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                                        ÖNSÖZ 
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bütüncül öğretim ele alınmıştır. Çalışmada uygulanılan disiplinlerarası bütüncül 

öğretim etkinlikleri öğrencilerin başarı düzeylerinin geliştirilmesine kaktı 

sağlayacaktır. 

Günümüzde, dünyada çok hızlı bir değişim yaşamaktadır. Bu değişimle 

gerçekleştirilen yeniliklerin siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamımızdaki 
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Bütüncül Öğretim Yaklaşımının Etkisi 

                                  ÖZET 

Bu araştırma, ilköğretim ikinci sınıflarda uygulanan disiplinlerarası 

bütüncül öğretim yaklaşımının etkisi incelenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 

Konya ili, Karatay ilçesi, İzzetbey İlköğretim Okulu’nda 2. sınıfta okuyan dört 

sınıfta gerçekleştirilmiştir.  

Kontrol gruplu ön test – son test deneysel desenin kullanıldığı 

araştırmada, kura çekilerek seçilen sınıflardan ikisinde disiplinlerarası bütüncül 

öğretim yaklaşımı uygulanırken diğer iki sınıfta ise geleneksel öğretim yöntemi 

uygulanmıştır. Verilerin elde edilmesi için araştırmanın uygulanacağı ve bütün 

dersleri içine alan (Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi, ara disiplinler ve belirli gün 

ve haftalar) başarı testi geliştirilmiştir. Ayrıca öğrenci öz değerlendirme formu ve 

veli öz değerlendirme formu kullanılmıştır. 

Ölçme araçlarından başarı testi deney ve kontrol grubuna ön test ve son 

test olarak verilmiştir. Öğrenci öz değerlendirme formu ve veli  öz değerlendirme 

formu ise sadece deney grubundaki öğrencilere uygulanmıştır. Başarı testi 

verilerinin analizlerinde SPSS 11.0 programından yararlanılmıştır. Öğrenci öz 

değerlendirme formu ve veli öz değerlendirme formu verilerinin analizinden 

frekans ve yüzdeler hesaplanmıştır. 
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Araştırmada deney grubundaki öğrencilere disiplinlerarası bütüncül 

öğretime göre araştırmacı tarafından hazırlanan dört haftalık etkinlikler 

uygulanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, disiplinlerarası 

bütüncül öğretim yaklaşımının uygulandığı deney grubundaki öğrenciler, 

geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubundan öğrencilere göre daha 

başarılı olmuşlardır. Deney grubu öğrencilerine uygulanan öğrenci öz 

değerlendirme formu bulgularına göre öğrenciler bu yaklaşımla dersi daha iyi 

öğrendiklerini ve bu yaklaşımla ders işlemekten ve etkinlikleri uygulamaktan 

memnun olduklarını belirtmişlerdir. Deney grubu veli öz değerlendirme formu 

bulgularına göre veliler bu yaklaşımla uygulanan etkinlikleri çocuklarının daha 

çok istediklerini ve severek yaptıklarını belirtmişlerdir.  
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                                       SUMMARY 
 

At this research, applied in the primary second-class interdisciplinary 

holistic approach to education has been done to examine the affect. The research 

was realised in four classes of 2nd grade in Izzet Bey Primary School in Karatay 

in Konya . 

 With the control group pre-test - the last test used experimental research 

designs, chosen by the class rules of the other two, applying interdisciplinary 

holistic approach to teaching the traditional teaching was implemented in two 

classes. Research to obtain data covering four weeks to implement, and all 

courses in the field (Math, English, Life Science, middle disciplines and the 

specific days and weeks) achievement test was developed. In addition, student 

opinion surveys and opinion polls of parents was used. 

The assment techniques were success test , controller and emprical pre-

test and last-tets . The student-parent opinion survey was applied only to students 

in the experimental group. Achievement test, data analysis has been realized 

using SPSS 11.0  Student-parents' views, survey data from the analysis of the 

frequency and percentages were calculated. Research, the experimental group 
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students according to interdisciplinary holistic education prepared by the 

researchers applied the four-week events. 

According to research findings obtained at the end The application of 

holistic interdisciplinary approach to teaching students of the experimental group, 

the application of traditional education by students from the control group were 

more successful. Experimental group students according to the applicable student 

opinion poll findings that students learn better with that approach and this 

approach to process and activities with the course indicated that they were happy 

to apply. Experimental group parents according to the findings, this approach 

applied in the event of parents of children and love to do more they have 

reported. 
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                                                         BÖLÜM I 

                                             GİRİŞ 

1.1. PROBLEMİN DURUMU 

Eğitimin amacı bireyin zihinsel gelişimine katkıda bulunmak olduğuna 

göre, eğitimin hedeflerinin ve öğretim yöntemlerinin de öğrencilerde bu tür 

gelişmeler ve değişmeler doğuracak şekilde düzenlenmesi gerekir.  

İnsan yaşadığı müddetçe sürekli bir şeyler öğrenir. Bu süreç içerisinde 

öğrenme sonucu kişide kalıcı davranışlar meydana gelir. Kişi öğrenme sonucu 

yaşadığı dünyaya değişik anlamlar katmayı, onu daha farklı değerlendirmeyi ve 

farklı düşünme yaklaşımlarını elde eder. Bu yaklaşımlar veya davranış 

değişikliklerinin nasıl olduğu farklı felsefi görüş ve sayıltılardan hareket edilerek 

geliştirilmektedir. Bu nedenle birbirinden farklı çok sayıda öğrenme kuramı vardır. 

Dünyada bilim ve teknoloji alandaki gelişmeler, yeni araştırma ve yaklaşımları 

ortaya çıkarmaktadır. Bu yaklaşım ve araştırmaların sonuçlarının ortaya 

çıkarılmasında artık tek bir alanda düşünme ve değerlendirmeler olmayıp, bu 

düşünce ve değerlendirmeleri destekleyecek diğer disiplin alanlarından da 

yararlanılmaktadır.  

Tüm bu gelişmeler nitelikli ve kaliteli insanların yetişmesini tek bir alan 

yerine çok disiplinli alanlarda eğitim almalarını zorunlu kılmaktadır. Eğitim 

sisteminde de gelişen ve değişen dünya şartlarına göre öğrencilerin yetişmelerini 

sağlayacak, disiplin alanlarının arasında bağlantılar kuracak ve bu alanlardaki 

öğrenmeleri bütünlük içerisinde öğrenciye öğretecek planlamalar yapılmalıdır. Bu 

planlamalarda bir disiplin alanındaki öğrenme ve öğretme sürecini destekleyecek 

diğer disiplin alanları da sürecin içerisine katılmalıdır. Disiplinlerarası bütüncül 

öğretim yaklaşımları ön plana çıkartılmalıdır.  

Çağdaş yaşamın benimsediği eğitim öğretim anlayışında öğretmen hangi 

konuyu anlatırsa anlatsın öğrencilerin bir takım yeteneklerinin gelişmesine yardımcı 
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olacaktır. Bu tür öğretimde öğrencilerin bilgiyi ezberlemesi değil, bilgiyi kullanması 

ve yeni bilgi üretmesi, yani düşünmesi amaçlanır (Özden, 2004).  

Günümüzde çok hızla bir değişimle ortaya çıkan bilgi toplumu, problem 

çözme, hayat boyu öğrenme becerilerine sahip olan, bir disiplin alanı ile ilgi bilgileri 

diğer disiplinlerle ilişkilendirerek analiz etme ve öğrenme becerilerine sahip bireyler 

istemektedir. Yaşanan bu hızlı değişimde öğretmen merkezli eğitimin yetersiz 

kalması nedeniyle bütün dünya ülkelerinde eğitimin amaçlarında, politikalarında, 

eğitim veren kurumların yapısında zorunlu yenilikler ve değişimler planlamak, 

kaçınılmaz olmuştur. Türkiye’de 2005 – 2006 öğretim yılında ilköğretim 

programında yapılan köklü değişikliklerle öğrencilerle düşünme becerilerinin 

kazandırılması ön plana çıkartılmaya çalışılmıştır. 

Son 20 – 25 yıldır, az sayıda felsefeci ve eğitim teorisyenleri, 

disiplinlerarası bütünsel veya bütüncül dünya görüşü olarak adlandırıldıkları 

yaklaşımı araştırmaktadırlar. Bu yaklaşıma göre, her şey, ayrı veya parçalanmış 

biçimler yerine, kendi bütünlüğünde görülmelidir. Her nesne, fikir veya canlı varlık, 

hem kendi içinde bütündür, hem de ona anlamını veren sonsuz bir bütünlük serisinin 

bir parçasıdır. Bir birini izleyen her bütün, onun parçalarının toplamında daha 

büyüktür (Miller, 2004).  

Disiplinlerarası bütüncül öğretimde belirlenmiş kavramlar temel alınarak, 

bu kavramlara değişik açılardan ışık tutabilecek bilgi ve beceriler ilgili disiplinlerden 

alınarak bütünleştirilir. Burada temel amaç dersin konusunu teşkil eden disiplinlerin 

incelenmesi olmakla birlikte, yaşanan bu süreçte rol alan daha önceden işlenmiş olan 

değişik konu alanlarının kazanımlarıyla ilgili bilgi ve becerilerinin öğrenilmesi 

önemlidir. 

Disiplinlerarası bütüncül bir organizasyon sayesinde öğretim süreci, farklı 

disiplinlere ait bilgi ve becerilerin öğrenilmesinde, daha önceden öğrenilen bilgi ve 

becerilerin kullanılmasında hem de bu disiplinlerin anlamlı bir biçimde bir araya 

getirilerek kullanılmasına yardımcı olur. 

Bu çalışmada belirli disiplin alanlarının dışına çıkan, farklı disiplinler 

arasındaki ilişki ve bağı öğrencinin günlük yaşamında karşılaşabileceği sorunlara 
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çözümler oluşturacağı bir yapıda yeniden şekillendirmeye çalışan disiplinlerarası 

bütüncül öğretimin teorik temelleri ve uygulamadaki sonuçları tartışılmakta ve 

öğrenci başarısına etki açısından çıkardığı sonuçlara yer verilmiştir. 

İlköğretim programları çerçevesinde öğrencilerin çok yönlü eğitim 

programları içerisinde öğrenmelerini kolaylaştırmak ve öğrenmenin daha kalıcı 

olmasını sağlamak amacıyla çeşitli öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. 

Uygulanan çok yönlü öğretim yöntemleri ile eğitim sistemimizde önemli 

değişiklikler ve gelişmeler oluşmuştur. Bu değişikler ve gelişmeler ışığında bir 

disiplin alanındaki konunun öğretilmesinde, kendi disiplin alanı ile sınırlı kalmadan 

diğer disiplin alanlarının da desteğini alarak kavramların verilmesi öğrenmede 

olumlu olabilmektedir. 
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1.2. ARAŞTIRMANIN  AMACI 

Bu çalışmanın genel amacı İlköğretim ikinci sınıflarda uygulanılan 

eğitimde, disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımına dayalı öğretim 

uygulamalarının etkisini ortaya koymaktır. Bu genel amaç çerçevesinde öğrencilerin 

derse ve derste uygulanan etkinliğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, öğrenci 

velilerinin derste ve evde uygulanan etkinliğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, 

öğrencilerin uygulama süreci sonunda başarılarının derinlemesine analiz edilmesi 

amaçlanmıştır. 

Araştırmanın bu amaçları doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap 

aranacaktır : 

1. Disiplinlerarası bütüncül öğretim öğrenci başarılarını hangi düzeyde 

etkilemiştir? 

2. Öğrenci velilerinin derslerde ve evde uygulanan etkinliklere ilişkin 

gözlem ve görüşleri nelerdir? 

3. Öğrencilerin derslerde uygulanan etkinlikleri ilişkin görüşleri nelerdir? 
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1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Son zamanlara eğitim – öğretim anlayışı ezberleten değil, öğreten, kendi 

öğrenmelerinin sorumluluğunu taşıyan, yaratıcı ve eleştirel düşünen karşılaşılan 

problemleri çözen, öğrenilen bilgiyi günlük yaşamının bütün boyutundan kullanan, 

sosyal yaşamındaki ilişkilerine uyumlu ve demokrasi bilincini taşıyan bireyler olarak 

yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Disiplinlerarası bütüncül öğrenmeyle öğrenci, düşünen, 

sorgulayan, etkin, kararlar alıcı ve bilgiyi tek disiplinli değil birçok disiplin açısından 

bütünleştiren bir role sahiptir. 

Öğrenciler disiplinler arası bütüncül düşünme becerisinin geliştirilmesi 

onların karşılaştıkları problemler üzerinde bütüncül düşünerek sorgulamalara 

yapmalarını, bütüncül öğrenmeyle elde ettikleri deneyimlerine dayalı 

farkındalıklarının artmasını ve böylece problemlerin çözümünde daha başarılı 

faaliyetlerde bulunmalarını sağlayacaktır. 

Bu çalışmayla öğrencilerin disiplinlerarası bütüncül öğrenme ve bütüncül 

düşünme becerilerini geliştirmeye dayalı uygulanan etkinlikleri ilişkin görüşlerinin 

saptanması ve velilerin, disiplinlerarası bütüncül öğrenme becerilerini geliştirmeye 

dayalı uygulanan etkinlikleri ilişkin gözlem ve görüşlerinin saptanması, yapılan 

uygulamanın öğrencilerin başarılarına etkisinin öğrenilmesi açısından önemlidir. 

Çalışmada disiplinlerarası bütüncül öğrenmeye dayalı uygulamalı etkinliklere 

ilişkin öğrenci ve öğrenci velisi gözlem formlarına ağırlık verilmiştir. Bu açıdan 

bakıldığında öz değerlendirme formlarının öğretim sürecindeki etkisinin tespit 

edilmesi, eğitim programları ve öğretim tasarımı gibi alanlarda çalışan kişilere yeni 

uygulamalarda ışık tutacaktır. 
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1.4. SINIRLILIKLAR 

1. Bu araştırma, disiplinlerarası bütüncül öğretimin ilköğretim ikinci 

sınıflardaki öğrencilerin başarısına etkisinin düzeyini tespit etmek ile 

sınırlıdır. 

2. Bu araştırma resmi Konya ili Karatay ilçesi İzzetbey İlköğretim Okulu 2. 

sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. 

3. Öğrenci velisi gözlem formları 2-B ve 2-C sınıflarının velileri ile 

sınırlıdır. 

4. Bu araştırma 2. sınıflarında uygulanan yıllık plana göre 6., 7., 8. ve 9. 

haftalarda  uygulanan kazanımlar ile sınırlıdır. 

5. Araştırma literatür bakımından, belirtilen kaynaklarla sınırlıdır. 
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1.5.TANIMLAR 

Disiplin: Ayrı ayrı derslere bağlı olarak yapılan öğretimdir. Bu alanlarda 

öğrenilen bilgi ve becerilerin, problemlerin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi 

işi öğrenciye bırakılmakta ve çoğu zaman bu birleştirmenin otomatik olarak 

gerçekleşeceği varsayılmaktadır (Yıldırım, 1996).  

Disiplinlerarası Yaklaşım: Ayrı ayrı disiplinlerin zenginliği, onların 

birbiriyle bağlantılı olduğunu, gerçek hayattaki problemlerin her zaman tek doğru 

cevabı olmadığını kabul eder. Bununla birlikte disiplinler arası kavramı, bilim, 

matematik ve dil gibi konularda karşıtlık içindeki çözümleri bir arada bulundurmak, 

düşünceleri ifade etmenin daha iyi ve yeni yollarını bulmak için bilişsel, duyuşsal ve 

yaratıcı kapasiteyi ön plana çıkarır (Perkins, 1994).  

Bütüncül Öğretim Yaklaşımı: Bütünsel yaklaşıma göre her şey, ayrı veya 

parçalanmış biçimler yerine kendi üstünlüğünde görülmelidir. Her nesne, fikir veya 

canlık varlık, hem kendi içinde bütündür hem de ona anlamını veren sonsuz bir 

bütünlük serisinin parçasıdır (Miller, 2004). 

           Veli: Çocuğun eğitimiyle ilgili tüm konularda sorumluluk sahibi olan, gerekli 

görüldüğünde okul yönetimi ve öğrencinin öğretmeni tarafından bilgilendirilen.  

Öğrenci İhtiyaç duyduğunda öğrencinin ödevleri ile ilgili gerekli açıklamaları yapan, 

velisi olduğu öğrencinin okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla 

bilgi edinen kişi.  
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                                                İKİNCİ BÖLÜM 

                                           İLGİLİ ALAN YAZIN 

2.1.   DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİM VE ÖĞELERİ 

2.1.1. Öğrenme Kuramları 

Disiplinlerarası öğretim olgusunu netleştirebilmek için öncelikle öğrenme 

olgusuna ilişkin temel kuramların incelenmesi önemlidir. Öğrenme kuramları; 

(Demirel,2001) 

1. Davranışçı Kuram, 

2. Bilişsel Kuram, 

3. Güdüleme, Kişilik Toplumsal Ağırlıklı Kuram, 

4 Duyuşsal Kuramlar, olarak gruplandırılabilinir. 

Öğrenmenin doğasını ve sonuçlarını açıklamaya çalışan bu öğrenme 

kuramlarından kısaca aşağıda bahsedilecektir. 

 

2.1.1.1. Davranışçı Kuram 

Davranışçılık yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir yaklaşımdır. 

Bu akımın en tanınmış temsilcileri Watson, Thorndike, Skinner, Hull, Guthrie ve 

Pavlov gibi psikologlardır. Bu kuramcılardan Thorndike; öğrenmeyi bir problem 

çözme olarak görmüş ve problemle karşılaşıldığında yapılan çeşitli deneme-

yanılma davranışlarıyla çözüm üretildiğini savunmuştur. Ona göre insanların ve 

insana yakın hayvanların öğrenme biçimi deneme-yanılma yoluyla gerçekleşen 

bir öğrenmedir (Fidan, 2001). 

Davranışçı kuramcılar öğrenmeyi uyarıcı ile davranış arasında bağ kurma 

işi olarak görmektedirler. Uyarıcı; organizmayı harekete geçiren iç ve dış 

olaylardır. Davranış; herhangi bir organizmanın belli durumda yaptığı tepki ve 
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hareketlere verilen isimdir. Konuşma, hareket etme, bir çalgı aracı çalma, ağlama 

vb. hepsi birer davranış örneğidir (Fidan, 2001). 

Davranışçı öğrenme teorisinin ilgisi, bilginin nasıl kazanıldığı üzerine 

değil, davranışların nasıl kazanıldığı üzerine odaklanmıştır.  Yaparak öğrenme 

esastır. Öğrenci öğrenme sürecinde aktif olmalıdır. Öğrenmede öğrencinin 

yaparak öğrenmesi esastır. Çünkü öğrenci kendi yaptığı ile öğrenir (Bacanlı, 

2003). 

Bu yaklaşımda koşullu öğrenme yöntemleri ve ilkeleri kullanılır. 

Davranışçı kuramcılara göre davranış değişmesine neden olan üç temel öğrenme 

süreci vardır. Bunlar klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve gözlem yoluyla 

öğrenmedir (Ülgen, 2002). 

 

2.1.1.1.1. Klasik Koşullanma 

İlk kez Pavlov tarafından ortaya atılmıştır. Pavlov, öğrenmeyi objektif bir 

şekilde gerçekleştirilen aşamalı bir süreç olarak ortaya koymuştur  (Fidan, 2001). 

Pavlov kontrollü bir deneysel ortam oluşturduktan sonra, köpeğe düzenli 

olarak yiyecek vermeden önce zil sesi vermiştir. Bu ilişkiyi pek çok kere 

tekrarladıktan sonra, yiyecek vermediği durumlarda da zil sesini duyduğu zaman, 

köpeğin salya salgıladığını görmüştür. Köpek zil sesiyle salya akıtmasını 

öğrenmiştir. 

Klasik koşullanma, insanların karmaşık bilgileri öğrenmesini 

açıklayamamaktadır. Ancak, insanların belli bir nesneye, ya da olaya karşı 

gösterdiği bazı duyuşsal tepkilerin klasik koşullanma ile öğrenildiği sanılmaktadır 

(Ülgen, 2002). 
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2.1.1.1.2. Edimsel Koşullanma 

Skinner tarafından uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Skinner’a göre tepkisel ve edimsel olmak üzere iki çeşit davranış 

vardır.  Skinner, organizmanın davranışlarını uyarıcılara karşı gösterilen otomatik 

bir tepki olmaktan çok, kasıtlı olarak yapılan hareketler olarak kabul etmektedir 

(Erden ve Akman, 2004). 

Edimsel koşullanmada yapılmış bir davranışın sonunda, bu davranışı 

yapan birey için beğenilen bir olumluluk oluşturuyorsa, yapılan o davranışın 

tekrar ortaya çıkma olasılığı artar. Davranışın arkasından olumlu uyarıcı verilerek 

yapılan koşullanmaya edimsel koşullanma denir. 

 

2.1.1.1.3. Gözlem Yoluyla Öğrenme 

Bandura’ya göre, gözlem yoluyla öğrenme pekiştirilen bir davranışın 

taklit edilmesi kadar basit bir olgu değildir. Yaptığı deneylerde (gösterdiği 

filmlerde) saldırgan modelleri gözleyen çocukların, saldırgan olmayan modelleri 

seyredenler ile bu tür modelleri görmeyen çocuklardan daha çok saldırgan 

davranışlar sergilediklerini gözlemiştir. Buna benzer çok sayıda deney, insanların 

gözlem sonucu seyrettikleri modelleri taklit ettiklerini ortaya koymuştur.  Gözlem 

yoluyla öğrenmede dikkat, hatırlama, yeniden üretme ve pekiçtireç olmak üzere 

dört temel süreç vardır (Erden ve Akman, 2004). 

 

2.1.1.2. Bilişsel Alan Kuram 

Öğrenmenin insanın dünyayı anlama çabasının bir ürünü olduğu 

görüşündedirler. Bu kuramın dayandığı temel ilkelerden bazıları; İnsan 

öğrenmesinin araştırılması nesnel ve bilimsel olmalıdır. Bir parçanın veya 

nesnenin algılanışı, onun bütünle ve diğer parçalarla olan ilişkisine göre değişir. 
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Diğer bir değişle eşya ve olaylar parçası oldukları bütün içerisinde anlam 

kazanırlar (Hilgard,1956). 

Bu akımın temsilcileri olan Piaget ve Bruner’e göre öğrenme kişinin 

davranımda bulunma kapasitesinin gelişmesidir. Öğrenme doğrudan 

gözlemlenemeyen zihinsel bir süreçtir. Bu kuramcılara göre davranışlar amaçlıdır 

(Fidan, 2001). 

Bilgi işleme kuramı bilişsel yaklaşımın en önemli kuramlarından biridir. 

Bu kuram bilginin kişi tarafından pasif bir şekilde alınmadığının altını çizer. 

Birey belli bir zaman ve yerde öğrendiği bilgiyi, istediği yer ve zamanda 

uygulama yetisine sahiptir (Erden ve Akman, 2004). 

 

2.1.1.3. Güdüleme, Kişilik, Toplumsal, Psikolojik Ağırlıklı Kuram 

Bu kurama göre öğrenme, kişinin yeteneklerine, onun biyolojik ve 

kültürel gelişimine, içinde yaşadığı toplumdaki kültüre, güdülenmişliğine, 

ilgisine, öğrenme ortamının havasına bağlıdır. N.E.Miller, J.Dollard, Piaget 

gelişimsel yaklaşımcılar olarak adlandırılabilecek bu kuramcılara göre, 

öğrencinin belirli özellikleri vardır. Bu özellikler, bütün-parça-bütün, bilinenden 

bilinmeyene, sonra yönlendirme ve öğrenciyi merkeze almadır (Sönmez, 2002). 

 

2.1.1.4. Duyuşsal Kuramlar 

Öğrenmenin doğasından çok sonuçlarıyla ilgilidirler. Bu kuramlar sağlıklı 

benlik ve ahlak (moral) gelişimini vurgular. Öğrenmenin benlik ve ahlak gelişimi 

gibi duygusal sonuçlarıyla ilgilenirler. Piaget’e göre ahlak gelişimi bilişsel 

gelişimine paralellik göstererek, birbirinden farklı nitelikler taşıyan ve hiyerarşik 

bir sıra izleyen dönemler içinde ortaya çıkmaktadır ( Erden ve  Akman, 2004). 
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2.1.2. Disiplinlerarasılık 

Disiplinlerarası  kavramı,  çoklu  zekâ  biçimlerini  ve  dünyayı  çoklu  

bilme  yollarını  temsil  eder. Sanat,  matematik,  doğa bilimleri ve  sosyal  

bilimleri  bütünleştirmek  bilişsel  gelişmeyi,  soyut düşünmeyi, yaratıcılığı ve 

problem çözme becerilerini arttırmaktadır (Perkins,1994).  

