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ÖNSÖZ 

 
Okul öncesi dönem çocuğun aktif olarak temel kavramları kazandığı bir 

dönem olması açısında, bu dönem büyük önem taĢımaktadır. Bu dönemde öğrenme 

oldukça önemli olup, bu dönemde öğrenmenin temelini somut olarak kazanılan 

deneyimler oluĢturmaktadır. BiliĢsel becerilerin geliĢmesi önemli ölçüde kavramların 

kazanılmasına ve yerleĢmesine bağlıdır. Çocuklarda kavramların kazanılması yavaĢ 

ve oldukça zor bir süreçtir. Uzmanlar çocukların kavram kazanımları açısından okul 

öncesi eğitim döneminin önemli olduğunu ve bunun içinde okul öncesi eğitim 

programlarında kavram kazanımlarını arttırmaya yönelik düzenlemeleri yaparak, 

çocukların kavram kazanımlarının eğitimle desteklenmesi gerektiğini 

belirtmektedirler.  Okul öncesi eğitim programlarına kavram kazanımlarına yönelik 

etkinlikler ekleyerek eğitim süreci içerisinde kavram kazanımları desteklenmelidir  

 

Bu araĢtırmada çocukta kavram geliĢimlerinde birçok araĢtırmada kritik 

dönem olarak ifade edilen okul öncesi dönemde anasınıfına devam eden 60-71 ay 

çocuklarına uygulanan kavram eğitimi programının çocukların kavram kazanımlarına 

etkisi incelenmiĢtir. ÇalıĢmadan elde edilen bulguların okul öncesi eğitim 

programlarında kavram kazanımlarına yönelik önemine dikkat çekmek,  kavram 

geliĢimlerini destekleyecek farklı eğitim programlarının geliĢtirilmesine katkı 

sağlamak açısından faydalı olacağı düĢünülmektedir.  

 

Öncelikle çalıĢmamın her aĢamasında akademik deneyimlerini ve sonsuz bir 

anlayıĢla desteğini esirgemeyen tez danıĢmanım Prof. Dr. M Engin DENĠZ‟e, 

teĢekkürlerimi bir borç bilirim.  

 

Ayrıca çalıĢmanın baĢlangıcında bana güvenen ve destekleyen Prof. Dr. 

Ramazan ARI‟ya teĢekkür ederim.  

 
  YaĢamım boyunca gerek maddi gerekse manevi desteklerini bende hiç 

esirgemeyen aileme, çalıĢmamın uygulama ve yazma aĢamasında henüz dünyaya 

gözlerini açmadan benimle paylaĢan ve tezden daha doğmadan haberdar olmak 
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zorunda kalan oğluma, onunla geçireceğimiz vakitlerde tezimle uğraĢmama rağmen 

bu konuda büyük anlayıĢ gösteren ve sürekli sevgisini gösteren kızım MAHĠRE 

DURU‟ya ve çalıĢmamın baĢından sonuna kadar tüm aĢamalarında sağladığı 

yardımlardan, her konudaki desteğinden, sabrından ve anlayıĢından ötürü sevgili 

eĢim Yrd. Doç.Dr. Ebubekir ÇAKMAK‟a ise sonsuz teĢekkürler. 
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ÖZET 

 

Bu araĢtırmada okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-71 aylık 

çocuklara temel kavramların kazandırılmasında kavram eğitimi programının etkisi 

incelenmiĢtir. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, Bolu ili Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne 

bağlı okullardan tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen, Koç Ġlköğretim Okulunun 

anasınıflarında eğitim görmekte olan, 60-71 ay aralığındaki 32 deney, 32 kontrol 

olmak üzere toplam 64 çocuk oluĢturmuĢtur.  

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak, genel bilgi formu ve Boehm-Okul 

Öncesi Temel Kavramlar Testi kullanılmıĢtır. 1971 yılında Ann E. Boehm tarafından 

geliĢtirilen ve 2001 yılında standardize edilen Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar Testi‟nin 48-71 ay çocukları için olan formu Türkçe‟ye uyarlanıp, 

geçerlik ve güvenirlik çalıĢması araĢtırmacı tarafından yapılmıĢtır. Ölçek çocuklara 

kavram eğitim programı öncesi ve sonrasında uygulanmıĢtır. Ayrıca ölçek deney 
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grubuna dahil olan çocuklara eğitim programının bitiminden üç hafta sonra tekrar 

uygulanmıĢtır.  

AraĢtırmadan elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programıyla analiz 

edilmiĢtir. Verilerin analizinde; frekans ve yüzde, t testi yapılmıĢtır. Bulgular aĢağıda 

özetlenmiĢtir.  

- Deney ve kontrol gruplarının kavram testinden aldıkları son test puanları 

arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılaĢma bulunmuĢtur.  

 

-  Deney grubu çocukların kavram testi puanlarının ön-test/son-test puanları 

arasında anlamlı bir fark bulunurken,  son testlerin ön testlerden anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır.   

 

- Kontrol grubundaki çocukların ön test ile son test puanları arasında artıĢ 

gözlenmekte ve anlamlı fark bulunmuĢtur, ancak deney grubu ile 

kıyaslandığında, kontrol grubundaki artıĢ deney grubundaki artıĢın dörtte 

birinden daha az düzeydedir 

- Deney grubu çocukların son-test/izleme testi ölçümleri arasında anlamlı 

bir farklılaĢma bulunmamıĢtır.  Bu sonuç kavram eğitim programının 

etkilerinin kalıcı olduğu Ģeklinde yorumlanmıĢtır.  

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kavram eğitimi programının çocukların 

kavram kazanımlarını olumlu yönde desteklediğini söyleyebiliriz. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Temel Kavram, Kavram Eğitimi 
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ABSTRACT 

 

In this study, the effect of concept education program in the acquisition of 

basic concepts by young children aged 60-71 months who attend preschool 

institutions. The study group consists of 32 experimental and 32 control young 

children, totally 64  between 60-71 months of age, who attend kindergarten in Koç 

Primary School, the school which was chosen using random sampling among those 

under the rule of Directorate of Bolu National Education.  

In this study, in order to gather data, general information form and Boehm  

preschool test of basic concepts were used. Developed by Ann E. Boehm in 1971 and 

standardized in 2001, the version for 48-71 -month- old children of Boehm 3 

preschool test of basic concepts was adapted into Turkish and validity study were 

conducted by the researcher. 
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The scale was applied before and after concept education. Besides, the scale 

was applied again to those who were in experimental group three weeks after the 

ending of the program. 

The data gathered from the study was analyzed with SPSS 15.0 packet 

program. For the analysis of the data, frequency and percentage, T test and one-way 

analysis of variance were used. Findings were summarized below: 

A significant difference was found in favor of experimental group between 

the last concept test scores of experimental and control group. 

- Concept test scores of experimental group children in the first test and the last 

test were found to be significantly different; last test scores were found to be 

significantly higher. 

- A significant difference and an increase in the scores were found between the 

first test and last test scores of control group, but compared to experimental 

group this increase is less than one fourth of the increase in the scores of 

experimental group. 

- No significant difference was found between last test/observation measures of 

control group children. This result was evaluated as an implication that the 

influences of concept map education program are permanent.  

In light of these findings, we can assume that concept education program 

affect  children‟s concept acquisition in a positive way. 

 

Key Words: Preschool Education, Basic Concept, Concept Education  
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GĠRĠġ 

1.1.Problem  

 

DüĢünme ve öğrenme becerilerinin temeli okul öncesi dönemde atılır. 

Çocuklar düĢünme ve öğrenme becerileri ile neden, niçin, nasıl gibi sorulara mantıklı 

cevaplar vermeye çalıĢırken kavramlar arasında iliĢkileri kavramayı ve akıl 

yürütmeyi öğrenirler. DüĢünmenin temeli,  kavramların varlığına;  bilgi kazanımının 

temeli de kavram kazanımına bağlıdır.   

 

Kavramları oluĢturma süreci çocuğun doğumu ile ortaya çıkar, doğumda 

biyolojik/ kalıtımsal özelliklere sahip olarak doğan çocuk, daha sonra duyu organları 

aracılığıyla ile dıĢ dünyadan bilgi alarak çevredeki Ģeylerin farkına varmaya baĢlar. 

Böylece kavramların oluĢturulma süreci, duyular ile baĢlamıĢ olur (Sucuoğlu vd., 

2008). 

 

Kavramlar biliĢsel yaĢamımızın merkezi olarak düĢünülür. Kavramlar kiĢinin 

dünyasının fonksiyonel küçük parçalara ayrılmasına yardımcı olur. Çocuklar duyu 

organları aracılığıyla dıĢ dünyadan bilgi edinirler. Duyu organları bağımsız çalıĢır ve 

baĢlangıçta duyulardan gelen veriler düzensiz, karmaĢık, anlamsız ve hamdır. Bu 

duyuların anlam ifade edebilmesi için organize edilmesi, birbiri ile iliĢkilendirilmesi 

ve önceki deneyimleriyle karĢılaĢtırması gerekmektedir (Manocha ve Narang, 2004).  

 

Ġnsanların düĢünce ve duygu zenginliği, eğitimleri ve ihtiyaçlarının çeĢitliliği 

ve geliĢtirdikleri değerlerin niteliği, kısaca insanların yaĢam biçimleri kavram 

oluĢturma ve geliĢtirme sürecini etkiler. Bir baĢka deyiĢle insanların yaĢamları, 

geliĢtirdikleri kavramlarla sınırlı olup kavram oluĢturma düzeyleri yaĢa, zekâ ve 

deneyimlerine bağlı olarak farklılaĢmaktadır. Kavramların kazanılması bir ve iki 

yaĢlarında baĢlar, dördüncü yaĢta ise kavram kazanımlarında hızlı bir ilerleme 

görülür(Üstün ve Akman; 2003). ĠĢlem öncesi dönemde çocuklar yetiĢkin 

kavramlarına benzer kavramlar bulundururlar. Bunlar henüz tam olgunluğa 
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ulaĢmamıĢtır. Bu dönemin baĢlarında dilin hızlı geliĢimiyle kavram bilgilerinde de 

hızlı bir geliĢim görülmektedir (Charlesworth ve Radeloff, 1991; Thompson, 1998). 

 

 

Kavramlar mantıklı düĢünme için önemli bir araç olup bireylere 

deneyimlerini organize edebilmeleri için etkili bir yol sağlamaktadır. Çocukların 

çevresindeki nesneleri tanımlamak, karĢılaĢtırmalar yapmak, olayların sırasını 

anlamak, insanların, mekânların ve eĢyaların konumlarını ve özelliklerini anlamak 

gibi okul performansları için önemli olan biliĢsel iĢlevlerin gerçekleĢtirilmesini temel 

kavramlar desteklemektedir (Beech, 1981; Vygotsky, 1994; Boehm, 1986;2001). 

 

Okul öncesi dönemde temel kavramların kazanılması çocuğun okul baĢarısı 

açısından önem taĢımaktadır. AraĢtırmalar pek çok temel kavramın okul öncesi yıllar 

sürecinde öğrenildiğini ortaya koymaktadır (Clark, 1983; French ve Nelson, 1985 ). 

Ancak bu kavramların çoğu çocuk altı yaĢa girerken dağarcığında mutlaka bulunan 

kavramlar değildir (Boehm, 2001).  Temel kavramlar çok basit terimler olduğu halde 

bazı çocuklar bu kavramları ancak formal eğitime baĢladıktan birkaç yıl sonra 

kazanabilmektedirler (Wilson, 2004).  

 

Yer,  zaman,  miktar ve sınıflama gibi temel kavramlar çocuğun düĢünme 

becerileri için temeldir. Çocuklar kavramlar aracılığı ile nesneler arasındaki iliĢkileri, 

kiĢilerin yerlerini ve özelliklerini, olayların sırasını anlayabilirler.  Öğretmenlerinin 

yönergelerine uyabilirler ve böylece çeĢitli etkinliklerin gerekliliklerini yerine 

getirebilirler. Sınıflama, sıralama, karĢılaĢtırma ve birden fazla özelliği belirleme gibi 

becerileri gerektiren problem çözme etkinliklerine katılabilirler.  Kavramları bilmek 

çocukların etkin bir Ģekilde düĢünmelerini sağlayarak karĢılaĢtıkları yeni nesne ya da 

olayları uygun kategorilere yerleĢtirmelerini kolaylaĢtırır, yeni yaĢantılarına anlam 

kazandırır (Boehm, 2000). 

 

Temel kavramlar, insanların ya da nesnelerin niteliklerini,  uzamsal iliĢkileri, 

zamanı ve niceliği tarif etmek için kullanılan kelimelerdir.  Nitelik,  uzay,  zaman ve 
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nicelik kavramları çocuğun yönlere uyum sağlamada, eğitsel materyallerin içeriğini 

anlamada, sınıf içi ve dıĢı etkinliklere katılmada ve diğerleriyle etkili olarak iletiĢim 

kurmada bilmeye ihtiyaç duyduğu kavramlardır(Boehm, 2001). Temel kavramların 

çocukların biliĢsel geliĢimi açısından önemli olduğunu, kendi çevresine adapte 

olabilmesi ve etkili iletiĢim kurması için gerekli olduğunu belirtmiĢtir (Bracken ve 

Shaughnessy, 2003).   

 

Okul baĢarısı için gerekli olan temel kavramların belirlenmesi öğretmenler 

için önemlidir. Yapılan çalıĢmalar, temel iliĢkisel kavramlar ile birinci sınıftaki 

akademik baĢarı arasında iliĢki olduğunu, okula baĢlarken temel kavramlara sahip 

olmayan çocukların, birinci sınıfta akademik baĢarılarının da düĢük olduğunu 

göstermiĢtir (Sucuoğlu vd., 2008).  Aynı zamanda temel kavramlar çocuğun yönlere 

uyum sağlamada, eğitsel materyallerin içeriğini anlamada(Boehm, 1986; 2001), sınıf 

içi ve dıĢı etkinliklere katılmada ve diğerleriyle etkili olarak iletiĢim kurmada (Breen, 

1985; Boehm, 1986; 2001, Rhyner ve Bracken, 1988),  dil geliĢimiyle (Zucker ve 

Riordan 1988; Shaywitz ve Shaywitz, 2005), zekayla (Howell and Bracken 1992; 

Laughlin 1995), okula hazır bulunuĢluk ve akademik baĢarıyla (Breen 1985; Panter 

2000; Panter and Bracken 2000, 2009; Boehm, 1986, 2001; Uyanık Balat, 2003; 

Sucuoğlu vd., 2008; Bracken ve Crowford, 2010; Bracken ve Panter, 2011) güçlü bir 

bağlantı halindedir.  

 

Çocuğun matematiği anlaması ve sevmesi okul öncesi dönemde edindiği 

temel kavramların (ölçü, Ģekil, ağırlık, uzunluk, renk gibi) geliĢimiyle ve gerekli 

düĢünme yöntem ve becerilerinin geliĢimi ile mümkün olabilmektedir (Charlesworth 

ve Radeloff, 1991; Guha, 2002).  

 

Okul öncesi dönemde temel kavramlar çocukların biliĢsel geliĢimiyle birlikte 

okuma- yazma geliĢimini de desteklemektedir (Bracken ve Panter, 2011). Boothand 

ve Waxman (2002) kavram  geliĢimleri  güçlüyse,  okul  öncesi  çağındaki  

çocukların isimlerden anlam  çıkarma konusunda daha baĢarılı olduğunu  

belirtmektedir. 
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Temel kavramların bu kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

çocukların baĢarısızlığa yol açabilecek temel kavram bilgisine iliĢkin yetersizliklerin 

değerlendirilmesi ve yetersizlikleri giderilmesi için hazırlanan programların etkisinin 

değerlendirilmesi için değerlendirme araçları da büyük önem taĢımaktadır (Powers 

vd., 1986).  

 

Özellikle okul öncesi dönemden itibaren çocukların kavram bilgileri 

desteklenmelidir. Bu nedenle okul öncesi dönem çocuklarının temel kavram 

bilgilerini geliĢtirmeye yönelik bir programın geliĢtirilmesi ve çocuklar üzerinde 

uygulanarak etkililiğinin belirlenmesi bu programın okullarda uygulanması ile 

çocukların gelecek okul yaĢantılarında baĢarılı olabilmeleri için faydalı olacaktır. 

Çocukların aktif katılımının sağlandığı, yaĢayarak, somut olarak, doğrudan 

gözlemleyerek, öğrenmelerine en uygun zemini hazırlayacak olan eğitim programları 

ile tüm bu temel kavramların destekleneceği düĢünülmektedir. Bu nedenle bu 

çalıĢmada çocuklara kavram eğitim programı uygulanmıĢ ve çocukların kavram 

kazanımları üzerindeki etkileri incelenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

1.2.AraĢtırmanın Amacı  

 

Bu araĢtırmanın temel amacı, Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-71 

aylık çocuklara temel kavramların kazandırılmasında kavram eğitimi programının 

etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. 

Bu genel amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır.  

 

1.2.1.Alt Amaçlar  

 

1. Deney ve kontrol grubu çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar 

testi öntest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 
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2. Deney grubunu oluĢturan çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar 

testi puanlarının öntest-sontest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde 

fark var mıdır? 

 

3. Kontrol grubunu oluĢturan çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar testi puanlarının öntest-sontest puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde fark var mıdır? 

 

 

4. Deney ve kontrol grubu çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar 

testi sontest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var mıdır? 

 

5. Kavram eğitim programına katılan deney grubundaki çocukların Boehm-3 

Okul Öncesi Temel Kavramlar testi eriĢi puan farklarının ortalaması, kontrol 

grubu çocukların eriĢi puan farklarının ortalaması arasında anlamlı düzeyde 

fark var mıdır? 

 

6. Deney grubunu oluĢturan çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar 

testi son-test/izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark var 

mıdır? 

 

1.3.Denenceler 

 

1. Deney ve kontrol grubu çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar 

testi ön-test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark yoktur. 

 

2. Deney grubu çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar testi son-

test puan ortalamaları, kontrol grubu çocuklarının Boehm-3 Okul Öncesi 
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Temel Kavramlar testi son-test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde 

yüksektir. 

 

3. Kontrol grubu çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar testi son-

test puan ortalamaları ile ön-test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde 

fark yoktur.  

 

4. Deney grubu çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar testi son-

test puan ortalamaları, kontrol grubu çocuklarının Boehm-3 Okul Öncesi 

Temel Kavramlar testi son-test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde 

yüksektir. 

 

5. Kavram eğitim programına katılan deney grubundaki çocukların Boehm-3 

okul öncesi temel kavramlar testi eriĢi puan farklarının ortalaması, kontrol 

grubu çocukların eriĢi puan farklarının ortalamasından anlamlı düzeyde 

yüksektir.  

 

6. Deney grubu çocuklarının Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar testi son-

test/izleme testi kalıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark 

yoktur. 

 

1.4. AraĢtırmanın Önemi  

 

Temel kavramlar, çocukların okul yaĢantısında nesneler arasındaki iliĢkileri 

anlamak ve tanımlamak, olay sırasını anlamak, erken okuma-yazma etkinliklerine 

katılmak, sınıflama, sıralama, karĢılaĢtırma ve çeĢitli özellikleri açıklamayı içeren 

problem çözme etkinliklerine katılmalarını sağlaması açısından önemli bir yer 

tutmaktadır.    
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Temel kavramların kazanılması ile baĢlayan hayatı anlamaya süreci, ilerleyen 

yaĢla birlikte artarak ve daha komplike kavramlarla sürekli değiĢmektedir. Hayatı 

anlamaya yarayan bu kavramların birçoğu okul öncesi dönemde kazanılır. 

Çocukların kavramlarla ilgili okul öncesi dönemde yaĢadıkları temel deneyimler 

onların ileriki eğitim yaĢantılarını etkilemesi açısından önemlidir. Okul öncesi eğitim 

kurumlarında çocukların bu kritik dönemlerinde kavramları kazanmalarına yönelik 

eğitim programlarının uygulanması önemlidir.  

 

Konu ile ilgili literatür incelendiğinde, temel kavramların değerlendirilmesine 

yönelik ölçekler konusunda ve kavram eğitim programlarına yönelik Türkiye de az 

sayıda  araĢtırma  olduğu  görülmüĢtür.  . 

 

Dolayısıyla bu araĢtırmadan elde edilecek bulgular;  

 

1. Bu sebepten dolayı Boehm- 3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi‟nin 

geçerlilik ve güvenirlik çalıĢmasının yapılması okul öncesi eğitim 

alanında önemli katkı sağlayacağı açısından, 

 

2. 60-71 aylık çocuklara temel kavramların kazandırılmasına yönelik 

hazırlanacak kavram eğitim programının çocukların temel kavramların 

kazandırılmasında etkisinin belirlenmesi açısından,  

 

 

3. 60-71 aylık çocukların temel kavram bilgilerinin öneminin anlaĢılmasına 

katkı sağlaması açısından, 

 

4.  Okul öncesi eğitim alanında çalıĢan öğretmenlere çocukların temel 

kavram bilgilerinin geliĢtirilmesi açısından farklı bir bakıĢ açısı 

kazandırılması,   bu konuya ilgilerini ve dikkatlerini çekmek açısından, 

 

5.   Konu ile ilgili bundan sonra yapılacak çalıĢmalarda araĢtırmacılara yol 

gösterici olması açısından yararlı olacağı beklenmektedir.  
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1.5.Sınırlılıklar  

 

Bu araĢtırma Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-71 aylık çocuklara 

temel kavramların kazandırılmasında kavram eğitimi programının etkisinin 

incelenmesi konusunda, 2011- 2012 eğitim-öğretim yıllarında Bolu‟ da yapılmıĢtır. 

 

AraĢtırma; 

 Bolu merkez ilçesindeki okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-71 

aylık çocuklarla, 

 

 Normal geliĢim gösteren çocuklarla, 

 

 Daha önce kavram eğitimi almamıĢ çocuklarla, 

 

 AraĢtırma, kullanılacak olan Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar 

Testi‟nin ölçtüğü puanlar ile sınırlıdır. 

 

 

Tanımlar  

 

Okul Öncesi Eğitim: Çocuğun doğduğu günden temel eğitime baĢladığı güne kadar 

geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaĢamlarında önemli roller 

oynayan; bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil geliĢimlerinin 

büyük ölçüde tamamlandığı, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitimle kiĢiliğin 

Ģekillendiği geliĢim ve eğitim sürecidir. 

 

BiliĢsel GeliĢim: Beyin ve sinir sisteminin olgunlaĢmasıyla bireyin çevresine adapte 

olmasına yardımcı olan deneyimlerinin bir birleĢimidir (Bayhan ve Artan, 2004). 

 

Kavram: Ġnsan zihninde anlamlanan, farklıobje ve olguların değiĢebilen ortak 

özelliklerini temsil eden bir bilgi formu/yapısıdır (Solomon vd., 1999). 
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Temel Kavramlar: Çocukların kiĢiler, nesneler, durumlar hakkında iliĢkisel kararlar 

vermek, insanların ya da objelerin niteliklerini, mekanda konum, zaman ve miktarı 

tanımlamak için kullanılan alt grup kavramlara temel kavramlar olarak 

tanımlanmaktadır. ĠliĢkisel kavramlar (relational concepts) olarak ta 

isimlendirilmektedirler (Prater, 1993).   

 

 

Kavram Öğrenme: Kavram öğrenme, uyaranları belli kategorilere ayırarak zihinde 

bilgiler oluĢturmadır (Solomon vd., 1999).  
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BÖLÜM II 

 

 

ARAġTIRMANIN KURAMSAL VE KAVRAMSAL TEMELĠ 

 

2.1. BĠLĠġSEL GELĠġĠM  

 

 

BiliĢ, karmaĢık bir organizmanın karmaĢık bir çevreye biyolojik uyum 

sürecinin özel bir biçimidir (Piaget, 2004). BiliĢ düĢünme, akıl yürütme, hatırlama, 

unutma, sorun çözme, öğrenme gibi zihinsel süreçleri içermektedir( Küçükkaragöz, 

2004; Köksal Akyol, 2007).  Bireyin çevresindeki, dünyayı anlama ve öğrenmesini 

sağlayan, aktif zihinsel faaliyetlerdeki geliĢim biliĢsel geliĢim olarak 

tanımlanmaktadır. BiliĢsel geliĢim; bebelikten yetiĢkinliğe kadar, bireyin çevreyi, 

dünyayı anlama yollarının daha karmaĢık ve etkili hale gelmesi süreci olarak 

tanımlanmaktadır (Siegler, 1991; Brewer, 1995; Miller, 2011).  

 

BiliĢsel faaliyetler düĢünme ve bilme ile ilgili bütün davranıĢsal süreç ve 

hareketleri içermektedir. BiliĢsel geliĢim ise bu davranıĢsal süreçlerin çocukta ve 

yetiĢkinlerde nasıl geliĢtiğini, onların dünyayı nasıl anladıklarını ve zihinsel 

geliĢimlerini açıklamaktadır (Brewer, 1995; Oakley, 2004).  

 

Gerçekte beden nasıl büyümenin son buluĢmasıyla ve organların oluĢmasıyla 

belirlenen göreceli bir denge düzeyine değin evrim geçiriyorsa benzer Ģeklide 

zihinsel geliĢim de ilerleyen bir denge gibidir, daha az dengeli bir durumdan daha 

yüksek denge durumuna sürekli bir geçiĢtir (Piaget, 2004). 

 

BiliĢsel geliĢim çocuğun gördüğü, duyduğu, dokunduğu tattığı nesneler 

hakkında düĢünmesini ifade eder. Bu düĢüncenin içerdiği konular, etki tepki 

iliĢkisini, olaylardaki ardıĢıklığı, nesneler arasındaki benzerlik ve farklılığı anlamak, 

objeleri kategorize edebilmek, mantık yürüterek cevaplamayı içerir. BiliĢsel 
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geliĢimin amacı; soyut Ģekilde akıl yürütme, varsayımsal durumlar hakkında 

mantıksal düĢünme, kuralları karmaĢık ve daha yüksek yapıda örgütleme olarak 

görülür. 

 

2.1.1. BiliĢsel GeliĢim Ġle Ġlgili Kavramlar  

 

2.1.1.1.Bellek ve Hatırlama Gücü 

 

Bellek, bireyin tecrübelerinden edindiği öğrendiklerini güvenilir bir biçimde 

bilginin zihinsel depolanması ve  bilgiyi tam ve doğru olarak zihinde tutmaya, 

istenildiği zaman kullanmaya olanak sağlayan yetenek olarak tanımlanmaktadır (Aral 

vd., 2000; Ömeroğlu ve Kandır, 2007).   Bellek,   organizmanın hayatta kalmasında 

temel bir süreçtir.   Çevreden edinilen bilgileri kodlama,  tutma ve geri çağırma tüm 

kavramsal performansın temelini oluĢturmaktadır (De La Vaux, 2002).  

 

Bellek,  bireyin tecrübelerinden edindiklerini,  öğrendiklerini güvenilir bir 

biçimde,  tam ve doğru olarak zihinde tutma becerisidir(Cowan,1998). Bellek 

sürecinde, duyu organlarıyla kazanılan algılar Ģemalara dönüĢtürülerek beynin belirli 

bölgelerinde saklanır. Saklanan bu simgeler, daha önce algılanmıĢ olan Ģemalarla 

birleĢtirilerek gerektiğinde hatırlanır. Bellek gücü ise öğrenilmiĢ olan anlam, kavram 

ve davranıĢları zihinde tutma yeteneğidir. Bellek süreci zihnin en temel iĢlevlerinden 

biridir ve doğumdan ölüme kadar devam etmektedir.(Aral vd., 2000; Ömeroğlu ve 

Kandır, 2007).  

 

Belleğin üç boyutu vardır. Bu boyutlar kodlama, depolama ve arayıp bulup 

geri getirmedir. Kodlamada, bilgi belleğe yerleĢtirilir. Kodlama yoksa bilgi 

alınmamıĢ demektir. Depolamada bilgi bellekte tutulur.  Depolanan bilginin 

unutulmaması için sık tekrarlar yapmak, iliĢkilendirilerek bilgiyi depolamak gibi 

stratejiler kullanılmasında fayda vardır. Ara-bul-geriye getirde (hatırlama), bilgi 

ihtiyaç olduğu zamanda bellekten çağrılır (Aral vd.,2000; Ömeroğlu ve Kandır, 

2007; SubaĢı, 2007). 
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Bellek, daha sonra hatırlanmak üzere saklanan bilginin tutulması, saklanması 

ve bu süreçleri kontrol eden zihinsel bir saklama sistemidir. Bellek bir sürece, 

zihinsel bir faaliyete iĢaret eder ki, bu, depolanmıĢ bir bilginin herhangi bir anda 

herhangi bir kullanım için geri çağrılmasıdır. (Ashcraft ve Kirk, 2001). 

 

Bilgi alındıktan sonra onu kendi bilgi iĢleme sistemlerine almak için mutlaka 

hatırlamalıdır. Bellek; bilgi alındığı zaman depolanır ve birçok bilgi arasından 

seçilenler uzun süreli olarak kaydedildiği yer olan uzun süreli bellek, ilk öğrenilenler 

kısa süreli olarak kullanıldığı hem bilgiyi tutma süresinin sınırlı olduğu kısa süreli 

bellek Ģeklinde ele alınır (Bayhan ve Artan, 2009).  yeni bilgiyle uzun süreli bellekte 

olan bilgiler karĢılaĢtırılır ve eĢleĢtirilir, yeni bilgilerle bütünleĢtirilir; tekrarlar 

yoluyla kısa süreli bellekte kalması sağlanır, uzun süreli bellekteki bilgiler etkin hale 

getirilip örgütlenerek, davranıĢ haline dönüĢtürülür (Erden ve Akman, 2008; 

Meisinger, Bloom ve Hydn, 2010). Ancak iĢlemlerin yapıldığı, bilginin aktive 

edildiği, kararların verildiği yer kısa süreli bellektir. Kısa süreli bellek çoğu kez, 

iĢleyen bellek olarak bilinir ve öyle adlandırılır. Uzun süreli bellekte unutmanın, 

bilginin kaybolmasından çok bilgiye ulaĢma sorunundan kaynaklandığı ifade 

edilmektedir (Healy,1999). 

 

Algı ve dikkat,  bilginin duyusal bellekten kısa süreli belleğe aktarılmasını 

sağlayan süreçler olarak ele alınır. Algılanan bilginin dikkat yoluyla kısa süreli 

belleğe aktarılabilmesi için,  kısa süreli bellekte bulunan daha önceki bilgiler uzun 

süreli belleğe aktarılmıĢ olmalıdır. Kısa süreli belleğin sınırlarını geniĢletmek ve 

bilginin uzun süreli belleğe aktarılması için bilgiyi tanımlamak, organize etmek, 

tekrarlamak gibi  bellek  stratejilerini  kullanmak  etkili  olmaktadır  (Klatzky,1980; 

Eggen ve Kauchak, 2001; Heffner,2001;  Ashcraft,2002;  Smith vd., 2003). 

    

Bellek, kavram öğrenme sürecinde üç açıdan önemlidir. Bunlardan biri, 

sayısal bellek aralığı ve kısa süreli belleğin kapasitesi ve bilgi akıĢıdır. Ġkincisi 

biliĢsel kaynakların kullanımıdır. Üçüncüsü de kavram öğrenme ve hatırlama 

stratejileridir (Ülgen, 2004)                                                                                  
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Uygun bir uyarıcıyla zihindeki bilgilerin güvenilir bir Ģekilde bilinçli hale 

gelmesine hatırlama gücü denir. Belleğin güvenilirliğini, hatırlama gücü gösterir.  

Bilgilerin anlamlı olması da hatırlama yeteneğini arttırır. Mantık geliĢtikçe, hatırlama 

yeteneği de artar.   Küçük çocuk gördüğü son nesneyi hatırlar; ancak 2 yaĢındayken 

bir veya iki nesneden fazlasını hatırlayamazken, 3 yaĢındaki çocuk nesnelerin sadece 

ikisini hatırlar. 4 yaĢında ise nesnelerin 3-4 tanesini hatırlar. Tanıma, hatırlamadan 

kolaydır. 4-7 yaĢlarında hatırlama hızla geliĢir. YaĢla birlikte tanıma gücünün arttığı 

görülür (MEGEP Modülü, 2011).      

 

2.1.1.2. Algı  

 

Ġnsanın doğumundan itibaren yaĢamı boyunca duyu organları yoluyla alınan 

bilginin organize edilip, yorumlama ve yeni durumlara kendini uydurma  onları 

anlamlı hale getirme sürecine algı denir (Morgan, 2000; Arı, 2006; Bayhan ve Artan, 

2009; MEGEP Modülü, 2011). Diğer bir ifadeyle algı, benzerlikleri kavrama ve 

farklılıkları görme yeteneği olup algısal geliĢim hem olgunlaĢma, hem de öğrenmeye 

bağlıdır. Çocuğun çevresiyle etkileĢimi, duyu organları yoluyla kendine aktardığı 

bilgilerle mevcut kavramlarının yapısını etkiler. Çocuk olgunlaĢtıkça, bildiklerine 

gördüklerini, gördüklerini bildiklerini eklemeye baĢlar. Zamanla bu süreç daha 

becerikli, seçici ve yetenekli hale gelir (Sevinç, 2003).   

 

Ġnsanlar yaĢadığı süre boyunca çevresinde bulunan uyarıcılara bir tepkisi 

vardır. KiĢi ilk olarak bu uyarıcıları duyuları ile farkına varır. Bu ilk sürece duyum 

denir. Duyum alıcı organların çevredeki enerjisinin etkisi altında uyarılması ile 

ortaya çıkan nörofizyolojik süreçlere verilen isimdir. 

 

Duyumlar bağımsız olayla değillerdir. Hemen her yerde duyumla birlikte bir 

algılama yapılır. Çevreden gelen etkiler duyu organlarını uyarır, böylece meydana 

gelen sinir akımı beyne ulaĢır ulaĢmaz duyum olayı ile birlikte bir algılamada 

meydana gelir. Algılama olayı beyinde meydana gelmektedir ama herhangi bir 

algılama meydana gelebilmesi için duyu organlarından gelen etkilerin beyne 

ulaĢması gerekir (Baymur, 2004).  
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Algılama süreci bir sistem içinde gerçekleĢir. Birey günlük yaĢamda çok fazla 

uyaranla karĢı karĢıya kalır. Ancak bunların bir kısmını algılar. Bunun nedeni bireyin 

algıda seçiçi davranmasıdır( Arı, 2006). Bireyler arasındaki anlayıĢ farklılıklarının 

temelinde olayları algılama Ģekli yatar (Morgan, 2000). 

 

Her insan doğumundan itibaren çevresinde bulunan uyarıcılara bir tepkisi 

vardır. KiĢi ilk olarak bu uyarıcıları duyuları ile farkına varır. Bu ilk sürece duyum 

denir (Cengiz, 2002). Algıladığımız duyumlar çevredeki enerji aracılığıyla uyarılan 

ve ortaya çıkan nörofizyolojik bir süreçtir. Böylece algı duyum ham maddesi üzerine 

kurulan bilincin doğrudan iĢlevi olmaktadır. Bilinç ise bu anlamıyla bir uyanıklık 

durumu ve beynin çeĢitli düzeylerde iĢlevlerinin bütünlenmesidir. 

 

Algı duyudan farklıdır. Algılama anaında beyin duyu organlarından gelen 

baĢka duyuları, toplumsal ve kültürel etkenleri hesaba katar. Gelen duyuları seçme, 

bazılarını eleme, bazılarını kuvvetlendirme, beklentilere göre anlam verme bu 

Ģamada yapılır. Duyu organlarının beyne ilettiği duyular basittir, algılama ise geçmiĢ 

öğrenme ve deneyimlerinden iĢin içine girdiği karmaĢık bir süreçtir (Sökmen, 1994). 

 

Algılama sürecinde Ģema, imge ve semboller önemlidir. ġema insan zihninde, 

çevreye uyabilmeyi sağlayan davranıĢ ve düĢünce kalıplarının çevre ile zihin 

arasındaki etkileĢimi sonucu ortaya çıkar. Ġmge duyu organlarıyla alınan duyuların, 

beyinde kalan izleri olarak ifade edilir (MEGEP Modülü, 2011). 

 

2.1.1.3. Kavram  

 

Çocukların biliĢsel geliĢimlerinde kavramlar önemli bir yer tutmaktadır. 

Ġnsanların bebeklikten itibaren en önemli görevlerden biri, dünya hakkında yalnız 

nesneler ve insanlar açısından değil, Ģeylerin özellikleri ve aralarındaki iliĢkiler 

açısından da temel kavramların geliĢtirilmesidir (Gander ve Gardiner, 1995). BiliĢsel 

yeteneklerin geliĢmesi önemli ölçüde kavramların yerleĢmesi ve oturmasına bağlıdır. 

Çocuklar okul öncesi dönemde düĢüncenin temeli oluĢturan kavramları öğrenir, bu 

kavramları gruplar. Bu gruplama sonucunda öğrenilen kavramlar çocuklar tarafından 
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anlam kazanır ve çocuklar bu anlam kazanma sonucunda yeni bilgiler öğrenirler 

(Novak ve Gowin, 1984; Solomon vd., 1999; Zentall vd., 2002). 

 

Kavramlar bilgilerin yapıtaĢını oluĢturur. Ġnsanlar çocukluktan baĢlayarak 

düĢüncenin birimi olan kavramları ve onları ifade etmekte kullandığımız sözcükleri 

öğrenir, kavramları sınıflar ve aralarındaki iliĢkileri bulurlar. Böylece bilgilerine 

anlam kazandırarak yeni bilgiler üretir (Broody ve Ginsburg, 1986; Akman, 1995; 

Solomon vd., 1999). Ayrıca kavramlar sınıflandırma iĢlemini kolaylaĢtırarak 

öğrenmeye zemin hazırlar (Barsalou,1992). 

 

Kavramlar, bilgilerin yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir durumdur. Sembol 

bir olay ya da nesnenin temsilcisidir. Bir grup olay ya da nesneye ait bir dizi 

özelliğin temsilcisi kavramdır. Birbiriyle iliĢkili nesne ve olayların ortak yönlerini 

kavram gösterir. Kavram oluĢturma, sınıflama iĢlemidir. Çocuk nesnelerin 

fonksiyonlarını algılar. Zihinde kalan izler (imge) üzerinde bir takım iĢler yapar. 

Soyutlandıktan sonra birbiriyle karĢılaĢtırılarak birbirine benzeyen, ortak niteliklere 

sahip olan izler gruplandırılır. Bu gruplar, kavram olarak nitelendirilir (Sodian, 2005; 

Gelman, 2006). Kavramlar insanların düĢünmesini sağlayan zihinsel süreçler olup, 

içinde yaĢadığı fiziksel ve sosyal çevrelerini anlamayı ve iletiĢim kurmayı 

sağlamaktadır.   

 

2.1.2. BiliĢsel GeliĢim Kuramları  

 

 

BiliĢsel geliĢim kuramını ilk ortaya koyan Piaget olup, Bruner ve Vygotsky 

biliĢsel geliĢime iliĢkin kuramlar ileri sürmüĢlerdir. Piaget, Bruner ve Vygotsky, 

çocuğun çevresindeki, dünyayı, değiĢik yaĢlarda nasıl ve niçin böyle gördüğünü ve 

algıladığını belirlemeye çalıĢmıĢlardır.  
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2.1.2.1. Piaget’in BiliĢsel GeliĢim Kuramı 

 

Piaget çocukların dünyaya nasıl adapte olduklarını nesne ve olayları nasıl 

yorumladıklarını biliĢsel geliĢim kuramı ile açıklamaktadır. Çocukların 

yetiĢkinlerden farklı olan bir zihinsel yapıları vardır. Onlar yetiĢkinlerin minyatürü 

değildirler, onların dünyayı görme ve gerçeklere karar vermede kendilerine özgü 

yolları vardır (Siegler, 1991; Charles, 2000; Miller, 2011). Piaget biliĢsel geliĢimi 

biyolojik ilkelerle açıklamıĢtır. Beyin ve sinir sisteminin olgunlaĢmasıyla bireyin 

çevresine adapte olmasına yardımcı olan deneyimlerinin bir birleĢimidir. Kalıtım ve 

çevrenin etkileĢimi sonucu olan biliĢsel geliĢimin (Erden ve Akman, 2008; Bayhan 

ve Artan, 2009; Senemoğlu, 2010) amacı; soyut Ģekilde akıl yürütme, varsayımsal 

durumlar hakkında mantıksal düĢünme, kuralları karmaĢık ve daha yüksek yapıda 

örgütlemedir (Brewer, 1995; Bayhan ve Artan, 2009; Miller, 2011).  

 

Piaget‟nin en temel varsayımı çocuğun bilgisinin geliĢiminde, kendi 

anlayıĢının kurulmasında etkin bir katılımcı olduğudur. Bu Piaget‟nin geliĢim 

bilimcilerin görüĢlerini etkileyen düĢünceler arasında en etkili olanıdır (Brewer, 

1995; Bee ve Boyd, 2009).  

 

Piaget biliĢsel geliĢimi kalıtım ve çevrenin etkileĢiminin sonucu olarak 

biyolojik ilkelerle açıklamıĢtır. Ġnsanlar çevreyle etkileĢimleri sonucu elde ettikleri 

bilgiler ile kendisinde var olan bilgileri birleĢtirerek biliĢsel yapılar oluĢtururlar 

(Flavell ve Miller, 1993; Senemoğlu, 2010). Piaget biliĢsel yapılardan Ģemalardan 

bahseder.  

 

Şema; çevreyi anlamak ve cevap vermek için düzenlenen hareketlerin 

temelini oluĢturan, ilkel zihinsel yapılar, bilginin en temel birimleridir(Aral vd, 2000; 

Fetsco ve McClure, 2005; Ömeroğlu ve Kandır, 2007; Bayhan ve Artan, 2009). 

ġemalar aracılığıyla birey çevresine uyum sağlamakta ve çevreyi organize 

edebilmektedir.çocuğun dıĢ dünyasını tanımaya yarayan ilk bilme formları olan 

Ģemalar, gelecek formların oluĢmasında etkili olmaktadır (Bütün Ayhan, 2009). 



