nesnesi Olan Grubu Tanıma) 

 
Etkinlik İçin Önerilen Süre: 

Bu etkinliği uygulamak için, bir haftadan 

biraz fazla bir süre gereklidir. Etkinlik bu 

süre boyunca haftada bir ya da iki gün 

uygulanabilir ve fırsat buldukça diğer 

zamanlarda Eğitim Durumu 1 ve 2 tekrar 

edilir. 

Grup Büyüklüğü: Küçük grup 

Matematiksel Dil: Kaç tane olduğunu 

say, Daha az, Daha büyük, Daha küçük, 

Daha çok 

İhtiyacınız Olacak Şeyler 

12- 17cmlik sayı kartları, (toplam 20 

adet) 

İşaretlemek için keçeli kalem, 

Yapıştırıcı ve karton kâğıdı 

Etkinlik Çizimleri 2A ve 2B (Her çocuk 

için birer tane) 

Etkinlik Hakkında 
Özet: 

İki nesne grubu gösterilir, çocuklar 

saymadan hangi grubun daha fazla ve 

hangisinin daha az nesnesi olduğuna 

karar verirler ve sonra cevaplarını 

kontrol etmek için sayarlar. 

Kazanımlar: 

Saymadan iki gruptan hangisinin daha 

fazla ya da az nesnesi olduğunu bulma 

Daha fazla ya da az nesnesi olan grubu 

doğrulamak için sayma 

Nesne gruplarını karşılaştırmak için daha 

fazla ve daha az terimlerini kullanma 

 

Çocukların Hazırbulunuşluk Düzeyi 

1’den 10’a kadar sesli sayar 

Beş nesneye kadar sayar 

 

Etkinliğe Hazırlık 

Materyalleri hazırlama: 

Aşağıda gösterildiği gibi iki deste sayı kartı hazırlamak için (Deste A ve Deste B)  

keçeli kalem ve karton kâğıt kullanılır (her bir destede 10 sayı kartı bulunur). Sayı 

kartlarının üzerine nesne resimlerini çizilir veya çizilmiş resimler yapıştırılır. Sayı 

kartlarının üzerindeki iki grup nesneyi ayırmak için, kartların ortasından, dik bir çizgi 

çizilir. Her gruptaki nesnelerin sayısı aşağıda gösterilmiştir. Sayı kartlarını 

hazırlarken, daha fazla nesnesi olan grubun bazen sağda ve bazen solda olacak 
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şekilde düzenlenmesine dikkat edilir. Etkinlik Çizimleri 2A ve 2B, Eğitim Durumu 

3’de kullanmak için çoğaltılır. 

 

Sayı Kartı A 

 

 0      1           2       0           2        1           1       3            1       4 

 

   3        2          2       5         3       4          5       3         4       5 

 

Sayı Kartı B 

                    

          

  5        6            8      5       10      5        6        7         6       10 

    

  

  7       8  9     7       7        10       10     8         9       10 
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           Alan Çalışması Notu: 

Eğer çocuklar, sayı kartlarındaki “daha fazla ve daha az” nesneleri doğru olarak ayırt 

edemiyorsa, onlara çılgın tahminlerde bulunmaları söylenebilir. Cevaplarını kontrol 

etmeleri için birebir eşleştirmeyi kullanabileceklerini ya da her zaman sayabilecekleri 

vurgulanır. 

 

Alan Çalışması Notu: 

Programın hazırlanması çalışmalarına katılan bir öğretmen, “Etkinliği birkaç kez 

yaptıktan sonra çocuklar, öğretmen olmayı ve diğerlerine “Hangi grup daha fazla?” 

diye sormayı çok sevdiler”  dedi. Siz de sınıfınızda çocuklara öğretmen rolü vererek 

etkinliği daha çekici hale getirebilirsiniz.  

 

Eğitim Ortamının Düzenlenmesi: 

Çocukların sayı kartlarını dik bir pozisyonda görebilmeleri için küçük gruplar 

oluşturulur. Ayrıca resimli nesneleri kolaylıkla sayabilmeleri için çocuklar, kartlara 

yakın oturtulur. 

Hadi Başlayalım! 