Disiplinlerarası, var olan şeylerin geçmişini araştıran tarihçi, nasıl 

çalıştığını keşfetmeye çalışan bilim insanı ve yeni şeyler üreten sanatçı zihinsel 

fonksiyonlarının bir araya getirilmesidir. Bu nedenle,  eğitim  programlarında  

bilimsel  (olayları  ve  nesneleri  çalışan  bilimsel  çerçeve),  tarihi (nesneler  ve  

olayları  eski  düşüncelerle  karşılaştıran  tarihsel  çerçeve)  ve  sanatsal  (yaratıcı  

ürünler ortaya  koyan  sanatsal  çerçeve)    çalışmaların  ilintili  sonuçlarına  

odaklanılması  gerekliliği  ortaya çıkmaktadır (Hope, 1991). 

Disiplinlerarası kavramı ayrı ayrı disiplinlerin zenginliğini, onların 

birbiriyle bağlantılı olduğunu, gerçek hayattaki  problemlerin  her  zaman  tek  

doğru  cevabı  olmadığını  kabul  eder. Bununla birlikte disiplinlerarası kavramı, 

bilim, matematik ve dil gibi konularda karşıtlık içindeki çözümleri bir arada 

bulundurmak, düşünceleri ifade  etmenin daha  iyi ve yeni yollarını bulmak  için 

bilişsel, duyuşsal ve yaratıcı kapasiteyi ön plana çıkarır. Genellikle, bu tür bir 

duygusal ve bilişsel karışım yaratıcı sanatçı, bilim adamı ve düşünüre özgüdür 

(Perkins, 1994). 

Disiplinlerarasılık, birbiri ile kesişen ve bütünleşen bilgiler ağıdır. Eğitim 

bilimlerin ve akademilerin temel amacı, bu bütünleşen bilgiyi mümkün olduğu 

kadar niteliksel ve niceliksel olarak artırma ve geliştirmektir. 

 

2.1.3. Disiplinlerarası Programın Temelleri 

Ülkemizde yürütülen program geliştirme çalışmalarının araştırmaya dayalı 

bir süreç olarak algılanmadığı, kişisel inisiyatif ile yürütüldüğü, bu nedenle de 
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parça parça olduğu ve devamlı bir geliştirme hareketinin yapılamadığı yönünde 

eleştiriler mevcuttur (Varış, 1988 ).  

Düşünme becerilerinin öğretimi, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini 

geliştirici,  etkin öğrenme kuramının getirdiği ilkelere dayandırılması 

gerekmektedir  (Demirel, 1999). 

Eğitim öğretim sürecinin başında öğretmenlerin, öğretim programı 

çerçevesinde diğer dersler ile ortak olan konuları da göz önünde bulundurarak 

ders planlaması yapmaları gereklidir. Öğretmenler, eğitim öğretim sürecinin 

başında  bir araya gelerek, sınıf düzeninden günlük plana kadar bütün hazırlıkları 

birlikte yapmalıdırlar. Bu birliktelikle oluşturulan planlamaya ve işbirliğine 

uyulmalıdır. 

 Öğrenirken öğrenmeyi artırmak ve zenginleştirmek için alanlar arasında 

anlamlı ortaklığa ihtiyaç vardır. Disiplinlerarası bir organizasyon sayesinde 

öğretim süreci, hem belirli disiplinlere ait bilgi ve becerilerin öğrenilmesine hem 

de bunların anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek kullanılmasına yardımcı olur  

Eğitim programda yer alan derslere ait konulardaki bilgilerin verilmesi ve 

bu bilgilerin kullanılır olması diğer disiplin alanları ile bir iletişim kurulmasına 

bağlıdır. Bu nedenle öğretmenlerimizin diğer disiplin alanları ile ortak çalışmalar 

içerisine girmelerini gerektirmektedir. Diğer disiplin alanları ile kurulan bu bağ 

kendi öğretimlerini destekleyecek veya farklı öğretimleri pekiştirecek şekilde 

olmalıdır. 

Bir disiplinin içerisinde yer alan kavramsal boyuttaki bilgilerin diğer 

disiplinlerdeki bilgiler ile bütünleştirilmesi ve bilgilerinin paylaşılması 

disiplinlerarası bir birlikteliği gerekli kılmaktadır. Oluşturulacak bu birliktelik 

sayesinde disiplinlerarası öğretim yaklaşımı kendini hem literatürde hem de 

eğitimdeki uygulamalarda daha fazla hissettirmeye başlayabilecektir.  

 

 



 

 

14 

2.1.4. Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımı Tanımları 

Disiplinlerarası bütüncül öğretim bütün kişiliği beslemek ve bireylerin 

kendi toplumları ve doğal çevreleri içinde daha bilinçli biçimde yaşamalarına 

yardım etmek anlamına gelir (Miller, 2005 ). 

Disiplinlerarası bütüncül öğretim farklı disiplinlerdeki kavramların, 

kavramsal bütünleşmesi, ya da geleneksel konu alanlarının belirli kavramlar 

etrafında anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek sunulması olarak 

tanımlanabilir. Disiplinlerarası yaklaşımda en öncelikli düşünülmesi gereken şey 

farklı disiplin alanı ile ilgili ortak düşünceleri göz önünde bulundurmak ve 

dikkate almaktır.  

 Disiplinlerarası yaklaşım birçok farklı konu alanını birbiriyle 

ilişkilendirerek önceden belirlenen kapsamlı ve genel bir tema ile bütünleştirme 

işlemidir. Seçilen temanın ana düşüncesi farklı bilgi alanlarını birbirine bağlayan 

bir mecaz olabileceği gibi geneli kapsayan bir soru biçiminde de olabilmektedir 

(İşler, 2004). 

Disiplinlerin birleştirilmesi ile bilgiler diğer alanlarla ilişkilendirildiğinden 

öğrencilerin sevmediği dersler bile onlar için zevkli hale gelebilmektedir. Çünkü 

bu yaklaşımla öğrenciler derslerin yaşamda hangi alanlarda kullanılabileceğini 

çok daha iyi anlamaktadır. Örneğin, öğrenciler Matematiğin sadece rakamlardan 

oluşmadığını, Fen ve Sosyal Bilgilerde de kullanılabileceğini anladıklarında bu 

onlar için çok heyecan verici bir duruma gelecektir. Böylece öğretimin 

bütünleştirilmesi disiplinlerin pragmatik bir kullanımı olacaktır (Duman, Aybek, 

2003). 

Disiplinlerarası öğretime duyulan ihtiyacın bir takım temel nedenleri 

vardır. Bunlardan ilki psikolojik yönden insanın dünyayı algılayış biçimleriyle 

ilgilidir. İnsanlar genellikle dış dünyayı bütüncül bir yaklaşım içinde algılama 

eğilimindedirler. Karşılaştıkları problemlere çözüm bulma girişimleri ya da 

başkalarıyla iletişim kurma biçimleri belirli disiplinlere özgü bilgi ve becerilerle 

sınırlı değildir (Yıldırım, 1996). 
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Günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunlar ve bu sorunlara bulunmaya 

çalışılan çözümler birden fazla disiplinin konu alanına girmektedir. Olayları 

algılama ve davranış biçimleri her zaman birden fazla konu alanının anlamlı bir 

örüntüsü biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Verilen ve edinilen bilgi ve beceriler, 

böyle bir bütünlük içerisinde sunulmadığı zaman öğrencilere bu bilgi ve beriler 

yapay gelebilir. 

            Disipliner yaklaşımla verilen öğretim gerçek yaşamla bağlantı kurmada ve 

bu bilgileri bütünleştirerek kullanma konusunda sıkıntılara sebep olacağı için 

öğrenmeyi soyut hale getirebilir. Disiplinlerarası bütüncül öğretim, öğrencinin 

doğal öğrenme sürecine ve dünyayı algılayış biçimine daha uygun olduğu için 

disipliner öğretimin ortaya çıkarabileceği bu problemi ortadan kaldırmada 

yardımcı olabilir. 

Gelişen ve değişen bilgi birikimi her geçen gün ortaya yeni çalışma 

alanlarının çıkması sonucunu doğurmaktadır. Teknoloji Eğitimi, Çevre, Cinsel 

Eğitim, Ekonomi Sosyolojisi gibi dersler birden fazla disiplinin içerdiği konuları 

bir araya getirdiği için disiplinler üstü dersler sayılabilir. Geleneksel disiplinlerin 

dar kapsamları içinde bu yeni gelişen alanları incelemek ve öğretmek mümkün 

olamaz (Yıldırım, 1996). 

Disiplinlerarası öğretim, bir yerde gelişen ve değişen bilgi alanlarının 

doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde öğrencilere değişik 

disiplinlerden kazandıkları bilgi ve beceriler çerçevesinde dış dünyayı 

algılayabilme ve üzerinde düşünebilme becerisini geliştirmek önemli bir amaç 

haline gelmektedir. 

Öğrencilerin sınıf içinde öğrenmek zorunda oldukları birçok konunun 

disiplinlerarası bir niteliği vardır. Bu konular sadece bir disiplin ya da ders içinde 

ele alındığı zaman öğrenme anlamlı ve etkili olmayabilir. Örneğin, sosyal 

konuların (devrimler, yönetim biçimleri, kıtalar, vatandaşlık gibi) öğretiminde, 

Tarih, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Vatandaşlık Bilgisi gibi derslerin 

ilişkili olduğu bir çok nokta vardır. Öğrenci bu disiplinlere ait bilgileri bir araya 
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getirebildiği zaman bu konuları daha anlamlı biçimde öğrenebilir, Bu durum Fen 

Bilimleri için de böyledir (Yıldırım, 1996). 

Bunun yanında hem sosyal bilim hem de fen bilimlerine ait bilgilerin ve 

tecrübelerin disiplinlerarası bir anlayışla belirli kavramlar çerçevesinde 

öğrenilmesi mümkündür. Disiplinlerarası öğretinin en önemli amaçlarından biri 

öğrenciye çok yönlü bir düşünme biçimi kazandırmasıdır. Öğrencinin eleştirel ve 

yaratıcı düşünebilme ve karar verebilme süreçlerinde, değişik alanlardaki bilgileri 

bütünleştirebilme becerisi günümüzde büyük önem kazanmaktadır. Okulda 

öğrenilen bilgilerin günlük yaşama aktarılamaması, bilgilerin yenilenememesi ve 

öğrenme ve araştırma alışkanlığının gelişmemesi bugünkü eğitim sistemlerinin 

karşılaştığı en önemli sorunlardan birkaçıdır (Yıldırım, 1996). 

Disiplinlerarası bütüncül öğretimde temel amaç çeşitli disiplinlerin 

bilgilerinin belirli bir amaç doğrultusunda bir arada kullanılmasıdır. Öğrenci 

kendini belirli bir disiplinin düşünme biçimiyle sınırlamayacak,  disiplinlere bağlı 

olan bilgi ve becerileri kendi amaçlarına ulaşmada ya da karşılaştığı problemlerin 

çözümünde bir arada kullanabilmelidir.  

Disiplinlerarası bütüncül öğretimde sayesinde birey kendini sürekli 

yenileyen, öğrendiği bilgiyi kullanan ve karar verebilen bireyler yetiştirme 

yolunda atılacak önemli bir adım olacaktır. Disiplinlerarası öğretinin temel bir 

özelliği, problemlere ya da durumlara bağlı öğrenme etkinlikleri olmasıdır. 

Geleneksel disipliner öğretinin temel özelliklerinden biri olan günlük yaşamdan 

soyutlanmış öğrenme, yerini günlük yaşama daha yakın öğrenme olan 

disiplinlerarası bütüncül öğretime bırakmaktadır. 

Örneğin "ısınma" kavramı etrafında disiplinlerarası öğretim yapıldığını 

varsayalım. Böyle bir konu tüm öğrencilerin günlük yaşamlarıyla yakından ilgili 

olacağı için her şeyden önce onlar ilgi çekici ve önemli olacaktır. Böyle bir 

öğretim sürecinde "ısınma" konusu çok çeşitli yönlerden ele alınabilir ve değişik 

disiplinlerin bilgilerinden yararlanılabilir. Örneğin Fizik, Kimya, Biyoloji, 
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Psikoloji, Felsefe, Matematik gibi dersler bu konuyla ilgili bilgiler içerebilir ve 

bu bilgiler "ısınma" kavramı çerçevesinde işlenebilir (Yıldırım, 1996). 

 

2.1.5. Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımlarını Uygulama Nedenleri 

Disiplinlerarası yaklaşım, birçok farklı konu alanının bir birleriyle 

ilişkilendirilerek önceden belirlenen kapsamlı ve genel bir tema ile 

bütünleştirildiği bir programdır. Seçilen temanın ana düşüncesi farklı bilgi 

alanlarını birbirine bağlayan bir mecaz ya da tamamını kapsayan bir soru 

biçiminde ifade edilebilmektedir (İşler, 2004). 

Disiplinlerarası bütüncül öğretimin uygulamaları hem öğretmenlere hem 

öğrencilere birlikte yaratıcı ve kalıcı tecrübeleri öğretir Disiplinlerarası bütüncül 

öğretim farklı her disiplin alanının bütünlük ve benzersizliğini benimser. 

Disiplinlerarası öğretimde öğrencilere değişik disiplinlerden kazandıkları 

bilgi ve beceriler çerçevesinde dış dünyayı algılayabilme ve üzerinde tartışabilme 

becerisini geliştirmek için önemli bir amaç haline gelmektedir. 

 

2.1.6. Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımlarını Tasarlama 

Disiplinlerarası bütüncül öğretim için farklı disiplinlerden seçilen 

konuların içeriklerinde uygun bir ilişki olması gerekmektedir. Bu ilişkiler 

programda bulunan konular çerçevesinde tespit edilmelidir. Doğru hazırlanmış 

disiplinlerarası bütüncül program ulaşılmak istenilen hedefe varılmasını sağlar. 

Öteki dersler kadar önemli ayrı disiplinler olarak ya da öteki dersleri 

öğretmeye yardımcı olan tamlayıcı bir araç olarak sanatların kullanılmasından öte 

çocuklara, düşüncelerini sanatsal olarak iletmeye teşvik eden birleştirici 

deneyimler sağlamanın en iyi yolu disiplinlerarası - tematik yöntemdir. 



 

 

18 

Disiplinlerarası - tematik yaklaşım kısaca ortak bir tema altında öğretilebilen 

bilgi, beceri ve kavramların bütünleştirilmesidir (İşler, 2004). 

 

2.1.7.Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımlarını Geliştirme 

Disiplinlerarası öğretim yaklaşımlarında, öğretmenlerin gerek kendi 

planlamaları gerekse de bu planlamaların nasıl geliştirileceği hususlarında dikkati 

çeken en önemli kısım disiplin alanlarının uygun program çerçevesinde 

bütünleştirilmesi ve planlamasıdır.  

Disipinlerarası yaklaşımda seçilen temalar ilgi çekici olmalıdır.  Bu 

nedenle ilk önce çocuklar ve onların ilgi alanlarına ilişkin bilgi sahibi olmak 

gerekmektedir. Onlar oynarlarken ve birbirleriyle etkileşim içindeyken dikkatle 

izlenmelidirler. Ayrıca iyi bir tema çocukların ilgileri azaldığında süreç içinde 

başka noktalara yönelmeyi kolaylaştırması için açık uçlu olmalıdır. Çocuğa  

anlamlı bir genel durumda çevrelerini inceleme, keşfetme ve öğrenme fırsatı 

veren bir araç olabilmelidir. İyi bir temanın bir başka özelliği de kavramsal olarak 

genel özelliklere sahip olmasıdır. Gerçekten, temanın farklı program ya da 

gelişim alanlarına genişletilebilir olması ile birlikte zengin bir içeriğe sahip 

olması da dikkat edilmesi gerekli önemli bir noktadır. Bu bağlamda temaya 

ilişkin okunabilir, ilgi çekici kitap ya da şarkı ve şiirin  olup olmadığı; bilim, 

sanat, yaratıcı drama ya da oyunu kullanarak incelenecek ve keşfedilecek bir 

şeyleri içerip içermediği dikkate alınmalıdır (İşler, 2004). 

 

2.1.7.1. Disiplinlerarası Programların Bütünleştirilmesi 

Dresser ise program bütünleştirilmesini; “alanlardaki konuların ötesinde 

yeni bağlantılar yaparak dünyayı anlamak için yeni modeller yaratmaktır” 

şeklinde ifade etmiştir. Bütünleyici programda, öğrencilerde planlanmış öğrenme 

deneyimlerini sağlamak genellikle (kültürdeki modelleri, sistemleri ve yolları 

öğrenerek) bilginin tutulması, bundan başka öğrencilerin motivasyon ve gelişim 
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gücünü yeni ilişkilerde fark etmek ve bu yüzden yeni modeller, sistemler ve 

yollar yaratmaktır (Dresser,  2000). 

Bütünleştirme, program alanlarının amaçları ile bağlantılı olarak konuların 

ortak bir bileşeni olduğu zaman meydana gelebilir. Bütünleştirilen program var 

olan program çerçevesinde konular arasında anlamlı bağ kurmalıdır.  

Disiplinlerarası bütünleşmede en önemli husus konular arasındaki 

ilişkinin önemini bilmektir. Eğitim programcılarının bilmesi gereken öğrencilerin 

yaşamlarında gerekli olan ilgi ve yetenekleri geliştirmek için programlarda 

bütünleştirmelere gitmesidir. Bunun için de ve de konu arasında kuvvetli bir bağ 

kurulması gerekmektedir. Çeşitli yazarlar, bütünleştirmenin tanımlarında tek bir 

tanım üzerinde yoğunlaşamayıp farklı tanımlara gitmişlerdir.  

Disiplinlerarası yaklaşım bilinçli ve kapsamlı bir öğe olarak program 

geliştirme sürecinde kullanıldığı zaman öğretinin başarısına önemli ölçüde 

katkıda bulunmaktadır. Disiplinlerarası program uygulamaları üzerinde yapılan 

çalışmalar, öğrencilerin daha anlamlı ve etkili öğrenmesine, disiplinlararası 

öğretinin önemli katkılarda bulunduğunu göstermektedir (]acobs,  1989).  

Bu yaklaşıma göre program geliştirme ve uygulama, disipliner yaklaşıma 

oranla daha fazla zamanı, çabayı ve işbirliğini gerektirebilir. Ancak elde edilen 

öğrenme sonuçları, harcanan zamana ve çabaya değdiğini ortaya çıkarmaktadır. 

Bu sonuçlar göz önüne alındığında, disiplinlerarası yaklaşıma göre program 

geliştirmenin önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Yıldırım, 1996). 

Disiplinlerarası bir program geliştirirken mümkün olduğu ölçüde değişik 

konu alanlarından kişilerin bu sürece katılmalarını sağlamak gerekmektedir. Aksi 

takdirde geliştirilen program belirli bir disiplinin etkisi altına girebilir ve etkili bir 

disiplinlerarası bütünleştirme mümkün olmayabilir. Geliştirilen programın 

kapsamı (ünite veya ders) seçilen konuya göre çeşitlilik gösterebilir (Yıldırım, 

1996). 
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Jacobs ve Borland (1986) disiplinlerarası yaklaşıma göre bir program 

geliştirmek için dört aşamadan oluşan bir model önermektedir  

Buna göre ilk aşama programın geliştirileceği bir konunun ya da temanın 

seçilmesidir. Böyle bir konunun seçilmesinde dikkat edilmesi gereken bir takım 

noktalar vardır. Öncelikle seçilecek konu çok geniş kapsamlı olmamalıdır. 

Örneğin bir konu olarak "ülke"nin seçilmesi, bu konunun sınırlanmasında ve 

etkili bir biçimde geliştirilmesinde bir takım sorunlar çıkarabilir (Akt. 

Yıldırım,1996). 

Seçilecek konunun çok dar kapsamlı da olmaması gerekir. Örneğin, 

"hücre zarı" gibi dar kapsamlı bir konu, bu konuya uygun disiplinlerarası bir 

programın geliştirilmesinde etkili olamaz. Bu nedenle konu öncelikle soyut, 

kavramsal ve bir ölçüde değişik konu alanlarını kapsayacak nitelikte olmalıdır 

(Akt. Yıldırım,1996). 

Örneğin demokrasi, enerji, devrim, enflasyon, yönetim, eşitlik, çevre, 

iklim ve ulaşım gibi kavramlar disiplinlerarası yaklaşıma uygun olabilecek 

nitelikte çeşitli disiplinleri bütünleştirebilecek özelliğe sahip kavram ya da 

konulardır. Böyle bir konu seçildikten sonra, ikinci aşamada "beyin fırtınası" 

olarak adlandırılan bir süreç yaşanır. Bu süreçte seçilen konu ile ilgili olabilecek 

alt konular ortaya konur. Alt konular yanında bu konuların ilişkili olabileceği 

disiplinler de listelenir (Akt. Yıldırım,1996). 

Böylece seçilen konuyu tanımlayan ya da değişik açılardan incelemeye 

imkan veren alt konular ve bu konuların ait olduğu disiplinler belirlenmiş olur. 

Bu aşamada mümkün olduğu ölçüde çeşitli kavramları ortaya koyabilmek ve bu 

kavramların değişik disiplinlerle ilişkisini kurabilmek önemlidir. Bu nedenle 

toplanan kavramların sınıflandırılması işi bir sonraki aşamaya bırakılır. Ancak 

her konuyla ilgili olarak tüm akademik disiplinlerin programda yer alması da şart 

değildir.  Konunun öğretiminde önemli olabilecek disiplinlerin temsil edilmesi 

daha önemlidir (Akt. Yıldırım,1996). 
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Üçüncü aşamada, belirlenen konular ve disiplinler birbirleriyle 

ilişkilendirilmeye yani daha sistematik bir yapı oluşturulmaya çalışılır. Bu süreçte 

kavramlar arasındaki genel eğilimler ya da ortak noktalar saptanır ve bunlar soru 

haline getirilir. Bu şekilde ortaya çıkan bazı soruların birkaç disipline birden hitap 

etmesi doğaldır. İkinci aşamada ortaya çıkan kavramlarla ilgili soruların tümü 

tamamlanıncaya kadar bu işlem devam eder. Her kavram için soru sormak şart 

değildir ve sorular birden fazla kavramı içine alabilir (Akt. Yıldırım,1996). 

Dördüncü aşamada geliştirilen sorulara göre programın geliştirilmesi 

gerekmektedir. Program geliştirilirken kullanılacak olan yöntemler disipliner 

yaklaşıma göre program geliştirme yaklaşımına benzerlikler gösterir. Ancak bu 

aşamada tek bir disiplinin hakimiyeti olmadığı için program geliştirmenin her 

aşamasında seçilen konunun disiplinlerarası bir biçimde işlenmesine fırsat 

verecek şekilde ilgili disiplinlerin bir araya getirilmesi ve bütünleştirilmesi 

gerekir (Akt. Yıldırım,1996). 

Böylece sonuçta genel düzeyde belirli sayıda soru üretilir. jacobs ve 

Borland bu soruların sayısının yaklaşık 4 ila 6 arasında olmasını önermektedir. 

Bu sorular, ilk aşamada belirlenen konunun öğretilmesi için geliştirilecek olan 

programın içeriğini ve organizasyonunu oluşturur (Yıldırım,1996). 

 Disiplinlerarası programın dikkat edilmesi gereken en önemli husus farklı 

disiplinlere ait benzer konuları bir araya getirilmesi değildir. Benzer bilgi 

konuları bir araya getirirken önemli ve dikkat etmemiz gereken bu birlikteliğin 

disiplinlerarası anlayışa göre organize edilmesidir. 

Yıldırım,(1996) iyi bir disiplinlerarası program hazırlayabilmek için, 

gerek programa temel teşkil edecek konunun seçiminde gerekse program 

geliştirme süreci boyunca dikkate alınması gereken bir takım ilkeleri şu şekilde 

açıklamıştır: 

1. Disiplinlerarası program geliştirmede, öğrencilerin güncel ve 

gelecekteki ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve becerilerinin önemli bir yeri vardır. 