17 

 

ġemaların en önemli özelliği yaĢam boyunca olgunlaĢma ve öğrenmenin etkisiyle 

değiĢip yenilenmesidir (Arı, 2006) 

 

Olgunlaşma; Yeni doğan bir bebek çok sayıda reflekslerle dünyaya gelir, bu 

refleksler çevresine uyum sağlamasına yardımcı olur. Bebekler yaĢları ilerledikçe 

biyolojik olarak olgunlaĢtıkça ve çevresi ile etkileĢimleri sonucu yaĢantılar kazanır, 

yaĢantılar kazandıkça da refleksler değiĢir. Reflekslerin yerini çocuğun çevresine 

uyum sağlamasına yardımcı olacak bilinçli ve karmaĢık hareketlere bırakırlar. 

BiliĢsel geliĢimin ilerleyebilmesi içim organizmanın biyolojik olgunluğa eriĢmesi 

gerekir. BiliĢsel geliĢim, olgunlaĢma ve yaĢantı arasındaki sürekli etkileĢimin bir 

ürünüdür(Senemoğlu, 2010). 

 

Örgütleme ve Uyum; Bireyin yeni karĢılaĢtığı durum, nesne ve olayları 

kendisinden önce var olan zihinsel yapının içine yerleĢtirerek, çevreye uyumunu 

sağlayan biliĢsel bir süreçtir. Uyum, birbirinin tamamlayıcısı olan iki süreci 

“asimilasyon (özümleme)” ve “akadomasyon (uyumsama)” süreçlerini içermektedir 

(Siegler, 1991; Flavell ve Miller, 1993; Bee ve Boyd, 2009). Çocuğun sahip olduğu 

düĢünce ve alıĢkanlıkların içine yeni karĢılaĢtığı durum, nesne ve olayları katmasına 

asimilasyon, yeni Ģemalar oluĢturarak yada önceden var olan Ģemalarda değiĢiklikler 

yaparak yeni edinilen deneyimlerin gerektirdiklerine uygun davranmaya da 

akadomasyon adı verilir (Siegler, 1991; Flavell ve Miller, 1993; Fetsco ve McClure, 

2005; Miller, 2011). 

 

Dengeleme; özümleme ve uyumsama süreçlerinin birbirleriyle etkileĢmesi 

sonucu dengeleme süreci ortaya çıkar. Dengeleme ile bireyin yeni karĢılaĢtığı bir 

durumla, kendisinde önceden var olan bilgi ve deneyimleri arasında denge kurmak 

için yaptığı zihinsel iĢlemlerdir (Gander ve Gardiner, 2004; Wadsworth, 2004;Bee ve 

Boyd, 2009) 

 

 Organizasyon; Ģemaların geliĢimine rehberlik ederek, bebeğin birbirinden 

farklı Ģemaları birleĢtirdiği ve kaynaĢtırdığı bir süreçtir (Köksal Akyol, 2007; Bayhan 

ve Artan, 2009) 
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Piaget zihinsel geliĢim süreçleri belli dönemlere doğrudur. Bu dönemler 

sabitleĢmiĢ bir ardıĢıkla meydana gelir. ArdıĢıklık bütün çocuklar için önemlidir. 

Piaget‟nin zihinsel geliĢim kuramı;  Duyu-Motor Dönem (0-2 yaĢ;); ĠĢlem Öncesi 

dönem (2-7 yaĢ); Somut ĠĢlemler dönem, (7-11 yaĢ) ve Soyut ĠĢlemler dönemi(11 yaĢ 

ve üstü) olmak üzere dört dönemde ele almıĢtır (Charles, 2000; Woolfolk, 2001)  

 

Duyu-Motor Dönem: Doğumla birlikte baĢlayıp 2 yaĢına kadar devam 

etmektedir. Bu aĢamada bebek dıĢ dünyayı keĢfetmede duyularını ve motor 

becerilerini kullandığından bu döneme duyu-motor adı verilmektedir. Bu dönemde 

kendisini diğer nesnelerden ayırmayan bebek ilk Ģemaları yoluyla kendi vücudunu 

keĢfetmeye çalıĢır. Bebeğin çevresiyle etkileĢimleri sonucu edindiği yaĢantılarla 

oluĢturduğu yeni biliĢsel yapılar, refleksi davranıĢlardan amaçlı davranıĢlara doğru 

ilerlemesini sağlar. Dönemin sonuna doğru nesne devamlılığı kavramını kazanır. 

Bebeklerin belirli hareketleri sürekli tekrarlamaları nedeniyle döngüsel tepkisel 

aĢamaları vardır. Bu dönemin temel özelliği çocukların yaparak ve yaĢayarak 

öğrenmesidir (Köksal Akyol, 2004; Gander ve Gardiner, 2004; Erden ve Akman, 

2008; Bayhan ve Artan, 2009; Bee ve Boyd, 2009; Miller, 2011). Bebeklerin ilk 

kavram geliĢimleri bu dönemde baĢlar. Örneğin bebekler biberonla karĢılaĢtıkları her 

seferinde nasıl koktuğu, nasıl göründüğü, neye benzediği hakkında bilgi edinirler. 

Hangi açıdan gördüklerine, nasıl verildiğine ya da kimin verdiğine bakmaksızın 

biberon hakkındaki duyusal bilgi her seferinde son derece birbirine benzer. Bu 

değiĢmez duyusal bilgi bebeklerin bir nesneye iliĢkin kavramı olarak derece derece 

birikmeye baĢlar. Bebekler bir kez ilkel bir biberon kavramı oluĢturduklarında onu 

tanırlar. Bebekler değiĢmez yada değiĢmeyen duyusal bilgiyi kavram oluĢturmakta 

kullanmalarını sağlayan doğuĢtan biliĢsel yeteneklere sahiptirler (Gander ve 

Gardiner, 2004; Bjorklund, 2005). 

 

ĠĢlem Öncesi Dönem: Kavram öncesi dönem (2- 4 yaĢ) ve Sezgisel dönem (4-7 yaĢ) 

olmak üzere iki döneme ayrılmıĢtır. Kavram öncesi dönemde; sembol bir nesne veya 

hareketin bir diğerini temsil için kullanılmasıdır. Kavram öncesi dönemde çocuk 

sembollerin ve zihinsel imajların etkisi altındayken sezgisel dönemde dil geliĢimin 

artması ile birlikte mantıksal düĢüncenin temellerini oluĢturmaya baĢlar (Bybee ve 
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Sund, 1990; Bjorklund,2005; Bütün Ayhan, 2009; Miller, 2011). 2-4 yaĢlarında 

çocuk gözünün önünde bulunmayan yada hiç mevcut olmayan nesne, olay, kiĢi, 

varlığı temsil eden semboller geliĢtirmeye baĢlar. ĠĢlem öncesi dönemde 2-4 

yaĢarasında dil geliĢimi çok hızlıdır ve çocuklar artan deneyimlerinin sonucunda 

kavramsal düĢünmeye baĢlamaktadır (Woolfolk, 2001).  Bu dönemde çocuklar 

benmerkezcidir. Nesneleri sadece bir tek özellikleri açısından sınıflandırabilirler. Bir 

özellik bakımından farklı olan nesnelerin farkını göremezler. Mantık yürütmede 

tümevarım ya da tümden gelim yollarını kullanamazlar. Mantıkları değiĢken ve 

yüzeyseldir (Miller, 2011). 

 

Sezgisel dönemde;  bu dönemde çocuklar sezgilerine dayalı olarak akıl 

yürütürler ve problemleri sezgileri ile çözmeye çalıĢırlar. Bu dönemde çocuklar 

henüz üst sınıflama yapamazlar. Korunum henüz geliĢmemiĢtir. ĠĢlem öncesi 

dönemin önemli özelliklerinden birisi de iĢlemleri tersine çeviremezler(Bayhan ve 

Artan, 2009; Miller, 2011). 

  

ĠĢlem öncesi dönemde çocuk dünyasını kavramsal olarak tasarımlamaya 

yeteneklidir. BiliĢsel tasarımlar ya da kavramlar duyu- motor döneminin sonunda 

hemen geliĢmezler. Kavramlar bebeklik boyunca derece derece biçimlenirler. Ġlk 

kavramlar yaklaĢık iki yaĢındaki çocuklarda yeni bir zihinsel iĢleyiĢ düzeyinin 

tanınmasını doğrular görünün bir karmaĢıklık derecesine ulaĢırlar. Piaget‟e göre 

kavram ve dil yetenekleri kaynağını duyu-motor döneminin sonuna doğru ortaya 

çıkan bu dönemde gerçekleĢir. Bu dönem kavram geliĢimi, jestler, düĢsel ve simgesel 

oyun ve resim yapma için temel oluĢturur (Gander ve Gardiner, 2004). Piaget‟in 

kavramsal zeka aĢamasının ilk basamak olarak adlandırdığı bu dönem kavramsal 

geliĢimde bu aĢamaların kronolojisi yaklaĢık olarak belirtilebilir (Jersild, 1976; Ray, 

2000).  

 

Somut ĠĢlemler Dönemi: Bu dönemde çocuklar biliĢsel yeterlilikler bakımından çok 

hızlı değiĢim gösterirler. Bu dönemde insan zihninin ulaĢabileceği geliĢim düzeyinin 

bir önceki basamağıdır. Dilin öğrenilmesinde, sosyalleĢmede ve özelikle düĢünme 

süreçlerinde önemli ilerlemeler olur. Gerçek iĢlemler bu dönemde gözlenir(Arı, 
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2006). Yedi on bir yaĢları arasında çocuklarda mantıksal düĢünme ve sayı, zaman, 

mekan, boyut, hacim ve uzaklık kavramları yerleĢmeye baĢlar (Yavuzer, 1992; 

Köksal Akyol, 2007; Gander ve Gardiner, 2004; Miller,2011). Çocuklar bu dönemde 

üst düzey gruplama yapabilirler. Korunumu kazanmıĢlardır. Nesneleri belli 

özelliklerine göre sıralayabilirler. Somut iĢlemler dönemindeki çocuk 

benmerkezcilikten uzaklaĢmıĢlardır. Soyut olan problemleri çözemezler. Soyut 

kavramları, çevresindeki model alma yoluyla yerinde kullanmalarına rağmen, 

anlamlarını açıklayamazlar. Somut olan kavramdan daha soyut bir kavramı 

öğrenebilmesi için basit olanı bilmesi gerekmekte ve böylece çocuklar zamanla bir 

kavramdan diğerine ilerlemektedirler (Piaget, 2004; Miller, 2011).  

 

Soyut ĠĢlemler Dönemi: Zihinsel geliĢim son dönemi olan soyut iĢlemler 

döneminde çocukların düĢünme biçimleri yetiĢkinlere benzer hale gelir soyut 

düĢünme baĢlar  (Gander ve Gardiner, 2004; Ömeroğlu ve Kandır, 2007; Köksal 

Akyol,2007;  Erden ve Akman, 2008; Senemoğlu, 2010). Çocuklar soyut kavramları 

anlayarak etkili bir Ģekilde kullanabilirler. Yalnız iĢlem öncesi dönemde görülen 

benmerkezcilikten farklıdır. Ergen, baĢkalarının bakıĢ açısını anlayabilmeye 

baĢladığı için onların ne diyeceğini merak eder. Göreli kavramlar bu dönemde 

edinilir. Yine bu dönemde birey hipotezler kurar, denemeler yapar,  mantıklı 

açıklamalarda bulunur ve genellemeler yapar. Küçük çocuklarda gözlenen 

tümevarım türünden akıl yürütme yerine tümdengelim düĢünme tarzı, hayali ve 

irrasyonel düĢünceler görülür. Her konuda kuramlar formüle ederler, gerçek 

olanlardan baĢka olasılıklarla ilgilenirler (Brewer, 1995; Bacanlı, 2002; Erden ve 

Akman, 2008; Miller,2011).  

 

2.1.2.2. Bruner’in BiliĢsel GeliĢim Kuramı 

 

Bruner bilĢsel geliĢim fonksiyonlarını incelemiĢtir. Bruner‟in biliĢsel geliĢim 

kuramı Piaget‟nin biliĢsel geliĢim kuramına benzetilir. Bruner‟ e göre çocuklar 

araĢtırarak ve keĢfederek öğrenirler. Bruner‟e göre biliĢsel geliĢim, yaĢam boyu 

devam eden bir süreçtir (Aydın, 2000). Bruner öğrenmeyi öğrenenin yeni fikirler 

oluĢturduğu veya eski bilgilerine yeni kavramlar eklediği aktif süreç olarak 
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görür(Arslan, 2008). Bruner de Piaget gibi dünyaya iliĢkin bilginin kodlanması, 

iĢlenmesi, depolanması ve sıralanması üzerinde durmuĢtur. BiliĢsel geliĢimi, bireyin 

kendisine ve baĢkalarına ne yaptığını ve ne yapacağını artan bir kapasite olarak 

açıklamıĢtır. BiliĢsel geliĢim için sistemli bir öğretici-öğrenici etkileĢimi gereklidir. 

Dil biliĢsel geliĢimde önemli bir anahtardır(Senemoğlu, 2010). BiliĢsel geliĢimi 

Eylemsel (Hareket) evre, İmgesel evre ve Sembolik evre olmak üzere üç evreye 

ayırarak incelemiĢtir.   

 

Eylemsel Evre: Çocuk bu dönemde çevreyi eylemlerle anlar. Çevresindeki 

nesnelerle ilgili yaĢantıyı onlara dokunarak, vurarak, ısırarak, hareket ettirerek yani 

Piaget‟in duyu – motor aĢamasındaki benzer olarak hareket aracılığıyla kendi 

dünyasını anlamaktadır(Bayhan ve Artan, 2009). Eylemler çocuklar için en anlaĢılır 

mesajlardır. Çocukların yaparak yaĢayarak öğrenirler. 

 

Ġmgesel Evre: Bilgi imgelerle taĢınmaktadır. Bu dönemde görsel bellek 

geliĢmiĢtir. Çocuklar algılarının tutsağıdır. Herhangi bir nesneyi olayı, durumu nasıl 

algılarsa zihinlerinde o Ģekilde canlandırırlar. Gördüğü herĢey mutlaka gerçek ve 

doğrudur (Bayhan ve Artan, 2009; Senemoğlu, 2010). 

 

Sembolik Evre: Çocuk hareketler ve imajlar aracılığıyla toplanan bilgisini 

kullanmakta, aynı zamanda soyut düĢünce ve kavramları anlayabilmekte ve 

düĢüncenin daha yüksek düzeyine ilerleyebilmektedir (Bayhan ve Artan, 

2009).Semboller yoluyla az sembolle çok Ģey ifade edilebildiği gibi; eylemler ve 

imgelerle açıklanamayan olay nesne ve durumlar daha kolay ve etkili olarak ifade 

edilebilir. Bireyin sembolik döneme ulaĢması, zengin yaĢantılar kazanmasını sağlar. 

 

Bruner‟e göre biliĢsel geliĢimin temel amacı, bireye dünyanın ve gerçeğin bir 

modelini sağlamaktır. Bu model, bireyin çevresindeki nesneler, kiĢiler, sözcükler ve 

fikirlerle etkileĢim kurarak geçirildiği yaĢantılar sonucu bilgilerin belleğe 

depolanmasıyla oluĢur (Erden ve Akman, 2008). 
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Bruner ile Piaget‟in görüĢleri bu noktada farklıdır. Piaget‟e göre sembolik 

düĢünce dil geliĢiminin ön koĢuludur. Dil, bilgi ve soyutlamanın ifadesi için bir 

vesiledir. Oysa Bruner‟e göre dil bir soyutlama sürecidir. Bu dönem, soyutlama 

yapabilme yeteneğinin geliĢtiği dönemdir. KiĢinin nasıl düĢündüğü erken 

dönemlerdeki Hareket ve Ġmgeleme dönemlerinin deneyimleriyle belirlenir(Aydın, 

2005). 

 

2.1.2.3. Vygotsky’nin BiliĢsel GeliĢim Kuramı 

 

Vygotsky sosyal çevrenin bilĢsel geliĢimde önemli bir rol olduğunu ileri 

sürmüĢtür (Akman,1995; Ergün ve Özsüer,2006; Ġnanç vd.,2007; Senemoğlu,2010). 

Vygotsky, çocukların biliĢsel geliĢimlerinin ebeveynleri, öğretmenleri ve yetiĢkinler 

dahil daha becerikli ve uzmanlaĢmıĢ insanlarla kurdukları etkileĢim sonucu 

geliĢtiğini ileri sürmektedir (Ömeroğlu ve Kandır, 2007). Vygotsky‟ye göre tüm 

kiĢisel psikolojik süreçler insanlar arasında çoğu zaman çocuk ve yetiĢkinler arasında 

paylaĢılan sosyal süreçlerle baĢlar. Bunun en açık örneği “ dil” dir. 

 

Dilin birçok iĢlevi vardır. Bir bakıma dil düĢünmeyi düzenleyen bir araçtır; 

dil bunu kavramlar yoluyla yapar. Vygotsky‟e göre dilin temel iĢlevi iletiĢimdir. 

Hem iletiĢimsel hem de benmerkezci konuĢma sosyaldir, ancak farklı iĢlevler söz 

konusudur. Vygotsky‟nin araĢtırmalarına göre konuĢma önce dıĢsal sosyal bir 

konuĢmadır, daha sonra benmerkezci, en son olarak da içsel konuĢmadır.  

 

Vygotsky benmerkezci konuĢmanın çocuğun sosyal yaĢamından daha 

bireysel nitelikli dönemine geçiĢ olduğuna inanır. Bu da çocuğun düĢünmesiyle 

bağlantılıdır; çünkü çocuğun güçlüklerin üstesinden gelmesine yardımcı olur. 

Piaget‟nin düĢüncelerinin aksine, Vygotsky benmerkezci konuĢmanın yapısal ve 

iĢlevsel niteliklerinin dıĢsal, sosyal konuĢmadan farklı olan bir dile dönüĢtüğünü öne 

sürmektedir(Vygotsky, 1998).  

 

 Vygotsky‟ye göre, öğrenme geliĢmeye dayanır, ama geliĢme öğrenmeye 

dayanmaz. Etkili öğrenme geliĢimi hızlandırır. Öğrenme, problem çözmek, 
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çeliĢkileri gidermek, anlama içindir(Ergün ve Özsüer, 2006). Öğrenme çocuklar 

yakın geliĢim alanlarında uğraĢırken gerçekleĢmektedir. Yakın geliĢim alanı, 

çocuğun hali hazırda sahip olduğu geliĢim düzeyinin hemen üzerindeki geliĢim 

alanıdır. Yakın geliĢim alanındaki iĢler ile kastedilen ise, çocuğun kendi baĢına değil 

de arkadaĢları veya eriĢkinlerin yardımı ile baĢarabildiği görevlerdir (Arı, 2006).  

 

Vygotsky çocukların kavramlarının, özellikle sözcüksel kavramlarının, 

temelde yetiĢkinlerden farklı olduğunu savunmaktadır. Onun görüĢlerine göre küçük 

çocukların kavramları spesifik örneklere ve deneyimlerine dayanmaktadır(Bütün 

Ayhan, 2009).  Piaget kardeĢ kavramı gibi göreli kavramların 11-12 yaĢ civarında 

kazanabileceği belirtmiĢtir. Vygotsky ise kavramları kendiliğinden edinilen 

kavramlar ve öğretilen kavramlar Ģeklinde ikiye ayırır. Kendiliğinden edilinilen 

kavramlar gündelik hayatta kullanılan kavramlardır. Bu tür kavramlar tümden gelim 

yoluyla edinilir. Öğretilen kavramlar ise; gündelik hayatta değil okulda 

karĢılaĢtığımız kavramlardır. Tümevarım yoluyla edinilmektedir (Vygotsky, 1998).  

  

 

2.2. KAVRAM  

 

Kavramlar,  benzer nesne, insan, olay, fikir ve süreçleri gruplamada 

kullanılan kategori isimleridir. Kavramlar, insan düĢüncesinde Ģekillenen,  farklı 

nesne ve olguların değiĢebilen ortak özelliklerini temsil eden bir bilgi yapısı, 

bireylerin düĢünmesini,  fiziksel ve sosyal dünyayı anlamalarını ve anlamlı iletiĢim 

kurmalarını sağlayan zihinsel araçlar olarak tanımlanmaktadır (Siegler, 1996; 

Solomon vd., 1999; Zentall vd., 2002; Ülgen, 2004; Manocha ve Narang, 2004).  

Kavram, benzer nesneleri, insanları, olayları fikirleri, süreçleri gruplamada kullanılan 

bir sınıflama olup, bireyin bir grup varlık, olay, fikir ve süreçleri diğer gruplardan 

ayırt etmesini sağladığı gibi diğer grup varlık, olay fikir ve süreçlerle iliĢkiler 

kurmasına da yardımcı olur(Zentall vd., 2002; Sodian, 2005).   

 

Kavramlar biliĢsel yaĢamımızın merkezi olarak düĢünülür. Kavramlar kiĢinin 

dünyasının fonksiyonel küçük parçalara ayrılmasına yardımcı olur. Çocuklar duyu 
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organları aracılığıyla dıĢ dünyadan bilgi edinirler. Duyu organları bağımsız çalıĢır ve 

baĢlangıçta duyulardan gelen veriler düzensiz, karmaĢık, anlamsız ve hamdır. Bu 

duyuların anlam ifade edebilmesi için organize edilmesi, birbiri ile iliĢkilendirilmesi 

ve önceki deneyimleriyle karĢılaĢtırması gerekmektedir (Siegler, 1996; Manocha ve 

Narang, 2004).  

  

Algı, duyusal bilginin yorumlanması veya anlamlandırılması iĢlemidir. Bir 

uyarının anlamlandırılması için önce bilinmesi gerekir. Eğer bir Ģey, onunla ilgili 

bilgiye sahip değilse uyarıcıya anlam vermesi imkânsızdır (Ömeroğlu ve Kandır, 

2007). Bu nedenle çocukta algısal uyarıcıları düzenleme yeteneği geliĢtikçe, 

kavramlar öğrenilmeye baĢlanır. Algının kesinleĢmesi ile artan ve çeĢitlenen 

deneyimler ve söz dağarcığının geliĢmesi sayesinde çocuğun kavramları 

farklılaĢmaya ve daha kesin olarak ayırt edebilmeye baĢlanır (Üstün ve Akman, 

2003). Algılar, öğrenme ve deneyimler sonucunda örgütlenir.  Bu süreç sonucunda 

da deneyimler ile algılar ve düĢünceler, “kavram” oluĢumunu sağlar (Manocha ve 

Narang, 2004). Kavramlar düĢünme için gerekli olup, kavramları anlama; ilkeleri 

anlama, problem çözme ve dünyayı anlama için gereklidir.  

 

Çocukluktan baĢlayarak düĢüncenin birimleri olan kavramları ve onların 

adları olan sözcükleri öğrenirler; kavramları sınıflar, aralarındaki ilkiĢleri bulurlar, 

böylece bilgilerine anlam kazandırır, yeniden düzenlerler, hatta zihinlerinde yeni 

kavramlar ve yeni bilgiler oluĢtururlar. Ġnsan zihnindeki bu öğrenme ve yeniden 

yapılanma süreci her yaĢta sürüp gider. Kavramnlar, öğrenilebilir bir içerik ya da 

yeterlik türü olarak genelde zihinsel beceriler kategorisinde yer alır (ġimĢek, 2006) 

 

Kavramların çeĢitli özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler Ģu Ģekilde 

sıralanabilir. 

 

 Kavramların algılanan özelikleri bireyden bireye değiĢebilir. 
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 Kavramın orjinali (prototype) vardır. Kavramın bireyin 

düĢüncelerindeki ilk oluĢumu olup kavramın kritik özelliklerinden 

oluĢmaktadır. 

 

 Kavramların bazı özellikleri, bazen birden fazla kavramın üyesi 

olabilirler. 

 

 Kavramlar objelerin ve olayların hem doğrudan hemde dolaylı olarak 

gözlenebilen özelliklerinden oluĢurlar. 

 

 Kavramlar çok boyutludur. Kavramlar kendi içlerinde, özelliklerine 

uygun belli ölçütlere göre gruplanabilirler.  

 

 Kavramlar aralarındaki etkileĢime dayanarak, bir bütünlük 

oluĢtururlar. 

 

 Kavramların özellikleri de kendi içinde birer kavramdır (Ülgen, 2004) 

 

 Kavramlar dille ilgilidir. Her kavramın bir sözcükle ifade edilmesidir. 

Bir toplumda geliĢtirilen kavram anlamları toplum tarafından 

belirlenmiĢ kabul ve standardize edilmiĢ kavramların adıdır (Ülgen, 

2004; Senemoğlu, 2010). 

 

 Kavramlar sosyal çevreden etkilenirler.  

 

 Kavramların isimleri ve tanımları vardır. 

 

 Kavramların kritik ve kritik olmayan özellikleri vardır. Kavramlar 

betimlenmelerine ve tanımlanmalarına yardımcı olan bazı özelliklere 

sahiptir (Erden ve Akman, 2008).   
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 Kavramlar farklı sözcük grubuyla temsil edilirler. Hangi sözcük 

grubuyla temsil edilirse edilsin tüm kavramlar; öğrenilebilirlik, 

kullanılabilirlik, açıklık, genellik ve güçlülük özelikleri taĢırlar. 

 

Alan yazında, kavram türleri ile ilgili değiĢik sınıflandırmalar yapılmaktadır.  

 

Merrill ve Tennyson (1977)‟ a göre kavramlar ardıĢık kavramlar ve bağlantılı 

kavramlar olmak üzere ikiye ayrılır. ArdıĢık kavramlar, kavramların sahip oldukları 

ortak özellikler açısından kavramlar arası üstten alta doğru ya da alttan üste doğru bir 

sınıflandırmadan söz edilmektedir. Bağlantılı kavramlar ise ardıĢık bir yapı içerisinde 

yer almayan ancak birbirleriyle iliĢkili olan kavramlardır.  

 

Howard, 1987 kavramları ediniliĢ biçimlerine göre tecrübeyle ilgili 

(experiential) kavramlar ve metaforik (mecazla ilgili) olmak üzere iki grupta toplar. 

Bunlarıda uzamsal, gerçeğin kendisiyle ilgili ve yapısal olarak inceler: Tecrübeyle 

ilgili kavramlar; Bu kavramları tecrübe ile doğrudan kazanılır. Bunlar uzamsal 

açıdan yukarı-aĢağı, içinde dıĢında, dar-geniĢ vb. gerçeklik açısından varlık, insan 

madde vb.; yapısal açıdan olay Ģeması gibi, bir objeyi bir yerden baĢka yere transfer 

etme ile ilgili kavramlar örnek olarak gösterilebilir. Metaforik kavramlar; bu 

kavramlar tecrübe ile ilgili kazanılmıĢ kavramlardan derlenirler. Uzamsal kavramlara 

dayalı olarak “ o bu konuda en baĢarılı”, “ onun ekonomisi çöktü”, gerçekle ilgili 

kavramlara dayalı olarak, “o hayat dolu”, “ben enerji yüklüyüm”; yapısal 

kavramlarla ilgili, “bu konuda Ģansımı kullanacağım”, “kartını doğru oynarsan 

kazanırsın” örnekleri verilebilir (Howard,1987).  

 

Klausmeier (1992), dört temel kavram türünden bahsetmektedir. Bunlar, 

somut kavranlar, özdeĢ kavramlar, sınıflandırılan kavramlar ve biçimsel 

kavramlardır. Somut kavramlar çocuğun duyularıyla edindiği kavramlardır. ÖzdeĢ 

kavramlar, bir kavramın farklı durumlarda ki gözlemine iliĢkin bildiklerimizle 

kıyaslanması sonucu ortaya çıkan bir türdür. SınıflandırılmıĢ kavramlarda bildiği bir 
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kavramla, yeni karĢılaĢtığı aynı kavramla sınıflama yapabilmesidir. Biçimsel kavram 

ise, kavramın doğru olarak isimlendirilmesi ve sosyal olarak belirlenmesi vardır.  

 

Zentall ve arkadaĢları (2002) ise kavramların üç türden oluĢtuğu 

belirtmiĢlerdir. Bunlar, algısal kavramlar, iliĢkili kavramlar ve çağrıĢımsal 

kavramlardır. Algısal kavramlar, uyaranların özellikle ortak fiziksel özellikleri temel 

alınarak gruplanan kavramlardır. ĠliĢkili kavramlar, uyaranların fiziksel özellikleri 

değil, gruplandırıldığı diğerlerinin özellikleriyle arasında iliĢki olan kavramlardır. 

ÇağrıĢımsal kavramlar ise ortak fonksiyonlar temelinde gruplanan kavramlardır.  

 

 

Kavramların Yararları 

 

Kavramların yararlarını Ģu Ģekilde ifade edilmektedir:  

 

1. Kavramlar yoluyla insan zihni, çevremizde bulunan temel özellikleri 

açısından benzer ancak ayrıntıları farklı çok sayıda obje ve olayı kategorize 

etmemizi sağlayarak çevremizin karmaĢıklığını basitleĢtirir. 

 

2. Kavramlar insanlar arasındaki iletiĢimi kolaylaĢtırarak, birbirini anlamalarını 

sağlamada önemli bir rol üstlenir. Ancak bireyler arasında yanlıĢ 

anlaĢılmalara da neden olabilir. YanlıĢ anlamalar kavramlara verdiğimiz 

farklı anlamlardan da doğabilir(Cantekinler vd. 2000; Erden ve Akman, 

2008) 

 

3. Kavramlar bilgilerin sistematik olarak gruplanmasını ve örgütlemesini 

sağlayarak kavramlar arasındaki iliĢkilerle ilkeler ve kurallar ortaya çıkar. 

Ġlkelerin sağlamlığı, doğru yargıda bulunmaya ve problemleri anlayarak 

çözmemize yardımcı olurlar (Fidan, 1996; Erden ve Akman, 2008). 
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4. Kavramlar bize göreli olarak kalıcı bilgi sistemi sağlar. Birey bir kavramı 

öğrendiği zaman, o kavramın örneklerini tanıyabilir ve sahip olduğu bilgi 

sistemini geniĢletebilir (Erden ve akman, 2008). 

 

 

2.2.1.Kavram GeliĢimi Kuramları 

 

       Çocukların, kavramları öğrenmeleri ve kavramsal bilginin kalıcılığını açıklayan 

kuramlar öne sürülmüĢtür. Bu kuramlar; 

  

1. Özellik Soyutlama Kuramı  

2. ĠĢlevsel (fonksiyonel) Kuramlar  

3. Prototip Kuramlar  

4. Temel Düzey Kavramları Kuramı Ģeklinde incelenmektedir  

 

2.2.1.1. Özellik Soyutlama Kuramı:   

  

        Kavramların oluĢumuna dair en eski görüĢ,  özellik soyutlama kuramıdır.  Bu 

kurama göre bireyler,  nesneleri içinde bulundukları ortamda inceler,  nesnelerin 

paylaĢtığı ortak özellikleri soyutlar ve bu nesneleri paylaĢılan özellikleri temelinde 

sınıflandırır.   Özellik soyutlama kuramı doğal kavramlara uygulanmıĢtır.  Çocuklar 

kavramları, etiketlenmiĢ nesnelerin algısal özelliklerini soyutlayarak öğrenir.  

Örneğin; çocuk, bir hayvan gördüğünde ve bu hayvandan “köpek” olarak 

etiketlenmiĢse daha sonra benzer bir hayvan gördüğünde bu iki hayvanın ortak 

özelliklerini soyutlar  (dört ayaklılık,  kuyruk,  havlama)  ve çocuğun zihninde köpek 

kavramının bir parçası olur. Özellikle soyutlama kuramında kavramları tanımlayan 

çeĢitli anahtar öğeler bulunmaktadır. Bir nesne özel tanımlayıcı özelliğe sahipse bu 

nesne bu kavramsal grubun bir üyesi olarak düĢünülmektedir. Eva  Clark‟a  göre  

(1973)  soyutlanan  öz  nitelikler  baĢlangıçta  uyarıların  algısal  yönlerini  temel  

almasına  rağmen,  geliĢimin  sonraki  evrelerinde  çocuk,  nesnelerin  ve  öğelerin  

soyut  özelliklerini  de  türetmeye  baĢlar  (Akman, 1995).   
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         Özellik soyutlama kuramına yöneltilen eleĢtiriler vardır. Örneğin; özellik 

soyutlama kuramları kategori üyeliğini belirlemek için nesnelerin kavramsal 

özelliklerine bağlı olmaya eğilimlidir.   Temelde birçok kavramın tanımlayıcı 

karakteri,  nesnelerin nasıl gözüktüğüne bağlıdır  (Aral ve Bütün Ayhan,  2006).   

Felsefeci Wittgenstein‟ın  “Oyun kavramının tanımlayıcı özellikleri nelerdir?” sorusu 

en güzel örnektir. BaĢlangıçta bu zor bir soru olarak görünmez.  Oyunların eğlenmek 

için yapılan etkinlikler olduğu söylenebilir ama  bir  müzik  aleti  çalmak  insanı  

eğlendirmesine  rağmen  bir  oyun değildir. Bir baĢka eleĢtiride bazı durumlarda bir 

nesnenin bir gruba ait olup olmadığının söylenmesinin zor olmasıdır. Eğer kavramlar 

bir yada daha fazla öz niteliğin var olması ile tanımlanıyorsa, bu soruların 

cevaplarının zor olmaması gerekir (Akman, 1995). Özellik soyutlama kuramına 

iliĢkin farklı bir eleĢtiride farklı konular üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Bu kuram grup 

üyeliğini belirlemekte nesnelerin algısal öz niteliklerini kullanır. Birçok kavramın 

tanımlayıcı özellikleri nesnelerin bireye nasıl göründüğüne bağlıdır. Her ne kadar hiç 

kimse nesnelerin algısal özelliklerinin bir kavramı belirlemede önemli olduğunu 

inkâr etmiyorsa da bazıları bu tür algısal öz niteliklerin kavram öğrenme ve 

kavramları göstermede önceliği olduğunu kabul etmemektedir (Akman, 1995).  Aynı 

zamanda geliĢim süreci, çocuğun bilgisinin yetiĢkine benzer hale gelene kadar 

kavrama ile ilgili özellikler ve yapıların etkileĢimini kapsamaktadır (Dahler ve 

Bukatko, 2001) 

 

2.2.1.2. Fonksiyonel (ĠĢlevsel) Kuramlar  

 

       Kavram oluĢumunda uyarıcıların algılanabilir özelliklerinden çok fonksiyonel 

özelliklerinin önemli rol oynadığını ileri sürmektedir. Objelerin kullanım alanı ve 

onlarla yapılabilecek eylemler, organize Ģekilde bir araya gelmelerinde rehber 

olmaktadır. Piaget‟in teorisin de de aynı görüĢ kabul edilmektedir. Piaget‟ye göre 

henüz duyu-motor dönem içinde aynı Ģekilde kullanılan nesneler benzerdir 

ilkesinden yola çıkan çocuklar prototip (ön kavramlar) geliĢtirmekte ve bu temelle 

daha sonraları nesneleri iĢlevlerine göre kategorize ederek anlamlarını bu düzende 

öğrenmektedirler (Uyanık Balat, 2003). ĠĢlevsel kavramlar bir kavram kümesi içinde 
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bazı örneklerin sahip olduğu ama aynı kavramsal kümedeki diğer örneklerin sahip 

olmadığı değiĢken özelliklerdir. ĠĢlevsel özellikler bir kavramın nerelerde ve nasıl 

kullanılabileceğini açıklar(Klausmeier, 1992; Zentall vd., 2002).  

 

      Katherina Nelson, kavram oluĢumunun iĢlevsel yönü ile ilgilenen çağdaĢ 

kuramcılar arasındadır. Nelson‟a göre kavramlar doğrudan çocuğun nesnelerle olan 

deneyimlerinden oluĢmaktadır. Çocuk kavramsal bilginin kazanılmasında çeĢitli 

evrelerden geçer.  Öncelikle nesne,  bir özellikler topluluğu, resim veya imaj olarak 

değil, bir bütün olarak tanımlanmalıdır. Sonra çocuk nesnelerin iĢlevsel özelliklerine 

göre nesneler arasındaki iliĢkileri belirler, tanımlar ve bunları kavramsal gruplamanın 

temeli olarak kullanır. Çocuklar nesneleri bütünüyle görüp onlarla dinamik bir iliĢki 

ve etkinlik kurmaya çalıĢırlar. Yani çocukların nesnelerle yaptıkları etkinlikler onlara 

verdikleri anlama yansır.  

 

Top kavramının öğrenilmesine iliĢkin örnek aĢağıda verilmiĢtir.       

 

                                Oturma odasında, antrede  

                                Anne topu atar, yerden alır, tutar.  

            TOP 1         Topu atarım, yerden alırım, tutarım  

                               Yuvarlarım, zıplatırım.  

                               Yerde, kanepenin altında  

  

         Burada çocuğun topla olan etkileĢimine verilen öneme,  nesne için sözlü 

Ġfadelerin/etiketlerin olmamasındaki vurguya dikkat edilmesi gerekir.  Önemli olan  

topun rengi,  Ģekli,  büyüklüğü değil topla ne yapıldığı ve topa ne olduğudur.  Daha  

sonra çocuk topla daha farklı bir deneyime sahip olabilir ve bu durumda aĢağıdaki  

gibi iliĢkiler oluĢabilir.    
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                             Oyun alanında  

       TOP 2            Çocuk atar, yakalar.  

                             Yuvarlanır, zıplatır.  

                             Toprağın üzerinde, çitin altında  

  

         Örneğe benzeyen çeĢitli deneyimler sonucunda iĢlevsel öz bir kavram üretilir.  

Burada “topu yuvarla, topu at” gibi iĢlevsel iliĢkiler tamamlayıcı kavram olarak 

ayrılır. Öz kavram ve tanımlayıcı özellikler yeni nesneleri sınıflandırmada yeni bir 

yol olarak iĢlev gösterir (Dahler ve Bukatko, 2001; Uyanık Balat, 2003 ).         

 

 

2.2.1.3. Prototip Kuramlar  

 

         Bu kuramda farklı obje ve olaylarla karĢılaĢtıkça kavramların ideal zihinsel 

temsillerini veya prototiplerinin oluĢturduğu görüĢüne dayanmaktadır (Uyanık Balat, 

2003). Prototipler en kapsayıcı ve en genel düzeydeki özellikleri (ayırt edici 

özellikler ve değiĢebilir özellikler) taĢıyan nesnelerdir (Tennyson ve 

Cocchiarella,1986, Akt. KarataĢ CoĢkun, 2011). 

 

        Murphy‟e göre ise prototip görüĢünün en belirleyici özelliği prototipi özet bir 

temsil olarak görmesidir. Prototipçi kuramına göre, kategorilerinin her bir üyesi için 

ayrı ayrı temsiller değil, kategorinin bütün üyelerini kapsayan tek bir temsil 

oluĢturmaktadır (Murphy, 2004). Prototip modeller,  nesneleri birbirine bağlayan 

kavramsal özellikleri iĢlevsel fonksiyonu tanımlamadan belirlemektedir.  Prototip 

modellerin nesnelerin özel bir kategoriye ait olduklarını açıklamada avantajları 

bulunmakla birlikte kategorilerin net olmayan sınırları ve derecelendirilmiĢ üyeleri 

vardır. Bir objenin ya da düĢüncenin o kategoriye ne derece uygun olduğu 

derecelendirme ile ilgilidir. Örneğin, zeytin bir meyve midir? (Shcwart ve Reisberg, 
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1991; Akt. Woolfolk, 2001). Bazı objeler ve düĢünceler diğerlerine kıyasla o kavram 

için daha iyi örnekler oluĢturmaktadırlar. Birçok araĢtırma bir uyarıcıyı hatırlamada 

veya sınıflandırma da prototiplerin kullanıldığını göstermiĢtir.  Prototip kuramları 

kavramların ilk olarak nasıl kazanıldığından ziyade,    kavramların nasıl sunulduğu 

hakkında bilgi vermektedir (Dahler ve Bukatko, 2001). 

 

       Prototiplerin uyarıcının sıralanması ve dizilme bilgileri özetlenerek oluĢtuğunu 

destekleyen çalıĢma bulgularında yetiĢkinlerin yapay olarak oluĢturulan kavramları 

nasıl öğrendiğini anlamaya çalıĢan birçok deneyden elde edilmiĢtir. Okul çağı ve 

yetiĢkinlerden çeĢitli geometrik Ģekillerin düzenlenmesi sonucunda oluĢan görsel 

uyarıcıları hatırlamaları istenmiĢtir. Hatırlama sürecinde maddeler yeni öğrenilmiĢ 

Ģekiller, bunların prototipleri ve prototiplerin farklı Ģekilde oluĢmaktadır. Hem okul 

çağı çocukları hem de yetiĢkinlerin tanıma puanları prototip yapıya sahip uyarıcılar 

için en yüksek olmuĢ ve uyarıcıların Ģekilleri prototipten uzaklaĢtıkça tanıma 

puanları düĢmüĢtür. Sonuç olarak, prototipler hatırlama veya tanıma süreçlerinde 

karar vermek için temel oluĢturmaktadır (Dahler ve Bukatko, 1985; Bancroft, 1995; 

Akt. Uyanık Balat, 2003). Prototip kuramlarının temel eksikliği ise kavramların en 

baĢta nasıl kazanıldığından çok, kavramların nasıl gösterildiği konusunda bilgi 

vermeleridir (Akman, 1995; Çelik, 2005). 

 

2.2.1.4. Temel Düzey Kavramları Kuramı 

 

        Bu kuram Elenor Rosch tarafından öne sürülmüĢtür  (Akman, 1995; Dahler ve 

Bukatko, 2001).   Rosch ve arkadaĢları,  oluĢturulan kavramların yüksek düzeyde 

yapılanmıĢ bir dıĢ dünyayı temel aldığını belirtmektedirler. Bir baĢka deyiĢle iç 

dünyamızda inĢa ettiğimiz kavramlar sıradan olmayıp, dünya da var olan 

organizasyonun algılanması sonucunda oluĢmaktadır. Az bir çabayla dünya hakkında 

daha fazla bilgi taĢıyan bazı kavramlar vardır. Bunlara temel düzey kavramları adı 

verilmektedir (Akman, 1995).  Temel düzey kavramların özellikleri Ģöyle 

sıralanmaktadır:  

 

- Grup üyelerince paylaĢılan atıflar yumağıdır. 
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-  Aynı gruptaki nesnelerle gerçekleĢtirilebilecek ortak motor eylemler 

vardır. 