Eğitim Durumu 1: 

Çocuklara Sayı Kartları-A Destesinden bir kart gösterilir. Çocuklara, kartlardaki iki 

nesne grubu gösterilir ve hangi grubun daha fazla ve hangisinin daha az nesnesi 

olduğunu saymadan göstermeleri istenir. Çocuklar karar verdikten sonra kararlarını 

kontrol etmeleri için her nesne grubunu saymaları söylenir. Hangi sayının daha çok, 

hangisinin daha az olduğu veya daha büyük sayının daha çok marka/nesne olan 

grubu gösterdiği ve daha küçük sayının daha az marka/nesne olan grubu gösterdiği 

hakkında konuşulur. Sayı Kartı-A Destesindeki kalan kartlarla etkinlik tekrar edilir. 

Etkinlik sırasında, “Daha fazla ve daha az” kelimelerine eşit şekilde yer vermeye 

dikkat edilir. 
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Eğitim Durumu 2: 

Eğitim Durumu 1 tekrar edilir. Her iki kart destesi de etkinlik için kullanılır. 

Eğitim Durumu 3: 

Uygulama yapmak için Etkinlik Çizimleri 2A ve 2B çocuklara verilir. Çocuklar 

grupların sayısını bulur ve daha çok ya da daha az nesne olan grubu daire içine 

alırlar. Çocuklara her sayıdaki noktanın işaretinin, o sayının yazılması için başlangıç 

yerini gösterdiği ifade edilir. 

Daha Fazlasını Yapmak İsterseniz: 

Çocuklar, karton kâğıtlar üzerine iki grup nesne çizerek ve kartların altına nesnelerin 

kaç tane olduğunu gösteren sayıyı yazarak, sayı kartları yapabilirler. Sonra çocuklar, 

“Hangi Grup Daha Fazla Görelim” ya da “Hangi Grup Daha Az Görelim” 

oynayabilirler. Oyunu oynamak için bir çocuk, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 

bir kart seçer ve eşi hangi grubun daha fazla( ya da daha az) olduğunu görmeye 

çalışır. Eş, her gruptaki nesneleri sayarak ve sonra kartların arkasındaki sayıları 