Disiplinlerarası programa temel teşkil edecek konunun, bu ihtiyaçlar, ilgiler ve 
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özellikler dikkate alınarak seçilmesi gerekir. Bu nedenle, geliştirilen programın 

teorik olmaktan ziyade pratiğe yakın olması gerekir. 

Böyle bir program öğrencilere işlenen konu üzerinde düşünme, yeni 

düşünceler üretme ve sınıf içinde aktif bir katılımcı olma fırsatı vermelidir. 

2. Disiplinlerarası programın temelini oluşturacak kavramın (ya da 

konunun, problemin) gerçekten disiplinlerarası nitelikte olması gerekir. Yani dar 

kapsamlı ve belirli bir disiplinin daha çok hakim olabileceği bir konu (hücre zarı 

gibi, böyle bir program için iyi bir temel oluşturamaz. Programa dahil edilecek 

olan disiplinlerin en azından bir kaç tanesi için önemli olabilecek bir konu 

seçilmelidir (Bruner, 1975).  

 3. Disiplinlerarası program yoluyla yapılacak öğretimin bir disipline 

dayalı olarak yapılacak öğretim e göre daha etkili olması gerekir. Örneğin, temel 

konu olarak "enflasyon" kavramını incelediğimizi düşünelim. Bu konunun, 

disiplinlerarası bir program yoluyla Tarih, Sosyoloji, Ekonomi, Psikoloji ve 

Matematik gibi derslerden alınan bilgi ve becerilerle iki haftalık disiplinlerarası 

bir ünite halinde planlandığını düşünelim. Böyle bir ünitenin "enflasyon" 

kavramını, adı geçen derslerde bağımsız olarak işlenmesine göre daha etkili 

olarak öğretilmesi gerekir. Aksi takdirde bu konunun disiplinlerarası bir program 

yoluyla öğretilmesi gerekli olmayabilir. Bu nedenle program geliştirmecinin 

disiplinlerarası program yoluyla öğretilecek konunun seçiminde dikkatli olması 

gerekir (Ackerman, 1989).  

4. Programda farklı disiplinlerden gelen katkıların, belirlenen 

disiplinlerarası konunun öğrenilmesinde gerçekten önemli olması gerekir. Sadece 

programda daha çok disipline yer verme kaygısı, bu disiplinlerin programdaki 

varlığı için asla yeterli değildir. Programda yer alan disiplinlerin ilgili konunun 

öğretilmesinde önemli bir katkısının olması gerekir. 

  5.Disiplinlerarası program yoluyla yapılacak öğretimin sadece ilgili 

konunun öğrenilmesinin ötesinde de öğrenciye bir takım katkılarının olması 

gerekir. Bir konu üzerinde düşünürken farklı bakış açılarını kullanabilme, yeni 
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düşünme biçimlerine açık olabilme, farklı alanlardan gelen bilgileri o konu 

üzerinde düşünürken anlamlı ve etkili bir biçimde kullanabilme gibi becerilerin 

gelişmesine de katkıda bulunması gerekir.  

Disiplinlerarası nitelikte bir programın geliştirilmesi doğal olarak 

disipliner bir programa göre daha fazla zaman alacaktır. Farklı alanlardan 

konuyla ilgili olabilecek bilgi ve becerilerin toplanması, bunlarla ilgili ders 

planlarının ve materyallerin' geliştirilmesi, gerektiğinde ilgili alan 

öğretmenlerinin program geliştirme ve öğretim süreçlerinde bir araya 

gelebilmeleri, uygulama ve değerlendirme planlarının farklı disiplinler dikkate 

alınarak yapılması gibi birçok etkinlik, disiplinlerarası bir programda ön plana 

çıkmaktadır (Yıldırım,1996). 

Yapılacak olan bir program geliştirme sürecinde en önemli unsur doğru 

bir planlamanın yapılmasıdır. Geliştirilecek program disiplinlerarası yaklaşıma 

göre hazırlanacaksa yapılacak planlama çok daha önemli bir hale gelmektedir 

 
                2.2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: BÜTÜNCÜL EĞİTİM 
 

2.2.1. Bütünleştiricilik 

Günümüzde eğitim araştırmacıları, öğrenme süreçlerini açıklamak ve 

öğrencilerin daha iyi bir öğrenme gerçekleştirmeleri için bütünleştirici öğrenme 

modelini sıkça kullanmaktadırlar. Bütünleştiricilik, bildiklerimizi nasıl 

öğrendiğimizin araştırılmasında ve açıklanmasında kullanabileceğimiz ve daha 

iyi bir öğrenme ortamı oluşturmaya çalışan bir modeldir.  

Piaget bütünleştiriciliğine göre öğrenme; bilginin bireyin zihnine 

aktarılması değil, bireyle öğrenme ortamı arasında oluşan etkileşimlerdir. Sosyal 

bütünleştirici olan Vygotsky ise öğrenmenin ortam içinde sosyal etkileşimler ile 

oluşabileceğini vurgular. Anlaşılacağı gibi bütünleştiricilik genellikle 

etkileşimleri temel alan bir tanıma sahiptir (Julyan ve Duckworth, 1996). 
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Bütünleştirici eğitimciler öğrencilerin kendi bilgilerini kendilerinin 

oluşturduğunu düşünmektedirler. Eğitimcilerin oldukça büyük bir bölümü bu 

düşüncenin olumlu olduğu kanısındadır.  

 Sunulan yeni bir bilgi bireyde var olan bilgilerle çatışmıyorsa bunu 

özümseyecektir. Böylece doğru veya yanlış var olan bilgi ve düşünceleri 

özümsenir fakat var olan bilgi yeni bilgi ile çatışırsa öğrenci zihninde bilişsel 

çatışma meydana gelir.  

   Var olan bilgilerin yetersiz ve yeniden yapılandırılması gerektiğini 

düşünerek öğrenci uyum gerçekleştirmeyi dener.  Doğru bilgiyi kendisine 

vermesi için otoriteyi bekleme alışkanlığında olan öğrenci var olan bilgisinin 

yetersiz olduğunu fark etmesi durumunda alışkanlığını sürdürüp var olan yetersiz 

bilgisini yeniden yapılandırmak yerine otoriteden doğru cevabı bekler.  

Öğrenciler var olan bilgisinin yetersiz olduğunu fark eder ama uyum 

gerçekleştirecek her hangi bir çalışma içine girmezler (Julyan ve Duckworth, 

1996). 

Bütünleştiricilikte öğrencileri öğrenme ortamında aktif tutmak ve bilimsel 

davranışlar içinde olmalarını sağlamak öğretimin temelidir. Öğrenmenin önemli 

bir kısmını öğrencinin ön bilgileri oluşturur. Öğrenci öğrenme ortamında 

deneyimlerine dayanan önbilgileri ile bulunur. Kendisine sunulan bilgi zihninde 

var olan bilgileri ile çatışmıyorsa onu yeniden formüle ederek zihninde kalıcı 

olmasını sağlar ve anlamlı aktif öğrenmeyi oluşturur. Bütünleştiriciliğe göre bilgi 

yapılanma surecinde uyma ve adaptasyon düşünceler ile deneyimlerin bütün 

oluşturabilmeleri için katalizor görevindedirler ve öğrenme gerçekleşirken uyma 

ile adaptasyon değişiklik geçirebilir (Julyan ve Duckworth, 1996). 

 

2.2.2.Öğrenme Olgusunda Bütünleştiriciliğin Temelleri 

Çağdaş bir öğrenme yaklaşımı olan bütünleştiricilik yeni öğrenme 

kriterlerini temel almaktadır. Bilginin bireylerin zihninde yapılandırılabileceği 
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düşüncesinde olan bütünleştiriciliğin, öğrenme ile ilgili esaslan aşağıdaki gibi 

ifade edilebilir (Driver, 1995). 

- Öğrenme zihinsel caba gerektiren bir eylemdir. 

-   Yeni bilgiler öğrenmeyi etkiler. 

    -  Öğrenme var olan bilgilerden zarar görmekle veya memnun olmamakla   

ortaya çıkan ihtiyaçlar ile gerçekleşir. 

-Öğrenme sosyal bir faaliyettir. 

-Öğrenme uygulama gerektirir 

Öğrenmenin uygulama gerektirmesi ve laboratuarın bir uygulama ortamı 

olması, bütünleştiricilikte fen bilimleri ipin laboratuar deneylerini vazgeçilmez 

yapmaktadır. Dolayısıyla bütünleştiricilikte laboratuar oldukça önemli bir 

öğrenme ortamıdır. 

 

2.2.3. Bütünleştiriciliğin Çeşitleri 

Çağdaş bir öğrenme kuramı olan bütünleştiricilik etkili öğrenmede yeni ve 

modern bilişim süreçlerini yaygın olarak kullanıldığını savunmaktadır. Yeni 

süreçleri farklı boyutlarda kullanan bütünleştiriciler, bu çağdaş bütünleştiricilik 

yaklaşımını 4 farklı kategoride isimlendirerek kullanmaktadırlar (Driver, 1995) 
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Tablo – 1: Bütünleştiriciliğin dört görünümü 

Özellikler Bilgi işlemci 

Bütünleştiricilik 

Interaktif 

Bütünleştiricilik 

Sosyal 

Bütünleştiricilik 

Radikal 

Bütünleştiricilik 

Dünya Görüşü Mekaniktik Melez Kontekstualistik Organiktik 

Ontolojik Görüşü Gerçekçi Saf Gerçekçi idealist İdealist 

Epislemolojik 

Görüşü 

Mutlakıyetçi 

(gelenekçi) 

Değerlendirmeci 

(modern) 

Değerlendirmeci 

(post modern) 

Rolativist(post modern) 

Zihin 

Etkinliklerinin 

Psikolojik Yeri 

Özel Umumi ve Özel Umumi Özel 

Pedagojik 

Düzenleme 

Öğretmen Paylaşılmış: 

Öğretmen ve 

Bireysel 

Grup Bireysel 

Kaynak: Yore, 2001. 

 

2.2.3.1.Bilgi İşlemci Bütünleştiricilik 

Bilgi işlemci bütünleştiricilik yaklaşımı öğrencilerin doğruları 

öğretmenlerinden ve kendi deneyimlerinden yararlanarak öğrendiklerini ifade 

eder.    Bilgi işlemci bütünleştiricilik yaklaşımına göre, öğrenci dışarıdan aldığı 

doğrulanabilir ve önceki bilgileri ile bağdaşabilir olan yeni bilgiyi, öğrenmenin 

oluşumunu gerçekleştiren bilgilerini kullanarak birleştirebilir. Yeni bilgi önceki 

bilgiler ile çatıştığında öğrenci farklılıkları olgunlaştırmak ve yapılandırmak için 

düşüncelerini geliştirmelidir. Öğrencinin düşüncelerini geliştirmesi ile 

bütünleştirici yaklaşımını pozitivist düşünce geleneğine dayalı olarak varlığını 

kabul ettiği, bilginin yeniden yapılandırılmasında ölçülebilir ve modellenerek 
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sunulabilir olan öğrenmenin oluşumu bilgilerinin kullanımı temsil edilmiş olur 

(Yore, 2001). 

Bu modelin uygulandığı sınıflarda eğitimciler konu ile ilgili öğrencilerde 

var olması muhtemel önceki bilgilerini aktifleştirerek konunun öğretimine başlar. 

Öğrenciler, eğitimcinin sunduğu yeni bilgileri farklı olayların gösterimini takip 

ederek öğrenimlerini, var olan bilgilerini karsılaştıkları yeni durumlara 

uyarlayabilecek biçimde gerçekleştirirler. 

 

            2.2.3.2.Etkileşimli (İnteraktif) Bütünleştiricilik 

 

Etkileşimli (interaktif) bütünleştiricilikte öğretmenin özellikleri aşağıda 

maddeler halinde verilmektedir (Driver, 1995). 

• Geleneksel uzman rolünü üstlenmez,  öğrencilerin  ihtiyacı  olan 

bilgiyi söylemek yerine rehber olabilmeyi düşünür. 

• Direkt öğretme yerine etkileşimli öğretmeyi kullanır. 

• Öğrencilerin kullandığı etkinliklerde  ve  deneyimlerde  aktif ve  

verimli olmalarını sağlar. 

• Öğrencilerin var olan eski bilgilerini araştırmak için sorgulama 

amaçlı sorular sorar. 

• Deneyimlerden, yazılmış materyallerden, modellenmiş 

malzemelerden ve etkileşimli tartışmalardan elde edilen bilgileri 

yeniden yapılandırma için caba harcayan öğrencilerini, 

motivasyonlarını arttırıcı biçimde destekler. 

• Öğrencilerin düşüncelerini ve gereksinimlerini merkeze alacak 

öğretme biçimlerini uygular. 
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• Öğrencilerine nelere ihtiyaçları olduğunu anlatmaktan daha çok 

onların kendi kendilerini anlamalarına fırsat verecek, aktif 

olmalarını sağlayacak bilgileri içeren etkinlikler gerçekleştirir. 

• Bütünleştirici taktikler kullanarak öğrencilerin yeniden 

yapılandırdıkları bilgilerini, zihinlerinde kalıcı bellekte 

saklamalarını sağlayacak çalışmaları destekler. 

 Yapılan laboratuar deney uygulamalarında interaktif bütünleştiriciliğin, 

öğretmen için öngördüğü bu özelliklerin kullanılmasına laboratuar imkanları 

dahilinde özen gösterilmelidir. Geleneksel uzman rolü yerine rehber olmaya, 

direkt öğretme yerine etkileşimli öğretmeye, öğrencilerin var olan eski bilgilerini 

sorgulamaya, motivasyonlarını arttırmaya, bütünleştirici taktikler kullanarak 

öğrencilerin yeniden yapılandırdıkları bilgilerinin kalıcı olmasını sağlamaya 

laboratuar ortamında özel ilgi gösterilmelidir (Driver, 1995). 

 

2.2.3.3.Kökten (Radikal) Bütünleştiricilik 

Çağdaş bütünleştiriciliğin öncülerinden olan Piaget objektif doğrunun 

araştırılıp mutlak doğru olarak anlamlandırılmasına karşı çıkarak bilginin zayıftan 

kuvvetliye doğru güvenirliği değişen bir süreç olarak düşünülmesini kabul 

etmiştir. Bir başka bütünleştirici Glasersfeld bilgilerin bireysel olarak 

oluşturulduğunu ve hiç kimsenin bir bilgiyi mutlak doğru alarak 

anlamlandıramayacağını. Olay ve nesneleri anlamada ve onlarla olan uğraşıda 

bilimsel bilginin bireylere yardımcı olabileceğini, fakat bunun bilimsel bilginin 

mutlak doğruluk ile örtüştüğü gibi algılanamayacağını, gerçeğin açıklamasını 

içeren bilginin bireyin kendi deneyimleri olduğunu ve bireysel deneyimler 

sonucu oluşturulan bilgiyi var olan diğer bilgiler ile karşılaştıracak herhangi bir 

otoritenin olamayacağını ifade etmektedir (Magoon, 1977). 

Bilgi öğrenci tarafından bulunmaz, oluşturulur düşüncesinde olan kökten 

(radikal) bütünleştiriciler transfer edilen bilginin deneyimlerden elde edildiğini, 
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okulların öğrencilere elde edilen bilgiyi yapılandırmaları için anlamaya ilişkin 

deneyimler ve geçerli etkinlikler sağladığını, okullarda öğretmenin planlanmış 

eğitimi yapmak yerine rehber görevinde olduğunu ifade etmektedirler (Magoon, 

1977). 

 

2.2.3.4.Sosyal Bütünleştiricilik 

Bilginin bireylerin toplum içinde başkaları ile iletişimleri sonucu 

oluşturulduğu düşüncesine dayanan sosyal bütünleştiricilik bilginin sosyo 

kültürel ortamda etkileşimler yoluyla yapılandırıldığını ifade eden hem 

öğrenmeyi hem de öğretmeyi genel roller olarak alan geniş bir yoruma sahiptir 

(Magoon, 1977). 

Ölçülebilir veya yansıtılabilir mutlak gerçeğin olmadığı düşüncesine sahip 

sosyal bütünleştiriciliğe göre sınıflarda herhangi bir nesnenin yansıması olmayan, 

oluşturulan grupların aralarındaki etkileşimli anlaşmaya dayanan bilgi; test 

edilebilir bir gerçektir. Etkinliklerinde açık ve özel tek bir amaç olmayan, 

öğretmenin etkinliklere doğrudan yardım ettiği sosyal bütünleştiriciliğin 

sınıflarında, hangi problemlerin dikkatle inceleneceğini, çözümün nasıl 

yapılacağını, ölçütlerin hangi düşünce kalıplarına dayandırılacağını; oluşturulan 

grupların üyeleri kararlaştırır (Magoon, 1977). 

Öğrencilerin var olan bilgileri ile aktif katılımcısı oldukları sınıflarda elde 

edilen bilginin tartışıldığı, hazmedildiği ve anlamlı oluşumlarla yapılandırıldığı, 

öğrenme biçimi isteyerek gerçekleştirilen bütünleştirici bir etkinliktir. Öğrenme 

ortamında bireyler arasındaki iletişim sosyal bütünleştiricilikte en önemli 

özelliktir (Magoon, 1977). 

Öğrencilerin bilgileri yapılandırma, değiştirme ve değerlendirme 

becerilerini geliştirmesi, doğru cevap yerine iletişimin kalitesini arttırması 

gerektiği düşünülen sosyal bütünleştiricilikte öğretmenin beklenen davranışları ve 

diğer özellikleri aşağıda verildiği gibidir (Wheatley, 1991). 
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• Öğretmen öğrencilerinin karşılaştıkları hangi problem durumunda 

nasıl düşüneceklerini önceden kestirebilmeli. 

• Öğretmen kendi alan bilgilerini kontrol edip geliştirmeli. 

• Sorunların çözüme kavuşturmada uygulanabilir aşamalar öğretmenin 

bireysel becerileri arasında olmalı. 

• Aynı veya benzer sözcüklerin ayrı olay veya nesneyi ifade etmek 

için kullanılıp kullanılmadığından emin olmak için öğrenci 

cevaplarını sorgulamalı. 

• Öğretmen öğrencilerin verdikleri cevapları yeterince 

açıklayabilmelerini sağlamak için istekli olmalı. 

• Öğrencilerin anlamlarını tanımlayamadıkları sözcük veya ifadeleri 

kullanmaları noktasında yasaklayıcı olmalı. 

• Öğretmen öğrencilerinin bilgi elde edebileceği tek otoritenin kendisi 

olmadığını görmeleri için daha önemli kaynaklara 

yönlendirilmelerini sağlamalı. 

• Soru ve cevapların dersi yönlendirmesine izin verdiğini veya dersi 

öğrenci merkezli yürüttüğünü fark etmelerini ve açık uçlu sorularla 

düşünmeleri için yeterince zaman kullanmalarını sağlamalı. 

• Kullandığı sorular öğrencilerin bireysel önceliklerini ve özel 

girişkenliklerini destekler biçimde olmalı. 

• Bilmeyi, öğrenme sürecinden ayırmamalı. 

• Öğrenci tartışmalarında kullanılan ifadelerin açık ve net olmasında 

kararlı olmalı. 

Özetle sosyal bütünleştiriciliğin   en   önemli   özelliği   olan  bireylerin   

öğrenme ortamındaki iletişimlerinin, yapılan laboratuar deney uygulamalarında 
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isteyerek gerçekleştirilen bir alışkanlık haline gelmesi için özel itina 

gösterilmelidir.  

 

2.2.4.Bütünleştiriciliğin İlkeleri 

Eğitimde bütünleştiricilik hem bilgi ve hem de öğrenme kavramının 

birlikteliğidir. Bilgi, kişi tarafından dışarıdan alınır fakat bu bilginin aktif olması 

kişinin kendisi tarafından yapılandırılır.  

Öğrenme; var olan bilginin yeniden keşfedilmesini değil, deneyimlerin 

örgütlenmesini oluşturur. Bireyler bilgiyi kendileri bulmazlar ama deneyimlerinin 

uygulanabilir anlamını yapılandırırlar. Aslında bilginin, açıklamaların ve 

öğretilenlerin edilgen olarak alınmasının bir sonucu olmadığı, aksine öğrencinin 

aktifliğinin bir sonucu olduğu düşüncesi Sokrat'a kadar uzanır. (Wheatley,1991). 

   Fiziksel etkinlikler ile zihinsel aktiviteler arasında bireyin yeteneği, 

içeriğin doğası, uygun materyallerin ulaşılabilirliği gibi etkenlere göre 

değişebilen bir denge kurulur (Wheatley,1991). 

 

2.2.5. Bütünleştiricilikte Bilgi 

Bütünleştiriciliğe göre bilgi öğrencinin zihinde yapılandırılmış konu ile 

ilgili etkinlikleri uygulamasına bağlı olarak oluşur. Bütünleştiriciler bilginin 

toplamı bir araya getirildiğini, bu bir araya toplamanın öğrencinin deneyimlerine 

ve çalışmalarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu düşünürler. Bilgi edinirken bireyler 

deneyimleri ile ters düsen bir durum oluşmadıkça tahminlerini "doğru" alarak 

kabul ederler (Magoon, 1977). 

 Bireyler varsaydıkları iddialarına bir itiraz olduğunda bunun ciddiyetini 

ve iddiaların değiştirip değiştirmeyeceklerini kararlaştırmak için bilgilerini 

yeniden yapılandırırlar. Bilgi nakledilen, iletilen bir ürün değil, ancak bireyler 
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tarafından yapılandırılan, bireylerin zihinlerinde sahip olmalarından çok beraber 

ve ortaklaşa yaptıklarıdır (Driver, 1995) 

Bütünleştiriciler matematiği bireylerin ilişkileri yapılandırma etkinliği 

olarak algıladıklarından, eğitim fonksiyonların ve ilişkilerin genellemesi olarak 

düşünürler (Wheatley, 1991). 

 

2.2.6. Geleneksel Öğrenme Yöntemi 

Geleneksel öğrenme yöntemi, öğretmen merkezlidir. Yani bu yöntemde 

öğretmen aktif, öğrenci ise pasiftir. Öğretmen sürekli anlatmakta, öğrenciler ise 

dinlemekte ve not tutmaktadır. Sınıflar ise, öğretmen ve öğrenciler tarafından 

verilen bilgiyi değişikliğe uğratmadan alma yeri olarak görülmekte ve bu 

bilgilerin sınav için bilinmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu yöntemde 

öğrencilerin ön bilgileri önemsenmez. Öğrenciler, problem çözümlerinde 

deneysel yöntemlerin olduğu farklı yaklaşımların kullanılmasında yeterince özgür 

değildir. Problemlerin doğru çözümleri daima öğretmenler tarafından sunulur. 

  Öğrenme öğrenciyi motive etmez, problem çözme yeteneği kazandırmaz 

ve bilgi öğrenciler tarafından başka durumlara uygulanamaz. Bundan dolayı 

öğrenciler, derste öğrendikleri bilgilerin pek çoğunu gerçek hayatta kullanamaz 

duruma gelirler. Bu yöntem başlıca beş aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; 

1. Hazırlık 

2. Öğretim 

3. Denetim 

4. Alıştırma 

5. Gözden geçirme aşamalarıdır. 
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Bu yönteme göre öğrenme, öğretmenin dersin başında öğrencilerin 

dikkatini derse toplaması, belli bir konu hakkındaki bilgileri veya becerileri 

öğrencilere direk olarak öğretmesi. Söz konusu bu bilgilerin veya becerilerin 

öğrenciler tarafından kazanılıp kazanılmadığını kontrol etmesi ve eğer 

kazanılmadı ise onları tekrar öğretmesi, öğrenmenin öğrenciler tarafından 

içselleştirilmesi için onları pratik etmeye yöneltmesi ve öğrencilerin öğrenmesini 

periyodik olarak gözden geçirmesi ve değerlendirmesi sonucunda oluşur. 

Bu yöntem ancak öğrencilerin birtakım kesin bilgileri ve çok iyi 

tanımlanmış becerileri kazanmaları ve kendilerinden istenildiğinde bu bilgileri ve 

becerileri aynen tekrar etmeleri amaçlandığı durumlarda başarılıdır. Diğer 

yandan, öğretimin amacı öğrencilere anlamayı, düşünmeyi, üretmeyi veya 

problem çözmeyi öğretmek olduğunda, geleneksel öğrenme yöntemi sınırlı bir 

değere sahiptir (Saban,  2004). 