 

- Aynı gruptaki nesnelerin görünümlerinde benzerlikler vardır.    

“sandalye” temel düzey kategoriye bir örnek oluĢturmaktadır. Çünkü tüm sandalyeler 

 

- oturma yeri, bacak ve dayanma yerine sahiptir, 

- oturmak için kullanılır, 

- “ortalama” sandalyenin ne olduğunu herkes tarafından düĢünülebilir, 

- özellik kavramlarının prototipikal temsilerini yansıtmaktadır. 

 

         Fakat bu dört özellik üst düzey kategori sayılan” mobilya” kavramına 

uymamaktadır. Mobilya denildiğinde ortalama bir mobilyanın özelliklerini hayal 

etmemiz çok zordur. Üst düzey kategoriler oldukça az sayıda ortak özelliğe sahiptir. 

Rosch ve arkadaĢlarının üçüncü düzey kavramsal alt düzey gruplamadır. Burada 

kategori üyeleri birçok ortak özelliğe sahiptir. Fakat bu özelliklerin çoğu aynı temel 

düzeyde diğer alt düzey kategorilerin özellikleri ile örtüĢmektedir (Uyanık Balat, 

2003) 

 

        Temel düzey kavramlar, içerdikleri bilginin algısal ve motor özelliklere bağlı 

olmalarından dolayı, çocukların ilk öğrendikleri kavramların arasında yer almaktadır 

(Vygotsky, 1986; Akman, 1995; Uyanık Balat, 2003). 

 

 

2.3.2. Kavram Öğrenme  

 

 

Kavramlar; insanlar arasındaki iletiĢimi sağlayan ilkelere temel oluĢturan ve 

ilgili olduğu alandaki sorunların çözümüne yardımcı olan, sözcüklerle ifade edilen 

önemli bir öğrenme aracıdır (Charlesworth and Lind, 2003). Öğrenme, çevresel 

koĢulların değiĢmesiyle bireyin davranıĢlarında meydan gelen değiĢmedir. Kavram 
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öğrenme ise, uyaranları belli kategorilere ayırarak zihinde bilgiler oluĢturmadır 

(Solomon vd., 1999). Okul öncesi dönemdeki kavramlar, özellikle çocukların 

deneyim ve etkinlikleri ile belirlenmektedir. Birey dünyaya geldiğinde ve çevre ile 

tanıĢtığında kavram öğrenimi baĢlamakta, büyüdükçe de kavram bilgisi 

geliĢmektedir. Çocuklarda kavramların öğrenilmesi yavaĢ ve zor bir süreçtir. 

Çocuklar günlük yaĢamlarında yeni bilgilerle karĢılaĢırlar ve bu bilgileri ya varolan 

kavramlarla iliĢkilendirirler ya da yeni kavramlar edinirler(Arı vd. 1994; Solomon 

vd., 1999; Zentall, 2002). 

 

Gagne kavramları, somut kavramlar ve soyut kavramlar olarak sınıflandırılır.  

Duyu organları ile algılanabilen kavramlara somut kavramlar denir.  Örneğin;  masa, 

sandalye vb. kavramlar iken, soyut kavramlar ise duyu organları ile doğrudan 

algılanamaz.  Özgürlük,  eğitim,  demokrasi gibi kavramlar soyut kavramlardır.  

Çocuklar  somut  kavramları  soyut  kavramlardan daha çabuk ve kolay öğrenirler 

(Martorella, 1986; Cantekinler vd., 2000; Sodian, 2005). Somut kavramlar yaĢamın 

ilk aylarından itibaren informal yollarla öğrenilir. Örneğin; çocuk “ araba” kavramını 

çevresindeki yetiĢkinleri gözleyerek, araçları görerek, duyarak öğrenir. BaĢlangıçta 

kamyon, traktör ve otomobil gibi tüm araçlar araba kavramının kapsamında yer alır. 

Daha sonra sadece “ otomobil” olma yanları ayırt eder.  Ayrıca çocuk” temiz, 

yaramaz” gibi bazı soyut kavramları da gözlem yoluyla daha kolay öğrenir. Ancak, 

tanımlanmıĢ ya da soyut kavramları öğrenmek için genellikle öğretim gerekmektedir 

(Senemoğlu, 2010). Klausmeier (1992)‟e göre pek çok öğrenci eğitsel olarak apaçık 

bir Ģekilde öğrenmedikçe formal düzeye ulaĢamamaktadır. 

 

Kavram öğrenmeyi açıklayan iki temel yaklaĢım vardır:  Bunlardan biri 

davranıĢcı yaklaĢım, diğeri ise biliĢsel yaklaĢımdır. 

 

DavranıĢçı yaklaĢıma göre; öğrenme kaslardan beyine doğru gider. 

Öğrenilenler kaslarda yerleĢir. Öğrenilenler kaslarda yerleĢirler. Çünkü tüm vücut 

hücrelerinin belleği vardır. Skinner‟e (1957)  göre;  çocuk duyduğu sesleri 

anlamlarını bilmeden tekrarlayarak konuĢmayı öğrenir.  Anlamlar sonra öğrenilir. Bu 

görüĢ ilk kez 1800 lerde ortaya konup, davranıĢçı yaklaĢımla birlikte geliĢtirildi.Bu 
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yaklaĢımda davranıĢların biçimlenmesinde ve otomatikleĢmenin sağlanmasında 

koĢullu öğrenme yöntemleri ve ilkeleri kullanılır. Öğrenme,  bireyin bir önceki 

uyarıcıya gösterdiği tepkiyi,  aynıya da benzeri olan yeni uyarıcıya yönelik olarak 

tekrarlaması beklenir. Onun ne düĢündüğü/biliĢsel süreçleri önemli değil, 

gözlenebilen davranıĢları önemlidir. Bu konuda, 1700 lere doğru Lucke; 1800 lerin 

ilk yıllarında J.Mille, Comte; 1900 lere doğru Morgan, Müler; 1900 lerde Pavlov, 

Watson, Thorndike,Tolman; 1930 dan sonra Hull, Skinner kuramsal bilgileri 

oluĢturmuĢlardır (Ülgen, 2004). Bu yaklaĢımda belli kavramları kazanabilmek için 

bireyin belli düzeyde zihinsel olgunluğa ulaĢması gerekmektedir. Çünkü var olan 

kavramla ilgili ön koĢul tecrübeleri edinerek, hazır duruma gelmesi gerektiğine 

inanılmaktadır (ġahin, 1998; Cantekin vd., 2000; Ülgen, 2004) 

 

BiliĢsel yaklaĢıma göre ise; öğrenme beyinde baĢlar, kaslara doğru gider. 

Birey önce bilgiyi edinir, transferini yapar, kaslarını kullanarak uygular. 

Gerektiğinde tekrar yaparak otomatikleĢir. Piaget öğrenmeyi bireyin geliĢimi ve 

biliĢsel yapısıyla açıklar. BiliĢsel yaklaĢım kapsamında, genel anlamda, bireyin 

bilgiyi hangi koĢullarda algıladığı ve hangi bağlamda nasıl bir iĢlemden geçirdiği, 

nasıl yapılandırdığı ve düĢünmeyi sağlayan kaynakların neler olduğu incelenir. 

Öğrenme sürecinde geliĢtirilen, öğrenme ürünleri davranıĢlar, davranıĢçı yaklaĢımda 

olduğu gibi iĢlemden sonra anında değil daha sonraki bir zamanda gözlenebilir. 

BiliĢsel yaklaĢımda öğrenme konusunda,    Kant 1800 ler, Wertheimer 1900 lu yıllar, 

Köhler ve Lewin 1930 lu yıllar, 1934 lü yıllar Vgotsyky, 1960 lı yıllar Ausubel ve 

1950 ler ve sonrası Piaget öğrenme sürecinin anlaĢılmasına yardımcı olmuĢlardır 

(Ülgen, 2004). 

 

Ülgen‟e   (2004)   göre,   bir öğrenme görevinin gerçekleĢtirilmesinde iki 

yaklaĢımdan birini seçmek olanaksızdır. Çünkü bu iki yaklaĢım birbirinin 

tamamlayıcısıdır. BiliĢsel yaklaĢım açısından kavram öğrenme; bellek sürecinde 

daha önce öğrenilen ilgili bilgileri hatırlayarak esnek algılarla yeniden 

yapılandırmadır. Esas olan,  kavram öğrenme ürünü bilgilerin transferidir, problem 

çözebilmedir. Süreç olarak kavram öğrenmede ise;  davranıĢçı yaklaĢımı benimseyen 

eğitim psikologlarına göre, kavramlar, bireyin uyarıcı ile tepki arasında bağ 
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kurmasıyla öğrenilir. BiliĢsel yaklaĢımı benimseyen eğitim psikologlarına göre,   

kavramı öğrenmek için bireyin,   ilgili kavramların bütününü dikkate alıp anlam ağı 

kurarak,  ilkeler oluĢturması ve Ģema geliĢtirmesi gerekli görülür.  Problem çözme 

yöntemi önceliklidir.  Kavram öğrenme, daha çok biliĢsel öğrenme ve bilginin 

yapılandırılmasıyla gerçekleĢebilir  (Keil, 1994; Zentall vd., 2002). 

 

Gropper‟e göre kavram öğrenme ise; çocuğun kavramı tanıması ile baĢlar, bu 

tanımadan hareketle çocuk kavrama uyan ya da uymayan örnekleri birbirinden ayırt 

etme becerisini kazanır. Belirli bir özelliği ayırt etme yeteneği, aynı özelliğe sahip 

diğer nesnelerle genellendiğinde kavram öğrenme gerçekleĢmiĢ olmaktadır. Çocuk 

daha sonra tanımı kullanarak tesadüfen karĢılaĢtığı diğer örneklerin de kavram 

sınıflarıyla (genelleme)  uyuĢup uyuĢmadığını kontrol etme becerisini kazanacaktır  

(Fetscho  ve McClure, 2005;  Üstünel, 2007). 

 

Klausmeier‟e (1990) göre kavram öğrenme ilk üç düzeyi ayırt etme, tanıyıp 

öğrenme, ayıklayıp seçme davranıĢlarından oluĢtuğunu belirtir. Buna göre;  

 

1. Öğrenen, bir ögeyi-bu öge mekansal bir örüntü içindeyse mekansal bir 

bağlamda, mekansal bir örüntü içinde değilse mekansal olamayan bir 

bağlamda- çevresindeki Ģeylerden farklı bir öge olarak ayırt eder. 

Öğrenen bu ögeyi çevresindeki Ģeylerden ilk kez ayırt etmiĢ olduğu 

bağlamda birlikte yeniden tanıdığında bir kavram somut düzeyde 

kazanılmıĢ olur. Örneğin bir bebek yerdeki bir kalemi daha önce de yerde 

görmüĢ olduğu aynı nesne olarak tanır.  

 

2. Bir öge ilk kez tanımladığı mekansal yada mekansal olmayan bağlamın 

dıĢında, bağlama bağlı olmaksızın daha  önce karĢılaĢılan aynı öge olarak 

tanındığında kavram tanıma düzeyinde kazanılır. Örneğin bebek masanın 

üzerindeki kurĢun kalemi daha önce yerde gördüğü kalemle aynı nesne 

olarak tanır. 
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3. Kavramın iki veya daha fazla örneği denk olarak genellenir. Örneğin okul 

öncesi dönemdeki bir çocuk mavi bir kalem ile kırmızı bir kalemi denk 

olarak geneller.  

 

Gagne (2007)de ayırt etmeyi kavram öğrenmenin temeli olarak görmekte ve 

uyarıcı durumdaki fiziksel veya durumsal farkı veya farklılıkları bulma yeteneği 

olarak tanımlamaktadır (KarataĢ CoĢkun, 2011).  

 

Doğal öğrenme deneyimlerinde eylem ve seçeneklerin kontrolü 

çocuklardadır. Ġnformal öğrenme deneyimlerinde ise, çocuk aktiviteyi ve eylemleri 

kendi seçer ancak, bazı noktalarda yetiĢkin yönlendirmesi olmaktadır (Charlesworth 

and Lind, 2003). Kavram öğrenmenin planlı bir biçimde öğretimi okullarda 

gerçekleĢir. Kavram öğrenme iki aĢamada gerçekleĢtirilir. Ġlk aĢama kavram 

oluĢturma, ikinci aĢama ise kavram kazanmadır. 

 

Kavram OluĢturma: Birey kavramların benzer ve farklı yanlarını algılayarak, 

benzerliklerden genelleme yaparak oluĢturulur. Bu süreçte birey objelerle ilgili 

oluĢturduğu Ģemaya dayalı olarak hatırlama ve objeler arasında iliĢki kurma iĢlemini 

yapar. Bebeklerin ilk dönemlerinde annelerini tanırlar ve gülümserler, sonra aynı 

tepkiyi diğer insanlara da yaparak davranıĢı genellerler. Genelleme süreci içinde ayırt 

edicilik vardır. Birey benzerleri bir araya getirmek için benzer olmayanları ayırt etme 

durumundadır. Çocuklar oluĢturdukları kavramla ilgili çevrelerindeki insanların 

kullandıkları sözcükleri birleĢtirirler. Örneğin çocuk yuvarlak bir cismi 

yuvarladığında, kullanılan “ yuvarla” “yuvarlak” sözcükleri çcouğun geliĢtirdiği “ 

yuvarlak Ģekliyle kullanılan bu sözcükler arasında bağ kurmasını sağlar. Kavram 

oluĢturma yaĢam boyu devam etmekle birlikte, çocukluk yıllarında yoğundur (Ülgen, 

2004). Bu dönemde çocuklar kavramın özelliklerini belleklerine yerleĢtirirken 

mantıksal bir yol izlemektedir (Aral vd., 2001)  

 

Kavram Kazanma: Kavram kazanma, oluĢturulan kavramı uygun kural ve 

ölçütlerle sınıflara ayırma iĢlemine iĢaret eder. Bu aĢamada mantıklı bir gruplama, 
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geliĢtirilen Ģema ile birlikte, oluĢan kavramın niteliğine dayalıdır. Birey, algıladığı 

özelliklerin ve onlar arasındaki iliĢkilerin doğasına uygun, mantıksal kurallar ve 

ölçütler seçerek ve onları uygulayarak kavramın ayrıĢtırmasını yapmaktadır. Kavram 

kazanma, ayrıĢtırma iĢlemine dayanmaktadır ve kavram oluĢturma tanımsal bilgi, 

kavram kazanma ise iĢlemsel bilgi ile ilgilidir (Ülgen, 2004). Kavram kazanmada 

sözcükler, kavramların incelenip gruplanmasında büyük önem taĢımakta ve formal 

eğitimde okul döneminde aĢamalı olarak organize edilmiĢ eğitim programlarında üst 

düzeydeki kavramların öğrenilmesinde önem kazanmaktadır(SarıtaĢ, 2010).  

 

Kavram oluĢturma ve kavram kazanma yöntem açısından karĢılaĢtırıldığında 

kavram oluĢturma; örneklerden benzer özellikleri bütünleĢtirmeyi gerektirir ve 

genelde tümevarım yöntemi niteliği taĢırken kavram kazanma ise kurallara göre 

gruplamayı gerektirir ve tümden gelim niteliği taĢır. Bilgiyi iĢleme açısından ise 

kavram oluĢturma bireylerde benzer özellikleri seçme ve bütünleĢtirmede bir strateji 

geliĢtirebilir. Bu strateji öğretimle değiĢtirilemez ve daha çok bireyin kapasitesine 

dayanır. Ancak biliĢsel süreçlerdeki geliĢmeler kavram oluĢturmayı kolaylaĢtırır. 

Sözcükler fazla önem taĢımaz, ilgiyi odaklaĢtırmayla formlaĢtırır, bellekte orijinal 

kavramlar olarak saklanır. Kavram kazanmada ise kuralları öğrenme ve uygulama, 

uygun bir öğretimle gerçekleĢebilir ve yine uygun bir öğretimle uygun kuralı seçme 

ve uygulama stratejisi geliĢtirebilir. ĠĢlemsel kurallarla kritik özellikler formlaĢtırır 

ve ondan çıkan anlamla kritik özelliklerin bir sınıfı, kavramsal bilgi olarak kodlanır. 

GeliĢim dönemi açısından kavram oluĢturma ve kavram kazanma karĢılaĢtırıldığında 

kavram oluĢturmanın daha çok okul öncesi dönemde önem kazandığı ve yaĢam boyu 

devam ettiği, kavram kazanmanın ise daha çok formal eğitimde okul döneminde 

aĢamalı olarak organize edilmiĢ eğitim programlarında üst düzeydeki kavramların 

öğrenilmesinde önemli olduğu belirtilmektedir (Ülgen, 2004).  

 

Kavram öğrenme; ürün ve süreç olarak kavram öğrenme Ģeklinde meydana 

gelmektedir. 

 

Ürün Olarak Kavram Öğrenme: Öğrenme ürünlerine davranıĢçı yaklaĢım 

açısından bakıldığında, bireyin kavramla ilgili doğrudan gözlenebilen davranıĢları, 
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sözel olarak ifadeleri gündeme gelir: Bir kavramı öğrenen çocuğun kavramla ilgili 

davranıĢları, dört aĢamada incelenebilir; 

 

- Söz konusu kavramla ilgili edindiklerini dille bütünleĢtirerek ifade eder. 

 

- Kavramı tanımlayabilir. “ Ağaç kökü, dalları, yaprakları olan, oksijen su 

ve toprakla beslenen canlı bir varlıktır” diyebilir. 

 

- Birey benzer ve farklı yanlarını söyleyebilir. 

 

- Öğrendiği kavrama benzeyen yeni bir kavramla karĢılaĢtığı zaman, yeni 

kavramı olasılıkla tanır veya kendi sözcükleriyle tanımlayabilir.  

 

BiliĢsel yaklaĢıma göre; kavram öğrenme, bellek sürecinde, daha önce 

öğrenilen ilgili bilgileri hatırlayarak, esnek algılarla yeniden yapılandırır (Ülgen, 

2004). BiliĢsel geliĢimdeki yapısal değiĢiklik kavram öğrenmenin ürünüdür. Bu 

yaklaĢım davranıĢçı yaklaĢımın tersine, çocukların farklı yaĢlarda farklı kavramları 

geliĢtirebildikleri görüĢünü benimsemektedir (Aral ve Bütün Ayhan, 2006). 

 

Süreç Olarak Kavram Öğrenme: Kavramlar, bireyin uyarı tepsi arasında bağ 

kurmasıyla öğrenilir. Kavram öğrenme durumunda birey belli özelliklerle 

karĢılaĢtığında hangi kavramla bütünleĢeceği konusunda tahminlerde bulunur yada 

olasılıkları dener. Raslantısal olarak uygun kavrama ulaĢır (Ülgen,2004). Örneğin 

yuvarlak kavramının oluĢmasıyla ilgili; çocuk bir küpü top gibi yuvarlayabilir, 

yuvarlanabileceğini düĢünmüĢtür(iĢlemeyen bir denece). Ama onun 

yuvarlanmadığını görünce, yuvarlamaktan vazgeçerek onun yerine portakalı yuvarlar 

(Harlow,1974. Akt. Ülgen,2004).  

 

BiliĢsel yaklaĢımda ise, bir kavramı öğrenmek için bireyin ilgili kavramların 

bütününü dikkate alarak anlam ağı kurarak, ilkeler oluĢturması ve Ģema geliĢtirmesi 

gerekli görülür (KurtuluĢ,1999; Ülgen, 2004). Bu  üç  sürece  dayalı olarak,  birey  

kavramların  olumlu  ve  olumsuz  örneklerinden  algıladığı benzerlikler ve 
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farklılıkları, geliĢtirdiği belli ilkeler/kurallar geliĢtirerek,  onların  ıĢığında  

gruplayarak kavram geliĢtirir. 

 

Çocuklar kavramları öğrenirken, öğretmenler tarafından aĢağıda belirtilen 

kavram öğrenme basamakları göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

 

1. Kavramları tanıma düzeyinde öğrenme: Bu aĢamada çocuklar Ģekilleri 

genel olarak tanır. Örneğin, sorulduğunda çocuklar üçgeni gösterebilir. 

 

2. Kavramları sözel olarak ifade etme: Bu aĢamada çocuklar gösterilen 

Ģeklin adını söyleyebilir yani adlandırabilir. Örneğin, çocuklar kendilerine bir üçgen 

gösterilip, ne olduğu sorulduğunda Ģeklin üçgen olduğunu söyleyebilirler. 

 

3. Ġstenilen özellikteki kavramları eĢleĢtirme: EĢleĢtirme aĢamasında ise 

çocuklar kendilerine gösterilen Ģeklin benzerini bulabilirler. Örneğin, çocuklara bir 

üçgen verilip benzerini bulmaları istendiğinde çocuklar, benzerini bulup 

gösterebilirler. 

 

4. Özellikleri Sıralama: Sıralama aĢamasında ise çocuklar çeĢitli nesneleri, 

büyüklük, doku, tat, renk ve ses gibi özelliklerine göre sıralayabilirler. Örneğin 

nesneleri büyükten-küçüğe, uzundan-kısaya doğru sıralayabilirler. 

 

5. Aynı özellikte olanları sınıflama: Bu aĢamada çocuklar karmaĢık nesneler 

arasında, nesneleri belirli özelliklere göre gruplayabilirler. Örneğin, çocuklar 

Ģekilleri, köĢesiz, üç köĢeli, dört köĢeli v.b. Ģekilde sınıflayabilirler. 

 

5. Ayırt etme: Ayırt etme aĢamasında çocuklar benzer nesneleri birbirinden 

ayrı kılan özellikleri ayırt etmeye baĢlayabilirler. Örneğin, çocukların daire ve 

elipsi birbirinden ayırt etmeye baĢlaması gibi (Charlesworth ve Radeloff,  

1991; Güven, 1997; Dere, 2000). 
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2.3.3. Kavram GeliĢimi Süreçleri  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Çocuk yaĢamının ilk yıllarında değiĢik nesneler, iliĢkiler ve sözel anlatımla 

çeĢitli deneyimler kazanır.  Bu deneyimlerden yola çıkarak bir genelleme,  sınıflama 

ve sınıflar arasındaki basit iliĢkileri görmeye yönlendirir.  Böylece edindiği bilgi ve 

deneyimlerde genellediği sınıflandırdığı ve aralarında iliĢkileri görmeye baĢladığı bir 

kavram eğitimi, tüm yaĢamı boyunca yaĢına,   bulunduğu sosyal çevreye ve eğitim 

düzeyine göre sürdürecektir(KarataĢ, 1996). 

 

Çocuklarda kavram geliĢiminde gruplama, genelleme ve sınıflama süreçleri 

bulunmaktadır. 

 

 Gruplama: Gruplama nesnelerin ve olayların gruplanmasının hem kendi 

baĢına önemi vardır hem de kavram ve kural tanıma gibi bazı baĢka tür öğrenmeler 

için temel oluĢturur. Çocuklar geliĢim düzeylerine uygun gruplamalar yaparlar. Bu 

gruplamalar çocuğun kendiliğinden etkinlikleri ve gözlemleri sonucu oluĢur 

(Akman,1995).  Piaget,  okul öncesi dönemde pek çok kavramın oluĢtuğunu,  ancak 

çocukların bunları hiyerarĢik olarak nasıl gruplayacaklarını bilmediklerini 

belirtmiĢtir (Yılmaz, 2005). Ġki-üç yaĢ grubu çocuklar birbiri ile ilgili objeleri 

gruplayamamaktadır. Dört-altı  yaĢları arasındaki çocuklar objeleri temel özellikleri 

olan renk, Ģekil, büyüklük ve  iĢlevsellik  esasına  göre  gruplayabilmektedirler 

(Puckett ve Black, 2005) 

 

Genelleme: Genelleme, kavramların veya ilkelerin yeni durumlara 

aktarılmasına verilen isimdir (Arı vd., 1995; ġahin 1998).  Aktarma yeteneği yeni 

durumlarla karĢı karĢıya kalındıkça geliĢme gösterir.  Ancak,  çok yeni ve çok 

karmaĢık uyarılar organizasyon bozukluğuna yol açar ve aktarma oluĢmaz (Akman, 

1995). Okul öncesi dönemde çocuklarda genelleme oldukça basit olup,  çoğunlukla 

ilgilerini çeken bir durumun belirli özelliklerini temel alır ve durumun içerdiği 

karmaĢıklıkların eksik bir biçimde anlaĢılmasına dayanır (Arı vd., 1995) 
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Sınıflama: Sınıflama kavram öğrenmenin en zor süreci olup, çocuklarda 7 

yaĢ civarında oluĢmaktadır (Akman,1995). Çocukların, bazı özellikleri nedeni ile 

nesneleri aynı grupta toplamaları olarak tanımlanmaktadır. Sınıflandırma, aynı 

grupta yer alan varlıkların/nesnelerin Ģekil, renk, ağırlık, boyut ve sayılarına göre 

yapılmaktadır. Sınıflandırma değiĢik materyal ve deneyimlerle,  kavram öğretiminde 

önemli fırsatlar sağlar ve çocukta esnek düĢünmeyi geliĢtirmede önemli katkılarda 

bulunur  (AktaĢ Arnas, 2009).Okul öncesi dönemde üç türlü sınıflama yeteneği 

vardır. Bunlar; 

 

Tek özniteliği sınıflama (2-3 yaş): Çocuk merkezileĢmenin etkisinde olduğu 

için nesnelerin bir tek yönüne konsantre olur ve basit bir sınıflama davranıĢı gösterir. 

 

Dışarıda bırakıcı sınıflama (4 yaş): Bu sınıflamada çocuk nesneleri açıkça 

tanımlanmıĢ sınıflara yerleĢtirebilir. Ancak çocuğun oluĢturduğu sınıflar genellikle 

dıĢarıda bırakıcıdır. Ġçermesi gereken öğeleri dıĢarıda bırakırlar.  

 

Sistematik sınıflama (5-6 yaş): Sistematik sınıflamada ise, nesnelerin 

paylaĢtıkları ortak bir öznitelik tarafından tanımlanmaları ve ilgisiz özniteliklerin göz 

ardı edilmesidir (Akman, 1995).   

 

2.3.4. Temel ĠliĢkisel Kavramlar ve Önemi  

  

Temel iliĢkisel kavramlar insanların ya da nesnelerin niteliklerini (sevimli, 

uzun, sinirli, küçük), uzamsal iliĢkileri (içinde, üstünde, altında, yanında), zamanı 

(önce, sonra) ve niceliği (daha fazla, az, biraz) tarif etmek için kullanılan 

kelimelerdir. Nitelik, mekânda konum, zaman ve nicelik kavramları çocuğun yönlere 

uyum sağlamada, eğitsel materyallerin içeriğini anlamada, sınıf içi ve dıĢı 

etkinliklere katılmada ve diğerleriyle etkili olarak iletiĢim kurmada bilmeye ihtiyaç 

duyduğu kavramlar bütünüdür (Boehm, 2001). Diğer bi tanımla temel kavramlar 

(basic concepts) ise, çocukların kiĢiler, nesneler, durumlar hakkında iliĢkisel kararlar 

vermek için kullandıkları alt grup kavramlardır ve iliĢkisel kavramlar (relational 
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concepts) olarak ta isimlendirilmektedirler(Prater, 1993). Temel kavramlar insanların 

ya da objelerin niteliklerini, mekanda konum, zaman ve miktarı tanımlamak için 

kullanılır. Temel iliĢkisel kavramlar önemli düĢünce araçlarıdır ve bütün kültürle 

tarafından kullanılır (Siegler,1998). 

 

Yer,  zaman,  miktar ve sınıflama gibi temel kavramlar çocuğun düĢünme 

becerileri için temeldir. Çocuklar kavramlar aracılığı ile nesneler arasındaki iliĢkileri, 

kiĢilerin yerlerini ve özelliklerini, olayların sırasını anlayabilirler.  Öğretmenlerinin 

yönergelerine uyabilirler ve böylece çeĢitli etkinliklerin gerekliliklerini yerine 

getirebilirler. Sınıflama, sıralama, karĢılaĢtırma ve birden fazla özelliği belirleme gibi 

becerileri gerektiren problem çözme etkinliklerine katılabilirler.  Kavramları bilmek 

çocukların etkin bir Ģekilde düĢünmelerini sağlayarak karĢılaĢtıkları yeni nesne ya da 

olayları uygun kategorilere yerleĢtirmelerini kolaylaĢtırır, yeni yaĢantılarına anlam 

kazandırır (Boehm, 2001) . 

 

Temel iliĢkisel kavramlar, insanların ya da nesnelerin niteliklerini,  uzamsal 

iliĢkileri, zamanı ve niceliği tarif etmek için kullanılan kelimelerdir.  Nitelik,  uzay,  

zaman ve nicelik kavramları çocuğun yönlere uyum sağlamada, eğitsel materyallerin 

içeriğini anlamada, sınıf içi ve dıĢı etkinliklere katılmada ve diğerleriyle etkili olarak 

iletiĢim kurmada bilmeye ihtiyaç duyduğu kavramlardır (Boehm, 2001; Zhou ve 

Boehm, 2004). 

 

Temel iliĢkisel kavramların kullanımları bir durumdan diğerine değiĢebilir ya 

da yön değiĢtirebildiğinden, nesne veya renk kavramlarına göre çocukların 

algılaması daha zordur (Boehm, 1986, 2001). Bir çocuğun bir kavramı tam olarak 

anlaması için aynı kavramı diğer içeriklere uygulayabilmesi veya genelleme 

yapabilmesi gerekir.  

 

Boehm (1986, 2001) çocukların temel kavramları karĢılaĢtırma yapmak, 

sınıflandırmak ve karıĢık problemleri çözmek için farklı soyutlama seviyelerinde 

kullandıkları üzerinde durarak, çocukların;  
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- Nesneler arasındaki iliĢkileri anlamak ve tanımlamak, 

  

- Ġnsanların, mekânların ve eĢyaların konumlarını ve özelliklerini anlamak,  

 

- Olayların sırasını anlamak,  

 

- Öğretmen yönergelerini takip etmek,    

 

- Erken okuma-yazma etkinliklerine katılmak,  

 

- Sınıflama, sıralama, karĢılaĢtırma ve çeĢitli özellikleri tarif etmeyi içeren 

problem çözme etkinliklerine katılmak için temel iliĢkisel kavramları 

anlamak ihtiyacında oldukları ifade etmiĢtir. 

 

  Bracken ve Shaughnessy (2003) temel kavramların çocukların biliĢsel 

geliĢimi açısından önemli olduğunu, kendi çevresine adapte olabilmesi ve etkili 

iletiĢim kurması için gerekli olduğunu belirtmiĢtir. 

 

Okul öncesi dönemde temel kavramların kazanılması çocuğun okul baĢarısı 

açısından önem taĢımaktadır. AraĢtırmalar pek çok temel kavramın okul öncesi yıllar 

sürecinde öğrenildiğini ortaya koymaktadır. Ancak bu kavramların çoğu çocuk altı 

yaĢa girerken dağarcığında mutlaka bulunan kavramlar değildir. Temel kavramlar 

çok basit terimler olduğu halde bazı çocuklar bu kavramları ancak formal eğitime 

baĢladıktan birkaç yıl sonra kazanabilmektedirler (Wilson, 2004).  Busch (1980) 

çocukların temel kavramları bilmeleri ya da bilmemelerinin okuma-anlama ve 

matematik derslerindeki baĢarı ile iliĢkili olduğunu belirtmiĢtir.  

 

Çocuklar okul öncesi yıllarda “ikisi de”, “diğeri” ve “önce” gibi temel 

kavramları yavaĢ yavaĢ öğrenirler. Bu öğrenilen temel kavramlar çocuk birinci sınıfa 

geçtiğinde sınıfta anlatılanların anlaĢılmasında büyük rol oynar. AraĢtırmalar birçok 

temel kavramın okul öncesi yıllarda kazanıldığını belirtir (Boehm, 2001).  
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Prater (1993) kavram kazanımının geliĢiminin soyutlama, genelleme, 

katagorize etme ve sembol ve nesneler arasında iliĢki kurma becerilerine bağlı 

olduğunu ve çocukların çoğunluğunun kavramları gözlem ve deneyim yoluyla 

öğrendiklerini vurgulamıĢtır. Yapılan araĢtırmalar, kavram kazanımlarında erken 

yaĢlarda çocuğa sağlanan zengin uyarıcılı çevrenin ve çocuğun bu çevreyle 

etkileĢiminden elde ettiği deneyimlerin etkili olduğunu göstermektedir (Ürkün, 1992; 

Arı ve ark., 1994; Akman, 1995; KurtuluĢ, 1999; Çağlak, 1999; Grubb, 2000; Dere, 

2000; Panter 2000; Panter and Bracken 2000, 2009; Üstün ve Akman, 2003; Sancak, 

2003; Li ve Atkins, 2004; Çelik, 2005; Aral ve Bütün Ayhan, 2006; Toran, 2011 

Bracken ve Crowford, 2010).  

 

Okul baĢarısı için gerekli olan temel kavramların belirlenmesi öğretmenler 

için önemlidir. Yapılan çalıĢmalar, temel iliĢkisel kavramlar ile birinci sınıftaki 

akademik baĢarı arasında iliĢki olduğunu, okula baĢlarken temel kavramlara sahip 

olmayan çocukların, birinci sınıfta akademik baĢarılarının da düĢük olduğunu 

göstermiĢtir (Boehm, 2001; Uyanık Balat, 2003; Sucuoğlu vd., 2008; Bracken ve 

Panter, 2011).  

 

Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların bu kritik dönemlerinde 

kavramları kazanmalarına yönelik eğitim programlarının uygulaması önemli bir yere 

sahiptir. Okul öncesi eğitim programında önemli bir yere sahip olan kavram 

çalıĢmaları çocukların ileriki dönemlerde okuma- yazma becerilerinin desteklenmesi 

için gerekli görsel algı, dikkat ve bellek, iĢitsel algı, el becerileri, özbakım 

çalıĢmaları ile birlikte temel kavram çalıĢmaları da önemli bir yer tutmaktadır. 

  

Çocuklar kavramları somut düzeylerde kullanmadan daha kısa ve soyut 

(düĢünce destekli) düzeylerde kullanmaya doğru geçtiklerinde, temel kavramların 

tam bilgisi karĢılaĢtırma, muhakeme yapma, problem çözme ve genel düĢünme 

yetenekleri için çok önemli hale gelir ( Klausmeier,1990,1992; Siegler,1998). 
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2.3.5. Çocukta Kavram GeliĢimi  

 

Çocukların zeka yaĢı ile temel iliĢkisel kavramlar arasında yakın bir iliĢki 

vardır (Fazio vd., 1993). Okul dönem de çocukların kavramları kazandığı bir 

dönemdir. Bu dönemde çocukların zihinsel yapı taĢları olarak tanımlanan 

kavramların büyük bir çoğunluğu kazanılmaktadır. Kavramlar bilgilerin yapıtaĢını 

oluĢturur. 2-7 yaĢ arasında çocuklar yetiĢkinlerle iletiĢim kurarak, çevresindeki 

olayları gözlemleyerek, çevresiyle iletiĢim kurarak dünyayı anlamaya çalıĢırken bir 

çok kavramı öğrenirler. Ġnsanlar çocukluktan baĢlayarak düĢüncenin birimi olan 

kavramları ve onları ifade etmekte kullandığımız sözcükleri öğrenir, kavramları 

sınıflar ve aralarındaki iliĢkileri bulurlar. Böylece bilgilerine anlam kazandırarak 

yeni bilgiler üretir (Broody ve Ginsburg, 1986; Boehm, 2001; Gelman, 2006). 

Çocuklarda kavramların yerleĢmesi yavaĢ ve oldukça zor bir süreçtir. Çocuklar 

günlük yaĢamlarında sürekli yeni kavramlarla karĢılaĢırlar. Bu durumda kendilerinde 

var olan eski kavramlar ile yeni kavramlar arasında düzenlemeler yaparak yeni 

kavramlar yaratılar (Arı vd. 1994; Manocha ve Narang, 2004). Bu süreç içsel bir 

süreçtir. Bu nedenle çocukta algısal uyarıcıları düzenleme yeteneği geliĢtikçe, 

kavramlar kazanılmaya baĢlanır (Üstün ve Akman, 2003). ĠĢlem öncesi dönemde 

çocuklar kavramları yetiĢkinler gibi geliĢtirmeye baĢlarlar ve dil gelisimleri ile 

birlikte kavram geliĢimleride hzılıdır. Bu dönemde uzun-kısa, ağır-hafif, büyük-

küçük, kare-yuvarlak gibi kavramları kullanmaya baĢlarlar (Siegler,1991).  

 

Çocuklar kavramları somut düzeylerde kullanmadan daha kısa ve soyut 

düzeylerde kullanmaya doğru geçtiklerinde, temel kavramların tam bilgisi 

karĢılaĢtırma, muhakeme yapma, problem çözme ve genel düĢünme yetenekleri için 

çok önemli hale gelir (Klausmeier,1990,1992; Siegler,1998). 

 

Kavramlar biliĢsel yaĢamımızın merkezi olarak düĢünülür. Kavramlar kiĢinin 

dünyasının fonksiyonel küçük parçalara ayrılmasına yardımcı olur. Çocuklar duyu 

organları aracılığıyla dıĢ dünyadan bilgi edinirler. Duyu organları bağımsız çalıĢır ve 

baĢlangıçta duyulardan gelen veriler düzensiz, karmaĢık, anlamsız ve hamdır. Bu 
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duyuların anlam ifade edebilmesi için organize edilmesi, birbiri ile iliĢkilendirilmesi 

ve önceki deneyimleriyle karĢılaĢtırması gerekmektedir (Manocha ve Narang, 2004). 

 

Okul öncesi dönemde biliĢsel geliĢimlerini anlamak için onlarda var olan 

kavramları bilmek büyük önem taĢımaktadır. Kavramlar bireyin zihinde oluĢturduğu 

zihinsel kategorileri ve onların sıklıkla kullandıkları kalıpları göstermektedir.  

Çocuklardaki kavram konularında yapılan çalıĢmaların geçmiĢine baktığımızda 

çocukların kavramları nasıl algılarlarsa o Ģekilde kabullenmelere eğimli oldukları 

görülmüĢtür (Gelman, 2006). Kavram geliĢimi araĢtırmaları çocukların tepkilerinin 

yaĢıyla, geçmiĢ deneyimleriyle ve biliĢsel geliĢim düzeyi ile ilgili olduğunu öne 

sürmektedir (Clark,1983). 

 

Küçük çocukların kavramları, nesneleri algılamaları sınırlı olabilir (Gander ve 

Gardiner 2004). Ġnsanların düĢünce ve duygu zenginliği, eğitimleri ve ihtiyaçlarının 

çeĢitliliği ve geliĢtirdikleri değerlerin niteliği, kısaca insanların yaĢam biçimleri 

kavram oluĢturma ve geliĢtirme sürecini etkiler. Bir baĢka deyiĢle insanların 

yaĢamları, geliĢtirdikleri kavramlarla sınırlı olup kavram oluĢturma düzeyleri yaĢa, 

zekâ ve deneyimlerine bağlı olarak farklılaĢmaktadır (Manocha ve Narang, 2004). 

Kavramların kazanılması bir ve iki yaĢlarından itibaren çevresindeki nesne ve 

insanlarla etkileĢimde bulunmaya baĢladıkça, kavramları kazanmaya baĢlarlar 

(Recchia, 1997; Üstün ve Akman, 2003), dördüncü yaĢta ise kavram kazanımlarında 

hızlı bir ilerleme görülür. Çocuklar akıl yürütme yeteneklerini kullanarak kavramsal 

analizler yapabilmektedir. Bu analizler çocukların yeni kavramlar öğrenmesine 

olanak sağlamaktadır (Arı vd. 2000; Üstün ve Akman, 2003).  

 

Prater (1993) kavram kazanımının geliĢiminin soyutlama, genelleme, 

katagorize etme ve sembol ve nesneler arasında iliĢki kurma becerilerine bağlı 

olduğunu ve çocukların çoğunluğunun kavramları gözlem ve deneyim yoluyla 

öğrendiklerini vurgulamıĢtır.  

 

Okul öncesi dönemde çocuklarda kavramların hiyerarĢik bir örgütlenmesi 

yoktur. Çocuklar ağacı tanımlayabilmekte,  ancak ağacın bir bitki olduğunu 
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kavrayabilmektedirler.  Ġki-dört yaĢ arasındaki çocuklar uçan nesnelere  “kuĢlar”,  

tekerlekli araçlara  “arabalar”  gibi olgunlaĢmamıĢ kavramlar kullanmaktadır. Bir 

kavramın kazanılması için,  kavrama ait bilgilerin öğrenilmesi,  sınıflandırılması ve 

tekrar edilmesi gerekmektedir.  YaĢın ilerlemesiyle çocuklar nesneleri daha fazla 

özelliğine göre iliĢkilendirebilmektedir(Alisinanoğlu vd., 2007; Uyanık-Balat, 2003). 

 

Piaget‟e göre çocuk, kavramları ve nedenleri ayrı dönemlerde ve farklı olarak 

anlar, değerlendirir (Zentall vd., 2002). Piaget, çocuklukta edinilen kavramları ikiye 

ayırır: Ġlki, çocuğun programlı herhangi bir eğitim ve yönlendirmeye tabi 

tutulmaksızın, içinde bulunduğu yaĢ dilimi neticesinde olgunlaĢma sonucu kendi 

zihinsel süreçlerinden geçerek oluĢan ve bilinçli bir öğrenmeye tabi tutulmayan 

“kendiliğinden” (spontaneous)kavramlar; ikincisi, yetiĢkinler ile yetiĢkin dünyasının 

hüküm sürdüğü okulda öğrenilenlerin etkisiyle bilinçli Ģekilde öğrenilen 

“kendiliğinden geliĢmeyen”(non-spontaneous) kavramlardır (Gelman, 2006).  