okuyarak cevabın doğru olup olmadığını kontrol eder. 
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	Bowlby kuramını geliştirirken anne yoksunluğu yaşayan çocuklarla çalışmıştır. Yaşamın ilk yıllarında anne ile kurulan sağlıklı, yakın ve sıcak bağlılık, çocuğun hayatının ileriki yıllarında diğer insanlara güven duymasını sağlayacaktır (Gülay ve Akman...
	Annesine güvenli bağlanan bebekler, bulundukları ortamda rahat ve girişkendirler. Üzüntülü zamanlarında annelerinin yaklaşımı onları hemen rahatlatır.
	Gerilimli –kaçınmacı bağlanan bebekler, annelerinden uzak dururlar. Anneleri ile ilgilenmek yerine çevrelerindeki diğer nesnelere ve oyuncaklara yönelirler.
	Gerilimli-karşı koyucu bebekler, rahat değildirler. Anneleri yanlarında olmadığında aşırı duygusal tepkiler verirler (Gülay ve Akman, 2009).
	Çocuklarda Prososyal Davranışlar ve Gelişimi
	Prososyal davranışlar, günlük hayatta fedakârlık olarak ifade edilir. Prososyal davranışlar, “olumlu kişiler arası ilişkiler” olarak da adlandırılmaktadır. Prososyal davranış, başkalarına faydalı olmak amacıyla kasıtlı, istekli olarak yapılan davranış...
	Joseph ve Strain (2003), sosyal yeterliğe sahip ve prososyal davranışlar sergileyen çocukların diğer bireylerle evde ve okuldaki günlük etkileşimlerine yönelik rahat ve olumlu iletişim kurmaya yönelik stratejileri oldukça kolay öğrendiklerini belirtmi...
	Anne-baba ve eğitimciler prososyal davranışların kazanılmasında model olmanın önemini unutmamalı ve olumlu model olmalıdırlar.
	Çocuklara içinde prososyal davranışların yer aldığı örnek hikayeler anlatılmalı, sonra hikayenin verdiği mesaj üzerinde konuşulmalıdır.
	Çocukların; bebekler, kuklalar, televizyon karakterleri aracılığıyla prososyal davranış örneklerini görmeleri sağlanmalıdır.
	Çocuklara günlük hayatlarında yardım etme, işbirliği yapma gibi davranışları uygulama fırsatı verilmelidir.
	Çocukların kendiliğinden yaptıkları prososyal davranışları hakkında konuşulmalı ve çocuklar takdir edilmelidir.
	Çocuklar, sonucu yarışmaya dayanmayan, grup oyunlarına ve işbirlikçi oyunlara yönlendirilmelidirler.
	Çocuklarda Kavgacı / Saldırgan Davranışlar ve Gelişimi
	Prososyal davranışlar, başkasına yardım amacıyla kasıtlı ve gönüllü olarak gerçekleştirilen davranışlardır. Antisosyal davranış ise, kişiye veya topluma zarar vermeyi amaçlayan davranıştır. Antisosyal davranışlar; saldırganlık, zorbalık, alay etme dav...
	Coie (1990), çocuğun anne-babasıyla ve yaşıtlarıyla sosyal ilişkilerinde yaşadığı güçlüklerin, antisosyal davranışların ve davranış problemlerinin temel konusu olduğunu belirtmiştir. Özellikle saldırgan çocukların, arkadaşlık kurmada ve bu arkadaşlığı...
	Sevinç (2005), bazı deneyimlerin çocukların saldırgan tavırlar geliştirmesinde etkili olduğunu belirtmiştir:
	Sosyal öğrenme- aile içinde yaşanan saldırganlık uygulamalarına tanık olması ve çocuğun saldırgan davranışlarına gösterilen tepkiler,
	Çocuğun temel gereksinimlerinin karşılanmaması ya da engellenmesi durumunda ortaya çıkan duygusal tepkilerin sonucu olarak,
	Çocuğun tabiatının aile içi davranışları belirlemesi ve çocuğun bu davranışlara göstereceği tepkiler’dir.
	Saldırgan çocuklar, yaşıtlarıyla etkileşimlerinde sosyal beceri eksikliğine sahip çocuklardır (Webster-Stratton ve Lindsay, 1999). Bu durumun bir sonucu olarak saldırgan çocukların yaşıtlarıyla etkileşimleri zayıftır (Johnson, 2000). Saldırgan çocuk, ...
	Gander ve Gardiner (2004), saldırgan davranışın gelişiminde temel bazı eğilimler olduğunu belirtmektedir. Bu eğilimler:
	Erkek çocukların kızlardan daha saldırgan tavırlar sergilediği
	Araçsal saldırganlığın okul öncesi çocuklarda daha fazla görüldüğü
	Düşmanca saldırganlığın daha çok büyük yaş gruplarında görüldüğü, yaş ilerledikçe sözel saldırganlıkta bir artış, fiziksel saldırganlıkta ise düşüş olduğu’dur.
	Okul öncesi dönem çocuklarının çevrelerindeki saldırganlıktan etkilendikleri görülmektedir. Çocuklar, çevrelerindeki saldırgan modelleri gözlemleyerek taklit ederler. Bu dönemde çocuklar saldırgan davranışları, yetişkinleri, akranlarını veya iletişim ...
	Sosyal Becerilerin Gelişimini Etkileyen Faktörler
	Çocukların sosyal ve duygusal gelişimi duygusal kontrol (öfke, heyecan, hayal kırıklığı gibi güçlü duygularını tanıma ve kontrol etme yeteneği), sosyal yeterlik (paylaşma, yardımlaşma, işbirliği yapma, pozitif akran etkileşimleri, prososyal problem çö...
	Aile
	Aile, çocuğun içinde bulunduğu ilk sosyal ortamdır. Aynı zamanda aile, içinde bulunulan toplumun küçük bir örneğini temsil etmektedir. Bu sebeble aile çocuğun sosyalleşmesinde önemli bir faktördür. Çocuğun sosyal yönden gelişmesinde aile, anne-baba tu...
	Kardeşlerle olan ilişkiler de çocuklar için önemlidir, çünkü onların daha sonraki ilişkilerine temel oluşturacaktır. Güven ve dostluğa dayalı kardeş ilişkisine sahip çocuklar, sonraki süreçte arkadaşlarıyla ve akranlarıyla olan ilişkilerinde bunu mode...
	Arkadaşlar
	Arkadaş edinmek ve arkadaşlık ilişkisini sürdürmek, belli bir olgunluğa erişmekle mümkündür. Yaşıtları ile gerektiği gibi ilişkiler kuramayan çocuklarda içe kapanma ya da ilgi çekmeye yönelik saldırgan davranışlar görülebilir. Çocuğun içe kapanık veya...
	Okul Öncesi Eğitim Kurumları
	Çocuk tüm gelişim alanlarına ilişkin bilgi beceri, tutum ve alışkanlıklarını aile içinde kazanmaktadır. Aileden sonra çocuğu toplumsal yaşama hazırlamada etkin rol oynayan kurum, okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarından yararl...
	Yaş
	Sosyal gelişim alanında beceri ve davranışlar diğer gelişim alanlarında olduğu gibi, yaşantı ve deneyimlerle pekişmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak yaşın ilerlemesiyle çocukların sosyal gelişimlerinde de bir ilerleme olması beklenmektedir. Çünkü ...
	Kitle İletişim Araçları
	Önder ve Balaban Dağal (2005), çocuğun gelişiminde çevrenin önemini vurgulayan ilk eğitimcilerden olan John Dewey’in çocuğun ik öğretmeninin onu çevreleyen her şey olduğunu ifade ettiğini bu nedenle insanların günlük yaşamında çevresiyle ilişki kurmas...
	Çocuğun Engelli Olup Olmaması
	Çocuğun engelli olup olmaması, sosyal beceri gelişimini etkileyen etmenlerden biridir. Engelli çocuklar normal gelişim gösteren çocuklara göre daha az iletişim kurmaktadırlar. Engelli bireyler, genellikle sosyal becerilerin kazanımında zorluk yaşamakt...
	Sosyal Beceri Eğitimi
	Okul öncesi eğitimin ilk yıllarında ve ilkokul yıllarında sosyal ve duygusal gelişim açısından çocuklar, yaşamlarının diğer zamanlarından daha hızlı bir gelişim gösterirler (Webster-Stratton ve Reid, 2010). İlk çocukluk yıllarından itibaren birçok çoc...
	Uyarıcıya dikkat etme,
	Onlara tepki gösterme,
	Belirlenen kurallara uyma,
	Çevresini araştırma ve keşfetme,
	Yetişkinler ve akranlarıyla olan toplumsal davranışlarda kendisinden beklenilen becerileri yerine getirme ve
	Kendini güdüleme ve başarılı olma davranışlarını kazanmalıdır (Akt: Avcıoğlu, 2005).