 

2.2.7. Bütünleştirici Öğrenme Yaklaşımı 

Eğitim alanımızda öğretimde toplulaştırma olarakta bilinen disiplinlerarası 

öğrenme, bir dersteki ya da çeşitli derslerdeki öğretim konular arasında uygun 

bileşimler yaparak oluşturulan üniteleri, bütünlüklerini bozmadan, doğal bir 

biçimde işleyerek öğretmeyi hedefler. Toplu öğretimi, sınıfta topluca yada 

kümece yapılan öğretimle karıştırmamak gerekir 

Son yıllarda eğitim programlarında yer alan disiplinlerarası öğretimde; 

çocuğun kavrayış gücü göz önünde tutularak özellikle ilköğretimde ders, konu ya 

da üniteler çerçevesinde toplama veya ayrı ayrı okutulan dersleri gerekli 

bağlantıları sağlayarak sunmak, öğrenmede kalıcılığı sağlamakta etkili 

olmaktadır.  

Disiplinlerarası öğretim programları çerçevesinde bir konunun diğer 

alanlar ile ilişkilendirilerek sunulmasında öğrencilerin ifade ettikleri görüşleri 

genellikle geleneksel sınıf ortamlarından daha çok zevk aldıklarıdır. 
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Disiplinlerarası öğretim öğrenciye çok yönlü bir düşünme biçimi 

kazandırır. Bu türlü bir düşünme biçimi de kendini sürekli yenileyen, öğrendiği 

bilgiyi kullanan ve karar verebilen bireyler yetiştirme yolunda atılacak önemli bir 

adım olacaktır. 

Disiplinlerarası bütüncül öğretim genel anlamıyla bireyin sosyal kişiliğini 

geliştiren aynı zamanda bu bireyin içinde bulunduğu toplumda ve doğal çevre 

içinde daha bilinçli bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmak anlamına 

gelmektedir. 

Öğretmenler kendi konu alanlarını başka disiplinlerle ilişkilendirme 

yönünde teşvik edilmedikleri için, öğrencilerine sadece kendi dersleriyle ilgili 

bilgi aktarmaya çalışmakta ve bu derslerde öğrenilen bilgi ve becerilerin diğer 

derslerde ne ölçüde kullanıldığı ya da nasıl bağlantı kurulduğu konuları üzerinde 

durmamaktadır. 

Bunun sonucu olarak, okullarımızda ayrı ayrı bilgi ve beceri grupları 

ortaya çıkmaktadır. Bu bilgi ve becerilerin bir araya getirilmesi yönünde herhangi 

bir düzenleme olmadığı için. Öğrenciler öğrenmenin en önemli aşamasında yani 

bilgilerin transfer edilmesi ve uygulamaya aktarılması aşamasında yalnız 

kalmaktadırlar. 

Bu yaklaşım, öğrencinin öğrenmede çok aktif olması gerektiğini savunur. 

Bu yaklaşımda, bilginin her bir öğrenen tarafından bireysel olarak 

yapılandırıldığı, öğrencinin kendisine ulaşan bilgileri aynen almadığı ve 

öğrenmede bireyin ön bilgilerinin, kişisel özelliklerinin ve öğrenme ortamının son 

derece önemli olduğu vurgulanmaktadır (Çepni, 2002). 

Disiplinlerarası bütünleştirilmiş öğretim öğrencilerin değişik alanlardaki 

bilgiyi birleştirmesine, bütünleştirmesine yardım eden ve kavramlar aracılığıyla 

öğrencileri analiz, sentez düzeyindeki düşünmelere odaklaştıran bir yaklaşımdır. 

Bu yaklaşım, öğretim ortamına canlılık kazandırma, öğrencilerin yaratıcılıklarını 

kullanmalarını sağlama ve en önemlisi de onları derslere karşı ilgili olmaya teşvik 

edip öğretmeyi garanti etme açısından büyük önem taşımaktadır (Aybek, 2001). 
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Bilginin öğretmenden öğrenciye doğrudan aktarılamayacağını, öğrencinin 

kendisi tarafından aktif bir şekilde yapılandırılması gerektiğini ileri süren 

bütünleştirici öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin niçin alternatif kavramlara sahip 

olduklarını açıklamakta oldukça başarılıdır ve daha etkili öğretim yaklaşımlarıyla 

öğrencilerde kavramsal değişim meydana getirmek için neler yapılabileceği 

konusunda önemli ipuçları vermektedir. Bu kuramın dayandığı temel noktalar ise 

aşağıdaki gibi özetlenmektedir (Çepni, 2002). 

1-Özümleme: Bireyin önceki bilgileri ile yeni bilgileri çelişmiyorsa, bu 

bilgileri hemen benimser. 

2-Yerleştirme: Önceki bilgileri ile yeni bilgileri çelişiyorsa, zihninde 

dengesizlik oluşur. Bunun ortadan kaldırılması için zihin yeniden yapılanmaya 

girer. Bu durumda yapılanma üç şekilde gerçekleşir. 

- Deneyimin göz ardı edilmesi 

- Deneyimi değiştirerek kabullenme 

- Kendini yeni duruma uyarlama 

3- Zihinde yapılanma: Yerleştirme işlemi başarılı olduğunda insan zihni 

yeniden yapılanır. Böylece kişi kendi gayretleriyle bilgilerini genişletmiş ve 

düzeltmiş olur. 

4- Sürekli özümleme: İnsan ömrü boyunca sürekli olarak dışarıdan yeni 

bilgi almaya ihtiyaç duyduğu için özümleme ve kendi kendini ayarlama süreçleri 

ile yeniden yapılanma süreklilik gösterir. 

5- Yaratıcılık: Dışarıdan yeni bilgi almaksızın, insan kendi zihninde 

sorular sorar ve bunlara cevaplar bulabilir. Bu şekilde yeni yöntemlerde 

üretebilir. Bütünleştirici öğrenme yaklaşımının ortaya koyduğu prensipler şöyle 

özetlenebilir: Öğrenciler öğrenme ortamına kendilerine özgü ön bilgi ve 

inançlarla gelirler. 
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Bilgi her birey tarafından eşsiz bir şekilde hem kişisel hem de sosyal 

olarak yapılandırılır. Ancak ortak fiziksel deneyimler, dil ve de sosyal 

etkileşimler nedeniyle bireylerin yapılandırdığı anlamların tiplerinde modeller 

vardır (Driver, 1995) 

Bütünleştirici öğrenme yaklaşımında, değerlendirmenin amacını 

öğrenciler belirler. Sonuç değerlendirmesinden daha çok süreç değerlendirmesi 

esastır. Ayrıca, çoklu değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanılır. 

Bütünleştirici yaklaşımda, hedef ve hedef davranışları ölçüt olarak kabul edilmez. 

Bir başka deyişle, öğrencilerin belli yorumları yapıp yapmadığına bakılmaz. 

Sadece, yorumları ne denli iyi formüle ettikleri ve tartışmaları değerlendirilir. 

Sınavlarda, bilginin yapılandırılmasını ve çoklu bakış açılarını yansıtan özgün 

sorular kullanılır (Çepni, 2002). 

Bütünleştiricilik bilginin oluşturulmasında yeniden yapılandırılmayı temel 

kabul eder. Bilginin öğretmenin zihninden öğrencinin zihnine hiçbir değişiklik 

olmadan geçme ihtimalinin çok az olduğunu düşünen bütünleştiriciler, 

öğrencilerin öğrenme ortamında edindikleri bilgilerin; öğrenme ortamının 

özelliklerine ve öğrencinin önceden var olan bilgilerine dayanan yeniden 

yapılanma ile oluştuğunu savunurlar. Bilgiyi, her bireyin kendisi için 

yapılandırdığını düşünen bütünleştiricilere göre öğrenme daha çok bireysel bir 

sorun olup zihinde yapılanma ile deneyimlere dayanan titizlikle hazırlanmış 

etkinliklerle gerçekleştirilir (Çepni, Bayraktar, Yeşilyurt ve Coştu, 2OO1). 

Öğrenme ortamında hedef, zorunlu bir görevi yerine getirmek değil 

öğrenmeyi tamamlamak olan bütünleştiricilikte, öğrenme durumları için 

hazırlanan etkinlikler bütün olarak değil parçalı olarak düşünülür ve her bir farklı 

parça yeni bir öğrenme durumu oluşturur (Çepni, Bayraktar, Yeşilyurt ve 

Coştu,2001). 
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                                     BÖLÜM III                  

                       İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 Özkök (2005), tarafından yapılan araştırmada disiplinlerarası yaklaşıma 

dayalı yaratıcı problem çözme öğretim programı ile öğrencilerin yaratıcı problem 

çözme becerilerindeki erişimlerinde anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. 

Araştırmaya 7. sınıf düzeyinde 45 öğrenci katılmıştır. Çalışmada deney deseni ve 

gözlem tekniği uygulamaya konulmuştur. Araştırmada elde  edilen  bulgular,  

disiplinlerarası yaklaşıma dayalı yaratıcı problem çözme  öğretim  programının  

öğrencilerinin  yaratıcı problem  çözme  düzeylerini  etkilediğini  ortaya  

koymuştur.  Programda,  uygulama sonuçları,  öğrenciler  çeşitli  disiplinlere  ait  

bilgiyi  ilgili  tema  çerçevesinde  bütünleştirerek  yaratıcı problem  çözme  

becerisi  kazanmışlardır.  Araştırmanın sonuçları,  geleneksel  disiplin  temelli  

eğitime yönelik  bir  takım  eksikliklere  işaret  etmiştir.  Bu program  bu  

anlamda  öğretim  yöntem  ve tekniklerinde yenileşme ve değişimi de  işaret 

etmektedir. Araştırmanın  sonuçlarına  dayanılarak,  öğretmenlerin  hizmet  

öncesi  ve hizmet içi eğitim  programlarına  disiplinlerarası  yaklaşıma  dayalı  

yaratıcı  problem  çözme  öğretim  konusunda eğitim alınması gerektiği 

belirtilmiştir. 

 Hepkon (2006), tarafından yapılan araştırmada iletişim bilimlerinin ve 

kültürel çalışmaların bir disiplin sınırlarının sorunları ne kadar kapsadığı 

araştırılmıştır. Kültürel çalışmalar disiplinlerarası yaklaşımı ile  sosyal  bilimlerin  

pek  çok  dalı  için  ufuk  açıcı  olduğu belirtilmiştir. Toplumdaki güç  ilişkilerini  

ve  kültürel  pratiklerin maddi  dünyayla  bağlantısını  açığa çıkarma  çabası  

diğer  disiplinler  içinde  de  bir  sorgulama  sürecini  başlatmıştır.  İletişim 

bilimleri  ile  kültürel  çalışmaların  ele  aldıkları  konulardaki  ortaklık  ve 

disiplinlerarası  yaklaşımları  bu  iki  alanı  birbirine  yakınlaştırdığı belirtilmiştir. 

Aybek ve Duman (2003), tarafından yapılan araştırmada süreç temelli 

disiplinlerarası öğretim yaklaşımlarının karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmada 

öğrenmede özgürlük, esneklik sağlanarak öğrencilerin  soruları  cevaplamaları,  
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doğru  bilgiye  ulaşmaları  için,  öğretmene bağlı  olmaktansa  sorumluluk  alarak  

bilgiye  ulaşma  çabaları  söz  konusu olduğu belirtilmiştir. Ayrıca,  süreç-temelli 

ve  disiplinlerarası  öğrenme-öğretme  yaklaşımlarında öğrencilerin yanında 

öğretmenlerde kendilerini geliştirme olanağını bulabildiklerini, Her öğretmen 

kendi görüşünü ortaya koyabildiğini, diğer öğrenci ve öğretmenlerle işbirliği 

içinde çalışabildikleri tespit edilmiştir. Her eğitim kademesinde,  özellikle  de 

ilköğretimdeki  öğretmenler,  Hayat  Bilgisi,  Sosyal  Bilgiler,  Fen  Bilgisi  gibi 

temel   derslerde  hem  meslektaşları  hem  de  öğrencileriyle  işbirliği yaparak  

süreç  temelli  öğretim  planlarını  disiplinlerarası  öğretim  yaklaşımına göre  

hazırlayarak  konuları öğrenciler için daha anlamlı ve kalıcı hale getirebilecekleri 

belirtilmiştir. 

Aydın ve Balım (2005), tarafından yapılan araştırmada disiplinlerarası bir 

nitelik taşıyan enerji konularını öğrenilmesinde yapılandırıcı yaklaşımın 

uygulandığı deney grubu ile geleneksel yaklaşımın uygulandığı kontrol grubu 

arasında bilişsel ve duyuşsal düzeylerde anlamlı bir fark olup olmadığı 

araştırılmıştır. Araştırmaya 68 tane 7. sınıf öğrencisi katılmıştır. Yapılandırmacı 

yaklaşıma dayalı disiplinler arası öğretim yapılan deney grubundaki öğrencilerin 

"İş, Güç, Enerji ve Basit Makineler" başarı testinden aldıkları son test puanların 

ortalaması, geleneksel yaklaşımla öğretim yapılan kontrol grubundaki 

öğrencilerin aynı testten aldıkları puanların ortalamasından yüksek  çıkmıştır. 

Ortalamalar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı çıkan bu fark, başarı testi 

sonuçlarına göre, deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre 

daha başarılı olduklarını göstermiştir. Deney ve kontrol gruplarındaki 

öğrencilerin ön test sonuçlarına göre Fen dersine yönelik tutum puanlarında 

herhangi bir farklılık görülmezken, son tutum puanları arasında deney grubu 

lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Deney ve kontrol gruplarının son tutum 

puanları arasında anlamlı bir farkın olması, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 

disiplinler arası öğretimin Fen dersine yönelik tutumu olumlu yönde etkilediğini 

göstermiştir. Deney ve kontrol gruplarının kendi içerisinde son test başarı 

puanları ile son test tutum puanları arasındaki ilişki incelendiğinde, deney grubu 

öğrencilerinin başarı ile tutum puanları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin 
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olduğu görülmüştür. Son başarı testinden yüksek puan alan deney grubu 

öğrencilerinin, Fen dersine yönelik tutumlarının da yüksek olduğu tespit 

edilmiştir.   

Yıldırım (1996), tarafından yapılan araştırmada disiplinlerarası yaklaşımın 

temellerini gözden geçirilmiş ve program geliştirme yönünden ortaya çıkan bir 

takım sonuçları tartışılmıştır. Pratik ve etkili olabilecek disiplinlerarası bir 

program geliştirme modeli tanımlanmış ve okullarımızda disiplinlerarası 

öğretimin uygulanması yönünde bazı önerilere yer verilmiştir. Disipliner 

öğretimin ortaya çıkardığı kalıpsal düşünme ve öğrenilenlerin başka alanlara 

aktarılması problemlerinin çözümüne yönelik bir yol olarak disiplinlerarası 

öğretim önemli fırsatlar sunduğu belirtilmiştir. Disipliner öğretimin yanında 

disiplinlerarası programlar oluşturulması ve bunların, konu alanı öğretimiyle 

paralel olarak uygulanmasına yönelik önlemlerin alınmasının bu yönde iyi bir 

başlangıç olacağı belirtilmiştir. Disiplinlerarası öğretimin anlamlı öğrenmeye 

katkısı yanında, öğretmenler arasındaki mesleki işbirliğini arttırıcı yönde bir 

katkısının olabileceği belirtilmiştir. Disiplinlerarası yaklaşım sayesinde 

öğretmenler birbirlerinin alanlarının özelliklerini, ihtiyaçlarını daha iyi 

tanıyabileceklerini ve etkili ve anlamlı öğrenmeyi oluşturma yönünde  birlikte 

çalışabilecekleri belirtilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmenlerin 

disiplinlerarası program hazırlama ve uygulama konusunda bilgi ve becerilerini 

arttırmak için hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlenebileceği, bunun yanında 

okullarda dönem projelerinin disiplinlerarası nitelikte olmasını teşvik 

edilebileceği belirtilmiştir. 

Mıller (2005), Bütüncül eğitimin felsefi kaynakları ile ilgili yaptığı 

araştırmada bütüncül eğitimi temelde insan gelişiminin manevi boyutları ve insan 

tecrübesinin çeşitliliği ile ilişkilendirmiştir. Ayrıca bütüncül pedogoji köklerini 

20. yüzyıl boyunca gelişen Montessori, Dewey, Steiner ve diğer radikal 

eğitimcilerin çalışmalarında çeşitli alternatif yaklaşımlarda bulmakta olduğunu 

belirtmiştir. Mıler bütüncül eğitimin geniş ölçüde dağınık bir görüntü arz etse de 

eğitim ve okullaşma ile ilgili modernist varsayımlara bir kritik sunmakta ve 
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güçlenebilir bir global medeniyet için daha uyumlu yaklaşımlar teklif ettiğini 

belirmektedir. 
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                                       BÖLÜM IV 

                                         YÖNTEM 

    Bu bölümde araştırma deseni ve araştırmanın uygulamasına ilişkin 

ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın modeli, katılımcıları, 

veri toplama araçları, veri toplama süreci ve araştırma verilerinin analizi ele 

alınacaktır. 

 

            4.1. Araştırma Modeli      

 Bu araştırmanın amacı disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımının 2. 

sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 

araştırmada nicel ve nitel araştırma yaklaşımları birlikte tercih edilmiştir. B u ön 

test son test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Bu modelde önce 

öğrencilere ön test uygulanmıştır. Bu ön test sonucunda grupların istatistiksel 

olarak birbirine benzer özellikler taşıdıkları görülmüştür. Deney grubuna 

Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımı uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise 

geleneksel öğretim yaklaşımı kullanılmıştır. Uygulamanın ardından deney ve 

kontrol grubuna başarı testi son test olarak uygulanmıştır. Ayrıca deney grubunda 

yer alan öğrencilere öz değerlendirme formu, deney grubunda ki velilere de öz 

değerlendirme formu uygulanmış ve onlardan veri toplanmıştır.  

    Yukarıda da ifade edildiği gibi bu araştırmada da öğrenciler üzerinde 

daha etkili ve öğrenilen bilgilerin daha kalıcı ve kullanılır olmasına yönelik bir 

öğretim uygulaması amacıyla araştırmacı, uygulamayı baştan sona kendi 

yürütmüş ve uygulama süreci hakkında doyurucu bilgi edinmek amacıyla birden 

fazla veri toplama yöntemlerini bir arada kullanmıştır. 
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         4.2. Araştırmanın Ders İçeriği 

  Bu araştırmada Diplinlerarası bütüncül öğretim Yaklaşımına göre 

hazırlanan çalışmaya alınan kazanımlar 2008-2009 öğretim yılının birinci 

döneminde beşinci hafta ile onuncu hafta arasında kalan 6.-7.-8. ve 9. haftalarda 

işlenen derslerin kazanımlarından ibarettir. Tablo:2.’de işlenen konular ve 

kazanımların haftalara göre dağılımı sunulmuştur. 

Araştırmada ders içerikleri hazırlanırken dikkat edilen hususlar aşağıda 

sırasıyla belirtilmiştir. 

1. Temel ders Türkçe dersi alınmıştır. 

2. Hazırlanan metin ve etkinlikler birer haftalık olarak hazırlanmıştır. 

3. Her haftanın kazanımları birbirinden farklı olduğu gibi daha önceden işlenmiş 

olan haftanın kazanımlarını da içermektedir. 

4. Belirlenen kazanımlar, hazırlanan metin içinde hikayeleştirilerek 

dağıtılmıştır. 

5. Kazanımlar belirlenirken Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu 

planlamaya aynen uyulmuştur. 

6.  Hazırlanan metinler belirlenen bir kahraman etrafında şekillenmektedir. 

7. Hazırlanan metinlere uygun, destekleyici ders içi ve ders dışı etkinliklere yer 

verilmiştir. 

 

 

 

 



  

   

43

 

Tablo – 2:  Konular ve Kazanımların Haftalara Göre Dağılımı 

 

 

 

Haftalar   Dersler    İşlenen Konular                                                                                

 

 

 

1. Hafta 

Türkçe 

 

Hayat Bilgisi 

 

Matematik  

            

Anlama, sözlü ve yazılı anlatım 
Alfabetik sıralama 
Alfabemiz – Nokta 
 
İnsanlarla doğru etkileşim. 
Vücudumuzun bölümlerini tanıma. 
 
Sıra bildiren sayılar 
Paralarımız 
 

 

 

2. Hafta 

Türkçe 

Hayat Bilgisi 

 

Matematik   

           

Anlama, sözlü ve yazılı anlatım 
Ana duygu – konu – soru işareti 
Sesteş sözcükler 
Sağlığımızı koruma. 
Bayram hazırlıkları. 
 
Geometrik şekiller. 

Kesirler 

 

 

 

3. Hafta 

 
 

Türkçe 

 

Hayat Bilgisi 

 

Matematik   

      

 

Anlama, sözlü ve yazılı anlatım 
5N1K  
Ünlem ve virgül işaretleri 
 
Özel günler için plan yapma ve uygulama. 
Etik davranış ve olumlu değerler. 
İletişimde nezaket kurallarını uyma. 
Simetri 
Zaman ölçme 

 

 

4. Hafta 

Türkçe 

 

Hayat Bilgisi 

 

Matematik   

           

 

Anlama, sözlü ve yazılı anlatım 
Şiir çalışması 
Noktalama işaretleri 
Mesleklerin özellikleri. 
Duygu ve düşüncelerdeki değişim. 
Atatürk’ün öğrenim hayatı. 

Ritmik saymalar (ileri-geri) 
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    4.3. Katılımcılar 

    Araştırmanın katılımcıları 2008-2009 öğretim yılı I. Döneminde Konya 

ili Karatay ilçesi İzzetbey İlköğretim Okulu 2-A, 2-B, 2-C ve 2-D şubelerindeki 

toplam 130 öğrenciden oluşmaktadır. Bu şubelerden 2-B ve 2-C şubelerindeki 

toplam 65 öğrenci deney grubu, 2-A ve 2-D şubelerindeki toplam 65 öğrenci 

kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Bu belirleme rastgele yapılmıştır. Çalışmanın 

yapıldığı okulda ikili öğretim yapıldığı için, sabah ve öğlenci şubelerden deney 

ve kontrol grubu birer tane olmak üzere eşit dağılım yapılmıştır. Bu araştırmanın 

diğer katılımcıları deney grubunda bulunan 2-B ve 2-C şubelerin öğrenci 

velilerinden toplam 65 kişi oluşturmaktadır.  

 

  4.4. Araştırmanın Katılımcılara Tanıtılması 

Araştırmacı önce deney grubunun öğretmenleri ile görüşmüştür. Deney 

grubunun öğretmenlerine gerekli eğitimi vermiştir. Deney grubunun öğretmenleri 

için gerekli materyalleri hazırlamış ve bunların kullanılmasını açıklamıştır. 

Kontrol grubunun öğretmenlerine müdahale etmemiştir. Araştırmacı deney 

grubunda süreçte yer alan sınıf öğretmenlerine ve öğrencilere rehberlik yaparak 

geri bildirimde bulunarak uygulamalarındaki çalışmalarını teşvik etmiştir. 

Öğretmenlerin ve öğrencilerin sonuca değil uygulama sürecine yoğunlaşmalarına 

özen göstermiştir. 

 

4.5. Veri Toplama Araçları  

Araştırmada 2008-2009 öğretim yılının I.döneminde 5. hafta ile 10. hafta 

arasında yer alan derslerde işlenen kazanımları içeren Başarı Testi, Öğrenci Öz 

Değerlendirme Ölçeği ve Veli Öz Değerlendirme Ölçeği olmak üzere çoklu veri 

toplama araçları kullanılmıştır.  
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Aşağıda araştırmada kullanılan veri toplama ölçeklerinin amacının ne 

olduğu, nasıl hazırlanıldığı, uygulandığı ve değerlendirildiğine ilişkin bilgi 

verilmiştir. 

 

4.5.1. Başarı Testi 

Bu araştırmada Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımının 

öğrencilerin başarısına etkisini ölçmek amacı olarak araştırmacı tarafından 

geliştirilen başarı testi uygulanmıştır. 

Başarı testi öncesinde 5. hafta ile 10. hafta arasında ki kazanımlar 

belirlenmiş, bu kazanımları içeren düzeye uygun sorular hazırlanmıştır. 

Hazırlanan bu test sınıf öğretmenleri ve uzmanlarca incelenerek gerekli 

düzeltmeler yapılmıştır. İkinci sınıfların I. Döneminde 5. hafta ile 10. hafta 

arasında kalan haftalarda işlenen konu ve kazanımlarını kapsayan 10 tane boşluk 

doldurmalı, 10 tane doğru-yanlış, ve 20 tane de çoktan seçmeli olmak üzere 

toplam 40 sorudan oluşmuştur.  