 

Vygotsky, “kendiliğinden geliĢen” kavramları, çocuğun bireysel 

yaĢantısından geçen ve bilinçli bir iĢlem görmeden öğrenilen “gündelik kavramlar”; 

“kendiliğinden geliĢmeyenleri” ise okul ya da ebeveynler taraından öğretilen ve 

bilinçli iĢlem gören “bilimsel kavramlar” olarak tanımlamıĢtır. Vygotsky, aslında bu 

kavramlar arasında Piaget‟in belirttiği türden bir ayrımın yapılamayacağını söyler ve 

ona göre, her iki proses de en baĢından beri birbirini etkiler. Ġkisi de tek bir prosesin, 

“kavram geliĢimi” nin (concept formation) bir parçasıdır ve, zıt değil, tek bir 

prosestir. Her yaĢta bir kavram, “genelleĢtirme” yoluyla bir temsil edici kelime 

içersinde Ģekillenir, yaĢla beraber kelimenin anlamı evrimleĢir. Kavram geliĢimiyle 

sonuçlanan proseslerin geliĢimi, çocukluğun erken zamanlarında baĢlar ama kavram 

geliĢimi için gereken zihinsel iĢlevlere ancak erinlikte (puberty) ulaĢılır. Kavramın 

geliĢmesi, sınıf içinde verilen eğitimin sonucuna mı yoksa çocuğun kendi öznel 

deneyimlerine mi bağlı olduğuna göre değiĢir. Yani “abi” kavramıyla 

“sömürge”kavramının biçimlenmesi aynı yolu izlemez (Erdener, 2009).  

 

Vygotsky‟e göre bir nesneyi herhangi bir kelimeyle eĢleĢtirmek kavram 

olusturmada tek baĢina yeterli değildir. Vygotsky bu görüsünü D. Usnadze‟nin 
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çalıĢmalarında temellendirmiĢtir: “Okul öncesi çocuklarda kavram oluĢturma 

konusunda yaptığı ayrıntılı deneysel incelemede, bu yaĢtaki bir çocuğun sorunlara  

kavramlar kullanarak bu iĢi yapan bir yetiĢkininki gibi yaklaĢtığını, ancak bu 

sorunların çözümünde tamamen farklı bir yol izlediğini göstermiĢtir. Bunlardan 

ancak, bir yetiĢkinin kavramsal düĢüncesi ile küçük çocuklara özgü düĢünce 

biçimleri arasında esas farkı yaratanın amaç ya da belirleme eğilimi olmayıp, bu 

araĢtırmacıların incelemediği baĢka bazı etkenler olduğu sonucu çıkartılabilir. 

Usnadze, tam anlamıyla oluĢmuĢ kavramlar göreli olarak geç ortaya çıkmakla 

birlikte, çocukların sözcükleri kullanmaya ve bunların yardımıyla gerek yetiĢkinlerle 

gerekse kendi aralarında karĢılıklı anlaĢma sağlamaya erken çağlarda baĢladıklarına 

iĢaret etmektedir. Buradan da sözcüklerin kavramların iĢlevini üstlendiği ve bunların, 

kavramların geliĢimi tamamlanmıĢ düĢünceye özgü düzeyine ulaĢmadan çok önce 

iletiĢim araçları olarak hizmet edebileceği sonucuna varmaktadır.” (Vygotsky, 1998). 

GeliĢim sürecinde çocuklar bazı kavramları tam olarak bilemedikleri ve 

anlayamadıkları halde kullanırlar ve bu bağlamda yetiĢkinler tarafından olumlu 

tepkiler alırlar. YetiĢkinler bu noktada çocukların anlama düzeylerinin onların 

sergiledikleri davranıĢlarla doğru orantılı olduğunu düĢünür (Uyanık Balat, 2003).  

 

Çocukluğun ilk yıllarında çocuktaki kavram sayısının geometrik bir dizide 

arttığı belirtilmektedir. ĠĢlem öncesi çocuğun kavramlarını karakterize eden beĢ 

özellik vardır ve üç yaĢındaki bir çocukla altı yaĢındaki bir çocuğa göre daha 

belirgindir. Bunlar;  

 

- Basitlik: Kavramlar bir ya da birçok öğe tarafından tanımlanır. Bunun 

nedeni çocuğun merkezileĢmeye olan eğilimi ve birkaç boyuttan fazlasına 

dikkatini aynı anda yoğunlaĢtırmasıdır.  

 

- Kendine özgelik: Bu dönem çocukları kendilerine özgü kavramları vardır 

ve bu kavramlar toplum tarafından kolayca anlaĢılmaz. 
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- Güvenilmezlik: Çocuğun kullandığı kavramın tanımı zaman zaman 

değiĢebilir. Bu dönemde çocuklarının kullandıkları kavramlar çocuk 

tarafından iyi bir Ģekilde tanımlanmamasından kaynaklanmaktadır. 

 

- Mutlaklık: 2-7 yaĢ arasında çocukların kullandığı kavramlar mutlak 

olarak tanımlanmıĢtır. Eğer bir nesne veya olay bir kavramı temsil 

ediyorsa aynı anda bir diğer kavramı temsil etmez, yani çocuğa göre bir 

Ģey ya büyük ya da küçüktür. 

 

- EriĢilmezlik: Çocuklar sanki davranıĢları bir kavram tarafından 

yönlendiriliyormuĢ gibi hareket ederler. Ancak genellikle bir kavramı 

betimlemek ve ya gereksinim olduğu zaman bu kavramı kullanmak onlar 

için imkansızdır (Arı vd.1994).    

 

 

2.3.5.1. Zaman Kavramının GeliĢimi  

 

zaman kavramı çok kompleks ve anlaĢılması güç bir kavram olduğunu gibi  

zaman kavramının çocuklar tarafından nasıl algılandığı ve bunun ölçülmeside 

oldukça zordur(Panagiotakopoulos ve Ioannidis, 2002). Zaman kavramı;  çocuk 

doğduğu andan itibaren geliĢmeye baĢlayıp olup bir kendi deneyim ve yaĢadığı 

çevreden edindiği gözlemlerle temelleri atılmaya baĢlar. 3- 5 aylık çocuklar zamanı 

annelerinin emzirme vakti, alt değiĢtirme vb.. gibi aktivitelerine göre zamanla ilgili 

ilk deneyimlerini oluĢturmaya baĢlarlar (Siegler, 1991). Bir buçuk- iki yaĢlarındaki 

çocuk yakın çevresindeki kiĢilerin hareketlerini anlamlandırmaya çalıĢarak zamanla 

ilgili ilk öğrenmeler baĢlar (örneğin, anne gitti, baba gitti, anne geldi vb.). Ġki- dört 

yaĢlarında ise daha çok Ģimdiki zamanla ilgilenirler. Sonra ise geleceği, daha sonra 

da geçmiĢe iliĢkin sözcükler kullanırlar (Cantekinler vd, 2002). 

Okul öncesi döenm de çocuk zamanın üç boyutu ile ilgilidir.  

 

- Ġlk zaman boyutu; tamamen kendi deneyimleri ile elde ettiği, kendi geçmiĢi, 

Ģuanı ve geleceğini içeren zaman boyutudur. Örneğin çocuklar cümlelerinde “ 
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ben bebekken, dün dedem gelince, parka gidince” gibi zaman ifadeleri sıkça 

duyulmaktadır.  

 

- Ġkinci zaman boyutu; çocuğun dahil olduğu sosyal etkinliklerin süre ve sırasının 

farkında olmasını içeren sosyal etkinlik boyutudur. Çocuklar bir sıra izleyen 

etkinliklerin sırasını kavrayabilmektedirler. “Önce ablam geldi, sonra babam 

geldi” gibi..  

 

- Üçüncü zaman boyutu; zamanı gösteren araçlardan zamanı öğrenmektir. Saat, 

takvim vb.. gibi. Gerçek anlamda somut iĢlemler döneminden önce kazanılması 

mümkün olmamakla birlikte; dakika, saat, gün, hafta, ay gibi zaman dilimlerini 

içeren ifade dilini öğrenebilmekte ve zaman araçlarının isimlerini öğrenip, 

görünce adlandırmaktadırlar (Siegler, 1991; Charlesworth ve Radeloff, 1991). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zaman kavramı soyut bir kavram olması nedeniyle özellikle iĢlem öncesi 

dönemde kazanmaları zordur. Zaman algısı da dil gibi, kiĢinin doğuĢtan getirdiği bir 

takım yetileri sosyal etkileĢimle geliĢtirmesi esasına dayanan bir beceri olduğu için 

öğrenilmesi gerekir. Ancak, zaman doğası itibariyle soyut olduğu için çocuklar onu 

birden bire anlamakta, kavramakta zorlanırlar (Naylor ve Diem, 1987). Piaget‟e göre 

çocuklarda zaman kavramının geliĢimi uzun ve zor bir süreçtir. Çocukta zaman 

kavramının geliĢmesi için zihinsel bir yapılaĢmaya ihtiyaç vardır. Piaget zaman 

kavramının kazanılmasını mesafe, zaman, hareket ve hızla bağlantılı olarak 

incelemektedir (Arı vd. 1994; Cantekin vd. 2000). Ancak, Piaget‟in ifadesi ile zaman 

kavramının ve algısının özümsenebilmesi için bireyin belli bir zihinsel yeterliliğe ve 

yaĢantısal birikime sahip olması gerektiği de açıklanmıĢtır.  

 

Bebeklikteki zaman kavramı daha çok “Ģimdi” ile kısıtlıdır. Çocuk 2 yaĢında 

iken çok az sayıda geleceği belirleyen sözcükler kullanır (sonra, bir dakika sonra 

gibi). GeçmiĢ ise, en son oluĢan zaman kavramıdır (36 ay dolaylarında oluĢur). ġu 

halde 18-48 aylar arasında önce Ģimdiyi, sonra geleceği (30 ay dolaylarında) ve en 

son geçmiĢi belirleyen sözcükler kullanılır (FiĢek ve Yıldırım, 1983). Çocuk 

bebeklikten zaman kavramını tam bilmeyerek ve anlamayarak çıkar. 2-4 yaĢları 

arasında günlük etkinlikleri zamanla bağdaĢtırmaya baĢlar; böylece akĢam yemeğinin 
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ne zaman yeneceğini, babanın eve ne zaman geleceğini ve yatma zamanını bilir. 

Küçük çocukların sınırlı bir zaman kavramı vardır. Çocuklar konuĢmalarında hemen 

hemen her zaman Ģimdiki zamanı kullanırlar. YaklaĢık olarak 3 yaĢ civarında geçmiĢ 

ve gelecekle ilgili sözcükleri anlamaya çalıĢırlar (Friedman, 1992).  

 

Dört-altı yaĢ arasındaki çocukların günlük aktiviteleri ve mevsimleri dogru 

olarak sıraladıkları ve sekiz yasına kadar da hafta içindeki günleri ve ayları 

sıralamayı kazandıkları belirtilmektedir (Friedman 1986; Siegler, 1991). Bir buçuk-

iki yaslarında çocuk yakın, geçmis ve gelecek zamanı yetiskinleri taklit ederek 

kullanır. Ġki-dört yas arasındaki çocuklar daha çok simdiki zamanla ilgilenirler. 

Çocuk zaman kavramını anlamaya basladıkça bazı olaylarla günün belirli zamanları 

arasındaki iliĢkiyi de kurabilir (Friedman 1986). Yine Friedman (1992)‟nın 36 

anaokulu öğrecisinin geçmiĢ ve gelecek zaman kavramı anlamalarını belirlemek 

üzere yaptığı çalıĢma sonunda da 4- 5 yaĢ grubunda yer alan bütün çocukların belli 

zaman kavramlarını doğru algılayarak, doğru yerlerde kullandıklarını belirtmiĢtir. 

Ancak çocuklar zaman kavramını kullanmaya baĢladıklarında “bugün” kavramını 

bilmelerine rağmen zamanı geldiğinde “yarın”ın da “bugün” olacağını 

karıĢtırmaktadırlar (Eliason ve Jenkins, 2003).  

 

Zamansal sıralama ile ilgili yapılan çalıĢmalar, çocukların aynı yetiĢkinler 

gibi, zamansal bir diziden nedensellik iliĢkilerini tayin edebilmeleridir. Çocuklar için 

zaman, her yerde aynı Ģekilde geçen tek boyutlu ve bir biçimli bir kavram değildir. 

Piaget‟ye göre küçük çocuklar “birbirini izleme” ile “süre”yi mantıksal olarak 

birbirine bağlamada baĢarısızdırlar. YetiĢkinler için aynı anda baĢlayan ve biten iki 

olayın süreleri eĢit olmak zorundadır. Ama birçok çocuk bu akıl yürütmeyi 

becerememektedir ( Akman, 1995). Aynı Ģekilde okulöncesi çocuk öğleden evvel ve 

sonra ile haftanın günlerini ayırt etmede güçlük çeker (FiĢek ve Yıldırım, 1983). 

Zaman kavramı, çocuklar tarafından yetiĢkinlik dönemine kadar tam olarak 

anlaĢılamaz (Naylor ve Diem, 1987).  
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2.3.5.2. Hacim, Boyut ve Miktar kavramının geliĢimi  

 

Okul öncesi çocukları iĢlem öncesi dönemde oldukları için, bu dönemde çoğu 

sayı, ağırlık, hacim, alan ve uzunluk korunumu ile ilgili kavramları henüz 

kazanmamıĢlardır. Bir nesnenin görünüĢü değiĢse bile uzunluk,  hacim,  ağırlık ve 

miktarının değiĢmemesi korunum olarak adlandırılmaktadır. Çocuklar herhangi bir 

nesneye bir Ģeyler eklenip çıkarılmadıkça miktarının değiĢmeyeceği gerçeğini 

(korunum- değiĢmezlik ilkesi) kavramaya baĢlarlar.  Piaget bu yeteneğin iĢlem 

öncesi dönemin bitmesini ve somut iĢlemler döneminin baĢlamasını ifade ettiğini 

belirtmektedir (Arı, 2006; Köksal Akyol, 2007; Erden ve Akman,2008; Bayhan ve 

Artan, 2009; Senemoğlu, 2010; Miller, 2011).  

 

Somut iĢlemler döneminin baĢından itibaren madde, sıvı miktarı, sayı ve alan 

korunumu hacim korunumu somut iĢlemler döneminin sonuna doğru kavranmaya 

baĢlanır. Piaget‟ye göre bir çocuk 3-4 yaĢında nicelik kavramına sahiptir. Örneğin, 

okul öncesi dönemde aynı boyuttaki iki bardakta eĢit miktarda sıvı olduğu konusunda 

çocuk hem fikirdir. Yalnız bardaklardan birindeki sıvıyı daha uzun ve ince bir kaba 

boĢaltır. Kaplardaki su miktarlarını sorduğunda uzun ve ince kaptaki su miktarının 

fazla olduğunu söyler. Altı- yedi yaĢından önce çoğu çocuk bir niceliğin Ģeklini 

değiĢtirmekle onun miktarının değiĢmeyeceğini anlamamaktadır. Küçük çocuklarda 

var olan nicelik kavramı yetiĢkinlerin ve büyük çocuklarca kabul edilen nicelik 

kavramından oldukça farklıdır (Gander ve Gardiner, 1995; Evans,1999). Az- Çok, 

biraz en çok kavramlarının anlamlarını beĢ-altı yaĢında artık doğru Ģekilde kullanırlar 

(Ataman, 2004). Baroody‟e (1987) göre bir çocuk okula baĢlama yaĢına gelmesine 

rağmen sezgisel olarak çok olanı seçemiyorsa risk grubuna girmektedir. Az olanı 

öğrenme çok olanı öğrenmeye göre öğrenilmesi zordur ve geç öğrenilmektedir. 

Örneğin; küçük çocuklar kaç tane olduğunu sayamasalar bile gruplar arası fark çok 

olduğunda iki nesne grubunun kapladığı alanın büyüklüğünden yola çıkarak hangi 

grubun daha çok nesneden oluĢtuğunu gösterebilirler(Akt. Güven, 2002) 

 

 Boyut kavramının geliĢimi iki veya daha fazla nesnenin boyutları arasında 

kıyaslamalar yapmayı içermektedir.  Sıralama yapma,  elemanları boyut gibi belirli 
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bir kurala göre belirli bir düzende ayarlamaktır.  Çocuklar,  boyuta göre bir dizi 

oluĢturduklarında,  elemanları küçükten büyüğe doğru sıralamaktadırlar. Boyut 

kavramı, göreli ve kıyasa dayanan bir kavramdır; baĢka bir anlatımla tikel bir nesne, 

kıyaslandığı veya iliĢkilendirildiği nesnenin boyutuna bağlı olarak daha büyük veya 

daha küçük olarak değerlendirilmektedir. Çocuklar seri yapma ve boyutu öğrenirken, 

içinde boyut kıyaslamaları ve seri nesneleri bulunan günlük deneyimler 

yaĢamalıdırlar. Çocuklar sıklıkla boyutu kendileriyle veya kendi vücutlarıyla 

iliĢkilendirmektedirler. Bir nesnenin çocuktan uzaklığı,   çocuğun bu nesnenin 

boyutunu değerlendirmesini etkiler ve çocuklar kendileriyle bir nesne arasındaki 

uzaklık azaldıkça veya arttıkça kıyaslama yapmada ve karar vermede zorluklar 

yaĢamaktadırlar.  Kendilerinden daha büyük olan nesneler  “büyük”  ve daha küçük 

olan nesneler de “küçük”türler(Eliason ve Jenkins, 2003). 

 

Büyük ve küçük kavramı çok küçük yaĢta öğrenilmesine karĢın çocukların 

anlam olarak bu kavramları kazanmaları daha geç olmaktadır.   AraĢtırmalar okul 

öncesi dönemdeki çocukların büyük sözcüğünü yorumlamada güçlük çektiğini 

göstermektedir.  Dört beĢ yaĢlarındaki çocuklar genelde “büyük” kavramını uzun 

olarak yorumlarken, üç yaĢındaki çocuklar ise büyük kavramına iliĢkin tutarlı ve 

sürekli yorum yapmada zorluk çekmektedir. Çocuklar bu dönemde nesnenin 

görünümünün etkisinde oldukları için büyük kavramını nesnelerin görünümüne göre 

değerlendirmektedirler  (Ebeling ve Gelman 1988,  Coley ve Gelman 1989, Resnick 

1989; Akt. Aral ve Bütün Ayhan, 2006). Ġlk baĢlarda büyüklük kavramı, çocuklar 

için zor anlaĢılan bir kavramdır. Çocuklar deneme yanılma yoluyla oyuncaklarını 

kullanarak büyüklük kavramına iliĢkin kelimelerde de artıĢ olur (Akman, 1995).  

 

 2.3.5.3. Uzaysal kavramların geliĢimi  

 

Uzaysal algı kavramı nesneler arası mesafe, nesneler arası iliĢkiler ve kiĢinin 

vücudunun yönünü içermektedir (Charlesworth ve Radeloff,1991). Çocuklarda 

mekânın algılanması çok erken yaĢlarda ortaya çıkmaktadır. Uzaysal algının geliĢimi 

ile ilgili çalıĢmalarda dört-beĢ haftalık bebeklerin bir, bir buçuk metre mesafedeki bir 

nesneye gözleri ile odaklandıklarını, iki-dört aylık bebeklerin hareket eden nesneyi 



55 

 

gözleriyle takip edebildikleri vurgulanmıĢtır.  Çocukların mekanı algılamalarında 

yürümeye baĢlamaları oldukça önemli bir geliĢmedir. Çocuklar bir yerden bir yere 

hareket ederken bir nesnenin bir nesneye olan uzaklığını da algılayabilmektedir 

(Siegler, 1991; AktaĢ Arnas, 2009; Aral ve Bütün Ayhan, 2006). Bebeklerde görülen 

nesneye gözle odaklanma, hareket eden nesneyi takip ve daha sonra bedenini hareket 

ettirerek nesne takibi uzaysal algının temelini oluĢturmaktadır. Gerçek anlamda 

mekân hâkimiyeti ise yürüme ile baĢlar.  Dört yaĢından küçük çocuklar açık-kapalı, 

içinde-dıĢında, ayrı-birleĢik gibi kavramları ve çevrelerindeki nesnelerin Ģekil ve 

boyutlarını algılamaya baĢlamaktadır. Bu dönemde çocuk bir noktaya odaklanarak 

baĢka bir noktadan nesnenin nasıl göründüğünü algılayamamakta ve nesnelerin Ģekil 

ve boyutlarının değiĢmez olduğunun farkına varamamaktadır (Siegler, 1991; AktaĢ 

Arnas, 2009; Aral ve Bütün Ayhan, 2005). Okul öncesi dönemdeki çocuklar bir 

nesne veya kiĢi ile kendi pozisyonu arasındaki iliĢkiyi belirtmek için “önünde, 

arkasında, altında, arasında, yanında, aynı veya farklı yönde” gibi kelimeleri, kiĢi 

veya nesnenin bir yerden diğer yere nasıl hareket ettiğini tanımlamak için “buradan 

oraya”, “önden arkaya” gibi terimleri sık sık kullanırlar (AktaĢ 2002). 

 

Küçük çocuklar, açıları, Ģekilleri fiziksel dünyaya bakarak öğrenirler. Uzaysal 

kavramlar ise insanlar ve nesneler arasındaki iliĢkiler hakkında bilgi edinmeyi 

öğretir. Tahmin etme, bir nesnenin büyüklüğü ve ağırlığı ile ilgili olarak fikir 

yürütmedir. Bu tahminler yapılırken sayılar ve ölçüler kullanılır. Çok küçük çocuklar 

doğru tahminlerde bulunamazlar çünkü bunlarla ilgili kavramları henüz 

öğrenmemiĢlerdir. Deneyim yetersizliğinden dolayı çocuklar,   bir nesnenin farklı 

uzaysal görünümleri olacağının farkına varamazlar. Bunun sonucu olarak;  bir 

nesnenin diğerinin soluna-sağına, önüne veya arkasına yerleĢtirildiğini söylemekte 

zorlanmakta, nesnenin ters mi yoksa düz mü durduğuna karar verirken 

ĢaĢırabilmektedirler (Akman, 1995).  

 

Piaget'nin uzaysal kavramların geliĢimi ile ilgili görüĢünün en önemli 

noktalarından biri de uzaysal kavramların geliĢiminin gerçek dünya ile olan aktif 

etkileĢimi olumlu yönde etkilediği ve algı ile temsil arasında bir fark olduğudur 

(Siegler, 1991). ÇeĢitli renkte, boyda ve yapıda materyalin sınıf ortamında bulunması 
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uzaysal kavramların Ģekil kavramlarının keĢfi açısından çok önemlidir. Donaldson'a 

göre (1992) uzaysal düĢüncenin geliĢimini olumlu Ģekilde etkileyecek en zengin ve 

etkili ortam yapılandırılmıĢ oyun yaĢantıları ile mümkündür (Akman, 2002). 

Mekansal iliĢkileri iyi kavrayamayan çocuklar, yönsellik (aĢağı doğru çıkar, yukarı 

doğru çarp), tahmin yapma (hangi tarafa koyalım?) ve geometri problemlerinde 

sıkıntı çekerler (Hannibal ve Mary, 2002). 

 

 

2.3.5.4. KarĢılama, Sıralama kavramlarının geliĢimi  

 

Piaget‟  e göre okul öncesi dönemdeki çocuklar hiçbir ölçüm yapmadan 

algısal olarak karĢılaĢtırma yaparlar. Çocuklar ancak yönergeleri anladıklarında 

karĢılaĢtırma yapabilirler, nesneleri büyüklüklerine, kapladıkları alana, ağırlıklarına 

yani fiziksel özelliklerine göre karĢılaĢtırabilirler. Aynı zamanda zaman ve ısıya 

yönelik de kıyaslama yapabilirler.  Çocuklar iki nesneyi kıyaslamayı öğrendikten 

sonra üç ya da daha fazla nesneyi de birbiriyle kıyaslayabilirler. Örneğin, nesneleri 

kısadan uzuna, küçükten büyüğe, hafiften ağıra, sıcaktan soğuğa doğru sıraya 

sokabilir (Aral ve Bütün Ayhan, 2006). 

 

 Çocukların karĢılaĢtırma becerileri üç yaĢına doğru çocukların, boyutla ilgili 

kavramlardan uzun-kısayı tanıyıp, bunları ayırt edebilmektedir. Dört- beĢ yaĢındaki 

çocuklarda basit gruplama davranıĢı gözlenebilmektedir. Bu yaĢta çocuklar nesneler 

arası özellikleri belirli ölçülerde basit düzeyde de olsa benzer özellikte olanları ayrı 

grup içinde toplamaktadır. Ancak, nesnelerin gruplandırılması ve gerçek sınıf 

özelliklerine göre bir araya getirilmesi, beĢ yaĢından sonraki yaĢlarda görülmektedir 

(Metin, 1992). Sınıflandırma nesneleri belli bir ortak özelliğe göre(renk, büyüklük- 

küçüklük, cins vb.) gruplara ayırma yeteneğine sınıflama denir (Arı, 2006). Küçük 

çocuklar sınıflama yaparken nesnelerin; renk, Ģekil, boyut, yapısal özellikler gibi 

algısal özelliklerini dikkate alırlar. Ayrıca kullanım yerlerine göre de özellikleri 

(fonksiyon)sınıflandırabilirler. Örneğin araçlar, yiyecekler, kıyafetler gibi. 

Çocuklardan birkaç özelliğe göre sınıflandırma yapması istenildiğinde küçük 

çocuklar bir defada yalnız bir özelliğe göre sınıflandırma yapabilir. Örneğin; 
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çocuklara çeĢitli renklerde kalemler verdiğinizde, ilk olarak renklerine göre 

sınıflandırmaya baĢladıklarını gözlemleriz. Daha sonra onlardan farklı Ģekillerde 

sınıflandırma yapmalarını istediğimizde, çocuklar kalemleri boyutlarına göre 

boyutlarına göre “büyük-küçük” olanlar diye sınıflandırabilirler.  

 

Etkili bir sınıflama sürecinde iki önemli nokta vardır. Birincisi figürleri 

öğrenme gücüdür. Bir grup nesnenin tüm ilgili algısal özelliklerini dikkate almayı, 

kelimelerin anlamını bilmeyi ve bunları bellekte tutmayı gerektirir. Ġkincisi ise 

algıları organize etme gücüdür (Ülgen ve Fidan, 1997).  

 

Dört beĢ yaç çocukları basit gruplama davranıĢı gösterebilir, nesneler arası 

özellikleri belirli ölçülerde anlayabilir ve basit düzeyde benzer özellikte olanları aynı 

grup içinde toplayabilirler. Örneğin; okul öncesi dönemdeki bir çocuk kedileri, 

köpekleri ve çiçekleri gruplayabilir. Gruplama süresi mantıksal ilkeleri kullanmayı 

gerektirir (Cantekin vd. 2000). Piaget‟e göre bireyin gruplama yeteneği geliĢim 

sürecine dayalı olarak değiĢir.  

 

Okul öncesi eğitim düzeyinde gruplama beĢ aĢamada incelenmiĢtir. Bu 

aĢamalar:  

 

Algısal Gruplama: Çocuk tek bir nesneyi görür ve algılar. Zihinsel bir iĢlem 

yapmaz.  

 

Zihinsel Gruplama: Çocuk nesnelerin bazı sıfatlara göre 

gruplandırabileceğini anlar.  

 

Çoklu Gruplama: Çocuk bir nesnenin birden fazla sınıflama yollarının 

olduğunu anlar. Nesneleri, renkleri, Ģekilleri ve hacim farklılıklarına göre 

gruplayabilir.  

 

Farklılıkları Anlayarak Gruplama: Çocuk zihinsel olarak nesnelerin farklı 

özellikleri olduğunu yavaĢ yavaĢ anlamaya baĢlar. 
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Kendi Ġçinde Sınıflama : BeĢ altı yaĢlarında çocuk grupları birbirleriyle 

karĢılaĢtırmaya baĢlar ve bu yaĢlarda gerçek sınıflamayı anlayabilecek düzeye ulaĢır. 

(Cantekinler vd., 2000). 

 

Çocuklar çeĢitli nesneleri büyüklük, doku, tat, renk, ses, Ģekil özelliklerine 

göre sıralamaya baĢlamaktadır (Dere, 2000). Sıralama, nesnelerin ölçülebilen 

özellikleri yönünden diğerlerine oranla “aynı”, “ daha az” veya “ daha fazla” olup 

olmadığının belirlenen sıraya göre nesnelerin düzenlenmesi Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. Sıralama karĢılaĢtırmanın en üst seviyesi olup matematiksel sonuç 

çıkarma ve sayı sisteminin temelini oluĢturmaktadır. Sınıflandırmada çocuklar 

nesnelerin ortak özelliklerine göre nesneleri (örneğin, kırmızı düğmeler bir kutuya, 

mavi düğmeler bir kutuya gibi) gruplama ayırırken, sıralamada bir dizi nesnenin tek 

bir özelliğe göre derece derece değiĢimine (çubukları uzundan kısaya doğru dizme 

gibi), ya da belirli özelliklerin ardıĢık bir düzen içinde yinelenmesine (kırmızı 

düğme, mavi düğme sarı düğme, tekrar kırmızı düğme gibi) dayalı mantıksal bir 

düzenleme yapmaktadır.( AktaĢ Arnas, 2009). Ġki, üç yaĢ arası çocuklar genellikle 

nesneleri küçükten büyüğe doğru sıralayamazken,  daha büyük iĢlem öncesi 

çocukları bunu baĢarmaktadırlar.  ĠĢlem öncesi çocuklar zihinsel olarak, objeleri ve 

fikirleri belli  bir  iliĢki  sırası  ile  yerleĢtirememelerine  rağmen,  somut objelerle bu 

iĢlevi yapmaktadırlar (Puckett ve Black, 2005). 
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2.3. KONU ĠLE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

 

Crager ve Spriggs (1969), beĢ, sekiz, onbir, ondört ve onyedi yaĢ 

gruplarından her birinden on iki öğrencinin oluĢturduğu çalıĢma grubunda, 

çocukların kavram geliĢimlerini değerlendirmeye yönelik yaptığı araĢtırmada 

Kavram Kullanma Testi kullanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda kavram geliĢiminin ve 

kavram kullanımının yaĢlara göre farklılık gösterdiğini, yaĢ grupları büyüdükçe 

soyut kavramları kullanmanın daha baĢarılı olduğunu belirtmiĢtir.  

 

Kaufman ve Kaufman (1977) okul öncesi çocukların sınıf içinde iletiĢimde 

sıklıkla kullanılan kavramları anlamalarına yönelik yaptıkları çalıĢmada, okul öncesi 

kavram testi kullanmıĢlardır. Çocukların öğretmenleri tarafından kullanılan “karĢı”, “ 

geriye doğru”, “önce” ve “aynı” kavramlarını anlamada güçlük çektiklerini 

belirtmiĢlerdir.   

 

Wanska (1984) Uzamsal kavram geliĢimi ve Mekansal Anlama arasındaki 

iliĢkinin incelenmiĢtir. AraĢtırmaya 2-7 yaĢ arasındaki toplam 60 çocuk katılmıĢtır. 

Bu çalıĢmasında Wanska, geniĢ bir çalıĢmanın bir boyutuna yer vermiĢtir. Çocuklara, 

Piaget‟in bir dizi ödevi ve mekânsal kavrama ölçümünü uygulamıĢtır. Bir haftalık 

zaman dilimi içinde tamamlanması gereken 15 ile 30 dakika arası oturumlar 

planlanmıĢtır. Piaget‟in altı dizi ödevinin her biri için 10 çocuk yansız atama yoluyla 

atanmıĢtır. Uygulamalar iki kadın uygulamacı tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Çocukların büyük bir çoğunluğunun, çocukların kendi perspektiflerinin kullanılmıĢ 

olduğu “önünde” ve “arkasında” kavramlarında daha baĢarılı oldukları görülmüĢtür. 

Daha sonra “önünde arkasında” kavramlarını kavramamıĢ çocuklar tekrar 

uygulamaya alınmıĢ. Çocukların büyük bir çoğunluğunun, bir nesnenin önüne veya 

arkasına baĢka bir nesnenin konulması durumunu açıklayabildikleri görülmüĢtür.  Bu 

çalıĢmanın sonucunda görülmüĢtür ki; çocukların uzay kavramları değiĢtikçe, aynı 

zamanda uzamsal konumları kavrama durumları da değiĢmektedir. 

 

Bracken ve arkadaĢları (1987) beyaz ve zenci çocukların Bracken Temel 

Kavram Ölçeği‟ndeki performanslarını değerlendiren bir araĢtırma yapmıĢlardır. 
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AraĢtırmaya yaĢ cinsiyet ve baba öğrenim düzeyine göre eĢleĢtirilmiĢtir. 114 beyaz, 

114 zenci çocuk dâhil edilmiĢtir. Her iki gruptaki çocuklara Bracken Temel Kavram 

Ölçeği uygulanmıĢ ve beyaz çocukların Bracken Temel Kavram ölçeğinden aldıkları  

toplam test puanlarının zenci çocuklardan daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

 

San ve Arı (1988) anaokuluna giden beĢ-altı yaĢ çocuklarının sayı ve miktar 

korunumunun kazanmasında bilgisayarla yapılan eğitimin etkisini incelemiĢlerdir. 

AraĢtırmaya aynı sosyo-ekonomik düzeyde bulunan ve anaokuluna devam eden 

çocuklar dahil edilmiĢtir. ÇalıĢma bir tane deney grubu anaokulu ile bir tane kontrol 

grubu anaokulunun olduğu iki anaokulunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Her iki gruba da 

araĢtırmanın baĢında Piaget‟ in sayı ve miktar korunumu ile ilgili test ön test ve son 

test olarak verilmiĢtir. Deney grubuna bilgisayarla eğitim programı uygulanmıĢ, 

kontrol grubu normal eğitimlerine devam etmiĢlerdir. AraĢtırma sonucunda her iki 

anaokulunda da sayı korunumunu kazanmada, uygulanan eğitim programları 

arasında anlamlı bir fark belirlenmemiĢtir. Çocukların miktar korunumunu 

kazanmalarında bilgisayarla verilen eğitimin daha etkili olduğu saptanmıĢtır. 

 

Coley ve Gelman (1989), nesnenin konumunun çocukların “Büyük” 

sözcüğünü yorumlaması üzerindeki etkilerini incelemiĢlerdir. AraĢtırmaya üç ve beĢ 

yaĢlarında 40 çocuk dahil edilmiĢtir. Çocuklara otuz beĢ çift nesne gösterilerek, her 

çiftteki büyük olan nesneyi gösterilmesi istenmiĢtir. Nesneler masanın üzerine ya 

dikey ya da yatay konumda konularak nesnenin konumu değiĢtirilmiĢtir. Nesnelerin 

büyüklüğünü değerlendirirken, daha büyük çocukların nesneleri yüksekliğine göre 

değerlendirdikleri belirlenmiĢtir. Çocukların tümü nesne yatay konumdayken 

nesnenin kapladığı alana, dikey konumdayken kapladığı alandan daha fazla önem 

vermiĢtir. AraĢtırma sonucunda çocukların nesnenin büyüklüğünü algılamalarında 

nesnenin konumunun ve görünümünün etkili olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Caferoğlu(1991), anaokuluna devam eden üç, dört, beĢ yaĢ çocuklarının renk 

ve büyüklük kavramlarının kavram bilgisi ve sözel ifade yönünden karĢılaĢtırmaları 

incelenmiĢtir. Verilen kavram eğitimi sonucunda 4 v 5 yaĢ çocuklarının renk ve 

büyüklük kavramlarını kazandığı, üç yaĢ çocuklarının sıfatları büyüklüklerine göre 
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ayırt edemediklerini bulmuĢtur. AraĢtırmada çocukların renk ve büyüklük 

kavramlarını kazanmalarında yaĢ ve eğitimin önemli bir faktör olduğunu bulmuĢtur 

Okul öncesi dönemde kavram eğitimleri ile çocukların kavram geliĢimlerinin 

artırılabileceği belirtilmektedir.  

 

Bilir ve arkadaĢları (1992) anaokuluna devam eden dört-altı yaĢ grubundaki 

çocukların nicelik kavramları ile ilgili becerilerini inceledikleri araĢtırma da 

anaokuluna devam eden dört, beĢ ve altı yaĢ grubundan 24 çocuk olmak üzere 

toplam 72 çocuk üzerinde yürütülmüĢtür. Çocukları nicelik kavramlarını belirleme 

yönelik hazırlanan ölçme araçları kullanılan araĢtırma sonucunda “hepsi, çoğu, 

birkaçı ve hiçbiri” kavramlarından çocukların dört yaĢtan altı yaĢa doğru giderek 

artan oranlarda baĢarılı oldukları, hepsi ve hiçbiri kavramlarında, çoğu ve birkaçı 

kavramlarına göre daha baĢarılı oldukları, yarısı, yarısından çoğu ve yarısından azı 

kavramlarında da çocukların dört yaĢtan altı yaĢa doğru giderek artan oranlarda 

baĢarılı oldukları; yarısından azı kavramında yarısı ve yarısından çoğu kavramlarına 

göre de baĢarılı oldukları belirlenmiĢtir. 

 

Ürkün (1992) okul öncesi dönemde 4-5 yaĢlarındaki çocuklara uygulanan 

destekleyici matematiksel kavramlara dayalı eğitim modelinin yaĢa ve cinsiyete bağlı 

olarak farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yaptığı çalıĢmada, 

Biçim (kare, dikdörtgen, altıgen, daire), Renk (kırmızı, mavi, sarı,yeĢil) Büyüklük 

(büyük, küçük), Sıralama (büyükten küçüğe , küçükten büyüğe doğru), Benzerlik 

(aynı-farklı), diziler (dizide aynı olanı bulma, dizide farklı olanı bulma), eĢleĢtirme( 

kareleri eĢleĢtirme, üçgenleri eĢleĢtirme, altıgenleri eĢleĢtirme, daireleri eĢleĢtirme, 

bire bir eĢleĢtirme, renkleri eĢleĢtirme, aynı olanları eĢleĢtirme, farklı olanları 

eĢleĢtirme, büyük olanları eĢleĢtirme, küçük olanları eĢleĢtirme) Yapı (dolu, boĢ), 

Mantıksal Hüküm verme ( eĢit, eĢit değil), Sayılar (bir,iki, üç, dört, beĢ, altı, yedi, 

dokuz, on), Tüme varım, Tümden gelim, Parçalarla oynayalım (tam,yarım,çeyrek.. 

vb) kavramlar verilmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda beĢ yaĢındaki çocukların baĢarısı, 

dört yaĢındakilere göre daha fazla iken, cinsiyet faktörünün önemli olmadığını 

belirtmiĢtir.  
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Bumin (1993), anaokulu eğitimi alan ve almayan çocukların sayı kavramına 

iliĢkin baĢarı düzeylerini cinsiyete göre inceleyen bir araĢtırma yapmıĢtır. 

AraĢtırmaya yaĢları 61-72 ay arasında olan toplam 80 çocuk dahil edilmiĢtir. 

Çocuklar cinsiyete göre eĢitlenmiĢlerdir. AraĢtırmada öncelikle en az bir yıl 

anaokuluna devam eden kırk çocuğa sayı kavramları testi uygulanmıĢ, ikinci 

aĢamada ise anaokuluna yeni baĢlayan ve daha önce hiç anaokulu deneyimi olmayan 

40 çocuğa aynı test uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda anaokulunda alınan eğitimin 

çocukların sayı kavramına iliĢkin baĢarılarını etkilediği belirlenmiĢtir. 

 

Arı vd. (1994) dört-altı yaĢ arasında anaokuluna giden ve gitmeyen 

çocukların kavram geliĢimlerini karĢılaĢtırmalı olarak incelemiĢlerdir. AraĢtırmaya 

yaĢları dört-altı arasında ana okuluna devam eden ve etmeyen 114 çocuk dahil 

edilmiĢtir. AraĢtırmada veri toplama yöntemi olarak Bracken Screening Concept 

Testi‟nin A ve B formları kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda çocukların kavram 

geliĢimlerinde eğitimin çok önemli olduğu saptanmıĢtır. 

 

Akman (1995) anaokuluna devam eden 40-69 aylık çocukların kavram 

geliĢimlerinde, kavram eğitimin etkisini incelemiĢtir. AraĢtırmaya 80 çocuk deney 

grubu, 80 ise kontrol grubu olmak üzere toplam 160 çocuk dahil edilmiĢ her iki 

grupta da çocuk sayıları cinsiyete göre eĢitlenmiĢtir. Kavram eğitimi verilirken 40-54 

aylık ve 55-69 aylık çocuklarla ayrı ayrı iki grup halinde çalıĢılmıĢ, deney gruplarına 

üç ay süreyle kavram eğitimi verilmiĢtir. AraĢtırmada ön test ve son test olarak 

Bracken Temel Kavram ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda deney ve kontrol 

gruplarındaki 40-69 aylık çocukların SRC (renk, harf, sayı/sayma, kıyaslama sekil) 

alt testinden, uzaysal kavramlar, sosyal/duygusal kavramlar, büyüklük kavramı, 

doku/materyal kavramları, nicelik kavramından ve toplam kavramdan aldıkları son 

test puan ortalamalarının deney ve kontrol grupları arasındaki farkı önemli 

bulunmuĢtur. Deney ve kontrol gruplarındaki 40-54 ve 55- 69 aylık çocukların 

aldıkları toplam kavram ön test-son test puan ortalamaları arasındaki fark her iki 

grupta da önemli bulunmuĢtur. 
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Scott (1997), okul öncesi dönem çocuklarının günlük yaĢamda 

konuĢmalarındaki bazı zaman kavramlarını edinimlerini belirlemek amacıyla yaptığı 

çalıĢmada, bir gündüz bakımevine devam eden 3, 4, 5 ve 6 yaĢları oluĢturmaktadır. 

Her yaĢ grubunda 20 çocuk olmak üzere toplam 80 çocuk çalıĢmanın örneklemini 

oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın sonuçları, daha büyük yaĢlardaki çocukların zamanla 

ilgili sorulan sorulara daha geçerli cevaplar verdiklerini göstermektedir. Her soru 

çifti için (geçmiĢte kısa/uzun zaman; gelecekte kısa/uzun zaman), geçerli cevaplar, 

olayların Ģu andan uzaklıklarına uygun bir biçimde akla getirilip getirilmediğine 

karar vermek için karĢılaĢtırıldı. Her ikisinin de zamana ait cetvel üzerinden geldiği, 

hatırlama ve tahminde bulunma sorularına örnekler vermede, 3 yaĢındaki çocukların 

çok iyi bir eğilime sahip oldukları, ancak desteklenmedikleri takdirde, 3 yaĢından 

sonra bu eğilimde fark edilebilir oranda azalma olduğu görülmüĢtür. Scott bu 

çalıĢmasında, büyük çocukların küçük çocuklara göre zaman kavramını daha 

ustalıkla kullandıklarını,  zamanla ilgili konumların ve aralıkların adlandırılması 

yaĢın ilerlemesine bağlı olarak arttığını bulmuĢtur. 