	Çocuklar için geliştirilen sosyal beceri eğitimi programları saldırgan, baskıcı, çekingen ve akranlarıyla ya da yetişkinlerle problem yaşayan, davranışsal problemli çocuklar için hazırlanmaktadır (Gülay ve Akman, 2009). Webster-Stratton ve Lindsay (19...
	Johnson (2000), saldırgan davranışlar sergileyen çocuklara verilecek önleyici eğitimin beş temel kategoride ele alınması gerektiğini belirtmektedir. Bunlar; davranış kontrolü, duygusal kontrol becerileri, sosyal beceri eğitimi, sosyal bilgi süreci, bi...
	Sosyal Beceri Eğitiminde Kullanılan Teknikler
	Model Alma Tekniği
	Gresham (1986) model almayı, başka bir kişinin gözlenmesiyle yeni davranış kalıplarının öğrenilmesi olarak tanımlamıştır. Model alma tekniğinde, sosyal becerilerin uygun modellerini sergileyen çocuklar ile gözlemlediği davranışların aynısını tekrar ed...
	Bandura’nın model alma tekniğinin etkili olabilmesi için, aşağıdaki süreçlerin kullanılması gerekmektedir:
	Model alınacak örnek davranış gözlemlenmelidir
	Örnek davranışı sözel ya da imgesel bir anımsatıcı hatırlatmalıdır,
	Örnek alınacak davranış için bir uygulama yapılmalıdır,
	Gözlemleyerek öğrenmenin açık davranışa dönüşmesi için pekiştireç kullanılmalıdır (Write ve Voltan Acar, 2000).
	Write ve Voltan Acar (2000)’ın güvengenlik eğitimi için uyarladığı bu süreçler sosyal beceri eğitimi için ifade edilecek olursa;
	Çocuk veya birey başkalarından model alabileceği sosyal beceri davranışını gözlemlemelidir.
	Bu sosyal beceri davranışını çocuğa çağrıştıracak sözel ya da imgesel bir uyarıcı olmalıdır.
	Çocuk gözlemlediği ve model aldığı davranışın uygulamasını yapmalıdır.
	Çocukta gözlenen yani çocuğun gerçekleştirdiği sosyal beceri davranışı yetişkinler tarafından pekiştirilmelidir.
	Koçluk Yapma Tekniği
	Sosyal beceri eğitiminde ilk defa Oden ve Asher (1977) tarafından geliştirilen koçluk yapma tekniği, seçilen davranışın sözel yönergelerle öğretilmesini ifade etmektedir. Bu tekniğin üç önemli unsuru vardır. Bunlardan ilki davranışın kurallarını belir...
	Rol Oynama Tekniği
	Rol oynama tekniğinde; bir fikir, durum, ya da olay bir grup önünde canlandırılır. Rol oynama yönteminde bireyler farklı bir kimliğe, kişiliğe bürünürler, başkalarının duygularını, düşüncelerini ve eylemlerinin nedenlerini anlama fırsatına sahip olurl...
	Avcıoğlu (2005)’na göre rol oynama tekniğinin avantajlı yanları şunlardır:
	Rol oynama tekniğinde bireylerin bizzat katılımı söz konusu olduğundan, hoşlandıkları canlandırmalardan daha fazla deneyim kazanırlar.
	Bireylere yalnızca durumu kavrama değil, aynı zamanda hissetme ve deneyim kazanma olanağı da sağlar.
	İletişim hareketten çok eylemlere dayanır.
	Bireylerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlar canlandırılır.
	Bireyin yaratıcı tutum ve davranışlarını geliştirir.
	Avcıoğlu (2005), rol oynama tekniğinin avantajlarının yanı sıra bazı dezavantajlarının da olduğunu belirtmiştir. Bunlar:
	Küçük grupla çalışmak için uygun bir tekniktir.
	Zaman gerektiren bir tekniktir.
	Bizı bireylerin karakterleri ve olayları anlaması zor olabilir.
	Yetenekli bireyler sürekli görev almak isteyebilir.
	Çekingenlik ve konuşma problemleri olan bireyler için uygun bir teknik olmayabilir.
	Drama
	Drama, çocukların farkındalıklarını geliştirmekte ve onlara gerçekleri hayal ederek göstermektedir. Drama zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamıdır. Drama süreci, çocuk doğaçlamalarını, sürece yönelik hazırlanmış zihinsel ve fiziksel faaliyetleri içerir...
	Bilişsel Süreç Yaklaşımı ve Sosyal Problem Çözme