 

Tablo – 3:  Başarı testindeki soruların haftalara dağılımı. 

 

 

 

 

 

 

                        HAFTALAR              SORU SAYISI 

1. Haftaya ait soru sayısı  10 

2. Haftaya ait soru sayısı                      10 

3. Haftaya ait soru sayısı                      10 

4. Haftaya ait soru sayısı                      10 
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 Tablo – 4: Başarı testindeki soruların Türkçe, Hayat Bilgisi ve Matematik 

Derslerine Dağılımı. 

Dersler Doğru-Yanlış 

Sorular 

Boşluk 

Doldurmalı 

Sorular 

Seçenekli 

Sorular 

Toplam 

Türkçe 3 3 7 13 

Hayat Bilgisi 4             4 6 14 

Matematik 3             3 7 13 

Toplam Başarı Testi Sorusu 40 

 

 

 

 4.5.2. Öğrenci Öz Değerlendirme Ölçeği 

Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımı ile hazırlanıp uygulanılan 

çalışmalar sonunda deney grubu öğrencilerine 4 hafta süresince uygulanılan sürece 

ilişkin duygu ve düşüncelerini almak için ve Disiplinlerarası bütüncül öğretim 

yaklaşımı ile geleneksel yaklaşım uygulanılan ders işleme süreci ve süreç içi verilen 

etkinlikler arasındaki farkları karşılaştırarak bu konuda öğrencilerin ne 

düşündüklerini öğrenmek amacıyla Öğrenci Öz Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. 

Öğrenci Öz Değerlendirme Ölçeği, Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli 

kitabından (MEB, 2004) uyarlanarak alınmıştır (Ek-3). 

Öğrenci Öz Değerlendirme Ölçeğinde 11 maddelik “Evet, Kısmen, Hayır” 

cevaplarının bulunduğu öğrencilerin duygu ve düşünceleri ele alınmıştır. Bu ölçekte 

2 maddelik öğrencilerin duygu ve düşüncelerini farklı ifadelerle belirtebileceği açık 

uçlu soru ifadesi kullanılmıştır. 

Bu ölçek, uygulama sürecinin sonunda öğrencilere araştırmacı tarafından 

slayt eşliğinde rehberlik yapılarak ve her madde sırasıyla takip edilerek öğrencilerin 

duygu ve düşünceleri alınmıştır. 
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4.5.3. Veli Öz Değerlendirme Ölçeği 

Deney grubu öğrenci velilerine 4 hafta süresince uygulanılan Disiplinlerarası 

bütüncül öğretim yaklaşımı ile hazırlanan çalışma sürecine ilişkin duygu ve 

düşüncelerini almak. Ayrıca uygulanmış olan bu yaklaşımla geleneksel yaklaşım 

arasındaki farkları karşılaştırarak velilerin ne düşündüklerini öğrenmek amacıyla 

Veli Öz Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Uygulanılan bu ölçek Öğrenci 

Merkezli Eğitim Uygulama Modeli kitabından (MEB, 2004) uyarlanarak alınmıştır 

(Ek- 4). 

Veli Öz Değerlendirme Ölçeğinde 8 maddelik “Evet, Kısmen, Hayır” 

cevaplarının bulunduğu sorularda velilerin duygu ve düşünceleri ele alınmıştır. Bu 

ölçekte 2 maddelik öğrencilerin duygu ve düşüncelerini farklı ifadelerle 

belirtebileceği açık uçlu soru ifadesi kullanılmıştır. 

Ölçek deney grubundaki 2-B ve 2-C sınıfındaki velilerle iki ayrı oturum 

yapılarak ve slayt eşliğinde görselleştirilerek, velilere rehberlik ve gerekli 

açıklamalar yapılarak uygulatılmıştır. 

 

 

4.6. Araştırmanın Uygulanması 

 

Araştırmada sırası ile aşağıdaki işlemler yapılmıştır. 

1. Araştırma için uygulamanın yapıldığı resmi kurumdan gerekli onay 

alınmıştır. 

2. Öğretim yılı başında 2. sınıfların haftalık olarak düzenlenen yıllık ders planı 

araştırmacı tarafından yapılarak her öğretmene verilmiştir. Bunun yapılma 

nedeni dört şubede de aynı zaman diliminde aynı konu ve kazanımları 

işlemeleri gerekliliği sebebiyle olmuştur. 

3. Araştırmaya katılan dört şubenin öğretmenlerine çalışmanın amacı ve 

boyutları hakkında gerekli bilgi verilmiştir. 

4. Veri toplama araçları Başarı Testi,  Öğrenci Öz Değerlendirme Ölçeği, Veli 

Öz Değerlendirme Ölçeği geliştirilmiştir. 

5. Uygulama için okuldaki 2-B ve 2-C sınıflar deney grubu, 2-A ve 2-D sınıfları 

kontrol grubu olarak rastgele belirlenmiştir. 
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6. Veri toplama araçlarından Başarı Testi 3. sınıf öğrencilerine geçerliliğinin ve 

güvenirliliğinin tespiti için uygulanmıştır. 

7. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilere Başarı Testi ön test olarak 

uygulanmıştır. 

8. Deney grubundaki şubelere 6. haftadan itibaren Disiplinlerarası bütüncül 

öğretim yaklaşımı ile hazırlanan çalışma uygulatılmaya başlanmıştır. 

Uygulama araştırmacı tarafından yürütülmüştür. 

9. Uygulama bitiminde deney ve kontrol grubu öğrencilerine Başarı testi son 

test olarak uygulanmıştır. 

10. Uygulama bitiminden sonra deney grubu öğrencilerine Öğrenci Öz 

Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. 

11. Uygulama bitiminden sonra deney grubu öğrenci velilerine Veli Öz 

Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. 
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                                              BÖLÜM V 

                                            BULGULAR  

             Bu bölümde, araştırmada kullanılan verilerin istatiksel çözümlemeleri 

sonucunda elde edilen bulgular verilmiş tablolarda gösterilmiş ve yorumlanmıştır. 

              5.1. Sonuç Değerlendirme Ölçekleri  

   Bu kısımda sonuç değerlendirme ölçeklerinden başarı testi bulguları, 

Veli Öz Değerlendirme sonucu bulguları, Öğrenci Öz Değerlendirme sonucu 

bulguları, deney grubu öğrencilerinin Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımı 

ile İlgili görüşleri ve öğrenci velisi Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımı ile 

İlgili görüşleri analiz edilip yorumlanmıştır. 

 

5.1.1. Deney ve Kontrol Gruplarının Başarı Testi Ön Test Sonuçları 

              Deney ve kontrol gruplarının başarı testi araştırma öncesinde ön test 

olarak uygulanmıştır. Deney Grubu ve Kontrol Grubu arasında ön test verilerine 

göre anlamlı farklılığın olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Her iki grubun başarı 

testinin ön test uygulamasından aldıkları puan ortalamaları, standart sapmaları ve t 

testi sonuçları tablo:5 de verilmiştir. 

 Tablo – 5: Deney ve Kontrol Gruplarının Başarı Testi Ön Test Sonuçları 

 

Başarı 

Ön test 

Öğrenciler N X SS SD      t p 

Kontrol 

Grubu 

    

     65 

 

18.95 

 

3.39 

 

 
28 

 

 

.14 

 

 

.89 Deney 

Grubu 

 

    65 

 

19.03 

 

2.99 

 

            Kontrol grubunun ön test puan ortalamasının 18.95 grubun standart 

sapmasının 3.39 olduğu ve deney grubunun ön test puan ortalamasının 19.03 

grubun standart sapmasının 2.99 olduğu görülmüştür. İki grup arasındaki 

puanların t değeri .14 tür. Bu sonuca göre deney grubu ve kontrol grubu ön test 
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puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Her iki grup 

öğrencilerin başarı düzeyleri uygulamadan önce istatistiksel olarak birbirlerine 

denk olduğu görülmüştür. 

 

            5.1.2. Deney ve Kontrol Gruplarının Başarı Testi Son Test Sonuçları 

             Deney ve kontrol gruplarının başarı testi araştırmanın bitiminde son test 

olarak uygulanmıştır. Deney Grubu ve Kontrol Grubu arasında son test verilerine 

göre anlamlı farklılığın olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Her iki grubun başarı 

testinin son test uygulamasından aldıkları puan ortalamaları, standart sapmaları 

ve t testi sonuçları tablo:6 da verilmiştir. 

 Tablo – 6: Deney ve Kontrol Gruplarının Başarı Testi Son Test Sonuçları 

 
 

Başarı 

Son 

test 

Öğrenciler N X SS SD      t p 

Kontrol 

Grubu 

    

     65 

 

23.00 

 

3.40 

 

 
28 

 

 

15.93 

 

 

.01 Deney 

Grubu 

 

    65 

 

32.66 

 

3.51 

 
 

               Kontrol grubunun son test ortalamasının 23.00 grubun standart 

sapmasının 3.40 olduğu ve deney grubunun son test puan ortalamasının 32.66 

grubun standart sapmasının 3.51 olduğu görülmüştür. İki grup arasındaki 

puanların t değeri 15.93 tür. Bu sonuca göre deney grubu ve kontrol grubu son 

test puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

             Her iki grup öğrencilerin uygulamadan önce yapılan ön test sonucunda 

birbirlerine denk olduğu görülmüştü. Uygulama bitiminde yapılan son test 

sonucunda Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımı uygulanan grubun, 

disipliner yöntem kullanan gruba göre anlamlı düzeyde daha yüksek erişime 

sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
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            5.1.3. Veli Öz Değerlendirme Sonucu Bulguları 

           Veli Öz Değerlendirme formlarından elde edilen sonuçlarla: Öğrencilerin 

akademik başarılarına etkileri, hazırlanan çalışmaların öğrenci velisine sağladığı 

yararlar, öğrencilerin duyuşsal gelişimine etkisi, hazırlanan çalışmalara ilişkin 

veli görüşleri verilmiştir. 

 

             5.1.3.1.Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin 

Akademik Başarılarına Etkileri ile İlgili Veli Görüşleri 

            Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımının Öğrencilerin Akademik 

Başarılarına Etkileri ile İlgili veli görüşlerine ait tablo ve yorumu aşağıya 

verilmiştir. 

Tablo – 7: Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin 

Akademik Başarılarına Etkileri ile İlgili Veli Görüşleri 

Bulgular 
 

Frekans Yüzdelik 

Konu ve etkinlikleri anlamada öğrencinin yaşadığı güçlük ortadan 
kalkması ve başarının artmasını sağlaması 
 

    23 52,27 

Öğrencilerin okuma hızlarının artması 
 

    5 11,36 

Veliye ihtiyaç duymadan derslerini kendisi yardımsız yapmaya 
başlaması 
 

    5 11,36 

Anlama ve anlamlandırma kabiliyeti gelişmesi 
 

    3 6,81 

Bu etkinliklerle öğrencinin ders çalışmaya başlaması 
 

   4 9,10 

Kendisine olan güveninin ve becerisi artması  
     4 

 
 9,10 
 

   GENEL TOPLAM    44  100 
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   Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımının öğrencilerin akademik 

başarılarına etkileri ile ilgili veliler 44 ifade belirtmiştir Tablo oluşturulurken 

frekans sayısı en az 3 olanlar değerlendirmeye alınmıştır. En fazla, 23 ifade ile 

öğrencinin okul başarısının artması üzerine velilerin yoğunlaştığı görülmüştür. 

Bu bulguların haricinde konu ile ilgili velilerin ifadeleri aşağıda verilmiştir. 

       “Verilenleri daha kolay anlamaya başladı ve zihni daha iyi gelişmeye başladı 

böylece çocuğumun gelişimine katkı sağlamış oldu.” (B10)      

       “Anladıklarını başka konularla karşılaştıra biliyor, Etkinlikleri oldukça başarılı ve 

doğru yapabiliyor ve kendisine olan güveni ve becerisi arttı ayrıca dersleri daha ciddiye almaya 

başladı.” (C15) 

 

5.1.3.2. Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim Yaklaşımıyla Hazırlanan 

Çalışmaların Öğrenci Velisine Sağladığı Yararlar (Katkılar) 

            Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla hazırlanan çalışmaların 

öğrenci velisine sağladığı yararlar ile İlgili veli görüşlerine ait tablo ve yorumu 

aşağıya verilmiştir. 

Tablo – 8:  Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim Yaklaşımıyla Hazırlanan 

Çalışmaların Öğrenci Velisine Sağladığı Yararlar (Katkılar) 

Bulgular Frekans Yüzdelik
Bu çalışmalarda ki etkinliklerin veliyi zorlamaması ve velinin 
öğrenciye rehberliğinin daha kolay olması 
 

     15 38,47 

Bu çalışmalarda öğrenciye rehberlik edilmesinde velinin daha 
az zamanını alması  

     4 10,26 

Kullanılan kitaplardan daha faydalı olması. 
 

     8 20,51 

Okulda yapılan çalışmalardan ve öğretmenden sürekli 
bahsediyor bundan bir veli olarak çok memnun olması  
   

     7 17,94 

Bu çalışmadaki olay ve kahramanların veliye rehberlik etmesi. 
 

     5 12,82 

GENEL TOPLAM     35   100 
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             Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla hazırlanan çalışmaların 

öğrenci velisine sağladığı yararlar ile ilgili veliler 35 ifade belirtmişlerdir. Bu 

bulguların en fazla15 ifade ile bu çalışmalarda ki etkinliklerin veliyi zorlamaması 

ve velinin öğrenciye rehberliğinin daha kolay olması bir veli olarak çok memnun 

olmaları haricinde konu ile ilgili velilerin ifadeleri aşağıda verilmiştir. 

“ Çalışmalar bana da rehber oldu. Çocuğuma bu sayede daha iyi ve doğru yardımcı 

oldum.”(C16) 

      “Bu çalışmalar uygulanılırken hiç yorulmadım “ (C25) 

       “Veli olarak çalışmalar bana rehberlik etti. Kitaptaki etkinlikleri yaparken benden 

sürekli yardım istiyor neden bahsettiğini anlamıyor. Bu çalışmalarda ise anlatılanlar ve etkinlikler 

aklında daha kalıcı oluyor yapıyor böylece aşırı zaman israfı önlenmiş oluyor”(B11) 

 

5.1.3.3. Disiplinlerarası Bütüncül Eğitim Yaklaşımının Öğrencilerin 

Duyuşsal Gelişimine Etkisi ile İlgili Veli Görüşleri 

           Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımının öğrencilerin duyuşsal 

gelişimine etkisi ile ilgili veli görüşleri ile ilgili veli görüşlerine ait tablo ve 

yorumu aşağıya verilmiştir. 
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Tablo – 9: Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin 

Duyuşsal Gelişimine Etkisi ile İlgili Veli Görüşleri 

Bulgular 
 

Frekans Yüzdelik

Öğrencinin derslere ilgisinin artması 
  

     8 13,55 

İstekli ve severek etkinlikleri yapması 
 

    26 44,07 

Okulu çok sevmeye başlaması 
 

     4 7,6,78 

Olay ve kahramanlar öğrencilerin ve velilerin çok hoşumuza 
gitmesi 
 

     6 10,16 

Öğrencilerin çalışmaları büyük bir istekle eksiksiz yapması 
kitaptaki çalışmalardan ise hoşlanmaması 
 

     5 8,48 

Öğrencilerin bu çalışmalar uygulanırken mutlu olarak okula 
gitmesi ve çok mutlu olarak eve dönmesi 
 

    5 8,48 

Verilen konuların anlatılış şeklinin çocuğunun ilgisini 

çekmesi 

 
    5 

8,48 

GENEL TOPLAM    59 100 
 

  Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımının öğrencilerin duyuşsal 

gelişimine etkisi ile ilgili yukarıda belirtilen bulgular üzerine velilerin 

yoğunlaştığı görülmüştür.  Bu bulgulardan en fazla öğrencinin çalışmaları istekli 

ve severek yapmaları olduğu görülmüş bu konuda 26 görüş belirtilmiştir. Konu 

ile ilgili velilerin ifadeleri aşağıda verilmiştir. 

  “Çocuğum evde etkinlik yapmayı sevmezken etkinlik isteyen bir çocuk haline geldi bu 

da beni oldukça mutlu ediyor.” (B30) 

     “Verilen konuların anlatılış şekli çocuğumun ilgisini çekiyor yazıdaki kişileri sanki 

kendisiymiş gibi yaşıyordu.”(C9) 

     “Çalışmalar çocuğum için hiç sıkıcı gelmedi hepsini zevkle yaptı.”(C20) 
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5.1.3.4. Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim Yaklaşımıyla Hazırlanan 

Çalışmalara İlişkin Veli Görüşleri 

           Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla hazırlanan çalışmalara 

ilişkin veli görüşleri ile ilgili veli görüşlerine ait tablo ve yorumu aşağıya 

verilmiştir. 

Tablo–10:Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim Yaklaşımıyla Hazırlanan 

Çalışmalara İlişkin Veli Görüşleri 

Bulgular Frekans Yüzdelik
Konular çok açık ve anlaşılır hazırlanması ve velinin 
kafalarını karıştırmaması 
 

     8 13,55 

Çalışmada verilmek istenenler düzeye uygun ve ayrıntılı 
verilmesi 
 

     4 6,78 

Konuların bütün derslerle bağlantılı olması  
 

    13 22,03 

Konuların hikayenin içinde anlatılması ve bu yaklaşımın 
çocuğun konuları daha iyi anlamasını sağlaması 
 

    11 18,65 

Anlatılanları çocuğum hayalinde canlandırması ve verilen 
soruları buna göre cevaplaması 
 

     4 6,78 

Çocukları kitap yükünden kurtarması 
 

     9 15,25 

Konuların bir kahramanla anlatılması sayesinde konuları daha 
iyi anlaması 
 

     5 8,48 

Çalışmalarda her şey çok açık ve net bir şekilde ifade edilmesi 
 

     5 8,48 

GENEL TOPLAM     59 100 

   

 Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla hazırlanan çalışmalara 

ilişkin veli görüşleri yukarıda belirtilen bulgular üzerine velilerin yoğunlaştığı 

görülmüştür.  Bu bulgulardan en fazla; çocukları kitap yükünden kurtulması ve 

konular bütün derslerle bağlantılı olması  olmuştur. Bu konuda toplam 59 ifade 

belirtilmiştir. konu ile ilgili velilerin ifadeleri aşağıda verilmiştir. 
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          “Konuların hikaye şeklinde olması sayesinde aradan zaman geçse bile konuları 

unutmuyor. Bu farkı çocuğumda gördüm çok hoşuma gitti.”(C18) 

           “Kitaptaki etkinlikler birbirleriyle aynı bu etkinliklerin hepsinde farklılıklar 

var.”(B19) 

            “Konuları olayın kahramanları ile özdeştirmesi konuları daha iyi anlayıp 

kavramasını sağlıyor.”(B5) 

 5.1.4.Öğrenci Öz Değerlendirme Sonucu Bulguları 

Öğrenci Öz Değerlendirme formlarından elde edilen sonuçlarla: 

Öğrencilerin akademik başarılarına etkileri, öğrencilerin duyuşsal gelişimine 

etkisi, hazırlanan çalışmalara ilişkin öğrenci görüşleri verilmiştir. 

   5.1.4.1. Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim Yaklaşımının Akademik 

Başarılarına Etkisi ile İlgili Öğrenci Görüşleri 

Disiplinlerarası bütüncül eğitim yaklaşımının akademik başarılarına etkisi 

ile ilgili öğrenci görüşleri ile ilgili öğrenci görüşlerine ait tablo ve yorumu 

aşağıya verilmiştir. 

Tablo–11: Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim Yaklaşımının Akademik 

Başarılarına Etkisi ile İlgili Öğrenci Görüşleri 

Bulgular Frekans Yüzdelik
Bilinmeyen konuların daha iyi ve kolay öğrenilmesi 
 

   20 20,62 

Verilen ödevlerin çok kolay ve severek yapılması 
 

   21 21,65 

Bu çalışmalar sayesinde okuma hızının artması ve sayede 
öğrencilerin kitap okumayı sevmesi 
 

    5 5,16 

Sorular anlaşılır ve kolay olması 
 

   39 40,20 

Uygulamaları yaparken anne ve babaya hiç ihtiyaç duymadan   
çalışmaların  tamamlanması 
 

    4 4,12 

Ödevlerinin zorlanmadan ve daha çabuk yapılması 
 

    8 8,25 

GENEL TOPLAM    97 100 
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  Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımının akademik başarılarına etkisi ile 

ilgili öğrenciler 97 ifade kullanmıştır. Öğrenciler en çok 39 ifade ile sorular 

anlaşılır ve kolay olması üzerinde durmuşlardır. Konu ile ilgili velilerin ifadeleri 

aşağıda verilmiştir. 

 “Derslerdeki başarım artı artık hiç zorlanmadan ev ödevlerimi yapıyorum annemden nerdeyse hiç 

yardım almıyorum.”(B21) 

   “Anlatılanları çok kolay anlıyorum.”(C13) 

 

          5.1.4.2. Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim Yaklaşımının Duyuşsal 

Gelişimine  Etkisi ile İlgili Öğrenci Görüşleri 

          Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımının duyuşsal gelişimine etkisi 

ile ilgili öğrenci görüşleri ile ilgili öğrenci görüşlerine ait tablo ve yorumu 

aşağıya verilmiştir. 

Tablo – 12: Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim Yaklaşımının Duyuşsal 

Gelişimine  Etkisi ile İlgili Öğrenci Görüşleri 

Bulgular Frekans Yüzdelik

Bu çalışmayı ve verilen etkinlikleri çok severek uygulaması ve oldukça 
eğlenmesi 

   50 53,74 

Derslerin çok eğlenceli geçmesi 
   

   20 21,50 

Derslerin oyunla işlenmesi ve sayede bütün sınıfın çok eğlenmesi 
 

    7  
7,52 

Derslerin ve etkinliklerin oldukça ilgi çekici olması 
 

    6 6,46 

Hikayelerin çok güzel ve anlaşılır olması 
 

   10  
10,76 

GENEL TOPLAM     93 100 
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   Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımının duyuşsal gelişimine  

etkisi ile ilgili öğrenci görüşleri yukarıda belirtilen bulgular üzerine öğrencilerin 

yoğunlaştığı görülmüştür. Öğrenciler 93 ifade kullanmışlardır.   Bu bulgulardan 

en fazla; 50 ifade ile bu çalışmayı ve verilen etkinlikleri çok güzel severek 

uyguladım ve oldukça eğlenceli olması üzerinde durulmuştur. Konu ile ilgili 

velilerin ifadeleri aşağıda verilmiştir. 

        “Bu etkinlikler beni çok mutlu etti. Her zaman derslerin böyle devam etmesini 

isterdim.”(C12) 

          “Dört gözle bir sonraki dersi bekliyorum”(B29)  

 

5.1.4.3. Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim Yaklaşımıyla Hazırlanan 

Çalışmalara İlişkin  Öğrenci Görüşleri  

Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla hazırlanan çalışmalara 

ilişkin öğrenci görüşleri ile ilgili öğrenci görüşlerine ait tablo ve yorumu aşağıya 

verilmiştir. 

Tablo – 13:  Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim Yaklaşımıyla Hazırlanan 

Çalışmalara İlişkin  Öğrenci Görüşleri  

Bulgular Frekans Yüzdelik
Konuların hikaye ile anlatılmasının çok çünkü çok güzel olması ve bu 
sayede konuların daha kolay öğrenilmesi 
 

    26 29,89 

Konular ve etkinlikler bir bütün içinde ve parça parça verilmesi 
sayesinde sırtlarına ağırlık yapan kitaplardan kurtulması 
 

    11 12,64 

Bir derste birbirinden farklı derslerin aynı anda işlenmesinin çok 
eğlenceli olması ve bu sayede konuların daha iyi öğrenilmesi 
 

    28 32,19 

Ödevlerin çok az olması ve zamanımı almaması 
 

    22 25,28 

GENEL TOPLAM      87 100 
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   Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla hazırlanan çalışmalara ilişkin 

öğrenci görüşleri yukarıda belirtilen bulgular üzerine velilerin yoğunlaştığı 

görülmüştür. Öğrenciler 87 ifade kullanmışlardır. Bu bulgulardan en fazla; 28 ifade 

ile bir derste birbirinden farklı derslerin aynı anda işlenmesinin çok eğlenceli olması ve bu 

sayede konuların daha iyi öğrenilmesi olması üzerinde durmuşlardır konu ile ilgili velilerin 

ifadeleri aşağıda verilmiştir. 