 

Atay ve Kaptan (1999) zihinsel engelli bir çocuğa kavram öğretiminde ayırt 

edici uyaran kullanımının, kavram eğitimi üzerindeki etkilerini incelemek amacı ile 

yaptıkları araĢtırma vaka çalıĢması olarak planlanmıĢ ve bir özel eğitim merkezine 

devam eden 1986 doğumlu bir erkek çocuk üzerinde yürütmüĢlerdir. AraĢtırma tek 

denekli araĢtırma modellerinden dönüĢümlü uygulamalar modeline göre 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Daire ve kare kavramlarının öğretimi için iki ayrı öğretim 

modülü hazırlanmıĢ ve kavramlara iliĢkin altı değerlendirme bildirimi ve her 

bildirime iliĢkin araç setleri hazırlanmıĢtır. AraĢtırma verileri haftada üç seans olmak 

üzere toplam on iki seansta toplanmıĢtır. AraĢtırmada iki farklı Ģekil kavramının 

öğretiminde sabit renk ve değiĢken renkler kullanılmıĢ araĢtırma sonucunda farklı 

renk kavramları ile daire Ģekil kavramının öğretiminin, sarı renk kavramı kullanılarak 

kare Ģekil kavramı öğretimine kıyasla daha etkili olduğu bulunmuĢtur. 

 

Zhou ve Boehm (1999) Çinli ve Amerikalı çocukların temel kavram 

bilgilerini karĢılaĢtırmak amacıyla yaptıkları çalıĢmada, anasınıfı, birinci sınıf ve 

ikinci sınıf öğrencilerinden oluĢan toplam 300 çocuk oluĢturmuĢtur. Boehm  Temel  
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Kavramlar  Testi-Okul  Öncesi  (Boehm, 1986) kullanılan çalıĢma sonucunda 

anasınıfına devam eden çocukların testten aldıkları toplam puanlara bakıldığında 

Çinli çocuklar ile Amerikalı çocuklar arasında toplam puan ortalamaları açısından 

fark bulunmamaktadır. Ancak Çinli çocukların “ayrı, en dar, en az, önce, altta ve 

üstte” kavramlarını bilme oranının Amerikalı yaĢıtlarına oranla daha fazla olduğu 

saptanmıĢtır  

 

KurtuluĢ (1999), okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beĢ-altı yaĢ grubu 

çocuklarına yaratıcı etkinlikler yoluyla zaman kavramı öğretimine iliĢkin bir 

araĢtırma yapmıĢtır. AraĢtırmaya anasınıfına devam eden beĢ-altı yaĢ grubundan 

toplam 38 çocuk dahil edilmiĢ, çocuklar deney ve kontrol grubu olarak 

ayrılmıĢlardır. Deney grubundaki çocuklara üç hafta süreyle araĢtırmacı tarafından 

oluĢturulan yaratıcı program uygulanmıĢtır. Bu sürede kontrol grubundaki çocuklar 

müfredat programındaki programlarına devam etmiĢlerdir. AraĢtırmada ölçme aracı 

olarak „Zaman Kavramı Ölçeği‟ kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda deney 

grubundaki çocukların zaman kavramına iliĢkin becerilerinin kontrol grubundaki 

çocuklara göre yüksek oldugu belirlenmiĢtir. 

 

Choi ve arkadaĢlarının (1999) yapmıĢ olduğu 18-23 ay arasında bulunan, ana 

dili Ġngilizce olan ve anadilini Korece olan iki farklı grup üzerinde yapmıĢtır. 

Uzamsal terimleri birbirinden çok farklı olarak sınıflandıran iki ayrı dilde, küçük 

çocukların uzamsal terimleri nasıl kavradıklarını araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmada 

araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen testler eĢ zamanlı olarak uygulanmıĢtır. Bu 

araĢtırmada uzamsal olarak alınan sadece “içinde” ve “üzerinde” sözcükleri 

olmuĢtur. ÇalıĢmanın sonucunda çocukların “içinde” ve “üzerinde” sözcüklerinin 

farkındalığına 18-23 ay aralığında vardıkları görülmüĢtür. 

 

Grubb (2000) bilgisayara destekli eğitim alan çocuklar ile, almayan 

çocukların kavram geliĢimlerini karĢılaĢtırdıkları araĢtırmada, deney grubuna 17, 

kontrol grubuna 18 olmak üzere araĢtırmaya toplam 35 çocuk dahil edilmiĢtir. 

Bilgisayar destekli eğitim alan çocuklara her gün yarım saat süreyle birebir sınıfta 

eğitim verilmiĢ ve gün içinde de sınıfta bulunan bilgisayarın kullanılmasına izin 
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verilmiĢtir. Geleneksel anaokulu programında ise çocuklara bilgisayara oyun 

aktivitesinden sonra grup olarak eğitim verilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda deney 

grubundaki çocukların kavram geliĢimlerinin kontrol grubundaki çocuklardan hızlı 

olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Akman ve arkadaĢları (2000) anaokuluna devam eden altı yaĢ çocuklarının 

kavramsal geliĢimlerini incelemiĢlerdir. AraĢtırmaya özel bir anaokuluna ve bir 

devlet anaokuluna devam eden 24 kız, 16 erkek çocuk olmak üzere 40 çocuk dahil 

edilmiĢtir. Çocukların kavramsal geliĢimleri Bracken Temel Kavram Ölçegi ile 

değerlendirilmiĢ araĢtırma sonucunda SRC (renk, harf, sayı/sayma, karsılaĢtırma, 

sekil) kavramları ile yön, sosyal duygusal ve büyüklük kavramları arasındaki 

korelasyonun önemli olduğu bulunurken yapı materyal, miktar ve zaman kavramları 

arasındaki iliĢkinin önemsiz olduğu belirlenmiĢtir. Yön kavramı ile sosyal/duygusal, 

yapı-materyal, miktar ve zaman/sıralama kavramları arasındaki iliĢki önemli yön 

kavramı ile büyüklük kavramı arasındaki iliĢkinin önemsiz olduğu, sosyal-duygusal 

kavramlar ile büyüklük kavramı arasındaki iliĢki önemli bulunurken, yapı-materyal, 

miktar ve zaman kavramları arasındaki iliĢki önemsiz bulunmuĢtur. Aynı zamanda 

araĢtırma sonucunda büyüklük kavramı ile miktar ve zaman kavramları arasındaki 

korelasyon önemli, yapı-materyal kavramı ile korelasyonu önemsiz, yapı-materyal 

kavramı ile miktar ve zaman sıralama kavramı arasındaki korelasyon da önemsiz 

bulunmuĢtur. 

 

Zhou, Peverly, Boehm, ve Chongde (2000) birinci, üçünçü ve beĢinci sınıfa 

devam eden toplam 120 Amerikalı ve Çinli çocukların mesafe, zaman ve hız temel 

kavramlarını karĢılaĢtırmak amacıyla yaptıkları çalıĢmada kültürler arasında 

Amerikalı çocukların Çinli çocuklardan daha erken yaĢlarda bu kavramları 

kazandıklarını göstermiĢtir. Çocukların kavramsal geliĢiminde çocukların 

kültürlerinin, devam ettikleri okulların ve aldıkları eğitimlerin önemli rol 

oynadıklarını belirtmiĢlerdir.  

 

Arı ve arkadaĢları (2000) anaokuluna giden ve gitmeyen dört-altı yaĢ 

çocuklarının biliĢsel geliĢim alanındaki kavram geliĢimlerini incelemiĢlerdir. 
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AraĢtırmaya 504‟ü erkek olmak üzere toplam 1088 çocuk dahil edilmiĢtir. 

Örnekleme dahil edilen çocukların 351‟inin dört yasında, 469‟unun beĢ yaĢında, 

268‟inin ise altı yaĢında olduğu belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya dahil edilen çocukların 

545‟inin anaokulu eğitimi aldığı, 543‟ünün ise okul öncesi eğitim almadıkları 

saptanmıĢtır. AraĢtırmanın verileri Bracken Temel Kavram Ölçeği ile toplamıĢ ve 

araĢtırma sonucunda okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların kavram 

geliĢimleri arasında fark olduğu bulunmuĢtur. 

 

Dere (2000), okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden alt sosyoekonomik 

düzeydeki altı yas çocuklarının matematiksel kavramları kazanmalarında geleneksel 

eğitim yöntemi ile yapılandırılmıĢ eğitim programının etkisini incelemiĢtir. 

AraĢtırma 60 çocuk üzerinde yürütülmüĢtür. AraĢtırmaya dahil edilen 20 çocuğa 

yapılandırılmıĢ yöntemle, 20 çocuğa geleneksel yöntemle eğitim verilirken, 20 

çocukta kontrol grubunu oluĢturmuĢtur. YapılandırmıĢ yöntem grubuna eğitim 

verilirken öğretmen çocuklara rehberlik yapmıĢ, çocukların ne yapacağına, hangi 

malzemeyi kullanacağına kendilerinin karar vermeleri istenmiĢtir. Geleneksel 

yöntem grubuna eğitim verilirken ise, çocuklara model olunmuĢ, çocukların ne 

yapacağına, hangi malzemeyi kullanacağına araĢtırmacı karar vermiĢtir. 

YapılandırılmıĢ eğitim programı uygulanan çocukların geometrik Ģekil ve Piaget‟in 

sayı korunumu testi puanlarının geleneksel yöntemle eğitim alan çocuklar ve kontrol 

grubundaki çocuklara göre daha fazla artıĢ gösterdiği belirlenmiĢtir. 

 

Güven (2000), araĢtırmasında dört-yedi yas grubu çocuklarda miktar 

tasarımını incelemiĢtir. AraĢtırmaya 1522 çocuk dahil edilmiĢtir. Çocuklara üzerinde 

üç balık resmi olan bir kart gösterilmiĢ ve çocuklardan kalemi kullanarak; birinci 

aĢamada kaç tane balık olduğunu göstermeleri, ikinci aĢamada ise daha baĢka nasıl 

gösterebilecekleri sorulmuĢtur. Her iki bölümdeki cevaplar analiz edilerek kiĢiye 

özel tepki, resimyazı tepki, iyonik tepki veya sembolik tepkilerden hangisini 

içerdiğine göre ve yanıtların doğruluğuna göre değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma 

bulguları çocukların kiĢiye özel tepkiyi en çok dört yaslarında gösterdiklerini ve yas 

ilerledikçe önemli ölçüde azaldığını göstermiĢtir. AraĢtırma sonucunda ayrıca 

çocukların miktar tasarımları ile yasları arasındaki iliĢki anlamlı bulunurken cinsiyet 
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değiĢkeninin çocukların miktar tasarımı açısından farklılık yaratmadığı 

belirlenmiĢtir. 

 

Zhou ve Boehm (2001) Amerikalı ve Çinli 300 çocuğun temel kavram 

bilgilerini karĢılaĢtırdıkları araĢtırmalarında Boehm Gözden GeçirilmiĢ Temel 

Kavram Ölçeğini kullanmıĢlardır. AraĢtırmaya birinci ve ikinci sınıftaki çocuklar 

dahil edilmiĢtir. AraĢtırmada farklı dili konuĢan çocuklar arasında temel kavram 

kazanımı açısından bir farklılık olup olmadığı ve kavramsal faktörlerin çocukların dil 

geliĢtirmesinde nasıl bir etki yarattığı belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda Çinli çocukların temel kavramları Amerikan çocuklara göre önemli 

oranda kazandığı belirlenmiĢtir. Kavramsal geliĢimde kültürel ve ailesel faktörlerin 

önemli rol oynadığını belirtmiĢlerdir.  

 

 

Boisvert (2003) tarafından, Boehm - 3 Okul Öncesi Testi‟nin görme engelli 

çocuklar için dokunsal sürümünün geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu 

test kullanılarak 23 görme engelli çocukla çalıĢılmıĢtır. Test sonuçlarına göre 

çocuklar “en yüksek”, “olmayan” ve“üst” kavramlarını inceleyen maddelerden en 

yüksek puanları almıĢlardır. 

 

Üstün ve Akman (2003), anaokuluna giden ve gitmeyen üç yaĢ çocuklarının 

kavram geliĢimlerini incelemiĢlerdir. AraĢtırmaya 59 anaokulu eğitimi almakta olan, 

65 okul öncesi eğitim almamıĢ 124 çocuk dahil edilmiĢtir. AraĢtırmanın verileri 

Bracken Temel kavram Ölçeği uygulanarak toplanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda 

anaokullarına giden ve gitmeyen çocukların SRC (renk, sekil, harf karĢılaĢtırma, 

sayı/sayma, sosyal/duygusal, doku/materyal, yön/konum ve büyüklük kavramları) 

arasında fark olduğu bulunmuĢtur. Anaokuluna devam eden çocukların SRC 

puanlarının gitmeyenlere göre yüksek olduğunu belirtmiĢlerdir.  

 

Sancak (2003), okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaĢ 

çocuklarına sayı ve Ģekil kavramlarının kazandırılmasında bilgisayar destekli eğitim 

ile geleneksel eğitim yöntemlerini karsılaĢtırmıĢtır. AraĢtırmaya 60 çocuk dahil 
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edilmiĢ, çocuklar kontrol ve deney grubu olarak iki gruba ayrılmıĢlardır. Deney 

grubuna bilgisayar destekli eğitim, kontrol grubuna ise geleneksel eğitim yöntemi ile 

Ģekil ve sayı kavramı eğitimi verilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda bilgisayar destekli 

eğitim alan grup geleneksel eğitim yöntemi ile eğitim alan gruba göre daha baĢarılı 

bulunmuĢtur. 

 

Uyanık Balat (2003), altı yaĢ grubu korunmaya muhtaç ve ailesinin yanında 

kalan çocukların okula hazır bulunuĢluk ile ilgili temel kavram bilgilerini incelediği 

araĢtırmasında, on bir farklı okula devam eden 462 çocuk ile Ġstanbul Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğüne bağlı dört farklı kurumda 

bulunan 51 çocuk olmak üzere toplam 513 çocuğa Boehm Temel Kavramlar Testi 

uygulamıĢtır. Çocukların okula hazır bulunuĢlukla ilgili temel kavram bilgi 

düzeyleri, kurumda ve aile yanında kalma, anne-baba eğitim düzeyi, çocuğun okul 

öncesi eğitimden yararlanma durumu ve farklı sosyo ekonomik düzeyde bulunan 

çocukların okula hazır bulunuĢlukla ilgili kavram puanları arasındaki fark anlamlı 

bulunmuĢtur. 

 

Li ve Atkins 2004 yılında erken çocuklukta bilgisayar kullanma deneyimi ile 

biliĢsel ve hareket geliĢimi arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla bir araĢtırma 

yapmıĢlardır. Bu araĢtırmada 122 okul öncesi çocuğu ile çalıĢılmıĢ ve Boehm–3 

Okul Öncesi ve Wechsler Okul Öncesi Zekâ Testi kullanılmıĢtır. Bu araĢtırmanın 

sonucunda, bilgisayar kullanma imkânı olan çocukların okula hazır oluĢ ve biliĢsel 

geliĢim düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Bilgisayar kullanımının 

kavramlar ve biliĢsel geliĢimle ilgili olabileceği bulunmuĢtur. Bununla birlikte 

bilgisayar kullanım sıklığının sonuçları anlamlı biçimde etkilemediği bulunmuĢtur. 

 

Akkök ve arkadaĢları (2004) tarafından Boehm Temel Kavramlar Testi‟nin 

(Boehm-R) geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları için alt, orta ve üst sosyoekonomik 

düzeyden olmak üzere toplam 262 anasınıfı çocuğu ile çalıĢılmıĢtır. Bu testin geçerli 

ve güvenilir bir test olduğu belirlendikten sonra, geçerlik ve güvenirlik çalıĢmalarına 

ek olarak sosyo-ekonomik düzeyin Boehm Temel Kavramlar Testi puanları üzerinde 

etkili olup olmadığını belirleyebilmek için ANOVA yapılmıĢtır. Analiz sonuçları 
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elde edilen puanların sosyo-ekonomik düzeye göre değiĢtiğini, alt sosyo-ekonomik 

düzey çocuklarının puanlarının orta ve üst sosyo-ekonomik düzey çocuklarının 

puanlarından düĢük olduğunu göstermiĢtir. 

 

Üstün, Akman ve Etikan (2004) tarafından yapılan bir araĢtırmada farklı 

sosyo-ekonomik düzeydeki dört yaĢ çocuklarının biliĢsel geliĢimlerini 

değerlendirmek amacıyla 65 çocuktan oluĢan bir örneklem grubuna Bracken Kavram 

Ölçeği ve McCarthy Beceri Değerlendirme Ölçeği uygulanmıĢtır. AraĢtırmadan elde 

edilen sonuçlara göre; sosyo-ekonomik düzeyler arasında her iki test sonuçları 

bakımından anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur. Özellikle alt ve orta sosyo ekonomik 

düzeylerde çocukların ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun eğitim programlarının 

düzenlenmesine gereksinim duyulduğu belirtilmiĢtir. 

 

Zhou, Z. Ve Boehm, A.E. (2004) Amerikalı ve Çinli çocukların yön temel 

kavramlarını karĢılaĢtırmak amacıyla yaptıkları çalıĢmada Boehm Gözden GeçirilmiĢ 

Temel Kavram Ölçeğini (BTBC-R,1986) kullanmıĢlardır. ÇalıĢmayı birinci ve ikinci 

sınıfa devem eden toplam 200 çocuk oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın sonucunda hem 

Amerikalı çocukların hemde Çinli çocukların yön kavramlarını yerine getirirken 

zorluk yaĢadıklarını, Amerikalı çocukların sağ sol kavramlarında ve diğer iliĢkisel 

kavramlardan uzak, eĢit, gibi kavramlarda Çinli çocuklardan daha fazla 

zorlandıklarını belirtmiĢlerdir.  

 

ġen (2004)  “Okulöncesi Çocuklarının Kavram GeliĢimlerine Etkisi 

Yönünden Öykü Ve Masal Kitaplarının Ġncelenmesi” adlı çalıĢmasında, okulöncesi 

öykü ve masal kitaplarında baĢvurulan yöntemleri incelemek, bu yöntemlerin olumlu 

ve olumsuz yönlerini belirleyerek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırma tarama modelinde 

yapılmıĢ olup, okulöncesi kurumlarında kullanılan masal ve öykü kitapları taranarak, 

bunlarla ilgili bir liste oluĢturulmuĢ, rastlantısal örnekleme yöntemiyle 32 yayınevine 

ait olmak üzere toplam 400 masal ve öykü kitabı örnekleme alınmıĢtır. Bu kitaplar 

çocukta: boyut, miktar, zaman, mekân, yön, renk, Ģekil ve sayı kavramlarını 

geliĢtirmesi açısından incelenmiĢtir. Bu incelemeler araĢtırmacı tarafından 

geliĢtirilmiĢ olan “Öykü ve Masal Kitaplarını Değerlendirme Ölçegi”nde belirtilen 
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ölçütlere göre değerlendirmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda;  çocuklara yönelik 

kitapların önemli bir kısmının kavramsal öğrenmeyi geliĢtirici nitelikte olmadığı, 

resimle anlatım arasında uygunluk bulunmadığı, kitaplarda ele alınan kavramların 

çocukların yaĢ ve geliĢim düzeylerine uygun olmadığı görülmüĢtür. 

 

Manocha ve Narang (2004) tarafından yapılan bir araĢtırmada kırsal bölgede 

yaĢayan çocukların temel kavramlara iliĢkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla 

240 çocukla çalıĢılmıĢ ve Boehm Temel Kavramlar Testi (Boehm-R) kullanılmıĢtır. 

Testte düĢük puan çocuklar belirlenerek 120 çocuk, kavramlarının geliĢimlerine 

yönelik hazırlanan bir eğitim programı uygulanmıĢtır. Diğer 120 çocuk kontrol 

grubunu oluĢturmuĢlardır. AraĢtırma sonucunda kontrol ve deney grubu arasında 

Boehm-R Testi‟nden alınan puanların benzer olduğu saptanmıĢtır. Bu çalıĢmanın her 

iki aĢamasında da cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

 

 

Yılmaz (2005), Okulöncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 5-6 YaĢ Grubu 

Çocuklarına Zaman Kavramı Öğretilmesi ile ilgili bir araĢtırma yapmıĢtır. AraĢtırma 

zaman kavramının süre, önce-Ģimdi-sonra, sabah-akĢam, dün-bugün-yarın, hafta, ay, 

mevsim, yıl, takvim, saat konularını içeren yaratıcı etkinliklerle oluĢturulan 

programın , zamansal sıralama, zaman birimlerini sınıflama ve sıralama, zamanı 

gösteren araçları kullanma alt baĢlıkları ile ilgili olarak toplam 3 hafta süren bir 

program uygulanmıĢtır. AraĢtırma deneme modelinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmanın istatistik sonuçlarına göre okulöncesi dönemde uygulanacak eğitim 

programlarının yaratıcı etkinlikler temel alınarak oluĢturulmasının çocukların zaman 

kavramı öğrenmelerinde etkili olduğu görülmüĢtür. 

 

Lynn, Rain,  Venables ve Mednick (2005) tarafından yapılan bir araĢtırmada, 

üç yaĢ çocuklarının temel iliĢkisel kavramları bilme durumlarının cinsiyete göre 

değisip değiĢmedigi incelemiĢlerdir. Bu çalıĢmada Boehm Temel Kavramlar Testi-

Okul Öncesi testi kullanmıĢlardır. ÇalıĢmaya toplam 1400 üç yaĢ çocuğu katılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda;  çocukların temel iliĢkisel kavramlarını bilme durumlarının 

cinsiyete göre anlamlı fark bulunmamıĢtır. 
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Balat ve   Güven   (2006),   temel   kavramların   öğrenilmesinde   okul   

öncesi deneyimleri  ile  yuvada  yaĢamanın  etkilerini  araĢtırmıĢlar,  aile  ile  

yaĢamak  ile  bir yuvada yaĢama ile ilgili faktörlerin birinci ve ikinci sınıflar arasında 

temel kavramları anlamada bir fark yaratıp yaratmadığını belirlemeye çalıĢmıĢlardır. 

Bu araĢtırmada aynı zamanda erken geliĢim dönemlerinde anaokuluna gitmenin 

kavram bilgisi üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın örneklemini Ġstanbul‟da 

113‟ü ebeveynleriyle, 60 tanesi de yetiĢtirme yurdunda yaĢayan toplam 173 çocuk 

oluĢturmuĢtur.   YetiĢtirme yurdundaki 60 çocuk   (%46,7)   anaokuluna gitmiĢtir.   

%21.7‟si ise gitmemiĢtir. Çocukların %31,6‟sının anaokuluna gidip gitmediği 

bilinmemektedir. Ebeveynleri ile birlikte yaĢayan çocuklardan %40,7‟si anaokuluna 

gitmemiĢken, geri kalanı gitmiĢtir. Küçük çocukların temel iliĢkisel kavramları 

anlamak için  Boehm  Temel  Kavramlar Testi   (BOEHM–3)   çocuklara   

uygulanmıĢtır.   Sonuçlar,   gruplar arasında anlamlı farklılıklar göstermektedir.  

Yüksek ekonomik seviyeden gelen çocuklar en yüksek puanları alırken, yetiĢtirme 

yurdunda yaĢayan çocuklar en düĢük skorları almıĢlardır. Bu çocuklar arasında 

anaokuluna gitme süresi puanları etkilemiĢtir. En yüksek puanı alan çocuklar 

arasında anaokuluna giden çocuklar bulunmaktadır. Ayrıca aileleri ile yaĢayan 2. 

sınıf çocukları da kurumlarda yaĢayan çocuklardan istatiksel olarak anlamlı miktarda 

yüksek puan almıĢlardır.  Fakat 1.  sınıfa giden çocuklar arasında böyle bir fark 

bulunmamaktadır. 

 

Aral ve Bütün-Ayhan (2005) okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 

çocukların bilgisayar destekli öğretimin çocukların kavram geliĢimlerindeki etkisini 

incelemiĢlerdir. AraĢtırmaya 100 çocuk dahil edilmiĢ, çocuklar deney ve kontrol 

grubu olarak iki gruba ayrılmıĢlardır. Deney grubuna bilgisayar destekli öğretim 

programı uygulanmıĢtır.  kontrol grubuna böyle bir eğitim verilmemiĢtir. 

AraĢtırmanın verileri Bracken Temel Kavram Ölçeği ile toplamıĢ ve araĢtırma 

sonucunda o deney ve kontrol grubundaki çocukların kavram geliĢimi puanları 

arasında anlamlı fark olduğu bulunmuĢtur. 
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Çelik (2005), eğitici oyuncakların okul öncesi eğitim kurumlarına devam 

etmekte olan 6 yaĢ grubu çocukların, zaman kavramı öğrenme düzeylerine etkisini 

belirlemek amacıyla yaptığı çalıĢmada, deney grubunu 6 kız ve 6 erkek 12 çocuk, 

kontrol grubunuda 6 kız ve 6 erkek 12 çocuk oluĢturmuĢtur. Deney grubundaki 

çocuklara 3 hafta süreli haftada 5 oturum olmak üzere eğitici oyuncak zaman 

kavramı eğitim programı uygulanmıĢtır. AraĢtırmada Zaman Kavram BaĢarı 

Değerlendirme Ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda eğitici oyuncak 

kavramı eğitsel programının okul öncesi eğitime devam etmekte olan 6 yaĢ grubu 

çocuklarının zaman kavram öğrenme  düzeylerini arttırmada etkili olduğu ve bu 

yöntemin çocuklara zaman kavramını öğrenmelerine yardımcı olması için 

kullanılabileceği önerilmiĢtir.  

 

Akkök ve ArkadaĢları (2006) anasınıfı, birinci ve ikinci sınıf çocuklarının 

temel kavram bilgilerini değerlendirmek amacıyla geliĢtirilen Boehm Temel Kavram  

Testi (BTKT)-Türkçe formunun psikometrik özeliklerini incelemek üzere, 14 

anasınıfından toplam  262  çocuk  üzerinde  yaptıkları araĢtırmada  BTKT‟nin  

anasınıfı çocuklarının temel  kavram  bilgilerini  değerlendirmede  geçerli  ve  

güvenilir  bir  araç  olduğunu bulmuĢlardır. 

 

Üstünel  (2007)  „in  Braken  Temel  Kavram  Ölçeğinin  geçerlik  ve  

güvenirlik çalıĢmasında,  Ankara  ilindeki  100  çocuk  üzerinde  araĢtırma  yapmıĢ 

ve  araĢtırma sonucuna göre, kavram öğreniminin cinsiyete göre faklılık 

göstermediğini ancak, okula devamlılığın kavram kazanımında etkili olduğunu 

bulmuĢtur.  Bu araĢtırmadan elde edilen bulgular ıĢığında, çocukların kavram 

geliĢimleri değerlendirilerek ihtiyaçlarının belirlenmesi,  kavram geliĢimini 

destekleyecek okul öncesi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasının 

yararlı olacağını vurgulamıĢtır. 

 

Yiğit (2008) 4-5 yaĢ çocuklarına Montessori Öğretim Yöntemi ve Geleneksel 

Öğretim Yöntemi ile “Sayı Kavramı” eğitimi verilerek, hangi yöntemin daha etkili 

olduğu araĢtırmıĢtır. AraĢtırma grubunu Montessori eğitimi alan 20 ve almayan 20 

çocuk oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada Kazanım Değerlendirme Formu veri toplama aracı 
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olarak kullanılmıĢtır. Deney grubuna Montessori Eğitim Yöntemine uygun eğitim 

verilirken, kontrol grubuna da Geleneksel Öğretim Yöntemi ile eğitim verilmiĢtir. 

AraĢtırma sonunda deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine 

anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda Montessori eğitimi 

alan çocukların sayı kavramını edinmeleri kontrol grubuna oranla daha yüksek 

bulunmuĢtur. 

 

Alexander, Johnson, Leibham ve Kelley (2008) tarafından yapılan erken 

çocukluk döneminde yer alan 4-6 yaĢ arasında toplam 215 çocuğun kavramsal 

geliĢimlerine yönelik yaptıkları çalıĢmanın sonucunda okul öncesi çocukların önemli 

bir kısmını kendi çocukluğunun bir kısmını sırasında kavramsal bir geliĢim içinde 

oldukları görülmüĢtür. Kız ve erkek çocukları karĢılaĢtırdıklarında ise erkek 

çocukların kız çocuklara göre kavramsal geliĢimlerinin daha iyi olduğunu 

belirtmiĢlerdir.  

 

Sucuoğlu, Büyüköztürk, ve Ünsal, (2008),  Türk çocuklarının Temel-ĠliĢkisel 

kavram bilgilerinin değerlendirilmesi ile ilgili araĢtırmasına, okul öncesi kurumlara 

devam eden 808 çocuk ile 1073 birinci ve 1138 ikinci sınıf çocuk katılmıĢ,  

çocukların kavram bilgileri öğretmenler tarafından uygulanan Boehm Temel Kavram 

testi kullanılarak değerlendirilmiĢ;  veriler sınıf ve sosyo-ekonomik düzeylere göre 

analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda 50 temel kavramın çocukların % 85 ve daha 

fazlası tarafından bilindiği,  ancak kavram bilgilerinin  sınıf  düzeyi  ve  sosyo  

ekonomik  düzeye  göre farklılaĢtığı,  ikinci  sınıf  çocuklarının  %  30-40‟nın  ilk  

sıradaki,  her,  birkaç,  üçüncü, yarım  ve  çift  kavramlarını öğrenememiĢ oldukları,  

Amerikalı akranlarının  ise  bu kavramları %  85–100  ünü  öğretim  yılı baĢında  

bildikleri  görülmüĢtür.  AraĢtırma kavram kazanımını çocukların biliĢsel geliĢimleri 

ve kullandıkları dilin karmaĢıklığı ile ilgili olabileceğini,   kavramları öğrenmenin dil 

ve kültürel farklılığa göre farklı zamanlarda öğrenilebileceğini vurgulamaktadır. 

 

Öngören (2008) okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden dört-beĢ yaĢ 

grubu çocuklarına geometrik Ģekil kavramı kazandırmada Montessori yönteminin 

etkililiğini araĢtırmıĢtır. AraĢtırmaya 4-5 yaĢ arasında Montessori eğitimi alan 20 ve 
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almayan 20 çocuk olmak üzere 40 çocuk katılmıĢtır. AraĢtırmada deney grubu 

çocuklarına Ģekil kavramı kazandırmak üzere Montessori materyallerinin duyu 

alanında bulunan geometrik Ģekillere yönelik bir program uygulamıĢtır. Kontrol 

grubu ise MEB Okul Öncesi Eğitim Programına devam etmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda Montessori eğitimi alan deney grubu çocuklarının geometrik Ģekil 

kavramı kazanımlarının, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı ile 

eğitim alan kontrol grubu çocuklarından daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

 

Uyanık Balat‟ın (2009) , anasınıfındaki çocuklar için Boehm Temel 

Kavramlar Testi  (Boehm–3) ve  Bracken  Temel  Kavram  Ölçeği‟nin  (BBCS) 

iliĢkisini  incelediği araĢtırmasında,  orta  sosyo-ekonomik  düzeyden   Milli  Eğitim  

Bakanlığına  Bağlı ilköğretim  okulunun  anasınıfından  34  çocuk  seçilmiĢ ve  her  

iki  test  uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucu,   her iki testin anasınıfı çocuklarının temel 

kavram bilgisini değerlendirmek için kullanılabileceği göstermektedir. 

 

Adak Özdemir (2011) mekansal beceri eğitim programının okul öncesi 

çocukların mekansal becerileri (mekansal algı, mekansal kavram geliĢimi, zihinsel 

döndürme, persektif alma) üzerine etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırmaya 60-67 ay 

aralığında 31 çocuk katılmıĢtır. 12 hafta mekansal beceri eğitim programı 

uygulanmıĢtır. Verileri Mekansal Algı Ölçeği, Bracken Kavram Ölçeği ve Mekansal 

Beceri Formu kullanılarak toplanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda Mekansal Beceri 

programı ile yapılan eğitimin okul öncesi dönem çocuklarının mekansal becerileri ve 

kavramları üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtmiĢtir.   

 

Toran (2011) Montessori eğitim yönteminin 4-6 yaĢ arası çocukların kavram 

edinimleri (okula hazırlık seviyeleri, yön/konum, bireysel/sosyal farkındalık, 

yapı/materyal, miktar ve zaman/sıralama), sosyal uyumları (iletiĢim, günlük yaĢam, 

sosyalleĢme ve motor becerileri) ve küçük kas motor becerileri üzerindeki etkisini 

incelemek amacıyla yaptığı çalıĢmaya, 4- 6 yaĢ arası öncesi eğitimi alan 24 çocuk 

oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada Bracken Temel Kavram Ölçeği Gözden GeçirilmiĢ 

Formu (Bracken Basic Concept Scale-Revised), çocukların sosyal uyumları için; 

(iletiĢim, günlük yaĢam, sosyalleĢme ve motor becerileri) Vineland II Uyum 
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DavranıĢ Ölçeği ve çocukların küçük kas motor becerileri için; Küçük Kas Motor 

Becerileri Gözlem Formu kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, Montessori 

eğitimi alan çocuklar ve Montessori eğitimi almayan çocuklar karĢılaĢtırıldığında 

okula hazırlık seviyeleri, yön/konum, bireysel/sosyal farkındalık, yapı/materyal, 

miktar ve zaman/sıralama gibi kavram alanlarında istatistiksel olarak deney grubu 

lehine anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur. ĠletiĢim, günlük yaĢam, sosyalleĢme ve 

motor becerileri gibi sosyal uyum becerileri yönünden Montessori eğitimi alan 

çocuklar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar yapılan analizler sonucunda 

bulunmuĢtur. Küçük kas motor becerileri alanında da iki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuĢ ve bu farklılığın deney grubu lehine 

olduğu saptanmıĢtır. 
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araĢtırma modeli, araĢtırmanın çalıĢma grubu, veri toplama 

araçları ile verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler üzerinde 

durulmuĢtur. 

 

3.1. AraĢtırmanın Modeli 

 

Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-71 aylık çocuklara temel 

kavramların kazandırılmasında kavram eğitimi programının etkisi incelendiği 

AraĢtırma,  deneysel nitelik taĢımaktadır.  AraĢtırma ön ve son test, kontrol gruplu 

deneysel desene yapılmıĢtır. 

 

AraĢtırmada temel kavramların kazanılmasına yönelik kavram eğitim programı 

60-71 aylık çocuklara uygulanarak, eğitim programının çocukların temel kavramlar 

kazanımları üzerindeki etkisi ölçülmüĢtür. Bu nedenle eğitim öncesi ve sonrası 

kontrol ve deney gruplarında ölçme yapılmasını gerektiren, ön test, son test, kontrol 

gruplu model kullanılmıĢtır.  

 

AraĢtırma deseninin sembolik görünümü Ģu Ģekilde açıklanabilir: 

 

                    Ön test                        Son test             Kalıcılık testi 

GD        R           O1           X1              O3                         O5 

GK      R           O2                                O4 

 

GD: Kavram  eğitimi programı verilen deney grubunu, 

GK: Kontrol grubunu, 



77 

 

R: Deneklerin gruba yansız atandığını, 

O1 ve O3 :  Deney grubunun ön test, son test ölçümlerini, 

O2  ve O4: Kontrol grubunun ön test, son test ölçümlerini, 

O5: Deney gruplarının kalıcılık testi ölçümlerini, 

X1: Deney gruplarına uygulanan bağımsız değiĢkenleri (deneysel 

değiĢkenleri)  göstermektedir (Büyüköztürk, 2001). 

 

Desende bağımlı değiĢken, 60-71 aylık çocuklarının temel kavramları 

kazanımlarıdır. Çocukların temel kavramları kazanımları üzerinde etkisi incelenen 

bağımsız değiĢken ise kavram eğitimi programıdır.  ÇalıĢmada, deney grubuna 

seçilen çocuklara programlarına ek olarak, araĢtırmacı tarafından Kavram Eğitimi 

Programı uygulanırken, kontrol grubundaki çocuklara öğretmenleri tarafından 

günlük eğitim programlarının uygulanmasına devam edilmiĢtir. 

 

3.2. ÇalıĢma Grubu  

 

AraĢtırmanın evrenini 2011-2012 eğitim öğretim yılında Bolu Ġlinde Milli 

Eğitim Bakanlığı‟na bağlı resmi anaokulları ve ilköğretim okullarının anasınıflarına 

devam eden altı yaĢ grubu çocuklar oluĢturmuĢtur. 

 

Örneklemin oluĢturulmasında, ilk olarak Bolu Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü‟nden 60-72 aylık çocukların devam ettiği resmi anaokulları ve 

anasınıflarının listesi elde edilmiĢtir. Bu listeden okullar arasından tesadüfî 

örnekleme yöntemi ile okullar belirlenmiĢtir.. Örnekleme alınan okul sınıf Ģubeleri 

Tablo 1‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 1. Örnekleme Alınan Çocukların Devam Ettikleri Okullara Göre Dağılımları  

 

Koç Ġlköğretim Okulu Anasınıfı 

Deney Grubu Kontrol Grubu 

ġube n ġube n 

A Sınıfı 16 C Sınıfı 16 

B Sınıfı 16 D Sınıfı 16 

Toplam 32 Toplam  32 

 

Öğretim yılı bahar dönemi baĢında okullar ziyaret edilerek çalıĢma için; 

uygulama süresi içinde 60-71 ay yaĢ aralığında, okul öncesi eğitim kurumunda ilk 

yılı olan, öğretim yılı baĢında okula baĢlayan ve normal geliĢim gösteren niteliklere 

sahip çocukların sayısı belirlenmiĢtir. Örneklem olarak 32 çocuk deney grubu, 32 

çocuk kontrol grubunu oluĢturmuĢtur. 

 

Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarını OluĢturan Çocukların Cinsiyetlerine Göre 

Dağılımı 

Grup Cinsiyet n % 

Deney       kız 

     erkek 

 

16 

16 

50 

50 

Kontrol           kız 

        erkek 

16 

16 

 

50 

50 

 

Toplam kız 

        erkek 

32 

32 

50 

50 

 

 

Tablo 2 incelendiğinde araĢtırma örneklemini 64 çocuk oluĢturmaktadır.  Bu 

çocukların 32‟si deney grubunda 32‟si ise kontrol grubunda yer almaktadır.  Deney 

grubundaki çocukların  %50‟si kız,  %50‟si erkek çocuklardan,  kontrol grubunu 

oluĢturan çocukların da yine %50‟si kız, %50‟si erkek çocuklardan oluĢmaktadır. 
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Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarını OluĢturan Çocukların KardeĢ 

Sayılarına Göre Dağılımları 

KardeĢ Sayısı  
Grup 

Deney Kontrol 

1 kardeĢ  n 10 10 

  % 31.2 31.2 

2 kardeĢ  n 17 15 

  % 53.1 46.9 

3 kardeĢ  n 4 6 

  % 12.5 18.8 

4 kardeĢ  n 1 1 

  % 3.1 3.1 

Toplam  n 32 32 

  % 100 100 

 

Tablo 3 incelendiğinde araĢtırma örneklemini oluĢturan deney grubundaki 

çocuklardan  % 31,2‟sinin kardeĢ sayısının 1, % 53,1‟inin ise kardeĢ sayısının 2 

olduğu görünmektedir. 3 kardeĢe sahip olanların oranın % 12,5 ve 4 kardeĢi olanların 

ise % 3.1 oranında olduğu görülmektedir. 

 

   Kontrol grubunda ise çocuklardan  % 31.2‟sinin kardeĢ sayısının 1, % 

46.9‟unun ise kardeĢ sayısının 2 olduğu görünmektedir. 3 kardeĢe sahip olanların 

oranın % 18.8 ve 4 kardeĢi olanların ise % 3.1 oranında olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarını OluĢturan Çocukların Doğum Sırasına 

Göre Dağılımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4 incelendiğinde araĢtırma örneklemini oluĢturan deneme grubundaki 

çocukların doğum sıraları incelendiğinde % 46.5‟nin birinci çocuk, % 46.9‟unun ise 

ikinci çocuk olduğu görülmektedir. Deneme grubundaki çocuklardan üçüncü ve 

dördüncü sırada doğanların oranın ise % 3.1 olduğu görülmektedir.   

 

  Kontrol grubundaki çocukların doğum sıraları incelendiğinde ise % 

40,6‟sının birinci çocuk, % 43.8‟inin ise ikinci çocuk olarak doğduğu görülmektedir. 

Kontrol grubundaki çocuklardan doğum sırası 3 olanların oranın %12.5, dördüncü 

çocuk olarak doğanların ise % 3.1 olduğu dikkat çekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

            Doğum sırası  
Grup 

Deney Kontrol 

Birinci çocuk    n 15 13 

    % 46.9 40.6 

Ġkinci çocuk    n 15 14 

    % 46.9 43.8 

Üçüncü çocuk    n 1 4 

    % 3.1 12.5 

Dördüncü çocuk     n 1 1 

    % 3.1 3.1 

Toplam    n 32 32 

    % 100 100 
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Tablo 5.  Deney ve Kontrol Gruplarını OluĢturan Çocukların Anne ve 

Babalarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5‟de deney grubu çocukların annelerinin eğitim durumlarına göre 

dağılımları incelendiğinde;  %  62.5‟inin  ilkokul  mezunu,  %  15.6‟sının  ortaokul  

mezunu,  % 18.8‟inin lise  mezunu  ve  %  3.1‟inin  yüksekokul  mezunu  olduğu;  

kontrol  grubundaki çocukların annelerinin eğitim durumları incelendiğinde ise % 

71.9‟unun ilkokul mezunu, % 6.2‟sinin  ortaokul  mezunu,  %  18.8 ‟inin  lise  

mezunu  ve  %3.1 ‟inin  üniversite mezunu olduğu görülmüĢtür. 