	Bilişsel süreç yaklaşımı, sosyal beceri eğitimi programları hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken yaklaşımlardan birisidir. Problem çözme yaklaşımı olarak da adlandırılmaktadır. Bilişsel süreç yaklaşımı bireyi düşündürmeye yönlendirdiği için...
	Alternatif Çözüm Düşünme Becerisi: Bir problemin çözümüne ilişkin farklı çözüm yolları bulabilme becerisidir.
	Aşamalı Düşünce: Bir amaca ulaşmak için yapılması gerekenleri aşama aşama uygulamayabilme becerisidir.
	Sonuca Dayalı Düşünme: Bireyin bir davranışın sonuçlarının nelere yol açabileceğini tahmin edebilmesi becerisidir.
	Sosyal Sebep-Sonuç Düşüncesi: Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilme becerisidir.
	Bakış Açısı Alma: Diğer kişilerin olaylara farklı açılardan bakabileceğini anlama becerisidir. Sosyal problem çözme tekniği ile sosyal beceri eğitiminde; var olan sosyal problemlerin fark edilmesi, problemin tanımlanması, probleme uygun çözüm yolların...
	Akran Destekli Öğretim
	Akran destekli öğretim yönteminde aynı yaş grubundan çocuklar hem öğreten hem de öğrenen rolündedir. Bazı durumlarda ise akranlar sadece öğreten veya sadece öğrenen rolünde olabilmektedirler (Avcıoğlu, 2005). Akran destekli öğretimde gözlemlere dayalı...
	Tüm sınıf akran destekli öğretim yöntemi: Bu yöntemde hazırlanan eğitim programının tüm sınıftaki bireylerle aynı anda günlük olarak uygulanması söz konusudur.
	Çapraz yaş akran destekli öğretim yöntemi: Bu yöntemde yaşça büyük olan çocuğun kendisinden küçük olan arkadaşına eğitim vermesi söz konusudur. Bu yöntemde öğreten ile öğrenen arasındaki yaş farkı 2 ya da daha fazla olabilmektedir.
	Aynı yaş akran destekli öğretim yöntemi: Bu öğretim yönteminde ise öğrenen ve öğreten çocuk aynı yaştadır. Akran destekli öğretim yönteminde; öğreten kişinin, öğretilmesi planlanan becerilerde eğitim verecek düzeyde bir başarıya sahip olması gerekir. ...
	Sosyal Problem Çözme Becerisi
	B-Erken Çocukluk Döneminde Matematik Kavramı
	KONU İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ARAŞTIRMALAR
	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
	YÖNTEM
	Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni ve çalışma grupları, veri toplama araçları, deneme gruplarına verilen eğitimler ile verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler üzerinde durulmuştur.
	Araştırmanın Modeli
	Araştırmanın Çalışma Evreni ve Çalışma Gruplarının Belirlenmesi
	Tablo 2. 0 Çalışma Grubunu Oluşturan Çocukların Cinsiyete Göre Dağılımı
	Araştırma Süreci
	Araştırma Sürecinin Tablo Halinde Gösterilmesi
	Veri Toplama Araçları
	Erken Matematik Yeteneği Testi-3’ün Puanlanması
	Çocukların test sorularına verdikleri cevaplar doğru ve yanlış (+ ve -) olarak işaretlenmektedir. Doğru cevapların sayısı ham puanları vermektedir. Testin uygulanması sırasında çocuk üst üste beş yanlış yaparsa test sonlandırılmaktadır. Çocuğun kronol...
	Verilerin Toplanması ve Analizi
	Verilerin Toplanması
	Verilerin Analizi
	Deney Gruplarına Uygulanan Eğitim Programları
	Ünite 1-Okul Kurallarını Öğrenme (Dinozor Okuluna Giriş)
	Ünite 2- Okulda Nasıl En İyi Olunur’ u Öğrenme
	Bölüm 1: Dinleme, Bekleme, Sessizce Parmak Kaldırma
	Dinlemeyi, beklemeyi, konuşan kişinin sözünü kesmemeyi ve sınıfta nasıl sessizce parmak kaldırılacağını öğrenme,
	Okulda dersler veya etkinlikler sırasında kendisini rahatsız eden(çalışmasını engelleyen) diğer çocuklarla başa çıkmayı öğrenme,
	Durup, düşünüp, kontrol ettikten sonra çalışmasını bitirmeyi öğrenme,