“Her gün okula gelirken ve okuldan çıktığımızda çantamı annem taşıyordu çünkü çantam 

çok ağır oluyordu bu çalışmalarla çantam hafifledi çantamı artık kendim taşıyorum.”(C14) 

“Sürekli kitap çıkarıp değiştirmekten bıkmıştım şimdi böyle bir sorunum yok.”(B27) 

 

 5.1.5. Deney Grubu Öğrencilerine Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim Yaklaşımı ile 

İlgili Uygulanılan Öz – Değerlendirme Sonuçları 

  Deney grubu öğrencilerine uygulama bitiminde disiplinlerarası bütüncül 

öğretim yaklaşımıyla ilgili anket deney grubu öğrencilerine uygulanmıştır. Elde edilen 

sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Anket soruları, öğrencilerin verdikleri cevapların 

frekansları bulunarak yüzdelikleri hesaplanmıştır. 
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Tablo – 14: Deney Grubu Öğrencilerine Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim 

Yaklaşımı ile İlgili Uygulanılan Öz – Değerlendirme Sonuçları 

Mad. 
No 

Maddeler  F % 

 
1 

Bütün konuların bir metin içinde bütün olarak anlatılması ile 
konuları daha iyi anladım. 
 

EVET    58 90,63 
KISMEN 4 6,25 
HAYIR 2 3,12 

2 Uygulanan bu etkinliklerde günlük hayatımdan örnekleri daha 
kolay vererek çalışmalara katıldım. 

EVET 59 92,18 
KISMEN 2 3,12 
HAYIR 3 4,70 

3 Konularla ilgili metin çalışmalarını ve etkinlikleri diğer 
etkinliklere göre daha çok severek uyguladım. 

EVET 59 92,18 
KISMEN 5 7,82 
HAYIR - - 

4 Uyguladığım etkinliklerle konuları daha kolay öğrendim. EVET 59 92,18 
KISMEN 2 3,12 
HAYIR 3 4,70 

5 Uygulanın etkinlikler daha önce uyguladığımız diğer 
etkinliklere göre bana yaşadığım başımdan geçen bazı olayları 
daha çok hatırlattı. 

EVET 53 82,81 
KISMEN 5 7,82 
HAYIR 6 9,37 

6 Diğer etkinliklere oranla bu etkinliklerle öğrendiklerimi 
günlük yaşamımda daha çok kullandım. 

EVET 58 90,63 
KISMEN 1 1,55 
HAYIR 5 7,82 

7 Etkinlik sürecinde duygu ve düşüncelerimi rahatça belirterek 
katkıda bulundum 

EVET 63 98,48 
KISMEN 1 1,55 
HAYIR - - 

8 Etkinlikler uygulanırken zihnimde olayları diğer etkinliklere 
oranla daha iyi ve kolay canlandırdım. 

EVET 61 95,33 
KISMEN  2 3,12 
HAYIR 1 1,55 

9 Bu etkinlikleri uygularken aileme daha az ihtiyaç duydum. 
 

EVET 59 92,18 
KISMEN 3 4,70 
HAYIR 2 3,12 

10 Bu etkinlik sürecinde derslerimiz daha eğlenceli buldum EVET 62 96,90 
KISMEN 1 1,55 
HAYIR 1 1,55 

11 İşlenecek konuların hepsinin bu şekilde bütünleştirilerek 
verilmesini isterdim. 
 
 

EVET 63 98,45 
KISMEN - - 
HAYIR 1 1,55 
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    Tablo – 14 incelendiğinde disiplinlerarası bütüncül öğretim 

yaklaşımıyla dört hafta boyunca işlenen derslerden öğrencilerin çok büyük bir 

kısmı konuları daha iyi anladıklarını ve konuları daha kolay öğrendiklerini ifade 

etmişlerdir. 

   Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla öğrencilerin % 92 si uygulanan 

bu etkinliklerde günlük yaşamından örnekleri kolayca vererek etkinliğe katıldıklarını 

ayrıca bu yaklaşımla hazırlanan metinleri ve etkinlikleri disipliner yaklaşımla 

hazırlananlara göre daha çok severek uyguladıklarını ifade etmişlerdir. 

  Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla uygulanan etkinliklerde 

öğrencinin yaşadığı daha önce başından geçen bazı olayları daha çok hatırlattığını 

belirtmişler. Ayrıca öğrendiklerini günlük yaşamlarında daha çok kullanmaya 

başladıklarını ifade etmişlerdir. 

  Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla uygulanan etkinlik sürecinde 

öğrencilerin 63 tanesi  % 98 oranında, duygu ve düşüncelerini daha rahat belirtiklerini 

böylece sürece katkı sağladıklarını ifade etmişlerdir. 

Öğrenciler disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla uygulanan etkinlik 

sürecinde öğrencilerin 61 tanesi  % 95 oranında, metinde verilen olay ve kahramanları 

zihinlerinde kolayca canlandırdıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrenciler disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla uygulanan etkinlik 

sürecinde disipliner yaklaşıma oranla ailelerine daha az ihtiyaç duyduklarını yani destek 

almadan etkinlikleri kendilerinin yapabildiklerini belirtmişlerdir. 

Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla uygulanan etkinlik sürecinde 

öğrencilerin 62 tanesi  % 97 oranında, dört hafta boyunca derslerinin oldukça eğlenceli 

geçtiğini belirtmişlerdir. 

Öğrenciler disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla uygulanan etkinlik 

sürecinde öğrencilerin 63 tanesi  % 98 oranında,konuların hepsinin bu şekilde 

bütünleştirilerek verilmesini istediklerini belirtmişlerdir. 

Tablo – 14 Genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin çok büyük bir 

bölümü disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımına yönelik olumlu tutum içinde 

oldukları tespit edilmiştir. 
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    5.1.6. Deney Grubu Öğrenci Velilerine Disiplinlerarası Bütüncül 

Öğretim Yaklaşımı ile İlgili Uygulanan  Öz – Değerlendirme Sonuçları 

                Deney grubu öğrenci velilerine uygulama bitiminde disiplinlerarası 

bütüncül öğretim yaklaşımıyla ilgili anket deney grubu öğrencilerine uygulanmıştır. 

Elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Anket soruları, velilerin verdikleri 

cevapların frekansları bulunarak yüzdelikleri hesaplanmıştır. 

Tablo – 15: Deney Grubu Öğrenci Velilerine Disiplinlerarası Bütüncül Öğretim 

Yaklaşımı ile İlgili Uygulanan Öz – Değerlendirme Sonuçları 

Mad. 
No 

Maddeler  F % 

1 Çocuğum bu etkinlikleri diğer etkinliklere oranla 
daha istekli ve severek yaptı. 

EVET 55 85,93 
 

KISMEN 9 14,07 
HAYIR - - 

2 Uygulanılan bu etkinliklerle çocuğumun derslere 
ilgisi arttı. 

EVET 54 84,37 
KISMEN 9 14,07 
HAYIR 1 1,56 

3 Uygulanılan bu etkinliklerle çocuğumun 
derslerde başarısı arttı. 

EVET 51 79,68 
KISMEN  12 18,76 
HAYIR 1 1,56 

4 Çocuğum etkinlikleri uygularken diğer 
etkinliklere oranla bana daha az ihtiyaç duydu. 

EVET 51 79,68 
KISMEN 10 15,64 
HAYIR 3 4,68 

5 Çocuğuma bu etkinliklerde yardımcı olurken 
diğer etkinliklere oranla daha az güçlük çektim. 

EVET 54 84,37 
KISMEN 9 14,07 
HAYIR 1 1,56 

6 Bu etkinlikler bir veli olarak daha çok vaktimi 
aldı. 
 

EVET 3 4,68 
 

KISMEN 9 14,07 
HAYIR 52 81,25 

7 Çocuğuma bu tür etkinliklerin sürekli verilmesini 
istiyorum. 
 

EVET 60 
 

93,75 

KISMEN 4 6,25 
HAYIR - - 

8 Çocuğum bu etkinlik sürecinde okulda yapılan 
çalışmaları ve yaşadıklarını evde bizimle önceki 
çalışmalara oranla daha çok paylaştı. 
 

EVET 64 
 
 

100 

KISMEN - - 

HAYIR - - 

 

 



  

   

63

 

Tablo – 15 incelendiğinde disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla 

dört hafta boyunca işlenen derslerden velilerin 55 tanesi  % 86 oranında, 

öğrencilerin bu etkinlikleri diğer etkinliklere oranla daha istekli ve severek 

uyguladıklarını ifade etmişlerdir. 

Velilerin 54 tanesi  % 84 oranında, uygulanılan bu disiplinlerarası bütüncül 

öğretim yaklaşımıyla çocuğunun derslere ilgisinin arttığını ve ders başarılarının 

da aynı oranda arttığını belirtmişlerdir.  

Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımının uygulandığı süreç boyunca 

öğrencisinin kendisine daha az ihtiyaç duyduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca velilerin 

54 tanesi  % 84 oranında, kendilerinden yardım istenildiğinde diğer etkinliklere 

oranla daha az güçlük çektiklerini belirtmişlerdir. 

   Velilerin tamamı  %100 oranında, disiplinlerarası bütüncül öğretim 

yaklaşımının uygulandığı süreç boyunca öğrencilerinin okulda yapılan 

çalışmaları ve yaşadıklarını ailesiyle daha çok paylaştığını belirtmişlerdir. 

                  Velilerin 60 tanesi  %93 oranında disiplinlerarası bütüncül öğretim 

yaklaşımının uygulandığı metin ve etkinliklerin sürekli verilmesini istemektedirler. 
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                                 BÖLÜM VI 

                        SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

  6.1.SONUÇ 

Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımına dayalı öğrenmenin ve 

geleneksel öğretim yöntemlerinin etkililiğinin araştırıldığı ve karşılaştırıldığı bu 

çalışmada elde edilen bulgulardan şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

1- Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımına dayalı öğrenmenin 

uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu 

arasında öğrenci başarısı bakımından önemli ölçüde fark belirlenmiştir.  

2- Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımına dayalı öğrenmenin 

uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu 

arasında deney grubundaki öğrencilerin uygulanılan yaklaşım ile ilgili 

düşüncelerini öğrenmek için yapılan öğrenci öz değerlendirme anketi yapılmıştır. 

Bunun sonucuna göre öğrencilerin bu yaklaşımı çok beğendikleri, konuları derste 

anladıkları, etkinliklerin ilgilerini çektiği, öğrendiklerini daha iyi 

hatırlayabilecekleri, derse katılımda istekli oldukları, öğrendikleri bilgilerin 

günlük yaşamında kullanabilir oldukları ve bu yaklaşımla derslerin kolaylaştığını 

düşündükleri sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin yaklaşıma karşı olumlu tutum 

içinde oldukları görülmüştür. 

3- Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımına dayalı öğrenmenin 

uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu 

arasında deney grubundaki velilerin uygulanılan yaklaşım ile ilgili düşüncelerini 

öğrenmek için yapılan veli öz değerlendirme anketinin sonuçlarına göre:   

Öğrencilerin verilen ev etkinliklerini daha çok severek uyguladıklarını, 

öğrencilerin okula mutlu gidip mutlu döndükleri, öğrenilenleri kullanır hale 

geldikleri, kendilerini ifade etme yeteneklerinin geliştiğini düşündükleri sonucu 



  

   

65

 

elde edilmiştir. Velilerin uygulanılan yaklaşıma karşı olumlu tutum içinde 

oldukları görülmüştür. 

 

    6.2. ÖNERİLER 

             Araştırmada disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımına dayalı 

öğrenmenin ilköğretim ikinci sınıfta öğrencilerin başarıya etkisi araştırılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar doğrultusunda şu öneriler geliştirilmiştir: 

1-Bütünleştirilmiş program anlayışıyla farklı öğretim programlarını 

birbirleriyle ilişkilendirmek mümkündür. Programlar, istenilen amaçlar 

doğrultusunda, tek bir disiplin içinde, disiplinlerarası ya da öğrenciye yönelik 

olarak farklı modeller kullanılarak bütünleştirilebilir.  

2-Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımının öğrencilere etkililiği 

konusunda daha fazla araştırmanın yapılması bu yapılan araştırmanın sonuçlarını 

denemek ve genelleyebilmek amacıyla yararlı olacaktır. 

3-Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımına uygun örnek etkinlik 

çalışmaları hazırlanmalı ve bu kaynaklardan bütün eğitimcilerin yararlanması 

sağlanmalıdır. 

4- Disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımı ile ilgili bilgileri 

eğitimcilere aktarabilmek için seminerler ve geniş çaplı hizmet içi eğitim kursları 

düzenlenmelidir. 

5-Özellikle ilköğretim 2. ve 3. sınıflarda uygulanılan kazanımlar 

disiplinlerarası bütüncül öğretim yaklaşımıyla bütünleştirilerek bir ders kitabı ve 

bir öğrenci çalışma kitabı olarak hazırlanabilir. Böyle bir çalışma öğrencileri var 

olan kitap yükünden kurtaracaktır. 
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                 EKLER 

 

EK - 1 

 

 

BAŞARI TESTİ SORULARI HAFTALARA DAĞILIMI 

 

1. Hafta = 10 soru 

2. Hafta =  10 soru 

3. Hafta =  10 soru 

    4. Hafta =  10 soru 

Toplam =  40 soru 
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EK - 2          BAŞARI TESTİ SORULARI 

 

DOĞRU YANLIŞ 

1.( ) Okula geliş – gidişlerimizde tanıdığımız insanlarla 

selamlaşmalıyız. 

2.( ) Milli bayramlarımızda büyükler ziyaret edilir ve 

büyüklerin elleri öpülür. 

3.( ) Kendimize yapılmasını istemediğimiz davranışı bir 

başkasına yapacak olursak etik davranmış olmayız. 

4.( ) Sağlığını korumak her bireyin sorumluluğudur. 

5.( ) Madeni paralarımızın hepsinin ön yüzünde Atatürk’ün 

resmi diğer yüzünde kültürel ve tarihi değerlerimizi 

gösteren resimler vardır. 

6.( )Geometrik şekiller ile geometrik cisimler 

birbirlerinden farklıdır. 

7.( ) Sayısal saat üzerinde yelkovan hızlı, akrep yavaş 

hareket eder. 

8.( ) Üzüntü, sevinç, korku ve şaşırma gibi duygu yönü 

çok olan cümlelerin sonuna ünlem işareti konur. 

9.( ) Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde 

anlamları, farklı olan sözcüklere anlamdaş sözcükler 

denir. 

10.( ) Olağanüstü (gerçek dışı) olay, konu ve kişileri 

anlatan yazılara öykü denir. 
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BOŞLUK DOLDURMA 

  (bilek, görgü, dört, meslek, , ilk, tekerleme,  

    ünlü, annesinin,virgül, para)                           

11. – Atatürk ………………….. isteği üzerine ilk olarak 

Hafız Mehmet Efendi’nin Mahalle Mektebine başladı. 

12. – Her insanın hayatını rahat ve güven içinde 

sürdürebilmesi için bir ……………………… sahibi olması 

gerekir. 

13. – El ve ayağın birleşim yeri olan esnek bölüme 

………………denir.  

14. – Öğretmen ve arkadaşlarımızla iletişim kurarken  

 ……………………… kurallarına uymalıyız.  

15. – Ritmik saymalarda bir sayıdan ileriye veya geriye       

 sayılması istenildiğinde……söylenen sayı çok 

önemlidir.    

Çünkü çok farklı sonuçlar ortaya çıkar. 

 

16. – Alışverişlerimizde aldığımız ürünün karşılığını 

vermek için kullandığımız araca …………….. denir.  

 

17. – Bir bütünün içinde ………… tane çeyrek vardır. 

18. – Türkçe sözcüklerde iki ………………………….. harf yan 

yana bulunamaz. 

 

19. – Cümlede birbiri ardına sıralanan aynı görevdeki  

    sözcüklerin arasına ………………işareti konur. 

 

20. – Masallara;  genellikle sözcüklerin yinelenmesi ile  

     oluşan, bazen komik ve olağan üstü anlamlar taşıyan 

söz gruplarıyla başlanır. Bunlara ……………………. deriz. 
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                 SEÇENEKLİ SORULAR 

21.  “ Vücudumuz üç bölümden oluşur; baş, gövde, kollar ve 

bacaklar.” 

Aşağıdakilerden hangisi başımızda bulunan bir bölümdür? 

 A. Sırt    B. Şakak  C. Topuk 

22.  Sağlığımızla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi   

 yanlıştır?  

 A. Hava durumuna uygun giyinmeliyiz. 

 B. Başkaların su kabından su içmemeliyiz. 

 C. Açıkta satılan yiyecekleri yemeliyiz. 

23.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi etik bir davranış 

 değildir?  

 A. Kendisine söylenen sırrı tutmak. 

 B. Karşısındaki kişiyle alay etmek. 

 C. Aldığı sorumlulukları yapmak. 

24.  “Zeynep büyüdüğünde sağlık ile ilgili bir meslek 

     seçmek istemektedir.” 

 Buna göre Zeynep aşağıdaki mesleklerden hangisini  

seçmek istemiş olabilir. 

 A. Doktor   B. Öğretmen  C. Polis 

25.  “İbrahim neşe içinde evden çıktı. Öğrendiği şarkıyı 

mırıldanarak ilerliyordu. Aniden karşısına çıkan köpek 

onu oldukça ürküttü ama köpek sessizce önünden geçti. 

İlerideki çocuklar, bu köpeğe taş atmaya başladılar. 

Bunu gören İbrahim bu çocukları sert bir şekilde 

uyardı.” 

     Yukarıdaki metinde İbrahim aşağıdaki duygulardan     

hangisini yaşamamıştır? 

 A. Şaşkınlık   B. Sevinç  C. Korku 

26.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi doğru iletişimin 

önemini ile ilgili bir anlam ifade etmemektedir? 

 A. Keskin sirke küpüne zarar verir. 

 B. Tatlı dil yılan deliğinden çıkarır. 

 C. Damlaya damlaya göl olur.   
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27.  Salih 7 kişinin katıldığı bir koşu yarışında, yarışı 

sondan 3. bitirmiştir. Buna göre Salih baştan 

kaçıncı olmuştur? 

 A. 4    B. 5    C. 6 

 

28.  Atatürk’ün yattığı Anıtkabir’in resmi hangi kâğıt 

paramızın arka yüzünde bulunmaktadır? 

 A. 1 YTL.   B. 10 YTL.  C. 5 YTL. 

 

29.  Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin köşe 

ve ayrıtı yoktur? 

 

 A.     B.     C.  

 

 

 

 

30.  Aşağıdaki harflerden hangisine iki tane simetri 

doğrusu çizebiliriz? 
 

 A.    B.     C.  

                                                                     
 

 

31.  bacak – bayat – çekiç – anı – yanıt 

 Yukarıdaki sözcükleri alfabetik olarak 

sıralarsak baştan ikinci sözcük aşağıdakilerden 

hangisi olur? 

 A. bayat   B. çekiç   C. bacak 
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32.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yüz” sözcüğü 

diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? 

 A. Yüzünde sivilceler var. 

 B. Oğuz’un yüz fındığı var. 

 C. Gölde yüz kadar ördek var. 

 

33.  Canım Bayrağım 

 Kırmızın kahramanlığı anlatır 

 Beyazın temizliği anlatır 

 Dalgalan sen şafaklarda 

 Benim al bayrağım 

 

 Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir? 

 A. Bayrağın önemi 

 B. Bayrağın rengi 

 C. Bayrak sevgisi 

 

34.  Öğretmeni Eda’ya 40’tan geriye 5’er ritmik 

saymasını istemiştir. Eda bu ritmik saymayı 

başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. 

 Eda bu ritmik saymayı yaparken 3. söyleyişte 

hangi sayısı söylemiştir? 

 A. 25    B. 30   C. 35 

 

35.  Orhan bir düzine sayısınca olan cevizlerden 

çeyreğini kardeşi Elif’e vermiştir. Buna göre 

Orhan’ın kaç cevizi kalmıştı? 

 A. 7    B. 8    C. 9 
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36.  3’ten başlayıp 30’a kadar üçer ritmik sayma 

yapan Zeynep aşağıdaki sayılardan hangisini 

söylememiştir? 

 A. 7    B. 8    C. 9 

 

37.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi şaşkınlık ifade 

etmektedir? 

 A. Zavallı teyze çok üzüntülü 

 B. Bu kedi de nerden çıktı böyle 

 C. Yaşasın şampiyon olduk 

 

38.  "Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, bir 

varmış bir yokmuş Allah’ın kulu çokmuş? 

 Yukarıdaki ifade aşağıdaki yazılı anlatım 

türlerinden hangisinin başında bulunur? 

 A. Hikâye   B. Masal   C. Günlük 

 

39.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteş bir sözcüktür? 

     A. Ayak           B. Burun          C. Yüz 

 

40.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem 

işareti konulur? 

     A. Köpek bize saldırıyor 

     B. Nereden geliyorsunuz 

     C. Göçmen kuşlar geliyor    
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EK - 3 
ÖĞRENCİ ÖZ – DEĞERLENDİRME FORMU            Tarih …./…./… 

Sınıf   : 
Cinsiyet : 
 Dolduracağız bu formun amacı; sınıfta uygulanan etkinliğe ilişkin duygu ve düşüncelerinizi 
anlamaktır. Bu formun derslerdeki başarınız ya da sınıf geçme durumunuz ile herhangi bir ilgisi 
yoktur. Forma isminizi yazmak zorunda değilsiniz. Sizden, duygu ve düşüncelerinizi samimi olarak 
bu forma yansıtmanız beklenmektedir. Aşağıdaki listede okuduğunuz her bir ifadeye katılıyorsanız 
“Evet” seçeneğinin altına, kısmen katılıyorsanız “Kısmen” seçeneğinin altına, katılmıyorsanız “Hayır” 
seçeneğinin altına (X) işareti koyunuz 

Tutum ve Davranışlar 

DERECELER 

Evet Kısme
n Hayır 

3 2 1 

1 
Bütün konuların bir metin içinde bütün olarak 
anlatılması ile konuları daha iyi anladım. 
 

   

2 Uygulanan bu etkinliklerde günlük hayatımdan 
örnekleri daha kolay vererek çalışmalara katıldım.    

3 Konularla ilgili metin çalışmalarını ve etkinlikleri diğer 
etkinliklere göre daha çok severek uyguladım.    

4 Uyguladığım etkinliklerle konuları daha kolay 
öğrendim.    

5 
Uygulanın etkinlikler daha önce uyguladığımız diğer 
etkinliklere göre bana yaşadığım başımdan geçen bazı 
olayları daha çok hatırlattı. 

   

6 Diğer etkinliklere oranla bu etkinliklerle öğrendiklerimi 
günlük yaşamımda daha çok kullandım.    

7 Etkinlik sürecinde duygu ve düşüncelerimi rahatça 
belirterek katkıda bulundum    

8 Etkinlikler uygulanırken zihnimde olayları diğer 
etkinliklere oranla daha iyi ve kolay canlandırdım.    

9 Bu etkinlikleri uygularken aileme daha az ihtiyaç 
duydum. 

 

  
 

 

 
10 

Bu etkinlik sürecinde derslerimiz daha eğlenceli buldum.
 

 
 

 
 

 
 

 
11 

İşlenecek konuların hepsinin bu şekilde bütünleştirilerek 
verilmesini isterdim. 
 
 

 
 

 
 

 
Aşağıdaki ifadeleri istediğiniz gibi açıklayınız: 
1. Şimdiye kadar uyguladığın etkinliklerle, uyguladığın bu etkinlikleri karşılaştırdığında hangisi 

hoşunuza gitti.   Neden?....................................................................................................................... 
     ……………………………………………………………………………………………………….. 
2. Bu tür etkinlikler verilmesi (istiyorum – istemiyorum) Çünkü    ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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EK -  4 
VELİ ÖZ – DEĞERLENDİRME FORMU 

Tarih …./…./… 

Sınıf   : 

 Dolduracağız bu formun amacı; sınıfta uygulanan etkinliğin öğrencilerden aldığınız 
tepkiler doğrultusunda amacına ne derecede ulaştığını değerlendirmenizdir. Formu 
doldurarak kendinize ilişkin alacağınız geri bildirim doğrultusunda, Aşağıdaki listede 
okuduğunuz her bir ifadeye katılıyorsanız “Evet” seçeneğinin altına, kısmen katılıyorsanız 
“Kısmen” seçeneğinin altına, katılmıyorsanız “Hayır” seçeneğinin altına (X) işareti koyunuz 
Not  : Tabloda sizi en iyi ifade edin seçeneği işaretleyiniz. 