 

Deney grubu çocukların babalarının eğitim durumlarına göre dağılımları 

incelendiğinde ise;  %  34.4‟ünün ilkokul mezunu,  %  9.4‟ünün ortaokul mezunu,  %  

37.5‟inin lise mezunu ve  %  18.8‟inin üniversite mezunu olduğu; kontrol grubundaki 

çocukların babalarının öğrenim durumları incelendiğinde ise % 34.4‟ünün  ilkokul 

mezunu, % 12.5‟inin ortaokul  mezunu, % 40.6‟sının  lise  mezunu  ve % 12.5‟inin 

üniversite-yüksekokul mezunu olduğu görülmüĢtür. 

 

Eğitim 

Durumu  

 Anne  Öğrenim Baba  Öğrenim 

 
Grup Grup 

Deney Kontrol Deney Kontrol 

Ġlkokul  n 20 23 11 11 

  % 62.5 71.9 34.4 34.4 

Ortaokul  n 5 2 3 4 

  % 15.6 6.2 9.4 12.5 

Lise  n 6 6 12 13 

  % 18.8 18.8 37.5 40.6 

Yüksekokul  n 1 - - - 

  % 3.1 - - - 

Üniversite  n - 1 6 4 

  % - 3.1 18.8 12.5 

Toplam   n 32 32 32 32 

  % 100 100 100 100 
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3.3. Verilerin Toplanması 

 

AraĢtırma verilerinin toplanmasında, çocukların cinsiyeti, kardeĢ sayısı, 

doğum sırası, anne babalarına iliĢkin bilgileri toplamak amacıyla „Genel Bilgi 

Formu‟ kullanılmıĢtır. Okul öncesi çocukların temel kavram bilgileri ölçmek 

amacıyla Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi kullanılmıĢtır. 

 

3.3.1. Genel Bilgi Formu 

 

AraĢtırmaya katılan çocuklar ve aileleri hakkında bilgi almak amacıyla 

araĢtırmacı tarafından kiĢisel bilgi formu hazırlanmıĢtır. Genel bilgi formunda 

örnekleme alınan çocukların cinsiyeti, kardeĢ sayısı, doğum sırası,  çocukların anne 

babalarının öğrenim durumları ile ilgili bilgiler yer almıĢtır (Ek.1). 

 

 

3.3.2. Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi  

          

Bu araĢtırmada kullanılan Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi-3  

(Boehm-3 Okul Öncesi Testi),  Boehm-Okul  Öncesi  Testi  temel  alınarak 

oluĢturulmuĢtur. Boehm-Okul Öncesi Testi 1971 yılında Ann E.  Boehm tarafından 

geliĢtirilmiĢ ve 1986 yılında Boehm-R olarak yeniden gözden geçirmiĢtir. Boehm-

Okul Öncesi Testi temel alınarak, 2001 yılında Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar Testi standardize çalıĢmalar yapılarak oluĢturulmuĢtur.  Boehm-3 Okul  

Öncesi  Temel Kavramlar Testi,  küçük  çocukların  hem  biliĢsel  ve  dil  

geliĢimlerini  hem  de  ileriki  okul baĢarıları  için  önemli  olan  temel  iliĢkili  

kavramların kazanımlarını değerlendirmek  amacıyla  geliĢtirilmiĢtir. Okul 

öncesinde;  

 

 Pek çok kavramı bilen ancak bazı anahtar kavramları anlamada güçlük 

yaĢayan çocukları belirleme, 
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 Çocuğun test maddelerine nasıl yaklaĢtığını ve yapılan hataların olası 

nedenlerini belirlemede, 

 

 Sınıf etkinlikleri kapsamı içinde uygulama için hedeflenmesi gereken 

kavramları belirlemede; istek ve ihtiyaçları açıklamada, problem çözmede ve 

izleyen sınıf etkinliklerine bu ihtiyaç duyulanları ekleme,  

 

 Çocuğun performansını normatif bilgi açısından akranlarıyla 

karĢılaĢtırmada, 

 

 Öğrenme ve dil güçlükleri açısından risk altında olabilecek ve ek testler 

için özel eğitime yönlendirilecek çocukları belirlemede, 

 

 Anahtar kavramların anlaĢılmasını geliĢtirmek için gerekli deneyimleri 

olmamıĢ olabilecek çocukları belirlemede, 

 

 KaynaĢtırmanın bir sonucu olarak çocuğun ön ve sontest arasındaki 

ilerlemesini belirlemede yardımcı olmak, 

 

 AraĢtırma yürütmede kullanılabilmektedir. 

 

 Boehm-3 Temel Kavramlar Testi‟inde temel iliĢkisel kavramlar 

ölçülmektedir. Testte testte tanımlı olan temel iliĢkisel kavramlar Ģunlardır: 

 

 Büyüklük (en uzun) 

 Yön (önünde) 

 Mekânda konum (en yakın) 

 Zaman (önce) 

 Nicelik (biraz, fakat çok değil) 

 Sınıflandırma (hepsi) 

 Genel (diğer)  Ģeklinde gruplanmaktadır.  



84 

 

 

Bu testte yer alan temel iliĢkisel kavramlar mekânda konum (önünde, en 

yakın),  nicelik  (en uzun,  biraz,  ),  zaman  (bitmiĢ)  ve diğer  (farklı, aynı) baĢlıkları 

altında toplanmaktadır. Testte yer alan bu kavramların her biri iki farklı içerikte test 

edilmektedir.  Boehm–3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi‟nde yer alan ve 5 yaĢ 0 

ay – 5 yaĢ 11 ay aralığında olan çocuklara uygulanan madde çiftleri ve kavram türleri 

Tablo 6‟da gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 6.  Boehm–3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi‟nde Yer Alan 

Madde Çiftleri ve Kavram Türleri 

 

 

Madde Çiftleri 

 

 

Kavram 

 

Kavram Türleri 

1/ 15 En yakın Mekanda konum 

2/16 BitirmiĢ Zaman 

3/17 En küçük Nicelik 

4/18 KarĢıya Mekanda konum 

5/19 Farklı Diğer 

6/20 En uzun Nicelik 

7/21 Önünde Mekanda konum 

8/22 Her iki Nicelik 

9/23 Çevresinde Mekanda konum 

10/24 En uzun Nicelik 

11/25 Çok Nicelik 

12/26 Aynı Diğer 

13/27 En çok Nicelik 

14/28 En büyük Nicelik 

29/41 Önce Mekanda konum 

30/42 En uzakta Mekanda konum 

31/43 En alçak Mekanda konum 

32/44 En kısa Nicelik 

33/45 En son Mekanda konum 

34/46 En alt Mekanda konum 

35/47 Birlikte Mekanda konum 

36/48 Biraz Nicelik 

37/49 Ortada Mekanda konum 

38/50 En baĢta Mekanda konum 

39/51 Arasında Mekanda konum 

40/52 En az Nicelik 
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Tablo 6 incelendiğinde,  5 yaĢ  0  ay  –  5  yaĢ  11  ay  aralığında  olan  

çocuklara uygulanan 25. ve  76.  maddeler  arasında  bulunan  kavram  çiftlerinin  13 

tanesinin “mekânda konum”, 10 tanesinin “nicelik”, 2 tanesinin “diğer” ve 1  

tanesinin “zaman” baĢlığı altında yer aldığı görülmektedir.  

 

Çocuklara bireysel olarak uygulanan Boehm-3 Temel Kavramlar Testi toplam 

76 maddeden oluĢmaktadır. Testte 3 yaĢ ve 4-5 yaĢlar için olan iki baĢlama noktası 

vardır. 48-71 aylık çocuklar için 26 kavramı ölçen 52 madde bulunmaktadır. Testin 

baĢlangıcında her çocuğa dört deneme maddesi uygulanmasından sonra sırayla 52 

test maddesi uygulanmaktadır. Çocuğun yaĢına bağlı olarak uygulama üç yaĢ ve üç 

yaĢ 11 aylığa kadar olan çocuklarda birinci maddeden baĢlanarak 52. maddeye kadar 

ilerlemekte, dört yaĢ, beĢ yaĢ 11 aylığa kadar olan çocuklar da ise 25. madde dahil 

olmak üzere 25. maddeden baĢlanarak 76. maddeye kadar ilerlemektedir. 

 

Boehm-3 Temel Kavramlar Testi‟nin uygulanmasında; resimli el kitabında 

yer alan resimleri göstererek ilgili maddede ki yönergeler yüksek sesle okunarak 

çocuklardan yönergeye uygun olan resmi göstermesi istenmektedir. Her maddenin 

değerlendirilmesi için öğretmen çocukların cevaplarını Kayıt Formu not eder. Eğer 

çocuğun cevabı doğruysa uygun kutucuğa bir “1” , yanlıĢsa “0” yazılır. Çocuk hiç 

tepki vermezse puan kutusu boĢ bırakılır ya da TY (tepki yok) Ģeklinde kodlanır. 

Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi sonuçları ham puan, düzeltme 

yüzdesi, performans aralığı ve yüzdelik olarak rapor edilebilir. Ham puanı elde 

edebilmek için doğru cevapların sayısı toplanır. 

 

Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi bireysel olarak 15-20 dakikalık 

tek bir oturumda uygulanır. Eğer çocukların dikkatleri dağılırsa test iki bölümde de 

yapılabilmektedir(Boehm, 2001). 
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3.3.3. Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi ve Kavram Eğitim 

Programının Hazırlanması 

 

 

3.3.3.1.Boehm-3 Okul  Öncesi  Temel  Kavramlar  Testi (Boehm  Test  of 

       Basic Concept, Third Edition- Preschool)’nin Türkçe’ye Uyarlama 

ÇalıĢması 

 

BOÖTKT Türkiye‟de ilk kez uygulanacağından bu çalıĢmada ölçeğin 

geçerlik ve güvenirlik çalıĢması yapılmıĢ ve Türk çocuklarına uyarlanması 

sağlanmıĢtır. 

 

Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi  Ġngiliz dili alanında uzman olan 

üç kiĢi tarafından orijinal Ġngilizce test kitapçığının Türkçe‟ye çevirme iĢlemi 

yapılmıĢtır. Sonra Ġngiliz dili alanında uzman olan bir kiĢi tarafından geri-çevir 

tekniği ile test tekrar Ġngilizceye çevrilmiĢtir. Türkçe ve Ġngilizceye hâkim bir uzman 

tarafından orijinal testteki özgün ifadelerle Ġngilizceye çevrilen test karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Ġki test arasındaki fark gösteren maddelerin Türkçesi tekrar gözden geçirilerek 

gerekli düzeltmeler yapılmıĢtır. Düzeltmelerden sonra, iki Türkçe dil uzmanı 

tarafından kontrol edilen test maddelerine son Ģekli verilmiĢtir. 

 

Ġkinci aĢamada, Türkçeye çevirisi yapılan testte yer alan resimlerin açıklığı, 

anlaĢılırlığı ve Türk kültürüne uygunluğu açısından bazı resimlerde değiĢiklik 

yapılmıĢtır.  

 

Buna göre resimlerde yapılan değiĢiklikler; 

- 26. maddede yer alan farklı ten renklerine sahip üç kız çocuğunun ten renkleri 

değiĢtirildi. Ġkinci sırada duran kıvırcık kısa saçlı zenci kız çocuğunun saçları düz 

uzun saçlı olarak değiĢtirilmiĢtir. 
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- 28. madde de yer alan farklı ten renklerine sahip iki çocuğun ten renkleri 

değiĢtirilmiĢtir. 

 

- 35. madde de yer alan farklı ten renklerine sahip üç çocuğun ten renkleri 

değiĢtirilmiĢtir. 

 

- 40. madde de yer alan farklı ten renklerine sahip iki çocuğun ten renkleri 

değiĢtirilmiĢtir. 

 

- 45. madde de yer alan farklı ten renge sahip kız çocuğunun ten rengi 

değiĢtirilmiĢtir. 

 

- 46. madde de yer alan çinli oyuncak bebeğin gözleri değiĢtirilmiĢtir. 

 

- 53. madde de yer alan farklı ten renklerine sahip iki çocuğun ten renkleri beyaz 

olarak değiĢtirilmiĢtir. 

 

- 57.  madde de yer alan farklı ten renklerine sahip iki çocuğun ten renkleri beyaz 

olarak değiĢtirilmiĢtir. 

 

- 65. madde de yer alan farklı ten renklerine sahip iki çocuğun ten renkleri beyaz 

olarak değiĢtirilmiĢtir. 

 

- 68. madde de yer alan farklı ten renklerine sahip iki çocuğun ten renkleri beyaz 

olarak değiĢtirilmiĢtir. 
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- 69. madde de yer farklı ten renklerine sahip atların renkleri tek renk olacak Ģekilde 

değiĢtirilmiĢtir. 

 

- 74. madde de yer alan farklı ten renklerine sahip iki çocuğun ten renkleri beyaz 

olarak değiĢtirilmiĢtir. 

 

Türkçeye çevirisi yapılan testte yer alan maddeleri ve resimleri, araĢtırmanın 

amacına uygunluğu, dil açısından açıklığı ve anlaĢılırlığını açısından 

değerlendirilmesi amacıyla okul öncesi eğitimi alanında uzman olan 5 kiĢi, Türk Dili 

alanında uzman olan 2 kiĢi olmak üzere toplam yedi uzmana Türkçeye çevrilmiĢ 

Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi (Boehm  Test  of Basic Concept, 

Third Edition- Preschool) sunulmuĢtur.  

 

Uzmanlardan test yönergeleri, maddeleri ve resimlerinin amaca uygunluk ve 

anlaĢılırlık bakımından üçlü derecelendirme ölçeği üzerinde “Uygun, Uygun değil, 

DeğiĢtirilebilir” Ģeklinde değerlendirme yapmaları istenmiĢtir.  

 

Uzman görüĢlerinden oluĢan veriler, bilgisayar SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Uzman görüĢleri arasındaki 

tutarlığı hesaplamak için interclass korelasyon değeri hesaplanmıĢtır. Ġnterclass 

korelasyon katsayısı Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi için .95 olarak 

hesaplanmıĢtır. Ölçeği değerlendiren uzmanların genel olarak tüm maddelere iliĢkin 

görüĢlerinin oldukça yüksek oranda benzer olduğu söylenebilir. Okul Öncesi Eğitimi 

alanında uzman olan beĢ kiĢi, Türk Dili alanında uzman olan iki kiĢi olmak üzere 

yedi uzmandan gelen öneriler doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılarak teste 

son Ģekli verilmiĢ ve geçerlik ve güvenirlik analizleri için hazır hale getirilmiĢtir.  
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Testin çocuklar tarafından anlaĢılabilirliğini değerlendirebilmek ve ortalama 

uygulama süresi hakkında fikir edinebilmek amacıyla 48-71 ay arasında çocukların 

devam ettiği ve uygulama için gerekli olan ayrı bir odası bulunan bir anasınıfı 

seçilmiĢtir.  

 

Öncelikle Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi‟nin uygulanacağı 

okullardaki yöneticiler ve öğretmenlerle görüĢülerek uygulama hakkında bilgi 

verilmiĢtir. Okullarda testin uygun bir Ģekilde yapılabilmesi için rahat bir oturma 

düzeni ve sessiz bir oda gibi gerekli ortam düzenlemesi yapılmıĢtır. Uygulama 

sırasında çocukların dikkatinin dağılmaması için uygulama odasına baĢka hiç 

kimsenin alınmamasına dikkat edilmiĢtir. Çocuğun boyuna uygun bir masa 

kullanılarak, resimlerin çocuk tarafından rahatlıkla görülmesi sağlanmıĢtır. 

Uygulayıcı çocuğun her türlü mimik, jest ve hareketini görecek biçimde oturmuĢtur. 

Uygulayıcı yönergeleri çocuğun duyabileceği bir ses tonu ve hızda vermeye dikkat 

etmiĢtir. Teste baĢlarken uygulayıcı el kitabında da belirtildiği gibi, birlikte resimlere 

bakacaklarını ve bu resimlerle ilgili konuĢacakları söylenmiĢtir. Öncelikle alıĢtırma 

soruları sorulmuĢ, alıĢtırma soruları tamamlandıktan sonra çocuğa uygulamanın nasıl 

yapılacağını anlayıp anlamadığı sorulmuĢ, anlamadıysa gerekli açıklamalar 

tekrarlanarak çocuğun sorduğu sorular cevaplanmıĢtır ve ilk test ile uygulamaya 

baĢlanmıĢtır. Her madde için yeterli bir süre verilmiĢ ve cevaplar çocuğun dikkatini 

çekmeyecek biçimde kayıt formuna yazılmıĢtır. Çocuğun soruyu anlamadığı 

durumlarda yönerge bir ya da iki defa tekrar edilmiĢtir. Çocukların yaptığı yanlıĢlar 

kesinlikle düzeltilmemiĢ ve yapılan bu yanlıĢ çocuğa hissettirilmemiĢtir. Cevapların 

doğru olup olmadığı kesinlikle çocuklara söylenmemiĢ ve bu yönde anlaĢılabilecek 

herhangi bir uyarım verilmemiĢtir. Ancak gereken durumlarda (çocuğun sıkıldığı, 

yanlıĢ yaptığını düĢündüğü, herhangi bir görüĢ bildiremediği, vb.) destekleyici 

uyarımlar verilmiĢtir. 

 

Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi‟nin uygulandığı okullar ve 

çocukların okullara göre dağılımı Tablo 3‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 7. Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi‟nin uygulandığı okullar ve 

çocukların okullara göre dağılımı Okul Listesi ve Çocukların Aylara Göre Sayıları  

 

 

Tablo 7 incelendiğinde, çocukların 146‟sının 48-60 ay aralığında, 179‟unun 

61-71 ay arasında olduğu görülmektedir. Çocukların devam ettikleri okul türlerine 

bakıldığında, 159‟nun anasınıfına, 166‟sınin anaokuluna devam ettiği görülmektedir.  

 

Tablo 8‟de Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi‟nin güvenirlik 

analizleri sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Adı 

Ay 

48-60 61-71 

Köroğlu Ġlköğretim Okulu Anasınıfı  - 30 

Koç Ġlköğretim Okulu Anasınıfı 20 57 

Atatürk Ġlköğretim Okulu Anasınıfı 22 30 

V.Mehmet Ali Türker Anaokulu 25 10 

Latife Hanım Anaokulu 48 40 

Mebrure Ġlhan BağıĢgil Anaokulu  31 12 

TOPLAM  146 179 

GENEL TOPLAM  325 
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Tablo 8. Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi‟nin güvenirlik analizi sonuçları 

 

Madde 

No 
Madde Toplam 
Korelasyonu

1 
Madde 

Ayırıcılık 

Gücü
2 

t 
(Alt % 27-Üst 

%27)
3 

r 
(Test Tekrar 

Test  

Korelasyonu)
 4 

KR-20 
Güvenirlik 

Katsayısı
5 

M25 .38 .42 8.78***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M26 .28 .30 3.05*** 

M27 .25 .28 3.52*** 

M28 .12 .20 2.62*** 

M29 .38 .42 6.55*** 

M30 .40 .43 6.17*** 

M31 .41 .46 9.28*** 

M32 .39 .44 8.47*** 

M33 .33 .38 7.95*** 

M34 .12 .14 1.93*** 

M35 .34 .37 5.88*** 

M36 .38 .42 5.00*** 

M37 .54 .57 6.90*** 

M38 .18 .20 2.29*** 

M39 .17 .21 5.06*** 

M40 .37 .41 5.71*** 

M41 .23 .25 2.95*** 

M42 .32 .36 5.33*** 

M43 .28 .33 5.67*** 

M44 .26 .28 2.74*** 

M45 .24 .26 3.34*** 

M46 .29 .35 5.99*** 

M47 .37 .42 8.97*** 

M48 .28 .29 2.74*** 

M49 .26 .28 2.95*** 

M50 .25 .28 4.90*** 

M51 .40 .42 4.40*** 

M52 .21 .23 1.71*** 

M53 .10 .15 2.85*** 

M54 .54 .59 13.60*** 

M55 .55 .59 14.41*** 

M56 .40 .46 8.16*** 

M57 .30 .36 7.26*** 

M58 .51 .54 7.25*** 
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Madde 

No 
Madde Toplam 

Korelasyonu
1
 

Madde 

Ayırıcılık 

Gücü
2
 

t 
(Alt % 27-Üst 

%27)
 3 

r 
(Test Tekrar 

Test 

Korelasyonu)
 4
 

KR-20 
Güvenirlik 

Katsayısı
5
 

M59 .39 .44 8.37***  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.87 

M60 .22 .28 5.10*** 

M61 .38 .43 7.96*** 

M62 .06 .12 1.31*** 

M63 .33 .39 7.55*** 

M64 .58 .62 12.54*** 

M65 .21 .27 4.82*** 

M66 .26 .31 4.74*** 

M67 .43 .48 9.11*** 

M68 .49 .54 9.89*** 

M69 .46 .51 12.50*** 

M70 .24 .29 4.41*** 

M71 .35 .40 7.12*** 

M72 .31 .37 7.23*** 

M73 .33 .37 7.58*** 

M74 .10 .16 3.03*** 

M75 .31 .36 6.92*** 

M76 .45 .50 9.13*** 
 

1-2
 n=325  

3
 n1=n2=87            ***p<.01        

4 
n1=n2=52           

5
 n= 325 

 

 

Tablo 8‟de Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi ile iliĢkili olan 

maddeleri belirlemek için toplam ölçek puanı ile her bir maddenin toplam 

korelasyonları hesaplanmıĢtır. Ölçekte yer alan tüm maddeler için madde toplam 

korelasyonların .06 ile .58 arasında değiĢtiği görülmektedir. Madde toplam 

korelasyonu .20‟den daha düĢük olan maddelerin ölçeğe alınmaması önerilmektedir 

(Büyüköztürk, 2010). Ölçekte .20 den düĢük olan maddeler; 28, 34, 38, 39, 53, 62 ve 

74. maddelerin ölçekten çıkarılması gerekmektedir. Eğer maddeler ölçekten 

çıkarıldığındaki güvenirlik katsayısı, ölçeğin tümü için hesaplanan güvenirlik 

katsayısından farklılık göstermiyorsa o maddelerin ölçekte yer alması gerektiği 

düĢünülür (Alpar, 2006). Ölçeğin KR-20 güvenirlik katsayısı .87 olarak 

hesaplanmıĢtır. Belirtilen maddeler çıkartıldığında KR-20 güvenirlik katsayısı yine 

.87 bulunmaktadır, bu nedenle güvenirlik katsayısında önemli bir değiĢiklik olmadığı 

için ölçeğin orijinalliğini bozmamak amacıyla maddeler ölçekten çıkartılmamıĢtır. 
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Ölçekte yer alan maddelerin, madde ayırıcılık güçleri .12 ile .62 arasında 

değiĢmektedir. Madde ayırıcılık gücünde; .19 ve daha küçük olan madde ayırıcılık 

gücünün düĢük olarak adlandırılmasından (Tekin, 2004) dolayı, ölçekte .19 ve daha 

küçük olan maddeler belirlenmiĢtir. Buna göre; 34, 53, 62 ve 74. maddelerin, madde 

ayırıcılıklarının düĢük olduğu görülmüĢtür. Bu maddelerin çıkarılması önerilmekle 

birlikte, güvenirlik katsayısında önemli bir değiĢikliğe neden olmadığı için ve 

ölçeğin orjinaline sadık kalmak için bu maddeler ölçekten çıkarılmamıĢtır. Bir 

ölçekteki maddelerin ayırt etme güçleri ile o ölçeğin güvenirliği ve geçerliği arasında 

sıkı bir iliĢki olduğunu gösterir. Yüksek ayırt etme gücü, puanların dağılımını 

geniĢleterek testin güvenirliliğini artırır (Tekin, 2004). Boehm Okul Öncesi Temel 

Kavramlar Testi‟nde sadece dört maddenin düĢük, diğer kalan 48 maddenin ayırıcılık 

gücünün yüksek olması ile ölçeğin güvenirliliğini artırdığı söylenebilir.  

 

Madde analizinde testin toplam puanlarına göre oluĢturulan alt%27 ve 

üst%27‟lik grupların madde ortalama puanları arasındaki farkların iliĢkisiz t-testi 

yapıldığında, her maddenin t-değerlerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Gruplar 

arasında farkların anlamlı çıkması, testin iç tutarlılığının bir göstergesi olarak 

değerlendirilir (Büyüköztürk, 2010).  

 

 Test tekrar test korelasyonu analizinde iliĢkinin derecesini belirlemek için 

Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıĢtır. Bu korelasyon katsayısı hesaplanırken 

kararlık gösterebilmesi için, gurubun en az 30 kiĢiden oluĢması gerekmektedir 

(TavĢancıl, 2006). Bu doğrultuda tanımlanan çalıĢma gurubu içerisinden rastlantısal 

olarak seçilen ve ulaĢılabilen 52 çocuğa üç hafta sonra test tekrar uygulanmıĢtır. Ġki 

uygulama arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür 

(r=.88, p<.01). Buna göre ölçekte ölçülmek istenilen özelliğin son derece kararlı bir 

Ģekilde ölçtüğü söylenebilir.  

 

Ölçeğin güvenirliliği için hesaplanan iç tutarlılık katsayısı olan KR-20= .87 

olarak bulunmuĢtur. Ölçekte yer alan maddelerin homojen bir yapı gösteren bir 

bütünü ifade edip etmediğini gösteren iç tutarlılık katsayısının 0,8<Alfa<1,0 arasında 
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olması ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir (Kalaycı; 2009). 

Boehm Temel Kavramlar Testi‟nin iç tutarlılık katsayısının yüksek olması, ölçme 

aracının güvenilir olduğunu göstermektedir  

 

Bu bilgiler ıĢığında Boehm–3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi‟nin, 

çocukların kavram düzeylerini ölçmek için güvenilir ve geçerli bir test olduğu 

söylenebilir. 

 

3.3.3.2. Kavram Eğitim Programının Hazırlanması  

 

Kavram eğitim programı, 60-71 aylık çocukların biliĢsel geliĢimlerine paralel 

olarak kavram geliĢimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Kavram eğitim 

programının hazırlanabilmesi için temel kavram eğitimi ilgili literatür taranmıĢ, 

mekanda konum,  zaman, nicelik gibi temel kavramları kavrayabilme gibi biliĢsel 

becerilere yönelik amaç ve kazanımlar eğitimci tarafından belirlenmiĢtir. Kavram 

eğitim programı literatür taranarak, belirlenen amaç ve kazanımlar doğrultusunda, 

çocukların geliĢimsel özellikleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak 

hazırlanmıĢtır.  

 

Eğitim programının hazırlanmasında çocukların yakın çevresinden uzak 

çevresine, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaĢığı, somuttan soyuta ilkeleri 

dikkate alınmıĢtır. Etkinlikler planlanırken çocukların ilgi ve gereksinimleri 

doğrultusunda kendi yaĢam deneyimlerinin ele alınmasına çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, 

çocukların tüm duyularını kullanabilmelerine dikkat edilmiĢtir. Etkinliklerin 

hazırlanmasında eğitim ortamının genel yapısı ile birlikte okul öncesi eğitim 

programı dikkate alınmıĢtır. Okul öncesi eğitim programına uygun olarak oyun, 

müzik, Türkçe, drama, resim, okuma-yazmaya hazırlık çalıĢmaları Ģeklinde 

hazırlanan etkinlikler tüm çocukların aktif olarak katılımını sağlayacak çocuklara 

somut yaĢantılar sunma Ģeklinde planlanmıĢtır. Çocukların aktif katılımını sağlamak 

için soru cevap ve yaparak yaĢayarak öğrenme yöntemlerinden yararlanılmıĢtır. 

Etkinlikler sonunda değerlendirmeler tüm çocukların konuĢmasını sağlamak 

amacıyla açık uçlu sorular Ģeklinde planlanmıĢtır.  
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Eğitim programı hazırlandıktan sonra, değerlendirmek üzere beĢ çocuk 

geliĢimi ve okul öncesi eğitimi alan uzmanına ve bir eğitimde program geliĢtirme 

uzmanı olmak üzere toplam altı uzmana gönderilmiĢtir. Uzmanlardan amaç ve 

kazanımların programının amacına ve çocukların geliĢim özelliklerine 

uygunluğu,öğrenme sürecinde amaç ve kazanımlarının yeterliliği, materyallerin 

uygunluğu, uygulama süresinin yeterliliğini değerlendirmeleri istenmiĢtir. Uzman 

değerlendirmesine bağlı olarak gerekli düzeltmeler yapılarak kavram eğitim 

programına son Ģekli verilmiĢtir. 

 

Kavram eğitimi programında temel kavramların geliĢimini destekleyici 

etkinliklere yer verilmiĢtir. Tablo 9‟da etkinliklerin haftalara göre ele alınmasına 

iliĢkin sıralama verilmiĢtir. 

 

Tablo 9. Kavram Eğitim Programında Yer Alan Etkinliklerin Haftalara Göre 

Uygulama Sıralarının Dağılımı 

 

 

HAFTALAR  1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 

1.Hafta 1.Etkinlik  

Büyük 

Küçük  

2.Etkinlik 

En Büyük 

En Küçük 

3.Etkinlik 

En Büyük 

En Küçük 

2.Hafta 4.Etkinlik  

Uzun  

Kısa 

5.Etkinlik  

En Uzun 

En Kısa 

6.Etkinlik  

En Uzun 

En Kısa 

3.Hafta 7.Etkinlik  

Aynı 

Farklı 

8.Etkinlik  

Aynı 

Farklı 

9.Etkinlik  

Az 

Çok 

4.Hafta 10.Etkinlik  

Az 

Çok 

11.Etkinlik  

En Az 

En Çok 

12.Etkinlik  

En Az 

En Çok 

BitmiĢ 
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5.Hafta 13.Etkinlik  

Uzak 

Yakın 

14.Etkinlik  

Uzak 

Yakın 

15.Etkinlik  

En Uzak 

En Yakın 

6.Hafta 16.Etkinlik  

BaĢta 

Sonda 

17.Etkinlik  

En BaĢta 

EnSonda 

18.Etkinlik  

En BaĢta 

En Sonda 

7.Hafta 19.Etkinlik  

Önünde  

Arkasında  

20.Etkinlik  

Önünde 

Arkasında 

21.Etkinlik  

Arasında 

8.Hafta 22.Etkinlik 

Arasında  

23.Etkinlik  

Çevresinde 

24.Etkinlik  

Çevresinde 

9.Hafta 25.Etkinlik  

Ortada 

KarĢı 

26.Etkinlik  

Ortada 

KarĢı 

27.Etkinlik  

Önce 

Sonra 

 

10.Hafta 28.Etkinlik  

Önce 

Sonra 

 

29.Etkinlik  

Altta 

Üstte 

30.Etkinlik  

En Altta 

11.Hafta 31.Etkinlik  

Alçak 

Yüksek 

32.Etkinlik  

En Alçak  

33.Etkinlik  

Birlikte 

12.Hafta 34.Etkinlik  

Birlikte 

35.Etkinlik  

Her Ġki 

36.Etkinlik  

Her Ġki  

 

Tablo 9‟da görüldüğü gibi; kavramların sıralanması kendi arasında basitten 

karmaĢığa, doğru bir sıra izlenmiĢtir. 

 

 

3.3.3.3. Ön-Testlerin Uygulanması 

 

Ön-test uygulamaları 2011-2012 Eğitim öğretim yılı bahar döneminde, 6 

Ģubat- 10 Ģubat arasında yapılmıĢtır. Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi  
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ön test olarak deney ve kontrol gruplarına uygulanmıĢtır. Koç Ġlköğretim Okulunun 

dört anasınıfından 32 deney grubu, 32 kontrol grubu olmak üzere toplam 64 çocuğa 

uygulanmıĢtır. 

 

Öğretim yılının bahar döneminde yapılan çalıĢmada ön test uygulaması için 

okuldaki yetkili kiĢiyle görüĢülerek gerekli izinler alınmıĢtır. Öğretmenlerle 

görüĢülmüĢ ve test hakkında bilgi verilmiĢtir. Okulda testi çocukla birebir 

uygulamaya uygun bir ortam istenmiĢ. Uygulama ortamına çocuğun boyuna uygun 

ve masa yerleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmacı tüm sınıflara giderek çocuklara kendini 

tanıtmıĢ, birlikte ayrı bir odada çalıĢma yapılacağı söylenmiĢtir. TanıĢmadan sonra 

çocuklar sınıf listelerine göre odaya alınmıĢ, çocuğu rahatlatmak için kısa bir sohbet 

yapılmıĢ ve test tanıtılarak yapacakları çalıĢma hakkında bilgi verilmiĢtir. Her çocuk 

için bireysel olarak uygulanmıĢ yaklaĢık 20- 25 dakika sürmüĢtür. Uygulamadan 

sonra çocuklara teĢekkür edilmiĢtir.  

 

3.3.3.4. Kavram Eğitim Programının Uygulanması 

 

Ön testlerin uygulanmasının ardından hazırlanan eğitim programı 13 ġubat- 4 

Mayıs 2012 tarihleri arasında deney grubuna on iki hafta haftada üç gün araĢtırmacı 

tarafından uygulanmıĢtır. Deney gurbuna eğitim programı uygulanırken kontrol 

grubundaki çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı 36-72 ay Okul Öncesi Eğitim Programı 

kapsamında günlük eğitim programları sınıf öğretmenleri tarafından uygulanmıĢtır. 

Deney grubu okulda yer alan iki Ģubede yapılmıĢtır. Önce bir sınıfta uygulama 

yapılmıĢ daha sonra diğer sınıfta aynı uygulama yapılmıĢtır. Deney grubunda yer 

alan çocuklarla tanıĢılarak haftanın üç günü birlikte olacakları açıklanmıĢtır.  

 

Uygulamaya baĢlamadan önce eğitim programını içeriği hakkında bilgi 

verilmiĢ. Bu doğrultuda programın etkili olabilmesi için çocuklarının okula 

geliĢlerinin aksatılmamasının önemi konularında bilgi notu verilmiĢtir. ÇeĢitli 

nedenlerle devamsızlık yapan çocuklarla katılamadığı etkinlik, grup çalıĢması 

gerektirmiyorsa bir sonraki uygulama gününde tekrar edilmiĢtir. 
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Etkinliklerin uygulanması, araĢtırmacı tarafından, eğitim ortamı deney 

grubuna uygulanacak etkinlik öncesi etkinliğe uygun bir Ģekilde düzenlemiĢtir. 

Uygulama için gerekli masa ve sandalyeler veya minderler uygun oturma 

pozisyonunda yerleĢtirilmiĢ yada etkinliğin özelliğine göre kenara çekilerek boĢ bir 

alan oluĢturulmuĢtur. Kullanılacak materyaller çocuk sayısına uygun olarak 

araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢtır. Eğitim programı Pazartesi, ÇarĢamba ve Cuma 

günleri bir sınıfta 13:30‟da kahvaltı öncesi, diğer sınıfta 15:30‟da kahvaltı sonrasında 

uygulanmıĢtır. Etkinlik uygulama süreleri 40 ila 50 dakika sürmüĢtür.  

 

Etkinliğe baĢlamadan önce, araĢtırmacı çocukları tanımak ve isimleri ile hitap 

etmek için çocuklara isim kartları hazırlamıĢtır. Kavram eğitim programına katılan 

çocukların etkinliklere katılımını belirlemek için devam listesi tutulmuĢtur. 

Çocuklara o günkü etkinlik hakkında bilgi verilerek uygulamaya baĢlanmıĢ ve 

etkinlikle ilgili yönerge tüm gruba söylendikten sonra anlaĢılmayan durumlar  

çocuklara tek tek yeniden açıklanmıĢtır. 

 

Kavram eğitim programı Serbest Zaman Etkinliği, Türkçe Dil Etkinliği, Oyun 

Etkinliği, Müzik Etkinliği, Fen ve Matematik Etkinliği, Okuma-yazmaya Hazırlık 

ÇalıĢmalarını kapsamaktadır. Kavram eğitiminde çocuklara kavramlarla ilgili somut 

yaĢantılar sunarak görsel materyaller kullanılmıĢtır.  

 

Her etkinliğin sonunda araĢtırmacı çocuklara açık uçlu sorular sorarak 

çocuklarla birlikte etkinliğin değerlendirmesi yapılmıĢtır. Tüm çocukların etkinliğe 

katılıp katılmadığı, etkinlikle ilgili sorulara doğru cevaplar verip vermediği 

değerlendirilmiĢtir. Ayrıca etkinlikle ilgili sürenin yeterli olup olmadığı, ele alınan 

amaç ve kazanımlara ulaĢılıp ulaĢılmadığı, eğitimcinin uygulamada baĢarılı olup 

olmadığı değerlendirilmiĢtir. Etkinlik sonrasında ise gözlemlerle ilgili araĢtırmacı 

tarafından notlar tutulmuĢtur.  
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3.3.3.5. Son Testlerin Uygulanması 

 

On iki haftalık eğitim programının sonunda, 7- 11 mayıs 2012 tarihleri 

arasında deney ve kontrol grubuna Boehm–3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi 

son test olarak uygulanmıĢtır. Son test uygulama süresi her çocuk için 20- 25 dakika 

sürmüĢtür. Son test uygulamasından üç hafta sonra, verilen eğitimin kalıcı olup 

olmadığını tespit etmek için deney grubunda bulunan 32 çocuğa Boehm–3 Okul 

Öncesi Temel Kavramlar Testi tekrar uygulanmıĢtır.  

 

3.3.3.5. Ġzleme Testinin Uygulanması  

 

Deney grubuna on iki haftalık eğitim programının tamamlanmasının ardından 

3 hafta sonra 4 Haziran- 8 Haziran tarihleri arasında, deney gurubunda yer alan 32 

çocuğa Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi tekrar uygulanmıĢtır. 

 

3.4. Verilerin Ġstatistiksel Değerlendirilmesi ve Analizi 

 

AraĢtırmaya dâhil edilen çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar 

Test ile puanları ön test, son test ve izleme testlerinden elde edilen sonuçlar 

bilgisayar ortamına kaydedilmiĢtir. Toplanan veriler SPSS 15.0 paket programında 

analiz edilmiĢtir. 

 

Ġstatistiksel sonuç çıkarmada toplanan verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla normallik testlerin Shapiro-Wilk testi 

yapılmıĢtır. AraĢtırmanın örnek hacmi Shapiro-Wilk testinin uygulanabilmesi için ön 

koĢul olan  7 < n ≤ 2000 ölçütüne uyduğu için de bu testin kullanılması 

önerilmektedir (Büyüköztürk, 2010). Betimsel istatistik ve normallik testleri 

sonrasında denek sayıları da dikkate alınarak kullanılacak istatistiksel analiz 

belirlenmiĢtir.  
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Deney grupları ile kontrol grubundaki çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar Testi puanlarının betimsel istatistikleri ve normallik testi sonuçları Tablo 

10‟da verilmiĢtir. 

Tablo 10. Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi Tanımlayıcı Ġstatistikleri ve 

Normallik Testi Sonuçları 

Boehm 

Okul 

Öncesi 

Temel 

Kavramlar 

Testi 

DENEY KONTROL 

X S Ortanca 
Shapiro-

Wilk 
p X S Ortanca 

Shapiro-

Wilk 
p 

Öntest 25.18 2,72 25.00 .944 .099 25.68 2,14 26.00 .975 .638 

Sontest 47.16 1,9 47.00 .942 .085 30.96 2,22 31.00 .944 .095 

Ġzleme 47.46 1,95 47.00 .953 .178      

 

Tablo 10 da Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi, Shapiro-Wilk Testi 

sonuçlarının deney ve kontrol grubu ön-test ve son testlerinde ve deney grubu izleme 

testinde anlamlı çıkmaması çocukların aldıkları puanların normal dağılım 

gösterdiğini ifade etmektedir.  Bu bağlamda verilerin analizinde parametrik testler 

kullanılmıĢtır. 

- Deney ve kontrol gruplarındaki çocukların cinsiyet, kardeĢ sayısı, doğum 

sırası ve anne baba öğrenim durumları değiĢkenlerinin betimlenmesinde;  

frekans  (f)  ve  yüzde  (%)  hesaplamaları kullanılmıĢtır.   

- Deney ve kontrol  grubu  çocuklarının  ön-testlerinin  ve  her  iki  grubun  ön-

test  son-test karĢılaĢtırmaları  ile  araĢtırmada  kalıcılığa  iliĢkin  son-test  

izleme  testi  puanları  arasındaki karĢılaĢtırmalarda  bağımlı  gruplar  için 

iliĢkili (paired)  t  testi  ve  bağımsız  t  testi    analizi  uygulanmıĢtır.  

- Puanlar arasındaki farklılıkların test edilmesinde anlamlılık düzeyi  p= 0.05 

alınmıĢtır. 
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BÖLÜM IV 

 

BULGULAR 

 

Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-71 aylık çocuklara temel 

kavramların kazandırılmasında kavram eğitimi programının etkisinin olup 

olmadığının araĢtırıldığı bu çalıĢmada elde edilen verileri analizi SPSS paket 

programı deneme sürümüyle yapılmıĢtır. Deney ve kontrol grubundaki çocukların 

Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar testi ön-test puan ortalamalarına ait veriler 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Daha sonra kavram eğitimi programının etkisini test etmek 

amacıyla kontrol ve deney grubu öğrencilerinin Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar testi ön-test puan ortalamaları son test puan ortalamaları 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Deney grubu ve kontrol grubunun Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar testi puan ortalamaları her iki grup için ön-test son-test karĢılaĢtırmaları t 

testi ile ayrı ayrı sınanmıĢtır. Programın kalıcılığını test etmek için eğitim programı 

uygulandıktan üç hafta sonra deney grubu öğrencilerine kalıcılık ölçümü yapılmıĢ ve 

son-test puanları ile karĢılaĢtırılmıĢtır.     

  

 

- Kavram Eğitimi Programının çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar testi puanlarına etkisi ile ilgili bulgulara Tablo 11-  Tablo 25 

arasında yer verilmiĢtir.   

  

- Kavram Eğitimi Programının kalıcılığı ile ilgili bulgulara Tablo 16 da yer 

verilmiĢtir.  

Kavram Kazanımlarına ĠliĢkin Bulgular  

 

Deney ve kontrol gruplarının bağımlı değiĢkenler açısından benzeĢik olup 

olmadığını test etmek amacıyla,  deney ve kontrol grubundaki çocukların Boehm-3 

Okul Öncesi Temel Kavramlar testi ön test puan ortalamalarına iliĢkin veriler 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  
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Kavram Eğitimi Programının çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar testi puanlarını (kavram kazanımlarını) sınamak amacıyla deney ve 

kontrol grubunu oluĢturan çocukların ön-test/son-test puan ortalamaları 

karĢılaĢtırılmıĢtır.   