	Bölüm 2: Konsantre Olma, Kontrol Etme ve İşbirliği Yapma
	Öğretmenle ve diğer çocuklarla işbirliğinin önemini öğrenme,
	Pozitif sınıf becerilerini ve konsantrasyon çalışmalarını uygulama,
	Bölüm 1- Mıstık Duyguları Tanımak için İpuçlarını Kullanmayı Öğretiyor
	Farklı duyguları anlatan kelimeleri öğrenme,
	Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini kullanarak duygularını ifade etmeyi öğrenme,
	Duyguları tanımlamak için, sözsüz iletişimi kullanma becerisini artırma,
	Sakinleşmek için kullanacağı farklı yöntemleri öğrenme,
	Bölüm 2- Mıstık Duyguları Anlamak için İpuçlarını Kullanmayı Öğretiyor
	Farklı duyguların niçin oluştuğunu anlama,
	Farklı bakış açılarından duyguları anlama,
	Duygular hakkında konuşma uygulamaları yapma
	Ünite 4- Mıstık Problem Çözme Basamaklarını Öğretiyor
	Bölüm 1- Problemlerin Çözümlerini Belirleme
	Bir problemi olduğunun farkına varma,
	Varsayılan problem durumlarına uygun çözümler düşünme
	Bölüm 2- Daha Fazla Çözüm Bulma
	Kendine güveni belirten sözel ifadeleri öğrenme,
	Dürtüsel/impulsif hareketleri engellemeyi öğrenme,
	Özür dilemenin ne anlama geldiğini öğrenme,
	Vurma, alay edilme gibi problem durumlarına uygun çözümler bulma
	Bölüm3- Çözümlerin Sonuçlarını Düşünme
	Farklı sonuçları olan çözümleri değerlendirmeyi öğrenme,
	Kendisinin veya başkasının bulduğu çözümleri değerlendirmeyi öğrenme,
	Ünite 5- Kaplumbağa Tarçın Öfke Kontrolünü Öğretiyor
	Bölüm 1- Mıstık Öfkesini Nasıl Kontrol Edeceğini Öğretiyor
	Problem çözme basamaklarını kullanarak öfkesini kontrol etmeyi öğrenme,
	Kaplumbağa Tarçın’ın öfke kontrolü ve yardımseverlik hakkındaki hikâyesini öğrenme,
	Özür dilemenin faydalı olduğunu anlama,
	Kendisinde ve diğerlerinde öfke duygusunu tanıma,
	Öfke duygusunun birini zarar vermediğimiz sürece kabul edilebilir olduğunu öğrenme,
	Öfkeli hareketlerini nasıl kontrol edeceğini öğrenme,
	Bölüm 2- Problem Çözmenin 7 Adımını Tekrar Etme
	Kasıtlı veya düşmanca zarar verme girişimlerinin gereksiz olduğunu anlama,
	Kızgın bir yetişkinin alay etme, zorbalık veya bağırma davranışlarına karşı alternatif yanıtlar kullanma,
	Diğerlerinin öfkesiyle başa çıkma becerilerini öğrenme
	Ünite 6- Molly Nasıl Arkadaşça Davranacağını Öğreniyor
	Bölüm1- Yardımlaşma
	Arkadaşlığın anlamını ve nasıl arkadaş olunur’ u öğrenme,
	Diğerlerine yardım etmenin yollarını öğrenme,
	Bölüm2- Paylaşma
	Yardımlaşma ve paylaşma arasındaki ilişkiyi ve paylaşma kavramını öğrenme,
	Bölüm3- Okulda Takım Çalışması
	Bölüm4- Evde Takım Çalışması
	Takım çalışmasının anlamını öğrenme,
	Takım çalışması, yardımlaşma ve paylaşmanın faydalarını anlama,
	Arkadaşlık becerilerini uygulama
	Ünite 7- Fıstık Arkadaşlarla Nasıl Konuşulacağını Açıklıyor
	Arkadaşına soru sormayı ve onunla nasıl konuşması gerektiğini öğrenme,
	Arkadaşı bir şey söylerken onu dikkatle dinlemeyi öğrenme,
	Bir konuda konuşurken rahatsız edilmenin niçin önemli olduğunu anlama,
	İltifat ve özür kelimelerinin ne zaman ve nasıl kullanılacağını öğrenme,
	Oyun oynayan bir grup çocuğun arasına nasıl katılacağını öğrenme,
	Emir vermek yerine öneride bulunmayı öğrenme,
	Arkadaşlık becerilerini uygulama (Webster-Stratton ve Reid, 2004).
	Dinozor Dino Çocuklar İçin Sosyal Beceri ve Sosyal Problem Çözme Eğitimi Programının Türkçeye Uyarlanması Ve Türk Çocukları İçin Uygunluğu
	Dinozor Dino Çocuklar İçin Sosyal Beceri ve Sosyal Problem Çözme Eğitimi Programının Uygulanma Aşamaları
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