 
DERECELER 

Evet Kısmen Hayır 

 3 2 1 

1 Çocuğum bu etkinlikleri diğer etkinliklere oranla daha 
istekli ve severek yaptı.    

2 Uygulanılan bu etkinliklerle çocuğumun derslere ilgisi 
arttı.    

3 Uygulanılan bu etkinliklerle çocuğumun derslerde 
başarısı arttı.    

4 
 

Çocuğum etkinlikleri uygularken diğer etkinliklere oranla 
bana daha az ihtiyaç duydu. 

 
 

 
 

 
 

5 
 

Çocuğuma bu etkinliklerde yardımcı olurken diğer 
etkinliklere oranla daha az güçlük çektim. 

 
 

 
 

 
 

6 
 

Bu etkinlikler bir veli olarak daha çok vaktimi aldı. 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

Çocuğuma bu tür etkinliklerin sürekli verilmesini 
istiyorum. 
 

 
 

 
 

 
 

 
8 

Çocuğum bu etkinlik sürecinde okulda yapılan 
çalışmaları ve yaşadıklarını evde bizimle önceki 
çalışmalara oranla daha çok paylaştı. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Bu etkinlikler diğer etkinliklere oranla daha güzel – kötü--aynı. Çünkü    
…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

Çocuğuma bu tür etkinliklerin sürekli verilmesin istiyorum - istemiyorum.  Çünkü 

……….…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….............. 
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EK -  5 

                                                          1. HAFTA 

Zeynep neşeyle evden çıktı. Apartmanın çıkış kapısında komşuları Eda ile 

karşılaştı. Zeynep; “Günaydın Eda” dedi. Eda’da Zeynep’e “Günaydın arkadaşım” 

dedi. 

Zeynep ve Eda aynı okulda okuyorlardı. Her ikisi sohbet ederek okul 

yolunda ilerlemeye başladılar. Mahallelerinin bakkalcısı İbrahim beyin bakkalının 

yanından geçerken, her ikisi aynı anda “Hayırlı işler İbrahim Amca” dediler. 

Bakkalcı İbrahim Bey “Teşekkür ediyorum çocuklar güle güle” dedi. 

Zeynep ile Eda ilerleyerek okullarına geldiler. Zeynep kendi sınıfına Eda 

kendi sınıfına ayrıldı. 

Öğretmenleri Zeynep ve arkadaşlarını selamlayarak sınıfa girdi. Sınıf 

yoklaması yapıldıktan sonra öğretmenleri vücudumuzun bölümleri ile ilgili 

hazırlanan performans ödevlerini kontrol etmeye başladı. Sıra Zeynep’e geldiğinde 

Zeynep elindeki CD’yi göstererek “Öğretmenim ben ödevimi babamın da yardımını 

alarak slayt olarak hazırladım, izin verirseniz bunu arkadaşlarıma sunmak istiyorum” 

dedi. 

Öğretmeni bilgisayarı açtı, CD’yi takarak çalıştırdı. Zeynep tahtaya çıkarak 

hazırladığı slâyttaki görüntüler eşliğinde konuşmaya başladı. 

“Vücudumuz üç bölümden oluşur; baş, gövde, kollar ve bacaklar. 

Vücudumuz bölümleriyle bir bütün oluşturur. Vücudumuzun bölümleri çok 

değerlidir. Vücudumuzu korumalıyız” dedi. Vücudumuzun bölümlerini aşağıya 

verilen görüntüler eşliğinde anlatımına devam etti. 

VÜCUDUMUZUN BÖLÜMLERİ 

Vücudumuz üç bölümden oluşur; baş, gövde, kollar ve bacaklar. 

Vücudumuz bölümleriyle bir bütün oluşturur. Vücudumuz bölümleri çok 

değerlidir. Vücudumuzu korumalıyız. Şakalaşırken, koştururken, oyun oynarken 

dikkat etmeliyiz. 
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BAŞ 

Saç

Yanak

Kaş
Kulak

BoyunÇene
Ağız

Burun
Şakak

Göz

Alın Yüz : Başımızın ön kısmı. 

Alın : Saç ve kaşlar arası. 

Ense : Boynun arka kısmı. 

Şakak : Kaş ile kulak arası. 

Kulak : Çevreden gelen sesleri duyarız. 

Burun : Çevreden gelen kokuları alırız. 

Dil : Besinlerin tadını alırız. 

Göz : Dünyayı renk ve şekilleri ile 
görürüz. 

 

 

 

 

GÖVDE 

Göğüs boşluğu

Karın 
boşluğu

Sırt : Gövdenin arkasının üst bölümü. 

Bel : Gövdenin arkasının orta kısmı. 

Böğür : Sırt bölüm ile karın bölümü 
arasındaki bölüm. Yani gövdenin yan 
tarafları. 

* Akciğer, kalp göğüs boşluğunda 
bulunur. 

* midemiz, karaciğer, bağırsaklar karın 
boşluğunda bulunur. 
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KOLLAR ve BACAKLAR 

El
Parmaklar

Bilek
Omuz

Dirsek

Dirsek : Kolun ortasındaki esnek 
bölüm. 

Omuz : Gövde ile konul birleştiği 
esnek bölüm. 

Bilek : El ve ayağın birleşim yeri 
olan esnek bölüm. 

Parmak : El ve ayağımızın ucundaki 
kısımlar. 

Diz . Bacağın ortasındaki esnek 
bölüm. 

Kalça : Bacakların gövdeye 
bağlandığı yer. 

Topuk : Ayağın arka kısmı. 

Vücudumuzun bütün organları ve bölümleri sağlıklı yaşam için çok önemlidir. 

Bunun önemini çevremizde gördüğümüz engelli arkadaşlarımıza bakarak daha iyi anlarız. 

Her insan engelli adayıdır. 

Zeynep’in yaptığı bu çalışmayı öğretmeni ve arkadaşlardı çok beğendi. Zeynep 

alkışlanarak ödüllendirildi. 

Gün sonunda Zeynep yaptığı çalışmanın sonunda elde ettiği başarının sevincini 

yaşayarak, arkadaşı Eda ile evine döndü. Kapıyı açan annesine heyecanla “Merhaba 

anneciğim, nasılsın” dedi. Annesi “İyiyim kazım, hoş geldin, bakıyorum çok neşelisin” dedi. 

Zeynep babası ile yaptıkları çalışmayı sınıfta nasıl sunduğunu, sunumunu 

öğretmenin ve arkadaşlarının çok beğendiğini heyecanla anlatmaya başladı. Bu heyecanla 

anlatım babası eve geldiğinde bir kez daha tekrar edilmişti. 

Zeynep ve ailesi akşam yemeğinden sonra markete alış-veriş yapmak için evden 

çıktılar. O gün market çok kalabalıktı. Anne ve babasının hazırlamış oldukları ihtiyaç 

listesine göre gerekli ihtiyaçlarını aldılar. Kasiyerlerin hepsi çok kalabalıktı, insanlar 

ihtiyatlarını almış kasiyer önlerinde sıraya geçiş sıralarını bekliyorlardı. En uygun kasiyer 

önünde onlarda sıraya geçtiler, Zeyneplerden sonrada sıraya katılanlar oldu. 

Zeynep bulundukları kasiyer önünde alış-veriş yapan kaç aile olduğunu 

saymaya başladı. Babası “kaç aile var” dedi. Zeynep “Babacığım sırada toplam 7 aile 
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var baştan 5.sırada sondan ise 3.sıradayız.” dedi. Babası kontrol etti. “Aferin kızım 

doğru bilmişsin” dedi. 

Önlerinde bulunan dört aile kasadan geçtikten sonra sıra kendilerine gelmişti. 

Alış-verişleri toplam 457 lira 65 kuruş tutmuştu. Babası kasiyere 100 lira verdi. 

Kasiyer ise onlara para üstü olarak iki tane 20 lira, bir tane 10 lira, dört tane madeni 1 

lira ve bir tane 25 kuruş ile bir tane 10 kuruş verdi. 

Aldıklarını poşetlere koyarak ilerlediler. Babası kasiyerin verdiği madeni 

paraları Zeynep’e vererek “Bunları kumbarana at kızım” dedi. Zeynep teşekkür 

ederek bu madeni paraları aldı. 

Arabalarına bindiklerinde Zeynep babasının verdiği paraları birer inceliyordu, 

bu annesinin dikkatini çekti. Annesi “Her ülkenin bir para birimi” vardır bizim 

ülkemizin para birimi Türk Lirası’dır dedi. Paralarımızın bir kısmı madeni, bir kısmı 

da kağıt paradır” dedi. Zeynep “Anneciğim bana paralarımız eve gittiğimiz de tanıtır 

mısın?” dedi. Annesi bundan mutluluk duyacağını belirtti. 

Eve geldiklerinde baba haberleri izlerken, Zeynep’e annesi paraları tanıtmaya 

başladı. Annesi “Madeni paralarımızın hepsinin ön yüzünde Atatürk’ün resmi diğer 

yüzünde değerlerini gösteren sayılar vardır” dedi. ve bu madeni paralardan 1 kuruş, 5 

kuruşu, 10 kuruşu, 25 kuruşu, 50 kuruşu ve 1 lirayı gösterdi. 
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 “Kağıt paralarımızın hepsinin ön yüzünde Atatürk’ün resmi, diğer yüzünde 

ve kültürel, manevi ve tarihi değerlerimizin resimleri vardır” dedi. Bu kağıt paraları 

birer birer göstererek tanıttı. 

 

Zeynep çok mutlu olmuştu. Annesine “Anneciğim bu yaz tatilinde beni 

liranın arka yüzünde bulunan Atamızın yattığı Anıtkabir’e götürür müsünüz?” dedi. 

Annesi bunu ilk fırsatta gerçekleştirebileceklerinin sözünü vererek, artık uyku 

vaktinin geldiğini söyledi. 

Zeynep dişlerini fırçaladı, annesini ve babasını öperek yatağına geçti. Kısa bir 

süre sonra derin bir uykuya daldı. 
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METİN SORULARI (ANLAMA – ANLATIM) 

1. Öğretmen sınıfta neyi kontrol ediyordu. 

………………………………………………………………………………. 

2. Zeynep yaptığı sunum sonunda nasıl ödüllendirildi. 

……………………………………………………………………………… 

3. Zeynepler akşam yemeğinden sonra nereye gittiler. 

……………………………………………………………………………… 

4. Kasiyer para üstü olarak toplam kaç YTL vermiştir? 

……………………………………………………………………………….. 

5. Zeynep’in babası kasiyerin verdiği madeni paraları ne yaptı? 

……………………………………………………………………………….. 

6. Arabaya bindiklerinde annesinin dikkatini çeken olay neydi? 

……………………………………………………………………………… 

7. Eve geldiklerinde babası ne yapmaya başladı? 

…………………………………………………………………………….. 

8. Yaz tatilinde Zeynep nereye gitmek istemiştir? 

……………………………………………………………………………….. 

9. “Annesi bunu ilk fırsatta gerçekleştirebileceklerinin sözünü verdi” Hikayeden 

alınan bu cümlede altı çizilen sözcük gurubunun anlamı nedir? 

………………………………………………………………………………… 

10. Paralarımızın ön yüzünde kimin resmi vardır? 

………………………………………………………………………………… 
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1.  Salih okula giderken tanımadığı bir adam kendisine yaklaşarak, “Merhaba tatlı 

çocuk bu çikolataları sana getirdim.” dedi. 

 Yukarıda anlatılan metine göre Sahih nasıl bir etkileşimde bulunursa doğru 

bir davranış yapmış olur? 

 ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

2.  Okula geliş ve gidişlerimizde tanıdığımız insanlarla karşılaştığımızda etkileşimde 

bulunmalıyız. 

 Etkileşimde bulunurken kullandığımız sözcük veya sözcük gruplarını 

aşağıya yazınız. 

 Günaydın     ……………………… 

 …………………    ……………………….. 

 …………………    ……………………….. 

…………………    ……………………….. 

  

3.  Okula geliş gidişlerinizde kimlerle etkileşimde bulunuyorsunuz. Bunları aşağıya 

sıralayarak  ifade ediniz. 

Apartmanda (Ev çıkışında) : 

Okul yolunda : 

Okulda  : 

Okulun çıkışında : 

Evde (apartmanda) : 
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1.  Vücudumuz üç bölümden oluşur, baş, gövde, kollar ve bacaklar. 

 Aşağıdaki boşluğa bir insanın başını çizerek baş üzerindeki bölümlerini okla 

göstererek yazınız. 

  

 

  

 

 

 

2.  Aşağıda kol ve bacaklarımızı gösteren resimlerde okla gösterilen kısımların ismini 

karşılarına yazınız. 

 

 

3.  “Her insan engelli adayıdır” sözü ile anlatılmak istenen nedir? 

……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 
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1.  Ersin katıldığı bir yarışta baştan 5. , sondan 4. olmuştur. Buna göre bu yarışa kaç 

kişi katılmıştır. (Görselleştirerek soruyu cevaplayınız) 

 

 

 

 

 

2.  İnci zemin katıda dahil olan 11 katlı ve her katında iki daire bulunan bir 

apartmanda oturmaktadır. İnci apartmanın 5.katında oturduğuna göre; 

 Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre yapınız. 

A. Bu apartmanda toplam kaç daire vardır? 

 

 

 

B. İncilerin üstünde bulunan katlarda toplam kaç daire vardır? 

 

 

 

C. İncilerin oturduğu katı en üst kattan sıralayarak numaralandırdığımızda 

İnciler kaçıncı katta oturmaktadır? 
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1.  Zeynep kumbarasını boşatmıştır. Zeynep’in kumbarasından; 

 

Buna göre Zeynep’in kumbarasından toplam kaç YTL çıkmıştır? 

 

2.  Doğal güzelliklerimizden olan “Kapadokya” resmi hangi kağıt paramızın arka 

yüzünde bulunmaktadır? 

……………………………………………………………………………………… 

3.  Kağıt paralarımızın arka yüzünde bulunan tarihi ve doğal güzelliklerimizden 

hangisini gezip – görmek isterdiniz? 

……………………………………………………………………………………… 

4. Yeni basılacak bir 25 YTL olsaydı bu kağıt paramızın arka yüzüne ülkemizin 

hangi tarihi veya doğal güzelliğinin resminin konulmasını isterdiniz. Bu güzelliği 

ifade eden resimleri aşağıya keserek yapıştırınız veya kendiniz çizerek 

resimleyiniz. 
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1.  “Kaynak kitaplarda (sözcük, yazım kılavuzu, ansiklopedi) bilgiler alfabetik sıraya 

göre dizilerek yer alır. 

 Aşağıdaki sözcükleri alfabetik olarak sıralarsak bu sıralama nasıl olur? 

Sözcükler: Zeynep, Eda, İbrahim, Salih 

2.  Aşağıya okula gidiş gelişlerimize tanıdığımız insanlarla karşılaştığımızda 

etkileşimde bulunurken kullandığımız sözcüklerden 4 tanesini yazını. Yazılan 

sözcükleri alfabetik olarak sıralayınız. 

 1. Sözcük  : 

 2. Sözcük : 

 3. Sözcük  : 

 4. Sözcük  : 

3.  Alfabetik Sıra : 

 

 

 

Yukarıdaki sözcüklerin anlamanı sözcükleri aşağıya yazarak karşılarına yazınız. 

1. ……………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………. 

Yukarıdaki sözcükleri alfabetik olarak sıralarsak baştan 2. sözcük hangisi olur? 

 

Kabakulak                               kahraman                      kalem 
 
                         Karışık                                     kabir 
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1.  Aşağıya alfabemizin 29 harfini sırasıyla yazınız. 

 

 

 

 

 

2.  Alfabemizde ünlü ve ünsüz harfleri alfabetik sıraya göre yazınız. 

 Ünlü Harfler  : 

 

 Ünsüz Harfler  : 

 

 

3. Yukarıdaki hikayede ……….. tane nokta kullanılmıştır. Bunlardan; 

……………….. tanesi bitmiş cümlelerin sonuna konulmuştur. ………….. tanesi 

sıra bildiren  sayıların sonuna konulmuştur.  

 

 

 

 

4.  Aşağıya 5 tane sonunda nokta kullanılan cümle yazınız. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 
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EK -  6 
 

2. HAFTA 

 Öğretmen Mustafa Bey bir elinde çantası, diğer elinde büyük boy beyaz bir 
kartonla sınıfa girdi. Öğrencileri selamlayıp, sınıf yoklaması yaptıktan sonra sınıfa 
getirdiği büyük boy kartonu tahtaya astı. 

 —Çocuklar, bu dersimizde sağlığımızı korumanın bir sorumluluk olduğunu 
ve okulda sağlığımızı korumak için yapmamız gerekenleri öğreneceğiz. Çocuklar 
hepimiz kendi sağlığımızı korumaktan sorumluyuz. Sizlerin de okulda sağlığınızı 
korumanız için yapmanız  gereken davranışlar vardır. 

 Söz alan Sedanur, “Öğretmenim bu davranışlarımızdan birini ben söyleyebilir 
miyim?” dedi. 

 Mustafa Bey “Bunu tek tek söylemek yerine öncelikle 10 dakikalık bir grup 
çalışması yapalım. Her grup okulda sağlığımız korumak ile ilgili olumlu davranışları 
kendi arasında belirleyerek listelesin. Sonra sınıfça, belirlenen bu davranışları 
tartışarak ortak belirlediğimiz davranışları tahtaya astığımız beyaz kağıda renkli 
kalemlerle yazalım ve bunu sınıf panosuna asalım” dedi. 

Gruplar kendi aralarında olumlu davranışları tartıştılar. Sonra her grup 
belirlediği bu davranışları okudu. Bu davranışlardan sınıfça ortak olarak belirlenenler 
öğretmen Mustafa Bey tarafından, tahtaya asılan beyaz kağıda farklı renkte 
kalemlerle maddelenerek yazıldı. Sınıfın belirlediği, sağlığımızı korumak için 
yapılması gereken davranışlar şunlardı: 

• Beslenmeden önce ve sonra ellerimizi sabunlu su ile yıkamalıyız. 

• Açıkta satılan yiyecekleri yememeliyiz. 

• Evden getirdiğimiz beslenmelerimizi yemeliyiz. 

• Tuvaletten sonra ellerimizi sabunlamalıyız. 

• Hava durumuna göre giyinmeliyiz. 

• Sınıfı, teneffüslerde havalandırmalıyız. 

• Kantinden abur cubur beslenmemeliyiz. 

• Arkadaşlarımızla, tehlikeli zarar verici oyunlar oynamamalıyız. 

• Okulda yapılan aşıları yaptırmalıyız. 

Gün sonunda Öğretmen Mustafa Bey 29 Ekim tarihinde milli 
bayramlarımızdan birini kutlayacağımızı söyleyerek, kutlanacak bu milli bayram 
hakkında aile büyüklerinden bilgi almalarını söyledi.  

Salih eve geldiğinde öğretmenin vermiş olduğu ödevi dedesine sordu. 

- “Dede 29 Ekim de milli bir bayram kutlayacakmışız. Bu bayramın ismi 
nedir? 
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- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 

- Neden bu günü milli bayram olarak kutluyoruz? 

Dedesi, torunu Salih’i yanına oturtarak anlatmaya başladı. 

- Ülkemizin adı önce Osmanlı Devletiydi. Ülkeyi padişah yönetiyordu. 
Osmanlı Devleti zayıflayınca ülkemizi düşmanlar işgal etti. Bu duruma 
Mustafa Kemal Atatürk sessiz kalmadı. İstanbul’dan ayrılarak 
Anadolu’ya geçti. Düşmanın yurdumuzdan atılması için halkına önder 
oldu. Düzenli bir ordu kurdu. Düşmana karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. 
Düşman askerleri Atatürk’ün önderliğinde yurdumuzdan atıldı. 

- Daha sonra neler oldu dede? 

- Atatürk Egemenliğin halkın elinde olması gerektiğini düşünüyordu. 
Halkın egemenliğine dayalı bir devlet yönetimi kurmak için, Atatürk 
Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te (bin dokuz yüz yirmi üç) ilan etti. 

- Dedeciğim öyleyse Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesidir değil 
mi? 

- Evet. Aferin oğlum, Cumhuriyet Bayramı en büyük bayramımızdır. 
Ülkemizin her yerinde; okullarda, geniş meydanlarda bu bayramı büyük 
bir sevinçle kutlarız. Milli bayramlar, millet olarak birlik ve 
beraberliğimiz güçlendirmektedir. Cumhuriyet yönetimiyle milletimiz 
birçok özgürlüklere kavuştu. 

- Bu özgürlükler nelerdir dede? 

- İnsanlar seçme – seçilme hakkı kazandı. Kadın erkek eşitliği sağlandı. Kız 
ve erkek öğrenciler şimdiki gibi çağdaş bir ortamda öğrenim görmeye 
başladı. 

- Dedeciğim ben Cumhuriyeti ve Atatürk’ü çok seviyorum. 

- Aferin Salih Cumhuriyeti hepimiz çok sevmeli ve korumalıyız. 

Salih’in okulunda ve sınıfında hafta boyunca Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 
hazırlıklar yapıldı. 

Okul çiçeklerle, bayraklarla ve balonlarla süslendi. 

Okul gazetesinin panosu da bayram ile ilgili resim ve yazılarla donatıldı. 

Hafta boyunca bayramda sunulmak için çeşitli etkinlikler hazırlandı. 

Salih ve arkadaşları sınıflarını; matematik dersinde öğrendikleri geometrik 
şekillerden yararlanarak kestikleri katran ve bu karton üzerine yapıştırılan resim ve 
yazılarla donattılar. 

Dörtkenarı, dört köşesi ve kenar uzunlukları birbirine eşit olan kare şeklindeki 
kartonlara çeşitli Atatürk resimleri yapıştırıldı. 

Üç kenarı, üç köşesi olan üçgen şeklindeki kartonlara Cumhuriyet ile ilgili 
güzel sözler yazdılar. 
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Kenar ve köşesi olmayan daire şeklindeki kartonlara Cumhuriyet’in ilanıyla 
elde edilen özgürlükleri yazdılar. 

 

 
 

 

Salihlerin sınıfından Oğuzhan Cumhuriyet Bayramı’nda bir şiir okumak için 
seçildi. Oğuzhan şair Halil Soyver’in “Cumhuriyet” isimli şiirini okuyacaktı. 

 

Oğuzhan’ın Şiiri 

Cumhuriyet 

Biziz bu memleketin, 

Kanı, kemiği, eti 

Yirmi Dokuz Ekim’de, 

Kurduk Cumhuriyet. 

 

Yirmi Dokuz Ekim’de, 

Yeni bir ay parladı. 

İşte bu parlak ayın, 

Cumhuriyettir adı. 

     Hali SOYVER 

 

29 Ekim tarihinde evlerin balkonları, iş yerlerinin camları cadde ve sokaklar 
bayraklarla donatılmıştı. Salihlerin okulunda da Cumhuriyet Bayramı büyük bir 
coşkuyla kutlandı. 

Salih Cumhuriyet Bayramı tatilinde biraz geç kalktı. Elini yüzünü yıkayarak 
mutfakta kahvaltı hazırlayan annesinin yanına geldi. 
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- Günaydın anneciğim. 

- Günaydın oğlum, bak tost yapıyorum sen çok seversin, tostunu yarım 
ekmeğe mi, çeyrek ekmeğe mi yapayım? 

- Anneciğim yarım ve çeyrek ne demektir? 

Annesi çayı ocağa koyarak “Gel sana yarım ve çeyrek kavramını anlatayım” 
diyerek masayı boşalttı ve eline bir ekmek alarak, 

- Bak bu bir bütün ekmek, her hangi bir yerinden parçalanmamış varlıklara 
bütün denir. 

Salih’in annesi bu ekmeği, eline aldığı bıçakla tam orta yerinden keserek eşit 
parçaya ayırdı. Bu ayırdığı ekmekleri göstererek: 

- Bir bütün birbirine eş olan iki parçaya bölününce oluşan parçalardan her 
birine yarım denir. Bir bütünün içinde iki tane yarım vardır. 