 

  Kavram Eğitimi Programının kalıcılığını test etmek amacıyla deney grubu 

çocuklarının Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar testi, son-test puan 

ortalamaları ile izleme testi puan ortalamaları karĢılaĢtırılmıĢtır.   

 

Denece 1.0. Deney ve kontrol grubu çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar Testi ön-test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaşma 

yoktur. 

Denence 1.0.‟da çocuklar için kavram eğitim programı uygulanmadan önce 

deney ve kontrol gruplarının aynı evrenden alınıp alınmadığını yani eğitim öncesinde 

kavram puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup 

olmadığını sınamak amacıyla her iki grubun ön-test puan ortalamaları t testi ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  Elde edilen sonuçlar Tablo 11‟de görülmektedir. 

 

Tablo 11. Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi Deney ve Kontrol 

Grubu Ön-Test Ortalama Puanları T-Testi Sonuçları 

 

Grup N   S sd t p 

Ön-test 

Deney 
32 25.19 

2.73 

62 - 0.81 0.42 

Ön-test 

Kontrol 

32 25.69 2.15 
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Tablo 11. ve Grafik 1‟de deney grubu ön-test puanları ortalamasının 

X=25.19, kontrol grubunun ise X=25.69 olarak belirlenmiĢtir. T-Testi sonuçları 

incelendiğinde deney ve kontrol gruplarındaki çocukların ön-test puanları arasında t= 

-0.81 oranında bir fark görülmüĢ; ancak bu fark ( p = 0.42 > 0.05 olduğundan) 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. Buna göre araĢtırma kapsamındaki “Deney 

grubundaki çocuklar ile kontrol grubundaki çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar Testi ön-test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktur” Ģeklindeki 1.0 denence numaralı denenceyi desteklemektedir. 

 

Denence 2.0. Kavram eğitim programına katılan deney grubu çocuklarının 

Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar testi son-test puan ortalamaları ön-test 

puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

 

Denence 2.0.‟da kavram eğitimi programına katılan çocukların eğitim 

programı uygulanmadan önceki kavram testinden aldıkları puan ortalamaları ile 

eğitim programı uygulaması sonrasındaki kavram testinden aldıkları puan 

ortalamaları arasında anlamlı farkın olup olmadığı sınanmıĢtır.  Kavram Eğitim 

Programını‟nın çocukların kavram kazanımlarına katkı sağlayıp sağlamadığını test 

etmede karĢılaĢtırma yapılan grup deney grubudur. Programın deney grubu 

çocukların kavram testi ön-test puan ortalamaları ile son-test puan ortalamaları  
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Grafik 1. Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar 

Testi Deney ve Kontrol Grubu Ön-test Ortalama 

Puanları 



104 

 

iliĢkili t testi (paired sample t test) ile karĢılaĢtırılmıĢtır. KarĢılaĢtırma ile ilgili 

bulgular tablo 12‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 12. Deney grubu Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Ön-test /Son-

test Ortalama Puanları t-Testi Sonuçları 

 

Grup/Test n    S sd t p 

Ön-test 

Deney 

32 25.19 2.73 31 -55.23 0.01  

Son-test 

Deney 

32 47.16 1.90 

 

 

 

 

 

Tablo 12 ve Grafik 2. incelendiğinde deney grubu Boehm-3 Okul Öncesi 

Temel Kavramlar aldıkları ön-test puan ortalamaları X=25.18,  son-test puan 

ortalamaları X=47.15‟tir. Yapılan t testi sonucunda çocukların Boehm-3 Okul Öncesi 

Temel Kavramlar testinden aldıkları son-test puan ortalamaları ön-test puan 
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Grafik 2. Deney grubu Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar Ön-test /Son-test Ortalama Puanları 
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ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir (t:  -55.22;  p<0.005).  Bu bulgu  

“Kavram eğitim programına katılan deney grubu çocuklarının Boehm-3 Okul Öncesi 

Temel Kavramlar testi son-test puan ortalamaları ön-test puan ortalamalarından 

anlamlı düzeyde yüksektir”  Ģeklindeki 2.0.  numaralı denenceyi desteklemektedir. 

 

Denence 3.0. Kontrol grubu çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar 

testi son-test puan ortalamaları ile ön-test puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde farklılaşma yoktur. 

 

Kavram Eğitim Programı‟nın çocukların temel kavramları kazanımlarına 

katkı sağlayıp sağlamadığını test etmede deney grubu kullanılırken, kontrol grubu ise 

eğitim programı uygulaması süresince normal eğitim öğretimine devam eden ve 

temel kavramları kazanmalarındaki değiĢimin eğitim alan grupla karĢılaĢtırılması 

amacıyla araĢtırmaya dâhil edilen gruptur.  Eğitim programına katılmayan bu kontrol 

grubunun Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar testi ön-test/  son-test puan 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığına iliĢkin istatistiksel sonuçlar tablo 13‟de 

verilmiĢtir.   

 

Tablo 13. Kontrol grubu Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Ön-test /Son-

test Ortalama Puanları t-Testi Sonuçları 

 

GRUP n    S sd t p 

ön-test 

kontrol 

32 25.69 2.15 31 -30.13 0.01  

son-test 

kontrol 

32 30.97 2.22 
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Tablo 13‟ ve Grafik 3‟ de kontrol grubu çocuklarının Boehm-3 Okul Öncesi 

Temel Kavramlar aldıkları puan ortalamalarının ön testte   =25.69 iken son testte                                           

=30.97 olduğu görülmektedir. Kontrol grubundaki çocukların ön-test ve son-test 

puanları arasında çıkan bu farkın anlamlılığı için yapılan t-testi sonucuna göre 

kontrol grubu ön-test ve son-test puanları arasında t= -30.13 oranında bir fark 

görülmüĢtür. Bu fark ( p = 0.00 < 0.05 olduğundan) istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtur. Buna göre araĢtırma kapsamındaki kontrol grubundaki çocukların 

Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi ön-test ve son-test puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. AraĢtırmada “Kontrol grubu çocukların 

Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar testi son-test puan ortalamaları ile ön-test 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaşma yoktur” Ģeklindeki 3.0 

denenceyi desteklememektedir. Kontrol grubu ön-test puanları ile son-test puanları 

arasında ~5 puanlık bir farkın olduğu görülmektedir. Bu durum, deney grubuna 

kavram eğitim programı uygulanırken, kontrol grubu çocuklarının da kendi 

sınıflarında MEB Okul Öncesi Programının öğretmenleri tarafından uygulanması 

yani bu çocukların öğrenim görmeye devam ettikleri göz önünde bulundurulduğunda 

az da olsa farkın çıkması ve kavram kazanımlarında ilerleme kaydetmelerinin 

mümkün olduğu söylenebilir. 
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Denen/ce 4.0. Deney Grubu Çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar 

Testi Son-Test Puan Ortalamaları, Kontrol Grubu Çocuklarının Boehm-3 Okul 

Öncesi Temel Kavramlar Testi Son-Test Puan Ortalamalarından Anlamlı Düzeyde 

Fark Vardır.  

 

Denence 4.0‟da deney grubu çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar testi son-test puan ortalamaları, kontrol grubu çocuklarının Boehm-3 

Okul Öncesi Temel Kavramlar testi son-test puan ortalamalarından anlamlı farkın 

olup olmadığı sınanmıĢ, sonuçlar tablo 14‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 14. Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi Deney ve Kontrol 

Grubu Son-Test Ortalama Puanları T-Testi Sonuçları 

 

Grup n    S sd t p 

Son-test 

Deney 

32 47.16 1.90 62 31.30 0.01 

Son-test 

Kontrol 

32 

 

30.97 2.22 
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Tablo 14 ve Grafik 4. incelendiğinde deney grubu çocuklarının Boehm-3 Okul 

Öncesi Temel Kavramlar Testi son test puan ortalamasının 47.15,  kontrol grubunun 

puan ortalamasının 32.87 olduğu görülmektedir. Ġki grup arasında 14.28 puanlık bir 

fark olduğu dikkat çekmektedir. Yapılan t testi sonucuna göre deney grubu 

çocuklarının kavram testi son-test puan ortalamaları, kontrol grubu çocuklarının 

kavram testi son-test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir (t: 29.23; 

p<0.005). Bu veriler “Deney ve kontrol grubu çocuklarının kavram testi son-test 

puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark vardır” Ģeklindeki 4.0. numaralı 

denenceyi desteklemektedir.  

 

Denence 5.0 da Kavram Eğitim Programına Katılan Deney Grubundaki 

Çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi Erişi Puan Farklarının 

Ortalaması, Kontrol Grubu Çocukların Erişi Puan Farklarının Ortalamasından 

Anlamlı Düzeyde Yüksektir.  

 

47,16

30,97

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

deneme kontrol

Grafik 4. Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar 

Testi Deney ve Kontrol Grubu Son-test Ortalama 

Puanları 



109 

 

Tablo 15. Deney Ve Kontrol Grubunun Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar Testi EriĢi Puanlarına Ait T-Testi Sonuçları 

 

Grup n    S sd t p 

Ön-test/ 

Son-test 

Fark Deney 

32 21.96 2.25 42.59 

  

38.39 0.01  

Ön-test/ 

Son-test 

Fark 

Kontrol 

32 5.28 0.99 

 

 Tablo 15 ve Grafik 5, incelendiğinde deney grubu çocuklarının Boehm-3 Okul 

Öncesi Temel Kavramlar Testi eriĢi düzeyi      = 21.96,  kontrol çocuklarının Boehm-

3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi eriĢi düzeyi   =5.28‟dir.  Yapılan t testi 

sonucunda deney grubundaki çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar 

testi eriĢi düzeyi puan ortalamaları, kontrol grubu çocukların eriĢi düzeyi puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir (t: 38.39; p<0.005). Bu veriler “Kavram 

eğitim programına katılan deney grubundaki çocukların Boehm-3 Okul Öncesi 

Temel Kavramlar testi erişi puan farklarının ortalaması, kontrol grubu çocukların 
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erişi puan farklarının ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir.” Ģeklindeki 5.0. 

numaralı denenceyi desteklemektedir.  

 

Denence 6.0’da Deney grubu çocuklarının Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar testi son-test/izleme testi kalıcılık puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde fark yoktur. 

 

Denence 6.0‟da deney grubu çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar testi son-test puan ortalamaları ile izleme testi puan ortalamaları arasında 

anlamlı farkın olup olmadığı belirlemek amacıyla iliĢkili (paired) örneklemler için t-

Testi analizi yapılmıĢtır, sonuçlar tablo 16‟da verilmiĢtir.   

 

Tablo 16. Deney Grubu Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Son-Test –

Ġzleme Testi Puanları T-Testi Sonuçları 

 

Grup/Test n    S sd t P 

Son-test 

Deney 

32 47.15 1.90 31 -1.72 0.96  

Ġzleme 

Deney 

32 47.46 1.95 

 

 





111 

 

 

 

Tablo 16 ve Grafik 6‟ da deney grubu çocuklarının Boehm-3 Okul Öncesi 

Temel Kavramlar Testinden aldıkları son test puan ortalamaları     =47.15, izleme 

testi puan ortalamaları   =47.46 olduğu görülmektedir. Yapılan t testi sonucunda 

Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi son-test puan ortalamaları ile izleme 

testi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaĢma 

bulunmamıĢtır (t:  1.72; p>0.05). Bu bulgu “Deney grubu çocuklarının Boehm-3 

Okul Öncesi Temel Kavramlar testi son-test/izleme testi kalıcılık puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde fark yoktur.”  Ģeklindeki 6.0.  numaralı denenceyi 

desteklemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,15 47,46

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

sontest izleme
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BÖLÜM V 

 

 

TARTIġMA VE YORUM 

 

Bu bölümde araĢtırmadan elde edilen bulgular tartıĢılmıĢtır. Bulguların 

tartıĢılması ve yorumlanması denencelerin sırasına uygun olarak yapılmıĢtır.   

  

Deney ve Kontrol Gruplarının Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavram 

Puanlarının BenzeĢikliği Ġle Ġlgili Olarak 

 

AraĢtırmada 1.0 numaralı denenceye göre deney ve kontrol gruplarının 

kavram eğitimi programı uygulanmadan önceki Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavram Testi puanlarının benzer olması beklenmektedir.  Böylece eğitim programı 

uygulaması sonrası Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavram Testi puanlarındaki 

değiĢim eğitim programının etkisi Ģeklinde yorumlanabilecektir.  Deney ve kontrol 

grubu çocukları belirlenirken çalıĢmanın yöntem bölümünde de belirtildiği gibi Koç 

Ġlköğretim Okuluna devam eden toplam 64 çocuğa Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar Testi uygulanmıĢtır.  AraĢtırmaya iki deney iki kontrol grubu alınmıĢtır.  

 

AraĢtırma kapsamında deney ve kontrol grubu olarak belirlenen grupların ön-

test puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farkın olup olmadığı sınanmıĢtır. 

Tablo 11 incelendiğinde deney grubunun Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar Testi ön-test puan ortalaması 25.19;  kontrol grubunda ise Boehm-3 Okul 

Öncesi Temel Kavramlar Testi ön-test puan ortalaması 25.69‟dur. 

 

Deney ve kontrol grupları ön-test puanları arasında anlamlı fark olup 

olmadığına iliĢkin istatistiki analiz sonuçları grupların ön-test puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını ve grupların benzer olduğunu 

göstermektedir. Bu bulguya deney ve kontrol grubuna dâhil edilen çocukların denk 

olduğu, eğitim programı uygulaması öncesi Boehm -3 Okul Öncesi Temel Kavramlar 

Testi puanları açısından benzer oldukları Ģeklinde yorumlanabilir.   
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Kavram Eğitimi Programının Çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar Testi Puanlarına Etkisi  

  

Denence 2.0‟ e göre kavram eğitimi programının deney grubu çocuklarının 

Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi son test puan ortalamalarını 

etkilemesi beklenmektedir. Denence 3.0, denence 4.0, denence 5.0, denence 6.0, 

kavram eğitimi programının deney grubu çocuklarının Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar Testi son farklılık göstermesi beklenmemektedir.  

 

AraĢtırmada kavram eğitimi programına katılan çocukların Boehm-3 Okul 

Öncesi Temel Kavramlar Testi puanlarının artması beklenmektedir. Bu amaçla deney 

grubu çocuklarının ön-test, son-test puan ortalamaları karĢılaĢtırılmıĢtır. Programın 

uygulanmasından önce deney grubundaki çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar Testi puan ortalaması 25.19 iken uygulanan kavram eğitim program 

sonrası, grubun puan ortalaması 47.16 olarak bulunmuĢtur. Deney öncesi (ön-test) 

Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi ortalamalarıyla deney sonrası  (son-

test)  Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi puan ortalamaları arasındaki 

fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır (p<0.005).  Bu fark kavram eğitimi programının, 

çocukların kavram kazanımlarının arttığını göstermekte ve denence 2‟yi 

desteklemektedir. BaĢka bir ifade ile araĢtırma kapsamında kavram eğitimi alan 

deney grubundaki çocukların puanlarında yaklaĢık 22 puanlık bir artıĢ olduğu ve 

kavram kazanımlarında önemli bir geliĢme gerçekleĢtiği bulunmuĢtur 

 

Bu araĢtırma sonucunun alan yazındaki sonuçları destekler nitelikte olduğu 

görülmektedir. Örneğin; Caferoğlu (1991)  anaokuluna devam eden  üç-dört-beĢ yaĢ 

çocuklarında renk ve büyüklük kavramlarını kavram bilgisi ve sözel ifade  yönünden 

karĢılaĢtırmalı olarak incelediği araĢtırmasında çocukları deney ve kontrol grubu  

olarak ayırmıĢ ve deney grubundaki çocuklara klasik eğitim yöntemiyle renk ve 

büyüklük  kavramlarıyla ilgili bir eğitim programı uygulamıĢtır.  AraĢtırma sonuçları 

çocukların renk ve büyüklük kavramlarını kazanmalarında uygulanan eğitimin 

önemli olduğunu ortaya koymuĢtur. Benzer Ģekilde Akman (1995) tarafından 
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gerçekleĢtirilen araĢtırmada, anaokuluna devam eden 40-69 aylık çocukların kavram 

geliĢimlerinde, kavram eğitimin etkisini incelemiĢtir. AraĢtırmaya 80 çocuk deney 

grubu, 80 ise kontrol grubu olmak üzere toplam 160 çocuk dahil edilmiĢ her iki 

grupta da çocuk sayıları cinsiyete göre eĢitlenmiĢtir. Kavram eğitimi verilirken 40-54 

aylık ve 55-69 aylık çocuklarla ayrı ayrı iki grup halinde çalıĢılmıĢ, deney gruplarına 

üç ay süreyle kavram eğitimi verilmiĢtir. AraĢtırmada ön test ve son test olarak 

Bracken Temel Kavram ölçeginin kullanıldığı araĢtırma sonucunda; deney ve kontrol 

gruplarındaki 40-69 aylık çocukların SRC (renk, harf, sayı/sayma, kıyaslama sekil) 

alt testinden, uzaysal kavramlar, sosyal/duygusal kavramlar, büyüklük kavramı, 

doku/materyal kavramları, nicelik kavramından ve toplam kavramdan aldıkları son 

test puan ortalamalarının deney gruplarında daha yüksek bulunmuĢtur. Bu çalıĢmayı 

destekler nitelikte KurtuluĢ (1999), okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beĢ-altı 

yaĢ grubu çocuklarına yaratıcı etkinlikler yoluyla zaman kavramının öğretimine 

iliĢkin yaptığı araĢtırmasında çocukları deney ve kontrol grubu olarak ayırmıĢ ve 

deney grubundaki çocuklara üç hafta süreyle araĢtırmacı tarafından oluĢturulan 

yaratıcı program uygulamıĢtır. AraĢtırma sonucunda deney grubundaki çocukların 

zaman kavramına iliĢkin becerilerinin kontrol grubundaki çocuklara göre yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir.  Diğer taraftan   Manocha ve Narang (2004) tarafından yapılan 

bir araĢtırmada kırsal bölgede yaĢayan çocukların temel kavramlara iliĢkin bilgi 

düzeylerini belirlemek  amacıyla 240 çocukla çalıĢılmıĢ ve Boehm Temel Kavramlar 

Testi (Boehm-R) kullanılmıĢtır. Testte düĢük puan çocuklar belirlenerek 120 çocuk, 

kavramlarının geliĢimlerine yönelik hazırlanan bir eğitim programı uygulanmıĢtır. 

Diğer 120 çocuk ise kavram eğitimi almayan kontrol grubunu oluĢturmuĢtur. 

AraĢtırma sonucunda kontrol ve deney grubu arasında Boehm-R Testi‟nden alınan 

puanların benzer olduğu saptanmıĢtır. Ancak bu durumun deney ve kontrol grubunun 

denk olarak belirlenmemesinden kaynaklandığı düĢünülebilir. 

 

AraĢtırmada ayrıca denence 3.0 kapsamında kontrol grubundaki çocukların da 

son test puan ortalamaları ile ön-test puan ortalamaları arasındaki fark incelenmiĢtir. 

 

Bu denenceyi sınamak için kontrol grubu çocukların son-test puan 

ortalamaları ile ön-test puan ortalamaları arasındaki fark karĢılaĢtırılmıĢtır. Kontrol 
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grubuna dahil edilen çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi ön 

test puan ortalaması 25.69 iken, son test puan ortalaması 30.97 olarak hesaplanmıĢtır. 

Kontrol grubundaki çocukların ön test ile son test puanları arasında artıĢ gözlenmekte 

ve anlamlı fark bulunmakla birlikte, deney grubu ile kıyaslandığında, kontrol 

grubundakilerde ki artıĢ deney grubundaki öğrencilerin dörtte birinden daha az 

düzeydedir. BaĢka bir ifade ile deney grubundaki çocukların kontrol grubundaki 

çocuklara göre test puanları dört kattan fazla artıĢ göstermiĢtir.  Kontrol grubuna 

dahil edilen çocukların süreç içerisinde okul öncesi eğitimlerine devam etmeleri, 

Boehm-3 okul Öncesi Temel Kavramlar testinde yer alan bazı kavramların Milli 

Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programında (36-72 aylık çocukları) yer 

alması ve günlük sınıf uygulamalarında örneğin, okuma-yazmaya hazırlık 

çalıĢmalarında kavram eğitim çalıĢmalarının yapılmasından dolayı bir miktar artıĢ 

göstermesinin normal olduğu düĢünülebilir.  

 

Alan yazında araĢtırma sonuçlarının bu sonuca paralellik gösterdiği 

görülmektedir. Örneğin; Akman (1995) yaptığı çalıĢmada 40-54 ve 55-69 aylık 

çocukları Bracken Kavram Ölçeğinden aldıkları ön test- son test puanlarının 

ortalamaları arasındaki fark her iki grupta da önemli bulunmuĢ. Ancak deney 

grubundaki artıĢ kontrol grubuna oranla daha fazla olduğu görülmüĢtür. Benzer bir 

baĢka araĢtırmada ise Friedman (1990), 4-5 yaĢ çocukları zaman kavramlarından 

tamamını doğru kullanabildiklerini, zaman ile ilgili kavramları belleklerinde 

sakladıklarını belirtmiĢlerdir. Ergül (2007) tarafından yapılan daha güncel bir 

araĢtırmada; Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi–3‟ün (Boehm–3 Okul 

Öncesi Testi) Türkçe formunun 36–47 ay arasındaki çocuklar için geçerlik ve 

güvenirlik çalıĢmalarını yaptığı çalıĢmada da Ankara ilindeki çeĢitli anaokullarına 

devam eden ve 36–47 ay aralığında olan toplam 200 çocuğa Boehm-3 Okul Öncesi 

Temel Kavram Testi uygulanmıĢtır. Sonuç olarak çocukların çok büyük bir bölümü 

testten yüksek puanlar aldıklarını belirlenmiĢtir.  

 

Alan yazındaki araĢtırma sonuçlarının de benzer olduğu dikkat çekmektedir. 

Buna göre kontrol çocukları, deney grubu gibi kavram eğitim programına 

katılmasalar dahi, bu 12 hafta boyunca okul öncesi kurumlarında normal 
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öğrenimlerine devam ettikleri düĢünüldüğünde puanlarında bir miktar artıĢ olması 

olasıdır. Ancak bu fark deney grubu çocuklarının gösterdikleri geliĢime göre oldukça 

sınırlıdır. 

 

 AraĢtırmada ayrıca deney ve kontrol gruplarının Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar son-test puanlarına bakıldığında, deney grubu çocuklarının puan 

ortalamaları 47.15 iken, kontrol grubun puan ortalamasının 32.87 olduğu 

görülmüĢtür. Deney grubu çocuklarının son test puan ortalamaları, kontrol grubu son 

test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir. Bu sonuç 4.0 numaralı 

denenceyi desteklemektedir. 

 

Deney grubu çocuklarının Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi eriĢi 

düzeyi ortalamaları 21.96,  kontrol çocuklarının Boehm-3 Okul Öncesi Temel 

Kavramlar Testi eriĢi düzeyi ortalamaları 5.28‟dir.  Yapılan t testi sonucunda deney 

grubundaki çocukların Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar testi eriĢi düzeyi 

puan ortalamaları, kontrol grubu çocukların eriĢi düzeyi puan ortalamalarından 

anlamlı düzeyde yüksektir (t: 38.39; p<0.005). 

 

  Kavram eğitimi verilen deney grubu çocuklarının eriĢi düzeyleri ile kontrol 

grubu çocukların eriĢi düzeyleri karĢılaĢtırıldığında deney grubundaki çocukların 

kontrol grubundaki çocuklara puan ortalamalarının dört kattan fazla artıĢ gösterdiği 

belirlenmiĢtir.   

Literatüre bakıldığında temel kavramların çocuğun yönlere uyum sağlamada, 

eğitsel materyallerin içeriğini anlamada(Boehm, 1986; 2001), sınıf içi ve dıĢı 

etkinliklere katılmada ve diğerleriyle etkili olarak iletiĢim kurmada (Breen, 1985; 

Boehm, 1986; 2001, Rhyner ve Bracken, 1988),  dil geliĢimiyle (Zucker ve Riordan 

1988; Shaywitz ve Shaywitz, 2005), zekayla (Howell and Bracken 1992; Laughlin 

1995), okula hazır bulunuĢluk ve akademik baĢarıyla (Breen 1985; Panter 2000; 

Panter and Bracken 2000, 2009; Boehm, 1986, 2001; Uyanık Balat, 2003; Sucuoğlu 

vd., 2008; Bracken ve Crowford, 2010; Bracken ve Panter, 2011) iliĢkili olduğu 

görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında deney grubunda yer alan çocukların bu 

alanlarda desteklendiği söylenebilir. 
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BÖLÜM VI 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu bölümde araĢtırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak genel 

sonuçlara ve önerilere yer verilmiĢtir.  

AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar,  kavram eğitimi programının çocukların 

kavram kazanımlarına olumlu katkı sağladığını ve puan ortalamalarında anlamlı 

düzeyde artıĢ olduğunu göstermiĢtir.  Kavram Eğitimi Programının kalıcılığını 

sınamak amacıyla deney grubu çocuklarının kavram testi puanları sontest ve kalıcılık 

testi puan ortalamaları karĢılaĢtırılmıĢ, eğitimin etkisinin üç hafta sonunda da 

korunduğu bulunmuĢtur. 

 

Çocukların, erken yıllardan itibaren geliĢim özelliklerine uygun bir eğitim 

verilerek küçük yaĢlardan itibaren olan kavramların geliĢtirilmesi konusunda 

desteklenmesi gerekmektedir.  Bu nedenle,  çocuklarda kavramların 

değerlendirilmesi ve kavram kazanımlarının desteklenmesinde anne babalara,  

eğitimcilere ve araĢtırmacılara önemli görevler düĢmektedir. 

 

Çocukların kavram kazanmaları biliĢsel yeteneklerinin geliĢmesiyle 

gerçekleĢmektedir. Çocuklara yeni kavramları kazandırmak ve bu kavramları 

geliĢtirmek amacıyla aĢağıdaki öneriler sunulmuĢtur:  

 

 

1. Anne ve babalara günlük yaĢamda kavram öğrenmelerine imkân sağlayacak 

öneriler verilebilir.  

 

2. Okul öncesi dönemde çocuklara kavramlar öğretilirken, sıralama ve serileme 

süreçleri, çocuğun nesnelerle büyüklük, nicelik ve nitelik iliĢkileri ile uğraĢıp, 

bilgi edinmesi yoluyla kazandırılmalıdır.  
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3. Temel kavramlar konusunda problem yaĢayan okul öncesi dönem çocuklar 

saptanarak bu çocuklara kavram eğitimi programı uygulanabilir.   

 

4. Okul öncesi eğitim öğretmenlerine Kavram Eğitimi Programı ile ilgili 

seminerler verilerek günlük etkinliklerinde bu programa yer vermeleri 

sağlanabilir.  

 

5. Kavram Eğitimi Programı etkinlikleri okul öncesi eğitimin mevcut yıllık ve 

günlük planlarının içerisinde temel kavramlara daha fazla yer verilerek 

programın sürekliliği ve uygulanabilirliği sağlanabilir.    

 

6. Kavram Eğitimi Programı daha geniĢ gruplarda uygulanarak, daha geniĢ bir 

kitlenin programdan faydalanması ve programın test edilmesi sağlanabilir. 

 

7. Kavram eğitimi programı farklı ekonomik,  sosyal ve kültürel çevrelerde 

uygulanarak elde edilen bulgular karĢılaĢtırılabilir. 

  

 

8. Bundan sonra yapılacak çalıĢmalar için,  Bolu ili dıĢındaki farklı çalıĢma 

grupları üzerinde ölçeğin içsel tutarlılığının geliĢtirilmesi ve geçerliliğinin 

sınanması önerilmektedir.   

 

9. Boehm-3 Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi;   kavram kazanımı ile  ilgili  

yapılacak  çeĢitli  araĢtırmalarda  veri  toplama  aracı  olarak kullanılabilir.  

 

10. Erken çocukluk döneminde Temel kavramların kazanımlarını ölçecek yeni 

ölçme araçları geliĢtirilebilir. 

 

11. Benzer araĢtırmalar farklı yaĢ gruplarıyla yapılarak, bir karĢılaĢtırma 

yapılarak farklı araĢtırmalar yapılabilir.  

 

 

 



119 

 

KAYNAKÇA 

 

Adak Özdemir, A. (2011).  Mekânsal beceri eğitim programının okul öncesi 

dönem çocuklarının mekânsal becerilerine etkisi. YayımlanmamıĢ doktora tezi,  

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul 

 

Akkök, F. , Aydın, A. , Bakkaloğlu, H., Özeke, E. , Sucuoğlu, B. ve Yalçın, 

B.  (2004).  Bohem Temel Kavramlar Testi-  Türkçe Formunun Psikometrik 

Özellikleri.  G. Haktanır ve T.  Güler.  (Editörler).  Türkiye Okul Öncesi Eğitimini 

GeliĢtirme Derneği OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı.  

Ġstanbul.  Ya-Pa Yayınları,  ss.  67- 82 

 

Akman,  B.  (1995).  Anaokuluna Devam Eden 40–69 Aylık Çocukların 

Kavram GeliĢimlerinde, Kavram Eğitiminin Etkisinin Ġncelenmesi. Doktora tezi,  

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 

 

Akman, B., Ġpek, A. ve Uyanık, G. (2000). Examination of the conceptual 

development of children  at  six  years  of  age  attending  kindergarten.  International  

Journal  of Early Years Education, 8(3);227-234. 

 

Akman, B. (2002) Korunmaya Muhtaç Çocuklarla Ailesi ile YaĢayan 

Çocukların Kavram GeliĢimlerinin ve Okula HazırbulunuĢluk Düzeylerinin 

KarĢılaĢtırılması. Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt: 13, sayı: 1, 74-85. 

 

AktaĢ,  Y.  2002.  Okul  öncesi  dönemde  matematik  eğitimi.  Nobel  Tıp  

Kitabevi,  Adana:Alemdar Ofset 

 

AktaĢ Arnas,  Y.  (2009)  Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi,  

4.Basım,  Adana:  Nobel Kitabevi. 

 



120 

 

Alexander, J. M.,Johnson, K.E., Leibham, M.E ve Kelley, K. (2008).The 

development of conceptual interestsin young children, Cognitive Development 23,  

324–334 

 

Alpar, R. (2006). Spor Bilimlerinde Uygulamalı Ġstatistik. Ankara: Nobel 

Yayın Dağıtım 

 

Alisinanoğlu,  F.,  Özbey,  S.,  Kahveci,  G.  (2007).  Okul  Öncesinde  Fen 

Eğitimi. (Birinci Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

 

Aral, N., Baran, G., Bulut, ġ. ve Çimen, S.(2000). Çocuk GeliĢimi 1,Ġstanbul: 

Ya-Pa Yayın Pazarlama San. Ve Tic. A.ġ. 

 

Aral,  N. ve Bütün Ayhan,  A.  (2005).  Anaokuluna Devam Eden Altı YaĢ 

Grubundaki Çocukların Kavram GeliĢiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisinin 

Ġncelenmesi,  Ankara:  Ankara Üniversitesi Basımevi,  Ankara Üniversitesi Ev 

Ekonomisi Yüksekokulu Bilimsel AraĢtırma ve Ġncelemeler:10. 

 

Arı, R. (2006). GeliĢim ve Öğrenme, Testlerle DesteklenmiĢ 3. Baskı, 

Ankara: Nobel Yayın Dağıtım 

 

Arı, M., Üstün, E. ve Akman, B.(1994) 4-6 yaĢ anaokuluna giden ve 

gitmeyen çocukların kavram  geliĢimlerinin  karĢılaĢtırılması.  10.  Ya-Pa okul öncesi 

eğitimi ve yaygınlaĢtırılması semineri, Ġstanbul: Ya-Pa Yayınları 

 

Arı,  M.,  Üstün,  E.  Akman,  B.  ve    Etikan,  Ġ.  (2000).  4-6  yaĢ  grubu  

çocuklarda  kavram  geliĢimi.  Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim 

Fakültesi  Dergisi, 8(8);1-9. 

 

Ashcraft, M. H. ve Kirk, E. P. (2001). The relationship among working 

memory,math anxiety, and performance. Journal of Experimental Psychology: 

General, 130 (2), 224-237 



121 

 

Ashcraft, M.H.(2002).  Cognition, New Jersey: Prentice Hall. 

 

Ataman, A.,(2004). GeliĢim ve Öğrenme. Ankara: Gündüz Eğitim ve 

Yayıncılık s. 131-134 

 

Atay, M. ve Kaptan, F. (1999). Zihinsel engelli çocuklara kare ve daire 

Ģekillerini öğretmede „Sabit   Renk‟   ve   „Sabit   Olmayan   Renk‟   kullanılarak   

yapılan   öğretimin etkililiğinin incelenmesi. Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Dergisi, 

1(1); 75-80. 

 

Aydın, A. (2000). GeliĢim ve öğrenme psikolojisi.Ġstanbul: Alfa Yayınları 

 

Aydın, B. (2005). Çocuk ve ergen psikolojisi. Ġstanbul: Atlas Yayın Dağıtım 

 

Bacanlı,H. (2002). GeliĢim ve öğrenme. Altıncı basım. Ankara: Nobel Yayın 

Dağıtım 

 

Balat, Uyanık, G.ve Güven, Y. (2006) A comparison of the concept 

development of 1stand 2nd graders with respect to having received preschool 

education or not and staying with their family or in a foster home, Educational 

Science: Theory & Practice, 6(3), 923-945 

Balat Uyanık, G. (2007) Examination the knowledge of the basic concepts of 

the children starting primary educaton,  Early Child Development and Care,   DOI: 

10.1080/0300443070158233http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a

782119896~db=all, 2 Mayıs 2008 

Balat, G.U. (2009) Anasınıfına Devam Eden Çocukların Cinsiyetlerine Göre 

Temel ĠliĢkisel Kavram Bilgilerinin Ġncelenmesi, Eğitim ve Bilim. Sayı 153. Cilt 34.s 

117-126 

 



122 

 

Barsalou, L.W. (1992)  Frames, concepts, and conceptual fields. In E. Kittay 

& A. Lehrer (Eds.), Frames, fields, and contrasts: New essays in semantic and lexical 

organization (21-74). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

 

Baroody, A. J. (2000). Does Mathematics Instruction For Three to Five 

Year Olds Really Make Sense? Young Children, 55(4), 61-67 

 

Bayhan, P. Ve Artan,Ġ.( 2009). Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi. Ġstanbul: Morpa 

Kültür Yayınları 

Baymur, F. (2004). Genel Psikoloji. Ġstanbul: Ġnkılap Yayınevi. 

 

 Bee, H. Ve Boyd, D. Çocuk GeliĢim Psikolojisi, Çev. Seda Darcan Çiftçi, 

Ġstanbul: Kaknüs Yayınları 

 

Bjorklund,D.F.(2005).    Childeren‟s    Thinking.    (4th.    Baskı),    USA: 

Thomson Learning 

 

Boehm, A. E. (1966). The development of comparative concepts in 

primary  school  children.  Unpublished  doctoral   dissertation,Columbia University. 

 

Boehm, A. E. (1969). Boehm test of basic concepts. New York: 

ThePsychological Corporation. 

 

Boehm,  A.  E.  (1976).  Boehm  resource  guide  for  basic  conceptteaching. 

New York: The Psychological Corporation. 

 

Boehm, A. E., Classon, B., and Kelly, M. (1986). Preschool teachers‟ spoken 

use of basic concepts. Unpublished manuscript, Teachers College, Columbia 

University, New York. 

 



123 

 

Boehm,  A.  E.  (2000)  .  Boehm-R  Boehm  Test  of  Basic  Concepts  

Revised  Manual. U.S.A: San Antonio, The Psychological Corporation. Hartcourt 

Assesment Company 

 

Boehm,  A.  E.  (2001).  Boehm  Preschool  Examiner‟s  Manual.  The 

Psychological Corporation, U.S.A:  Hartcourt Assesment Company  

 

Booth, A. E.,& Waxman, S. R. (2002). Word learning is „smart‟: Evidence   

that   conceptual   information   affects   preschoolers‟ extension of novel words. 

Cognition, 84(1), B11–B22 

 

Bradley R.H,  Corwyn R.F, ve  Whiteside, M. (1996). Life at home: same 

time, differentplaces. Early Dev. Parent. 5:251–69 

 

Briars, D. And Siegler, R.S. (1984). A featural analysis of preschoolers‟ 

counting knowledge. Development Psychology.28. 607-618  

 

Broody, A. J. and Ginsburg, H. P. (1986). The Relationship Between Initial 

Meaningful and Mechanical Knowledge of Mathematics. The Case of Mathematics, 

75-112. 

 

Bilir,  ġ.,    Metin.  N.,  Bal,  S.  ve  ġahin,  S.  (1992).  Anaokuluna  devam  

eden  4-6  yaĢ grubundaki çocukların nicelik kavramları ile ilgili becerilerinin 

incelenmesi. 8 Ya-Pa  okul  öncesi  eğitimi  ve  yaygınlaĢtırılması  semineri,  

Ġstanbul:Ya-Pa  Yayınları 

Boisvert,  K.  A.  (2003).  An  Exploratory  Study  Of  The  Development  Of  

The Boehm Test Of Basic Concepts-Third Edition: Preschool Tactile Version 

(Doctoral  Dissertation,    Columbia  University  Teachers  College,  2003). 

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=305&querySyntax=PQ&searchInterface=1&

moreOptState=CLOSED&TS=1186393234&h_pubtitle=&h_pmid=&clientId=46409

&JSEnabled=1&SQ=boisvert&DBId=G647&date=ALL&onDate=&beforeDate=&af



124 

 

terDate=&fromDate=&toDate=&TITLE=&author=&SCH=&subject=&LA=any&M

TYPE=all&sortby=REVERSE_CHRON&x=0&y=0 adresinden 12.05.2012 tarihinde 

alınmıĢtır. 

Booth, A. E.,ve Waxman, S. R. (2002). Word learning is „smart‟: Evidence 

that conceptual information affects preschoolers‟ extension of novel words. 

Cognition, 84(1), B11-B-22. 

Bracken, B., ve Shaughnessy, M. F.(2003). An Interview with Bruce Bracken 

About the Measurement of Basic Concepts in Children. North American Journal of 

Psychology;  5 (3),  351-363 

Bracken, B.A., ve Crawford, E. (2010). Basic concepts in early childhood 

educational standards: A 50-state review. Early Childhood Education Journal, 37(5), 

421-430. 

Bracken, B. A., Sabers, D. ve Insko, W. (1987). Performance of black and 

white children on the Bracken Basic Concept Scale. Psychology in the School, 

24;22-27. 

Bracken, B.A ve Panter, J.E. (2011). Using The Bracken Basic Concepts 

Scale and Bracken Concept Development Program in the Assessment and 

Remediation of Young Children‟s Concept Development, Psychology in the School, 

Vol.48(5) 

Breen, M. J. (1985). Concurrent validity of the Bracken Basic Concept Scale. 

Journal of Psychoeducational Assessment, 3,37 – 44. 

Brewer, A.J. (1995). Early Childhood Education Preschool Through Primary 

Grades, A Simon & Schuster Company Needham Heights, Mass. 02194 

Bumin,  A.  (1993).  Anaokulu eğitimi alan ve almayan 61-72 aylık 

çocukların sayı kavramlarındaki baĢarı düzeylerinin cinsiyete göre karĢılaĢtırmalı 



125 

 

olarak incelenmesi. YayınlanmamıĢ Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, 

Ankara. 

 

Busch, R.F. (1980). Predicting first grade reading achievement. Learning 

Disability Quarterly, 3, 38-48. 

 

Büyüköztürk, ġ. (2001). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 1. Baskı, 

Pegem Akademi Yayınevi, Ankara 

 

Büyüköztürk, ġ. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 11. 

Baskı, Pegem Akademi Yayınevi, Ankara 

Bybee, R.W. ve Sund, R.B. (1990). Piaget for Educators. Second Edition. 

Waveland Press, Inc. 

Caferoğlu, C. ġ. (1991). Anaokuluna devam eden 3-4-5 yaĢ çocuklarının renk 

ve büyüklük kavramlarının kavram bilgisi ve sözel ifade yönünden karĢılaĢtırmalı 

olarak incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

 

Cantekinler, S., ÇağdaĢ, A. ve Albayrak, H. (2000). Okul Öncesinde Kavram 

GeliĢimi ve BiliĢsel Etkinlik Örnekleri. Ġstanbul: Ya-Pa Yayınları. 

 

Cengiz, Ö (2002). 5.6-6 YaĢ Çocuklarının Görsel Algı GeliĢimini 

Destekleyici Eğitim Programının Etkisi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Yüksek Lisans, Ġstanbul 

 

Charlesworth, R. and Radoloff, D.J. (1991). Experiences in Math for Young 

Children Second Edition, Delmor Publihers Inc. U.S.A. 

 

Charlesworth , R., Lind, K. (2003). Math and Science for Young Children, 

Fourth Edition. U.S.A, Thomson Delmar Learning. 



126 

 

Charles,  C.  M. (2000).  Öğretmenler için Piaget  Ġlkeleri(3. Baskı)  

(Çev:Gülten  Ülgen),  Ankara: Pegem Yayıncılık 

 

Choi, S. Mcdonough, L. Bowerman, M. Ve Mandler, J. M. (1999) “Early 

Sensitivity to Language-Specific Spatial Categories in English and Korean” 

Cognitive Development. 14. 241-268. 

 

Clark, E. (1983). Meaning and Concept. Handbook of Child psychology, Vol 

3: Cognitive Development. New York: Wiley- Sons 

 

Coley, J. D. ve Gelman, S. A.(1989). The effects of object orientation and 

object type on children‟s interpretation of the word big. Child Development, 60;372-

380.  

Cowan, N. (1998). Development of Memory in Childhood, Nelson COWAN 

(Ed.),PsychologyPress,http://books.google.com/books?id=u50m2oL0EdMC&dq=Pat

ricia+Bauer&lr=lang_en&hl=tr&source=gbs_summary_s&cad=0, adresinden 15 

Mayıs 2012 tarihinde alınmıĢtır. 

 

Crager, R. L. ve Spriggs, A. J. (1969). Development of concept utilization. 

Developmental Psychology,1(4);415-424. 

 

Çağlak,  S.  (1999). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 YaĢ 

Çocuklarına Beden Eğitimi Yoluyla Kavram Öğretimi. YayımlanmamıĢ Yüksek 

Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi 

 

Çelik, C.(2005). “Oyun Materyallerinin Okulöncesi Eğitim Çağındaki 

Çocukların Kavram GeliĢimi Üzerindeki Etkisinin Ġncelenmesi”, (YayımlanmıĢ 

Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 

 

Dahler, M.W. ve Bukatko, D. (2001). Cognitive Development, New York, 

Houghton Mifflin Company 



127 

 

De La Vaux, (2002). Long Term Working Memory and The Trajector of 

Normal Memory Development, Psychology 770.4 Core Seminar in Memory, 

http://delavaux.dreamhost.com/academic/LTWM.pdf, adresinden 10 Mayıs 2012 

tarihinde alınmıĢtır. 

 

Dere, H. (2000). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaĢ 

çocuklarına bazımatematik kavramlarını kazandırmada yapılandırılmıĢ ve 

gelenekselyöntemlerin karĢılaĢtırılması, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 

 

Ebeling, K. S., ve Gelman, S. A. (1988). Coordination of size standards by 

young children. Child Development, 59, 888 – 896. 

 

Eggen, P. & Kauchak, D. (2001). Educational Psychology: Windows on 

Classrooms. New Jersey: Merrill. 

 

Eliason, C. And Jenkins, L. (2003). A Practical Guide To Early Childhood 

Curriculum. Upper Saddle River, NJ: Merrill. 

 

Ergül,A. (2007). Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi-3‟ün 36-47 

aylık Çocuklar için Türkçeye Uyarlama ÇalıĢması, Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, Ankara 

 

Ergün, M. Ve Özsüer, S.(2006) Vygotsky‟nin Yeniden Değerlendirilmesi, 

Afyon Karahisar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2, 269-292 

 

Erden, M., Akman, Y. (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara, ArkadaĢ Yayınevi 

 

Evans, R. I. (1999).Jean Piaget. (Birinci Baskı). (Çeviren ġebnem Çiftçioğlu) 

Ankara: Doruk Yayıncılık 



128 

 

Fazio, B.B., Johnston, J.R., & Brandl, L. (1993). Relation between mental age 

and vocabulary development among children with mild mental retardation. American 

Journal on Mental Retardation, 97(5), 541–546. 

 

Fetsco, T., ve  McClure J.,2005, Educatinal Psychology , Boston, Pearson 

Education  

 

Fidan, N.. ve Erden, M. (1996). Eğitime GiriĢ. Ankara. Alkım Yayınevi 

 

FiĢek, G O ve Yıldırım, S M (1983) Çocuk GeliĢimi, istanbul Milli Eğitim 

Bakanlığı Yayınları 

 

Flawell, J.H., Miller, P.H. ve Miller, S.A. (1993). Cognitive Development . 

Third Edition. Prentice Hall, Englewood Clisff, New Jersey 

 

French, L.A. ve Nelson, K. (1985). Young Children‟s Knowledge of 

Relationel Termes: some ifs,ors, or buts. New York: Springer- Verlag  

 

Friedman,  W.  J.  (1986).  The  development  of  children‟s  knowledge  of  

temporal  structure. Child Development, 57;1386-1400. 

 

Friedman, M. (1990). Kant on concepts and intuitions in the mathematical 

sciences, Humanities, Social Scıences and Law Synthese, Volume 84, Number 

2 , 213-257 

Gander, M. J. ve Gardiner, H. W. (2010) Çocuk ve Ergen GeliĢimi,(7. basım) 

(Yayıma Hazırlayan: Bekir Onur), Ġmge Kitabevi, Ankara. 

Gelman, S.A. (2006). Blackwell Handbook of early Childhood Development. 

Early Conceptual Development (Edt. Kathleen Mc Cartney ve Deborah Phillips) 

Blackwell Publishing Ltd. Australia.  

https://springerlink3.metapress.com/content/r6r0x64v13q4763x/
https://springerlink3.metapress.com/content/r6r0x64v13q4763x/
https://springerlink3.metapress.com/humanities-social-sciences-and-law/
https://springerlink3.metapress.com/content/0039-7857/
https://springerlink3.metapress.com/content/0039-7857/84/2/
https://springerlink3.metapress.com/content/0039-7857/84/2/


129 

 

Grubb,  P.  W.  (2000).  A comparison  of  concept  age  gains  of  

kindergarten  children  in traditional  and  twenty-first  century  classrooms.  Master  

Research  Project (unpublished), Johnson Bible College. 

Guha, S. (2002). Integrating Mathematics for Young Children Through Play, 

Young Children, May: 90-93 

Güven,  Y.  (1997).  Erken Matematik Yeteneği Testi 2‟nin Geçerlik, 

Güvenirlik,  Norm ÇalıĢması ve  Sosyo  Kültürel  Faktörlerin  Matematik  yeteneğine 

Etkisinin  Ġncelenmesi. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. Marmara  Üniversitesi  Sosyal  

Bilimler  Enstitüsü. Ġstanbul  

Güven,  Y.  (2000).  Erken çocukluk döneminde sezgisel düĢünme ve 

matematik.  Ya-Pa Yayınları, Ġstanbul. 

Güven, Y. (2002). Erken çocukluk Döneminde Sezgisel DüĢünme ve 

Matematik, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitaçığı, 

263-265  

Healy,  J.M.  (1999).  Çocuğunuzun GeliĢen Aklı,  Ġstanbul:  Boyner Holding 

Yayınları. 

Heffner,C.L.(2001). Psychology  101,  <http://allpsych.com/psychology101 

/memory.html>.(1 Nisan 2012) 

 

Howard, R. W. (1987). Concepts and schemata. An introduction. London: 

Cassell Educational. 

 

Ġnanç, B.Y., Bilgin, M. ve Atıcı, M.K. (2007). GeliĢim Psikolojisi Çovuk ve 

Ergen GeliĢimi. Üçüncü Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık 

 

Jersild, A. (1976). Çocuk Psikolojisi, Çev. Gülseren Günce,  Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 62, Cilt I,II,III, Ankara,s. 520-

550. 



130 

 

KarataĢ,  ġ.,(1996).  “Özel Ve Resmi Anaokullarına Devam  Eden  5-6  YaĢ  

Grubundaki Çocukların  Bazı  Sayı  Kavramlarına  Ait  Becerilerinin  Ġncelenmesi”,  

YayımlanmıĢ  Yükseklisans Tezi,  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Ankara 

 

KarataĢ- CoĢkun, M. (2011). Kavram Öğretimi. Adana: Karahan Kitapevi 

 

Keil, F.C. (1994). The birth and nurturance of concepts by domains: The 

origins of concepts of living things. In L.A. Hirschfeld & S.A. Gelman (Eds.), 

Mapping the mind: Domain specificity in cognition and culture (pp. 234–254). New 

York: Cambridge University Press 

 

Klatzky, R. L. (1980). Human Memory:  Structures and Processes, Second 

Edition.  San Francisco: W.H. Freeman & Co.  (Japanese edition published 1983) 

 

Klausmeier, H.J. (1990). Conceptualizing. In B.F. Jones & L. Idol (Eds.) 

Dimensions of Thinking and Cognitive Instruction: Implicatoins for Educational 

Reform (93-138). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Klausmeier,  H.  J.,(1992),  Concept  Learning  and  Concept  Teaching,  

Educational Psychologist, 1992, Vol. 27, No. 3, Pages 267-286 

 

Köksal Akyol,  A.  2007.  BiliĢsel geliĢim.  GeliĢim ve öğrenme.  (Ed. Ayten 

Ulusoy)  Anı Yayıncılık, 3.Baskı, 43-67, Ankara. 

 

KurtuluĢ,  E.  1999.  Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beĢ-altı yaĢ 

grubu çocuklarına yaratıcı etkinlikler yoluyla kavram  (zaman kavramı)  öğretilmesi. 

Yüksek lisans tezi (basılmamıĢ). Marmara Üniversitesi, Ġstanbul. 

 

Küçükkaragöz,  H.  (2004).  BiliĢsel GeliĢim ve Dil GeliĢimi.  GeliĢim ve 

Öğrenme Psikolojisi. (Editör.  B.  YeĢilyaprak).Yedinci Baskı. Ankara: Pegem-A 

Yayıncılık. 



131 

 

 

Laughlin, T. (1995). The School Readiness Composite of the Bracken Basic 

Concept Scale as an intellectual screeninginstrument. Journal of Psychoeducational 

Assessment, 13, 294 – 302. 

 

Li,  X.  ve  Atkins,  M.  S.  (2004)  .  Early  Childhood  Computer  Experience  

and Cognitive  and  Motor  Development.  Pediatrics  Vol.  113 No. 6 1715–1722. 

 

Lynn, R. , Raine, A., Venables, P.H., Mednick, S. A.  (2005). Sex Differences  

in  3  Year  Olds  On  The  Boehm  Test  of  Basic  Concepts:  Some  DataFrom 

Mauritius. Personality and Individual Differences 39 (2005) 683– 688. 

 

Manocha, A. ve Narang, D. (2004). Concept Development Status Of Rural 

Preschoolers. Journal of Human Ecology, 16(2): 113-118.  

 

Martorella P, H. (1986), Teaching Concepts, Ed, James M, Cooper, 

“ClassroomTeaching Skills” (Çeviren: CoĢkun, M.), Copyrıght D,C, Healt and 

Company. 

 

MEGEP Modülü.(2011).  Çocuk GeliĢimi,  BiliĢsel GeliĢim,  Ankara:  Milli 

Eğitim Bakanlığı. 

 

Meisinger, E.B., Bloom, J.S., Hynd, G.W. (2010). Reading fluency: 

implications for the assessment of shildren with reading disabilites. Annals of 

Dyslexia, 60,1-17. 

 

Merrill, MD and Tennyson, R.D., 1977, Teaching Concepts: An Instructional 

Design Guide. Engle- wood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications. 

 

Metin. N. (1992). Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Matematik 

Kavramlarının GeliĢimi. 8. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve YaygınlaĢtırılması 

Semineri. Ġstanbul: Ya-Pa Yayınları 



132 

 

Miller, P.H. (2011). The Wiley- Blackwell Handbook of Childhood Cognitive 

Development. Piaget‟s Theory: Past, Present and Future. (Edt. Usha Goswami). 

USA: Wiley- Blackwell A John Wiley & Sons, Ltd. 

 

Morgan C.T.(2000).  Psikolojiye GiriĢ, (Çeviren H.Arıcı ve O.Aydın) 

Ondördüncü Baskı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları  

 

Murphy, G.L. (2004). The Big Book of Concepts. Cambridge: MIT Press.  

 

Naylor, D. T. ve Diem, R. (1987) Elemantary and middle school social 

studies, New York: Random House. 

 

Novak, J. D.ve Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. Cambridge: 

Cambridge University Press 

 

Oakley, L. (2004). Cognitive Development, London: Routledge 

 

Öngören,  S.  (2008).  Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Dört  –  

BeĢ  YaĢ Grubu Çocuklarına Geometrik ġekil Kavramı Kazandırmada Montessori 

Eğitim Yönteminin Etkililiği. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Selçuk 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

 

Ömeroğlu, E. ve Kandır, A.(2005). BiliĢsel GeliĢim, Ġstanbul: Morpa Kültür 

Yayınları. 

 

Panagiotakopoulos, C.T ve Ioannidis, G.S. (2002). Assessing children‟s 

understanding of basic time concepts through multimedia software, Computers & 

Education 38, 331–349 

 

Panter, J.E (2000). Validity of the Bracken Basic Concept Scale- Revised for 

Predicting Performance on the Metropolitan Readiness Test- Sixth Edition, Journal 

of Psychoeducational Assessment, 18, 104-110 



133 

 

 

Panter, J.E. ve Bracken,B.A.(2009)  Validity of the Bracken School 

Readiness Assessment for predicting first grade readiness. Psychology in the Schools 

Volume 46, Issue 5, pages 397-409 

 

Piaget, J. (2004). Çocukta Zihinsel GeliĢim, (Çeviren. Hüseyin Portakal), 

Ġstanbul: Cem Psikoloji 

 

Prater, M.A.,(1993). Teaching Concepts: Procedures For The Desingn and 

Delivery of Instruction, Remedial- Special Education, 07419325, Vol. 14, Issue 5 

 

Powers, S., Rossman, M.H.ve Douglas, P.(1986). Reliability of the Boehm 

Test of Basic Concepts for Hispanic and non Hispanic kindergarten pupils. 

Psychology in the Schools, Cilt: 23, 34-36 

 

Puckett.  M.B.  and  Black.J.K..(2005).  The  Young  Child.  (4th.  Ed.)  New 

Jersey: Pearson Education 

 

Reynolds C.R. ve Piersel, W.C. (1983). Multiple Aspects of Boehm on The 

Boehm Test of Basic Concepts (Form A-B) for White and for Mexican- American 

Children, Journal of Psychoeducational Assessment 1983 1: 135 

 

Recchia, S.L. (1997). Play and concept development in infants and young 

children. Journal of Visual Impairment & Blindness, 91 (4), 401-407 

 

Rhyner, P. M.,ve Bracken, B. A. (1988). Concurrent validity of the Bracken 

Basic Concept Scale with language andintelligence measures. Journal of 

Communication Disorders, 21, 479 – 489. 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pits.v46:5/issuetoc


134 

 

San,  P.  ve Arı,  M. (1988).  Anaokuluna giden 5-6 yaĢ çocuklarında sayı ve 

miktar korunumunun kazandırılmasında bilgisayarla yapılan eğitimin incelenmesi. 

Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 3; 27-34. 

 

Sancak,  Ö.  (2003).  Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaĢ 

çocuklarına sayı ve Ģekil kavramlarının kazandırılmasında bilgisayar destekli eğitim 

ile geleneksel eğitim yöntemlerinin karĢılaĢtırılması.  YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans 

tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara 

 

SarıtaĢ, R. (2010). Milli eğitim bakanlığı okul öncesi eğitim programına 

uyarlanmıĢ gems (great explorations in math and science) fen ve matematik 

programının anaokuluna devam eden altı yaĢ grubu çocukların kavram edinimleri ve 

okula hazır bulunuĢluk düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans, Ankara  

 

Scott, C. (1997) “The Acquisition of Some Conversational Time Concepts by 

Pre-School Children” Educational Resources Information Center 

 

Senemoğlu, N. (2010).  GeliĢim Öğrenme Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.  

 

Smith,  P.K.,  Cowie,  H.  and  Blades,  M.(2003).  Understanding Children‟s 

Development (Fourth Edition) UK: Blackwell Publishing.  

 

Sevinç, M. (2003). GeliĢim ve Eğitimde Yeni YaklaĢımlar. M. Sevinç. Editör. 

Erken Çocuklukta GeliĢim ve Eğitimde Yeni YaklaĢımlar.  Ġstanbul: Morpa Kültür 

Yayınları.  

 

Siegler, R.S. (1991).Children‟s Thinking. Second Edition,Upper SaddleRiver, 

NJ. Prentice Hall 

 



135 

 

Siegler, R.S. (1998).Children‟s Thinking. 3. Edition, Upper SaddleRiver, NJ. 

Prentice Hall 

 

Sodian, B. (2005). Young Children's Cognitive  Development 

Interrelationships  Among Executive  Functioning, Working Memory,  Verbal  

Ability, and  Theory  of Mind, Theory of Mind- The Case for Conceptual 

Development, (Edt W. Schneider, R. Schumann-Hengsteler , B. Sodian ). New 

Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers  Industrial Avenue Mahwah 

   

Solomon, O. K., Medin, L., D., Lynch, E. (1999). Concepts do  more than 

categorize, Trends in Cognitive Science, vol.3, no.3, March, s.99-105. 

 

Sökmen, S. (1994) . 5 YaĢ Algı GeliĢimi Frostig Görsel Algı Testi Güvenirlik 

ÇalıĢması. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul 

 

SubaĢı, G. (2007). Bilgiyi ĠĢleme Kuramı. Eğitim Psikolojisi (Edit.A. 

Ulusoy). Anı Yayıncılık, Ankara  

 

Sucuoğlu, B., Büyüköztürk, ġ. ve Ünsal, P.(2008). Türk Çocuklarının Temel-

ĠliĢkisel Kavram Bilgilerinin Değerledirilmesi, Ġlköğretim Online, 7 (1), 203-

217.http://ilkogretim-online.org.tr   

 

ġahin, F. 1998. Okul Öncesinde Fen Bilgisi Öğretimi ve Aktivite Örnekleri. 

Ġstanbul: Beta Basım Yayım ve Dağıtım A.ġ. 

 

ġimĢek, A. (2006). Kavramların Öğretimi. (Edt.A.ġimĢek). Ġçerik Türlerine 

Dayalı Öğretim, s. 27-70, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım 

 

ġen, S., (2003). Okul Öncesi Çocukların Kavram GeliĢimlerine Etkisi 

Yönünden Öykü ve Masal Kitaplarının Ġncelenmesi.OMEP Dünya Konsey Toplantısı 

Ve Konferansı.  Bildiri Kitabı 2.  5-11 Ekim.300-317.  Ġstanbul:  Ya-Pa yayınları 

http://ilkogretim-online.org.tr/


136 

 

 

TavĢancıl, E. (2006). TutumlarınÖlçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Üçüncü 

Baskı. Ankara Nobel Yayın Dağıtım  

 

Tekin, H. (2004). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı 

Yayınevi  

 

Thompson, I. (1998). Teaching Learning Early Number, Philadelphia: 325. 

Chestnut Street, USA 

 

Toran, M. (2011). Montessori Yönteminin Çocukların Kavram Edinimi, 

Sosyal Uyumları Ve Küçük Kas Motor Becerileri Üzerindeki Etkisinin Ġncelenmesi, 

YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

 

Uyanık- Balat, G. (2003). Altı yaĢ grubu korunmaya muhtaç ve ailesinin 

yanında kalan çocukların okula hazır bulunuĢluk ile ilgili temel kavram bilgilerinin 

karĢılaĢtırılması, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü 

 

Ülgen, G. ve Fidan, E. (1997). Çocuk GeliĢimi. Ġstanbul: Millî Eğitim 

Basımevi 

 

Ülgen, G. (2004) Kavram GeliĢtirme. Kuramdan Uygulamaya. Dördünce 

Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

 

Ürkün, M (1992). Okulöncesi dönemde 4-5 yaĢlarındaki çocuklara uygulanan 

matematiksel kavramlara dayalı destekleyici eğitim modelinin yaĢ ve cinsiyete göre 

etkisinin incelenmesi. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

 



137 

 

Üstün, E., Akman B., ve Etikan Ġ..(2004) “Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki 

Çocukların BiliĢsel GeliĢimlerinin Değerlendirilmesi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi ,26, 205-219 

 

Üstünel, A. (2007). BTKÖ Gözden GeçirilmiĢFormu‟nun Geçerlik ve 

Güvenirlik ÇalıĢması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Ankara. 

 

Üstün, E. ve Akman, B. (2003) . Üç YaĢ Grubu Çocuklarda Kavram GeliĢimi. 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 24. 137–141. 

 

Vygotsky, L. S.,(1985, 1998) Düsünce ve Dil. Çeviren: S. Koray, Istanbul: 

Toplumsal Dönüsüm Yayinlari. 

 

Vygotsky, L. S., 1994, The development of academic concepts in school aged 

children. In R. Van der Veer & J. Valsiner (Eds.), The Vygotsky reader (pp. 335 – 

370). Oxford, England: Blackwell 

 

Wadsworth, B.J.(2004). Piaget Theory of Cognitive and Affective 

Development. (5th Ed).Boston: Longman Publishers  

 

Wanska, S. (1984) “The Relationship of Spatial Concept Development tothe 

Acquisition of Locative Understanding”. The Journal of Genetic Psychology. 

 

Wilson, P. (2004). A preliminary investigation of an early intervention 

program: Examining the intervention effectiveness of the bracken basic concept 

development program and the bracken basic concept concept scale-revised with head 

start sudents. Psychology in the Schools, 41(3), 301-311. 

 

Woolfolk, A. (2001). Educational Psychology .(8th. Ed.).Boston: Pearson 

Education  



138 

 

Yavuzer, H.; (1992). Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitabevi, Ġstanbul. 

 

Yiğit,  T.  (2008).  Okulöncesi  Eğitim  Kurumlarında  Montessori  ve  

Geleneksel  Öğretim  Yöntemleri   Alan   Çocukların   Sayı   Kavramını   Kazanma   

DavranıĢlarının  KarĢılaĢtırılması.  YayımlanmamıĢ  Yüksek  Lisans  Tezi.  Selçuk  

Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

 

Yılmaz, S. (2005). Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 YaĢ 

Grubu Çocuklarına Zaman   Kavramı   Öğretilmesi,  YayımlanmıĢ   Yüksek   Lisans   

Tezi,   Konya:   Selçuk Üniversitesi Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bilim Dalı 

 

Zentall,  T.R.,  Galızıo,  M., ve Critchfield,  S.T.  (2002).  Categorization,  

Concept  learning,  and  Behavior  analysis:  an introduction, Journal of the 

Experimental Analysis of Behavior, 78, 237-248. 

 

Zhou,  Z.  ve Boehm,  A.E.  (1999).  Chinese  and  American  Children's  

Knowledge  of  Basic  Relational  Concepts. Poster presented at the Biemial Meeting 

of The Society for Research in Child Development, Albuquerque, New Mexico, 

April 15-18 

 

Zhou, Z., Peverly, S.T., Boehm, A.E. ve Chongde, L. (2000)American and 

Chinese children‟s understanding of distance, time, and speed interrelations, 

Cognitive Development  15,   215–240 

 

Zhou, Z.,ve Boehm, A.E. (2001). American and Chinese children‟s 

knowledge of basic relational concepts. School Psychology International, 22 (1), 5–

21. 

 

Zhou, Z.,ve Boehm , A.E. (2004) American and Chinese children's 

understanding of basic relational concepts in directions, Psyhology in the School, 

41,2,261-272. 



139 

 

Zill N,  Moore K,  Smith E,  Stief T,  Coiro M. (1995). The life circumstances 

and develop-ment of children in welfare families: a pro- file based on national survey 

data. In Escape From Poverty: What Makes a Difference For Children ed. PL Chase-

Lansdale, J Brooks- Gunn,  pp.  38–59.  New  York:  Cambridge Univ. Press 

 

Zucker , S. ve Riordan, J. ( 1988). Concurrent validity of new and revised 

conceptual language measures. Psychology in the Schools, 25, 252-256 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

EKLER  

 

1. KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

2. KAVRAM EĞĠTĠMĠ PROGRAMINDAN ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

GENEL BĠLGĠ FORMU  

  

 

1. Çocuğun Adı-Soyadı       : 

2. Çocuğun Doğum Tarihi  : 

3. Çocuğun Cinsiyeti             : 

1. Kız    (   ) 

2. Erkek          (   ) 

4. KardeĢ Sayısı  

1. Bir       (   ) 

2. Ġki       (   ) 

3. Üç       (   ) 

4. Dört     (  ) 

5. Diğer…….. 

5. Çocuğun Doğum Sırası  

 1. Birinci Çocuk  ( ) 

 2. Ġkinci Çocuk  ( ) 

 3. Üçüncü Çocuk  ( ) 

 4. Dördüncü Çocuk  ( ) 

 5. Diğer…………… 

 

5. Anne Babanın Öğrenim Durumu 

Anne              Baba 

1. Okur-Yazar Değil     (   )        (   ) 

2.  Ġlkokul                       (   )        (   ) 

4. Ortaokul                     (   )        (   ) 

5. Lise                                    (   )        (   ) 

6. Yüksekokul                        (   )        (   ) 

7. Üniversite                          (   )        (   ) 

8. Yüksek Lisans                   (   )        (   ) 
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EK 2. KAVRAM EĞĠTĠMĠ PROGRAMINDAN ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ 

1. HAFTA  

 

2. Etkinlik  

Amaç 7. Boyutla ilgili belli bazı kavramları tanıyabilme 

Kazanımlar 

7.1. En büyük olan nesneyi gösterir. 

7.2. En küçük olan nesneyi gösterir. 

 

Amaç 8. Boyutla ilgili belli bazı kavramları kavrayabilme 

Kazanımlar 

8.1. Boyutla ilgili kavramları kendi ifadeleriyle açıklar 

8.2. Boyutla ilgili kavramlara örnekler verir. 

 

Amaç 9. Boyutla ilgili bazı kavramları uygulayabilme 

Kazanımlar 

9.1.Boyutla ilgili kavramları sınıf içindeki yaĢantısında uygun Ģekilde kullanır. 

9.2.Boyut kavramına yönelik verilen yönergeleri yerine getirir. 

 

Süre: 45dk.  

 

Etkinlikler: 

Oyun- Kimin topu çıktı?, 

Türkçe Dil Etkinliği, Minik Sincap ve ArkadaĢları 

 

Kavram: En büyük- En küçük 

 

Malzemeler:  

ÇeĢitli büyüklükte ve renkli toplar,  

Çanta,  

Hikâye kartları   

Hikâye karakterlerinin resimlerinin bulunduğu maskeler,  

CD çalar  
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Eğitim Durumu 

 Eğitimci elinde küçük çanta ve içinde çeĢitli büyüklükte toplar bulunan 

büyük bir çanta ile sınıfa girer. Çocukların dikkatlerini çekerek çantalarını 

gösterir. Çocuklara büyük ve küçük çantalarını tanıtır. Önce büyük çantasını 

göstererek büyük çantasına büyük eĢyalarını koymak için kullandığını, küçük 

çantasına da küçük eĢyalarını koyduğunu söyler. Eğitimci büyük çantayı 

açarak içlerindeki topları masaya koyar. Toplar arasındaki en büyük topu ve 

en küçük topu gösterir.  

 Eğitimci çocuklara bir oyun oynayacaklarını söyleyerek oyunun kurallarını 

açıklar. Çocuklara el ele tutuĢarak bir halka oluĢturmalarını ister. Sınıfta 

bulunan topları çocukların ellerine vererek bir müzik çaldığında herkesin 

elindeki topu yanındaki arkadaĢına vermesini ister. Bu Ģekilde toplar elden 

ele dolaĢırken müzik durduğunda eğitimci bir top söyler (en büyük kırmızı 

top, küçük sarı top..vb) o top kimin elindeyse topu arkadaĢlarına gösterir ve 

topu oyundan çıkarır. Bir tane top kalıncaya kadar oyun devam ettirilir. Son 

olarak toplar çantalara koyularak kaldırılır. Eğitimci çocuklardan sınıfın 

ortasına gelmelerini ve yere çember Ģeklinde oturmalarını ister. Sonra “Top” 

adlı parmak oyununu hareketleriyle birlikte söylemeye baĢlar. 

 

 

TOP 

Bu bir top (Bir elin parmakları birleĢtirilir) 

Bu da bir top (Diğer elinde parmakları aynı Ģekilde birleĢtirilir) 

ĠĢte kocaman bir top daha (Kollar baĢın üzerinde daire yaparak birleĢtirilir) 

Haydi sayalım toplarımız 

Bir, iki, üç (Birinci, ikinci ve üçüncü mısralardaki hareketler tekrar edilir).  

 

Parmak oyunu çocuklarla birlikte birkaç kez tekrar edildikten sonra eğitimci 

bu topların bir hikâyesi olduğunu söyleyerek “çocuklar bu gün sizlere Minik Sincap 

ve ArkadaĢları Top Oynuyor adlı bir hikâye anlatacağım” der. Çocuklardan sınıfın 

ortasına gelmelerini ve çember Ģeklinde düzenlenmiĢ olan minderlere oturmalarını 
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ister. Eğitimci çocuklara hikaye kartlarını kullanarak hikâyeyi anlatır. Hikâye 

bittikten sonra çocuklara aĢağıdaki soruları sorar. 

 Hikâyede hangi hayvanlar vardı? 

 Hayvanlar baykuĢ dededen ne istediler? 

 Topları kim getirdi? 

 Leylek topları hayvanları nasıl dağıttı? 

 TontiĢ Fil neden oyun oynamaya gelmedi? 

 TontiĢ Filin topu nasıldı? 

 Minik Sincap neden oynamaya gelmedi? 

 Minik Sincabın topu nasıldı? 

 

Daha sonra eğitimci çocuklardan gelen cevapları dinler ve pekiĢtirir. 

Çocuklardan dinledikleri hikâyeyi canlandırmalarını ister. Sonra eğitimci içerisinde; 

dramatizasyon da kullanılacak hikâye karakterlerinin maskelerini ve topları çıkarır. 

Eğitimci çocuklardan hangi rolleri istediğini sorar ve rol dağılımı yapılır. Rol 

dağılımından sonra uygun maskeler dağıtılır. Daha sonra eğitimci hikâyenin giriĢini 

yapar ve çocukların hikâyeyi canlandırmalarına rehberlik eder. Çocuklar hikâyeyi 

canlandırırken takılırlarsa; eğitimci yol gösterici sorular sorarak çocuklara rehberlik 

eder. Çocukların isteğine göre canlandırma bir kez daha tekrar edilebilir. 

Canlandırma bittikten sonra çocuklardan maskeleri çıkarılarak sınıfın ortasına 

gelmeleri istenir.  

Eğitimci ve çocuklar yapılan etkinlikler hakkında değerlendirme yaparlar. 

 Bugün neler yaptık? 

 Oyunda, ilk önce çıkan top hangisiydi? 

 Oyunda en son kalan top hangisiydi? 

 Hikâyemizde hayvanlar ne istemiĢlerdi? 

 En küçük top hangi hayvanındı? 

 En büyük top hangi hayvanındı? 

 Fil neden küçük topla oynayamadı? 
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Hikâye 

Minik Sincap ve ArkadaĢları Top Oynuyor 

Bir tane büyük mutluluk ormanı varmıĢ. Bu ormanda çok iyi anlaĢan dört 

arkadaĢ varmıĢ. Bunlar Minik Sincap, neĢeli maymun, Süslü Geyik ve TontiĢ Fil 

imiĢ.. Her gün ormanın çayırında buluĢup oyunlar oynarlardı. Bir gün yine birlikte 

oynarlarken yanlarına BaykuĢ dede geldi. BaykuĢ dede onları çok severdi ve güzel 

masallar anlatırdı. BaykuĢ dede onlara, “ben pazara gidiyorum, size ne almamı 

istersiniz?” diye sordu. Minik Sincap ve arkadaĢları bu duruma çok sevindiler. 

“YaĢasın” diye bağırdılar. “Ben bir top isterim” dedi Minik Sincap. Süslü Geyik‟te 

bu fikri sevdi “evet ben de bir top istiyorum” dedi. TontiĢ Fil ve süslü geyik‟te “evet 

toplarımız olursa, bu kırda oynayabiliriz” dediler. BaykuĢ dedeye çok teĢekkür ettiler 

ve hepsi birer top istediklerini söylediler. BaykuĢ dede çocuklarla vedalaĢıp pazara 

gider. Pazar iĢlerini hallederken alacağı hediyeleri de unutmamıĢ. BaykuĢ dedenin 

iĢleri o gün bitmediği için Ģehirde kalması gerekiyormuĢ. Ormana giden postacı 

leyleği görünce elindeki top torbasını ona vermiĢ. Topları Minik Sincap ve 

arkadaĢlarına götürmesini rica etmiĢ. Postacı leylek amca ormana ulaĢtığında hava 

kararmıĢtı. Minik Sincap ve arkadaĢları evlerine gidip uyumuĢlardı. Topları herkesin 

evine götürmeye karar verdi. Ancak bir sorun vardı. BaykuĢ dede, hangi topu kime 

vereceğini söylememiĢti. Postacı leylek amca, Minik Sincapların evine geldi ve 

kapıyı çaldı. NeĢeli Maymun uyuduğu için torbadan rasgele bir top çıkararak 

babasına verdi. Daha sonra diğer topları da tek tek dağıttı. NeĢeli Maymun sabah 

uyandığında yatağının baĢındaki topu görünce çok sevindi. “YaĢasın, ne güzel bir 

top” diye bağırıverdi. Kahvaltısını eder etmez kıyafetlerini giyerek annesinden izin 

aldı. Diğer arkadaĢlarıyla her gün oynadıkları kıra giderek yeni toplarıyla 

oynanacaklardı. Oyun alanına geldiğinde süslü geyiği gördü. Topuyla oynuyordu. 

Yanına koĢtu. Birbirlerine toplarını gösterdiler. Biraz oyandılar ama diğer arkadaĢları 

gelmemiĢti. Bir gölgede oturarak diğer arkadaĢlarını beklemeye karar verdiler. 

Aradan epey zaman geçti. Ama ne Minik Sincap ne de TontiĢ Fil ortalıkta 

görünmüyordu. Oysa bu saate kadar çoktan gelmiĢ olurlardı. NeĢeli Maymun ve 

Süslü Geyik arkadaĢlarının evine gitmeye kararlaĢtırdılar. Evleri birbirine yakındı. 
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Önce TontiĢ Fil in evien gittiler. TontiĢ Fil evde üzgünce oturuyordu. Süslü Geyik 

sordu “TontiĢ Fil ne oldu neden üzgünsün. Yoksa BaykuĢ dede sana top göndermedi 

mi?” diye sordu. TontiĢ Fil kafasını kaldırdı mutsuz bir Ģekilde “hayır gönderdi” 

dedi. O halde neden topunu alıp oynamaya gelmedin diye sordu NeĢeli maymun. 

TontiĢ Fil, topum var ama çok küçük. Bu yüzden oynayamıyorum. Topum o kadar 

küçük ki hortumumla tutamıyorum bile demiĢler. TontiĢ Fil ayağa kalkınca 

arkadaĢları topunu görebilmiĢler. ArkadaĢları topu incelemiĢler. Top gerçekten çok 

küçükmüĢ. Kendi toplarıyla karĢılaĢtırmıĢlar. Ġçlerinde en küçük top TontiĢ Fil in 

topuymuĢ. 

Bu esnada Minik sincabın sesini duyulmuĢ. “Olmuyor iĢte, olmuyor” diye 

yüksek sesle konuĢuyormuĢ. Merak etmiĢler. Hep birlikte Minik Sincabın evine 

gittiklerinde. Bahçede Minik sincabı ve yanındaki topu görmüĢler. “Merhaba Minik 

Sincap” demiĢler. Ne oldu neden topunu alıp oynamaya gelmedin demiĢler. Minik 

Sincap, “hayır gelemem, oynayamam” demiĢ. Neden diye sormuĢlar. Minik Sincap 

“topum çok büyük. O kadar büyük ki, kucağıma alamıyorum. Havaya atıp 

tutamıyorum. Çok büyük, çok.” demiĢ üzgünce. Evet, top gerçekten çok büyükmüĢ. 

Minik Sincap‟ın topu kendisinden bile büyükmüĢ. Topları yan yana dizmiĢler. Tüm 

toplara bakmıĢlar. Evet, en büyük top Minik Sincap‟ın topuymuĢ. Ne yapacaklarını 

düĢünmüĢler. (Sizce ne yapabilirler?) Bu esnada NeĢeli Maymun‟un aklına bir fikir 

gelmiĢ. Buldum diye bağırmıĢ. ArkadaĢları “ne buldun?” diye sormuĢlar. En 

yapacağımızı buldum. TontiĢ Fil topu ile Minik Sincap toplarını değiĢtirsinler. TontiĢ 

Fil topunu, Minik Sincap‟la değiĢtirmiĢ. Her ikisi de bu değiĢimden çok mutlu 

olmuĢlar. Toplarını alarak oyun alanlarına koĢmuĢlar, neĢe içinde top oynamıĢlar. 
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3. HAFTA  

 

8. ETKĠNLĠK  

 

Amaç 2. Algıladıklarını hatırlayabilme 

Kazanımlar 

2.1. Olay ya da varlıkların adını söyler. 

2.2. Varlıkların rengini söyler. 

2.3. Varlıkların yerini söyler. 

2.4. Varlıkların Ģeklini söyler. 

2.5. Varlıkların sayısını söyler. 

2.7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler. 

2.9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder 

 

Amaç 13.Varlıkları çeĢitli özelliklerine göre eĢleĢtirebilme 

Kazanımlar  

13.3. Varlıkları benzer ve farklılıklarına göre eĢleĢtirir  

 

Amaç 14. Nesneleri benzer/ farklı özelliklerine göre ayırt edebilme 

Kazanımlar  

14.1. Nesne grubu içinde kendisine gösterilen nesneyle aynı olan nesneyi ayırt eder 

14.2. Nesne grubu içinde kendisine gösterilen nesneyle farklı olan nesneyi ayırt eder 

 

Etkinlikler:  

Türkçe Dil Etkinliği – ÇamaĢırlar Kurudu  

Oyun- Matematik – Mandallarım Nasıl Sıralandı?  

 

Süre: 40 dk.  

 

Kavram: Aynı- Farklı  

 

Kullanılan Materyaller:  

Aynı ve farklı büyüklükte, renkte, Ģekilde mandallar,  

ÇamaĢırlar kurudu hikâyesi hikâye kartları,  
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CD çalar 

Resim kâğıdı,  

Boya Kalemleri  

Ġp  

 

Eğitim Durumu: 

 

Eğitimci önceden içine aynı ve farklı mandallar olan poĢeti göstererek çocuklara 

ne poĢetin içinde ne olabileceğini tahmin etmelerini ister. Çocukların tahminlerinden 

sonra mandallar hakkında çocuklarla tartıĢır. Çocuklarla mandalların renkleri, 

Ģekilleri, yapıldığı malzemeleri, benzerlikleri, farklılıkları, ne iĢe yaradıkları vb. 

sorular sorar. Çocukların ellerindeki mandalları (renkleri, Ģekilleri, büyüklükleri, ne 

iĢe yaradığı vb.) arkadaĢlarına tanıtmaları istenir. Ellerinde mandalların daha önce 

nerelerde kullanılmıĢ olabileceği, mandal baĢka nerelerde kullanılabileceği, mandal 

olmasa ne olurdu sorusu sorularak tartıĢılır. 

Çocuklardan minderlerini alarak yere oturmaları istenir. Eğitimci mandalı bugün 

hikâye kartlarını asmak için kullanacağını söyleyerek, “ÇamaĢırlar Kurudu” isimli 

hikâye kartlarını sırasıyla ipe mandal yardımıyla asarak anlatır. Hikâye yarım 

bırakılarak çocuklara kağıt ve boya dağıtılarak hikayeyi çizerek tamamlamaları 

söylenir. Resimlerini bitiren çocuklar sırayla gelerek resmini diğer hikâye kartlarının 

yanına mandalla asarak anlatmaları istenir. Kimin hikâyelerinin sonunun aynı, kimin 

hikâyelerinin sonunun farklı bittiği hakkında konuĢulur.  

Anlatımlardan sonra eğitimci hikâye kartlarını ipten indirerek yerine kaldırır. Ġpte 

kalan mandalları koyacak yer bulamadığını söyleyerek üstünde (kıyafetine, saçına, 

bacağına, koluna vb. ) çeĢitli yerlere takmaya baĢlar. Daha sonra sınıf içinde 

gezinerek çocuklardan üstündeki mandallardan bir tanesini almasını ve kendisinin 

üzerinde aynı yere takmalarını söyler. Bütün mandallar bittikten sonra çocuklara 

mandalı nerden aldığı nereye taktıkları sorulur. Eğitimci çocuklara kendilerindeki ve 

arkadaĢlarındaki mandalların renklerini, Ģekillerini, büyüklüklerini ve nereye 

taktıklarını incelemelerini ister.  

Eğitimci bir oyun oynayacaklarını söyler. Müzik eĢliğinde dans etmeleri 

gerektiğini, müzik durduğunda çocuklara aynı renkteki mandala sahip olanların, 
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sonra aynı Ģekillerdeki mandala sahip olanların, daha sonra aynı yere takılan mandala 

sahip olanların ve aynı büyüklükte mandala sahip olan çocukların eĢleĢmelerini ister. 

Doğru eĢleĢenler alkıĢlanır, yanlıĢlar düzeltilir. Oyun bittiğinde çocukların 

üzerlerinde yer alan mandalları yere dağınık bir Ģekilde yerleĢtirmeleri istenir.  

Sınıfın bir ucundan diğer ucuna bir ip asar. Ġplerden birine eğitimci mandallardan 

birörüntü (bir sarı plastik, iki tane tahta mandal, iki tane kırmızı mandal vb.) 

oluĢturur. OluĢturulan örüntü hakkında çocuklarla konuĢulur. Çocuklardan sırayla 

gelip herkes örüntüye uygun olarak yerden bir mandal alarak örüntüyü oluĢturmaları 

istenir. Mandallar bittiğinde çocuklarla aynı örüntüyü oluĢturulup oluĢturulmadığı 

kontrol edilerek, mandalların renkleri, Ģekilleri, büyüklükleri hakkında konuĢularak, 

çocukların istedikleri farklı bir örüntü daha oluĢturularak çalıĢma tekrar edilir.  

Daha sonra eğitimci ve çocuklar yapılan etkinlikler hakkında değerlendirme 

yaparlar. 

o Bugün neler yaptık? 

o PoĢetin içindeki mandallar nasıldı? 

o Hikâyemizi nasıl anlattık? 

o Kimlerin hikâyesinin sonu farklıydı? 

o Kimlerin hikâyesinin sonu aynıydı?  

o Oyununda öğretmenin üzerinden aldığımız mandalları nereye taktık? 

o Oyunda müzik durduğunda neye göre eĢleĢtik?  

o Mandalları ipe nasıl sıraladık?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 

TC. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

ÖZGEÇMĠġ  

Adı Soyadı: Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK 

Doğum Yeri: Bolu 

Doğum Tarihi: 1980 

Medeni Durumu: Evli 

Öğrenim Durumu 

Derece Okulun Adı 

İlköğretim Atatürk İlöğretim Okulu  

Ortaöğretim Atatürk İlöğretim Okulu  

Lise Atatürk Lisesi 

Lisans Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği  

Yüksek Lisans Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği  

 

İlgi Alanları: 

 

Temel Kavramlar, Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Bilişsel Gelişim  

 

İş Deneyimi: 

(Doldurulması 

isteğe bağlı) 

 

2002- ……  Araştırma Görevlisi  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul 

Öncesi Öğretmenliği  

Tel: (374) 2541000 

 

Adres 

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

 Okul Öncesi Öğretmenliği 

 