Annesi kestiği her iki yarımı tekrar bıçakla iki eşit parçalara ayırdı. Bu ayrılan 
parçaları göstererek 

- Dört eşit parçaya bölünmüş bir bütünün parçalarından her birine çeyrek 
denir. Bir bütünün içinde dört tane çeyrek vardır. Bir yarımın içinde iki 
tane çeyrek vardır. 

-    Öyleyse iki çeyrek bir yarım eder, dört çeyrekte bir bütün eder değil mi? 

Bütün ekmek

yarım ekmek

yarım ekmek

çeyrek ekmek

çeyrek ekmek

çeyrek ekmek

çeyrek ekmek
 

- Aferin oğlum şöyle bakalım tostunu çeyrek ekmeğe mi yarım ekmeğe mi 

yapayım?  

Salih biraz düşündü. 

- Yarım ekmek olsun ama bir çeyreği sucuklu, diğer çeyreği peynirli olsun. 

Annesi gülerek Salih’i öptü ve oğluna isteği tostu yapmaya başladı. 
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METİN SORULARI ETKİNLİĞİ ANLAMA – ANLATIM 

1. Öğretmen Mustafa Bey büyük boy beyaz kartonu neden sınıfa getirdi? 

............................................................................................. 
2. Öğrenciler okulda sağlığımız korumak için yapmamız gereken olumlu davranışları 

nasıl belirlediler? 

............................................................................................. 
3. Öğretmen, 29 Ekimde kutlanacak milli bayram ile ilgili bilgiyi; çocukların 

kimlerden yararlanarak öğrenmelerini istedi? 

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

 

4. Salih’in, dedesine ikinci sorusu ne olmuştur? 

............................................................................................. 
5. Türk Milleti Cumhuriyet’in ilanından sonra, hangi hak ve özgürlükleri elde etmiştir? 

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

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

............................................................................................. 
6. Salih’in okulunda ve sınıfında bayram hazırlıkları olarak neler yapıldı? 

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

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

7. Salih ve arkadaşları sınıfı süslerken hangi geometrik şekillerden yararlandı? 

............................................................................................. 
8. Salih, geometrik şekillerle ilgili bilgiyi hangi derste öğrendi? 

 

............................................................................................. 
9. Oğuzhan’ın okuduğu şiirin yazarı kimdir? 

............................................................................................. 
10. Salih, annesinden nasıl bir tost yapmasını istedi? 

  
............................................................................................. 
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HAYAT BİLGİSİ (ETKİNLİĞİ) 

1. Metinde listelenen; okulda sağlığımızı korumak için yapmamız gereken davranışlara 
başka neler ekleyebiliriz? 

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

............................................................................................. 
2.  “2-A sınıfındaki Ali sağlığını korumak ile ilgili sorumluluklarını hiç 

üstlenmiyordu.” Buna göre; Ali, sizce davranışları ile nasıl bir çocuktur? 

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

............................................................................................. 
3. Okulda sağlığımızı korumak için uymamız gereken davranışlar olduğu gibi evimizde 

de sağlığımızı korumak için yapmamız gereken davranışlar vardır. Buna göre; evde 
sağlığımızı korumak için yapmamız gereken davranışlar neler olabilir? 

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

............................................................................................. 
4.  “Sağlığımızı kaybetmeden önce; onun değerini bilmeliyiz, yoksa geç kalmış 

olabiliriz”            Sözü ile anlatılmak istenen sizce nedir? 

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

............................................................................................. 
HAYAT BİLGİSİ ETKİNLİĞİ 

1. Sizce Cumhuriyet neyi ifade etmektedir? Bunu örnek vererek açıklayınız. 

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

............................................................................................. 
2. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başka kutladığımız milli bayramlar nelerdir? 

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

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

............................................................................................. 
3. Okulunuzda ve sınıfınızda yapılan bayram hazırlıklarını aşağıya yazınız. 

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

............................................................................................. 
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4. Okulunuzda ve çevrenizde kutlanan Cumhuriyet Bayramı’nı 

düşündüğünüzde; bu milli bayramımızın yapılan kutlamalardan farklı olarak 

nasıl kutlanılmasını isterdiniz? 

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

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

............................................................................................. 
MATEMATİK (ETKİNLİĞİ) 

1. Çevrenizde küreye benzeyen varlıklara örnek verecek olursanız bunlar neler 
olabilir? 

............................................................................................. 
2. Çevrenizde dikdörtgene benzeyen varlıklara örnek verecek olursanız bunlar 

neler olabilir? 

............................................................................................. 
3. Çevrenizde üçgene benzeyen varlıklara örnek verecek olursanız bunlar neler 

olabilir? 

............................................................................................. 
4. Çevrenizde çembere benzeyen varlıklara örnek verecek olursanız bunlar neler 

olabilir? 

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

5. Aşağıya verilenlerden geometrik şekil olanları “X” işareti ile işaretleyiniz. 
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MATEMATİK (ETKİNLİĞİ) 

 

1. Salihler günde 2 ekmek tüketmektedir. Buna göre Salihler bir haftada kaç 
yarım ekmek tüketmektedirler? 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki geometrik bölgelerin çeyreğini kalemle çizerek gösteriniz. 

 
 

 

3. Nazlı, annesinin yaptığı pastayı bir birine eşit olan parçalara ayırdı. Nazlı 
ayırdığı parçalardan 2 tanesini yedi. Annesi “Kızım galiba pastayı çok sevdin 
pastanın çeyreğini yemişsin.” dedi. 

4.  

(Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız) 

A. Nazlı pastayı birbirine eş olan kaç dilime ayırmıştır. 

 

B. Pastanın yarısı kaç dilimden oluşmaktadır. 

 

C. Nazlı pastayı yedikten sonra kaç dilim pasta kalmıştır. 
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TÜRKÇE (ETKİNLİĞİ) 
Her şiirde bir konu ve bir ana duygu vardır. Şiir nelerden bahsediyorsa o şiirin 
konusunu oluşturur. Şiire hâkim olan duygu (sevinç, hüzün, sevgi…) şiirin ana 
duygusunu oluşturur. 

1. Metinde geçen “Cumhuriyet” adlı şiirin ana duygusu nedir? 

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

2. Metinde geçen “Cumhuriyet” adlı şiirin konusu nedir? 

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

3. Metinde geçen Cumhuriyet şiiri kaç dizeden oluşmaktadır? 

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

4. Aşağıya Cumhuriyet ile ilgili bir şiir yazmak ister misiniz? 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                              YAZARI 

                                                         ............................................................................... 
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TÜRKÇE (ETKİNLİĞİ) 

1. Okuduğunuz metinde kaç tane soru işareti kullanılmıştır? 

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

2. Aşağıya 5 tane soru cümlesi yazınız. 

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

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

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

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

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

     3.    Aşağıda bir anne ile çocuğunun karşılıklı konuşması verilmiştir. Bu 
cümlelerin sonuna gerekli noktalama işaretlerini yerleştiriniz.   

- Anne kapıyı kim çaldı ( ) 

- Üst komşumuz oğlum ( ) 

- Ne istiyormuş ( ) 

- Birlikte alt komşumuza ineceğiz ( ) 

- Ne yapacaksınız orada ( ) 

        4. Bazı sözcükler cümlede bir anlamda kullanılırken aynı sözcük başka bir cümlede 
farklı bir anlamda kullanılabilir. Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde, anlamları farklı 
olan bu sözcüklere sesteş sözcükler denir. 

Örnek : “yüz” 

Çiftlikte yüz koyun var. (Sayı anlamında) 

Gölde ördekler yüzüyor. (Suda hareket etme anlamında) 

Sizde aşağıya verilen sesteş sözcükleri bir birinden farklı anlamda ikişer cümlede kullanınız. 

“yüz” 

1. .............................................................................................. 
2. .............................................................................................. 
“çay” 

1. .............................................................................................. 
2. .............................................................................................. 
“gül” 

1. .............................................................................................. 
2. .............................................................................................. 
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EK -  7                                                  3. HAFTA 

Öğretmen Ahmet Bey, öğrencilerine; bir gün önce evde hazırlamalarını istediği 

karesel, dikdörtgensel ve daire şeklindeki kartonları çıkarmalarını istedi. 

Öğretmen Ahmet Bey, simetri konusunu işleyeceklerini belirterek; sabit bir çizgi 

ile iki eş parçaya ayrılan nesne ve şekillerin, bu sabit çizgiden ikiye katlandığında parçalar 

üst üste geliyorsa bu nesne ve şekillerin simetrik şekil olduğunu belirtti. 

Öğrencilere elindeki şekilleri katlayarak iki eş parçaya kaç yerinden 

ayırabileceklerini uygulamalarını istedi. 

Öğrenciler gruplaşarak kâğıtları simetrik olabilecek şekilde katlamaya başladılar. 

Grup içinde öğrenciler yardımlaşarak çalışmalarını yapıyorlardı. 

Selim grubundaki Aysun’un etkinlikteki başarısızlığı ile dalga geçmeye başladı. 

Aysun ağlamaya başlamıştı. Diğer arkadaşlarına Aysun’a gülmeye başladılar. Bu durumu 

gören Ahmet Bey ağlayan Aysun’u susturarak neden ağladığını öğrendiğinde sınıftaki 

etkinlik çalışmasını durdurdu. 

— Çocuklar Aysun’a karşı yaptığınız davranış hiçte etik değil. Özellikle Selim 

senin sözlerin çok yanlış. Arkadaşlarımızla ilişkilerimizde olumlu davranışlar sergilemeliyiz. 

İlişkilerimizdeki olumlu davranışlara etik davranış dediğimizi öğrenmiştik. 

Nuray: 

— Etik davranışlardan bazılarını panomuza almıştık öğretmenim. Okuya bilir 

miyim? 

— Nuray oku ama bunu okumanın ötesinde, günlük yaşamımızda uygulamamız 

gerektiğini unutmayalım çocuklar. Ayrıca atalarımızın söylediği gibi “Tatlı dil yılanı 

deliğinden çıkarır.” ve  “Keskin sirke küpüne zarar verir” 

İlişkilerimizde Etki Davranışlar 

* Dürüst olmak   * Adaletli olmak 

* Hoşgörülü olmak   * Özür dilemek 

* Saygılı olmak   * Aşalayıcı şaka yapmamak 

* Alaycı konuşmamak  * Eşyaları izinli almak 

* Verilen sözü tutmak  * Sorumluluklarını yapmak 
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Selim ve arkadaşları Aysun’dan özür dilediler. Sınıfça etkinliğe kaldıkları yerden 

devam ettiler. 

Karesel, dikdörtgensel ve daire şeklindeki kartonların simetri doğrularını 

öğrenciler oluşturdular. En çok dairenin simetri çizgisini oluştururken zorlandılar çünkü 

daireye sonsuz sayıda simetri çizgisi çizilebiliniyordu. 

Kareye 4 tane simetri
doğrusu çizilebelir

Dikdörtgene 2 tane simetri
doğrusu çizilebelir

Daireye sonsuz simetri
doğrusu çizilebelir  

 

Nuray,  günün sonunda 3 gün sonra yapacağı doğum gününü beyninde 

canlandırarak evine döndü. Nuray doğum gününün çok güzel geçmesini istiyordu. Sevdiği 

sınıf ve apartman arkadaşlarını doğum günü partisine davet edecekti. Doğum günü partisinin 

sorunsuz geçmesi için öncelikle bir kutlama planı yapması gerektiğini düşündü. Annesiyle 

birlikte kimleri ve kaç kişiyi davet edeceklerini listelediler. Bununla birlikte misafirlere 

yiyecek ve içecek olarak neler verileceğini listeye eklediler. Nuray, yaptıkları bu planlama 

ile doğum günü partisinin sorunsuz geçeceğini düşündü. Planlama konusunda, annesine 

kendisine yardımcı olduğu için teşekkür etti. 

Akşam olduğunda, Nuray’ın babası eve geldi. Nuray “Hoş geldin babacığım” 

diyerek babasına sarıldı. 

—Hoş bulduk kızım. Günün nasıl geçti anlat bakalım. 

Nuray okuldaki gününü ve annesiyle yaptığı doğum günü planlamasını babasına 

anlattı. Yenilen akşam yemeğinden sonra, babası Nuray’ı yanına çağırarak küçük bir paket 

verdi. 
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— Biliyorsun kızım yarın işim nedeniyle il dışına çıkacağım ve bir hafta 

görüşemeyeceğiz. Bu nedenle doğum gününde yanında olamayacağım. Bu benim sana 

doğum günü hediyem. Aç bakalım beğenecek misin? 

Nuray paketi merakla alarak açtı paketten güzel bir kol saati çıkmıştı. Nuray bu 

hediyeye çok sevindi. Yalnız bir sorun vardı saati okumayı Nuray daha öğrenmemişti. 

 

 

— Babacığım hediyen çok güzel teşekkür ediyorum ama saati okumayı biz daha 

öğrenmedik.                    “ Ben sana öğreteyim kızım” diyerek. Duvarda duran saati yerinden 

çıkartarak, saati tanıtmaya başladı; saat üzerindeki kısa kola akrep denildiğini ve saati 

gösterdiğini, uzun kola yelkovan denildiğini ve dakikayı gösterdiğini, hızlı hareket eden 

kolun ise saniyeyi gösterdiğini belirttikten sonra boş bir kağıt alarak saat ile ilgili öğrenmesi 

gerekenleri şekil çizerek ve yazarak anlatmaya başladı: 

                                                              TAM ve YARIM SAATLER 

 

 

 

 

* Zaman ölçen araç saattir. 

* Saat üzerinde 1’den 12’ye kadar sayılar 
vardır. 

* Biri uzun diğeri kısa iki kol vardır. 

* Kısa kola akrep denir. 

* Akrep saati gösterir. 

* Yelkovan dakikayı gösterir. 

* Akrep yavaş yelkovan hızlı hareket eder. 

* Akrep için iki sayı arası 1 saattir. 

* Yelkovan için iki sayı arası 5 dakikadır. 

* Bir saat 60 dakikadır. 

12

5

ye
lk

ov
an

akrep
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YARIM SAAT 

*Yelkovan 6 üzerindeyken saat buçuk veya 30 

geçiyor diye okuruz. 

*Yelkovan 6’yı gösterirken akrep iki sayının 

ortasında bulunur. 

12

5
 

 

SAYISAL SAAT 

24

12

6

18

3    1521   9

1    

13

2

4
57

8

10

11
14

16

1719

20

22

23

 

Sayısal saatlerde saat başları 1’den 24’e 

kadar ifade edip gösterilmektedir. 

Sayısal saatin kaçı ifade ettiğini 

karıştırmamak için yandaki saat modelini 

kullanabiliriz. 

17.00 = 5.00  21.00 = 9.00 

14.00 = 2.00  15.00 = 3.00 
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Saati okurken akrep iki sayı arasında herhangi 

bir noktadayken saatin hangi vakti ifade ettiği 

zaman zaman karıştırılmaktadır. Bu durumda 

saat her zaman küçük sayıyı ifade eder. 

12

5
 

 

Nuray, bu anlatım sayesinde saati okumayı öğrenmişti.   Sevinçten gözleri 
ışıldıyordu. 

— Yarın saati koluma takarak sınıfa götüreceği. Öğretmenime ve 
arkadaşlarıma göstereceğim. 

Babası: 

— Kızım saatini öğretmenine ve arkadaşlarını gösterebilirsin ancak övünerek 
olumsuz söz ve davranışlarda bulunmaman gerektiğini bilmelisin. 

Annesi söze katıldı; 

— İnsanlarla ilişkilerimizde, nezaket kurallarını uymadan iletişim sağlamaya 
çalışırsak birçok sorunlar çıkabilir. Arkadaşlarını üzebilirsin. 

— Anneciğim, babacığım böyle olumsuz söz ve davranışlarda bulunmak hiç 
etik olmaz, asla olumsuz söz ve davranışlarda bulunmayacağım. 

Annesi ve babası kızlarına sarılarak öptüler. 

— Kızım haydi saate bak bakalım. Saat sona bir şeyler söylüyor olmalı dedi. 

Nuray saatine baktığında: “Saat 9’u geçmiş anlaşılan uyku vaktim geldi.” 
dedi. Annesi ve babasını öperek lavobada dişlerin fırçaladı ve yatağına geçerek 
hemen uykuya daldı. 
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ANLAMA – ANLATIM ÇALIŞMASI 

1. Öğretmen Ahmet Bey öğrencilerinden neleri çıkarmalarını istedi? 

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

2. Selim’in etik olmayan davranışı neydi? 

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

3. Öğrenciler karesel, dikdörtgensel ve daire şeklindeki kartonlarla ne yaptılar? 

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

4. Nuray’ın, eve dönerken beyninde canlandırdığı olay neydi? 

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

5. Nuray ve annesi, doğum gününü planını yaparken neleri dikkate aldılar? 

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

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

6. Nuray’a, babası neden hediyesini 3 gün erken verdi? 

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

 
7. Babası Nuray’a hediye olarak saat verdiğinde, Nuray nasıl tepki verdi* 

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

 

8. Metin kaç paragraftan oluşmaktadır? 

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

 
9. Nuray saatini okuluna götürmek istediğinde, Nuray’ı annesi nasıl uyardı? 

 

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

 
10. Nuray her gün saat kaçta yatmaktadır? 

............................................................................................................................ 
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HAYAT BİLGİSİ ETKİNLİĞİ 

1. Doğum gününüzü kutlasaydınız, bu doğum gününüzü nasıl planlardınız? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. Metinde listelenen etik davranışlara, başka neleri eklemek isterdiniz? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3.  “Kendimize yapılmasını veya söylenmesini istemediğiz söz ve davranışları 
yaparsak etik davranmamış oluruz.” ifadesiyle anlatılmak istenen sizce nedir? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4.  Kim tarafından söylendiği belli olmayan geniş anlamlı kısa ve özlü sözlere 
atasözü denir. 

       Aşağıdaki atasözleri ile anlatılmak istenen nedir? 

“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 “Keskin sirke küpüne zarar verir.” 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

HAYAT BİLGİSİ ETKİNLİK 

1. İnsanlarla iletişimimizde kullandığımız güzel sözlere örnekler yazınız. 

Geçmiş olsun     ……………………………….. 

…………………………………  ………………………………… 

………………………………….  …………………………………. 

2. Aşağıdaki sözcüklerin anlamını karşılarına yazınız ve birer cümlede kullanınız. 

Nezaketli olmak:………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………. 

Cümle:................................................................................................................. 

Lider:………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

Cümle:................................................................................................................. 
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3. Sınıfınızda öğretmeninizin en büyük yardımcısı olan, sınıfımızın lideri kimdir? Bu 
lideri nasıl belirlediniz? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4.Bir arkadaşınız sizden etik olmayan bir istekte bulunsaydı nasıl davranırdınız? 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

MATEMATİK (ETKİNLİK) 

1. Aşağıdaki harflerin simetri doğrularını çiziniz. 

 
2. Aşağıya öğrendiğimiz geometrik şekillerden iki tanesini çizerek şekil üzerinde 

simetri doğrularını çiziniz. 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki dikdörtgensel bölge okla gösterildiği bölgeden katlandığında bir birine eş 
iki parça oluşur ancak bu çizgi simetri çizgisi değildir bunun nedeni sizce nedir? 

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

4. Sayıları yazmak için kullandığımız 10 tane rakam vardır bu rakamlardan kaç tanesi 
simetrik şekillidir? Bu rakamları aşağıya yazarak simetri çizgilerini çiziniz. 

 

 

  



 

 

108 

MATEMATİK (ETKİNLİK) 

 

1. Aşağıya bir saat modeli çizerek, zamanı “3.30” olarak gösteriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ayşe okula sabah saat 7.30’da gelmiştir. Öğleyin 12.30’da okuldan 
ayrılmıştır. Buna göre Ayşe okulda kaç saat kalmıştır? 

 

 

 

3. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere size uygun olan zamanı yazınız. 

Sabah saat ……………………. kalkarım. 

Saat …………………….... okulumda olurum. 

Saat …………………….... okuldan çıkarım. 

Akşam yemeğimizi saat …………………….... yeriz. 

Uyku saatim saat ……………………….. 

 

 

4. Çevrenizde gördüğünüz saat çeşitlerinin isimlerini yazarak, bunların 
nerelerde kullanıldığını karşılarını yazınız. 

1. …………………….=................................................................................... 

2. …………………….=................................................................................... 

3. …………………….=................................................................................... 
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TÜRKÇE (ETKİNLİK) 

Günlük yaşamımızda ne, nerede, niçin, ne zaman, nasıl ve kim gibi sorularla zaman 
zaman karşılaşırız. Okuduğumuz yazı ve hikayelerde de bu soruların cevabını ararız. Kısaca 
bu sorulara 5N1K çalışması deriz. 

Aşağıdaki hikayeyi okuyarak 5N1K çalışmasını yapınız. 

HAFİZE’NİN ÇİÇEĞİ 

Hafize küçük bir çocuktu. İlkbahar gelmiş doğa canlanmıştı. O, çiçekleri çok 
severdi. Bir gün okul dönüşü biriktirdiği harçlığı ile çiçekçiden köklü bir bahçe çiçeği aldı. 
Mendilin ıslatıp çiçeği onun içine koydu. Koşarak evlerine geldi. Bir solukta çiçeği evin 
avlusuna dikti. Diktiği yerin toprağını kabartarak çiçeği suladı. 

Hafize, bütün gece çiçekli düşler gördü. Uyanır uyanmaz, avluya koştu. Çiçeğin 
yaprakları kurumuştu. Üzüldü ama vazgeçmedi. Çiçeğin toprağını yeniden kabarttı, yeniden 
suladı. 

Hafize bunu günlerce sürdürdü. Ama çiçekte hiçbir kıpırtı yoktu. Ne çiçek yaprak 
açtı; ne de Hafize ona bakım yapmaktan usandı. 

Bir sabah, yine Hafize onu sulamaya çıktı. Bu defa çiçeğin dalında küçük yeşil 
yapraklar gördü. Gözlerine inanamadı. Bir yandan sevinirken bir yandan da kendi kendine: 

—Çok beklettin beni. Oysa ne çok özen gösterdim sana. Bana günlerce bu güzel 
yüzünü göstermedin.” Dedi. 

Günlerdin olup biteni izleyen ve Hafize’nin son söylediklerini duyan annesi, 
Hafize’yi yanına çağırdı: 

—Bak kızım kolaylıkla elde edilen mutluluklar sürekli olmaz. Ancak uzun süre 
emek verilerek elde edilen mutluluklar kalıcı olur. 

Bu sözler Hafize’yi çok mutlu etti. 

Bir süre sonra avluda bulunan çiçeğin yaprakları daha da gürleşip güzelleşti. 

1. Hafize ne aldı? 

…………………………………………………….. 

2. Hafize çiçeği nereye dikti? 

…………………………………………………….. 

3. Olay ne zaman gerçekleşiyor? 

…………………………………………………….. 

4. Hafize niçin üzüldü? 

…………………………………………………….. 

5. Olay nasıl sonuçlandı? 

…………………………………………………….. 

6. Günlerdir Hafize’yi izleyen kimdi? 
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                                   TÜRKÇE (ETKİNLİKLERİ) 

1. Aşağıya 5 tane ünlem cümlesi yazınız. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

2. Aşağıda içinde virgül işareti kullanılan 5 tane cümle yazınız. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. Aşağıya, okuduğumuz metinde geçen kelimeleri alfabetik olarak sıralayınız. 

1.......................................................... 

2....................................................... 

3..................................................... 

4....................................................... 

5....................................................... 

 

4. Aşağıya 5N1K sorularının da cevabının bulunduğu kısa bir hikaye yazmak ister 
misiniz? 

 ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Simetri 

Etik 

Saygı 

Planlama 

Saat 
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EK -  8                                                    4. HAFTA 

     İbrahim, kendisini getiren okul servisinden arkadaşlarıyla vedalaşarak indi. 
Okulda o gün öğrendikleri “Atatürk Ölmedi” şarkısını coşkuyla söyleyerek, 
apartmanlarının önüne geldi. Apartmanın girişinde, karşılaştıkları apartmanın 
kapıcısı Mehmet Bey: 

- Hoş geldin apartmanın neşesi. 

- Hoş bulduk Mehmet Amca nasılsınız? 

- Bakıyorum çok neşelisin. Bunun sebebi nedir? 

- Bugün cuma, okul tatil. İki gün dinleneceğim. Sabah erken 
kalkmayacağım ne güzel. 

Mehmet Bey onu gülerek okşadı. İbrahim vedalaşarak dairelerine yöneldi. 
İbrahim’e kapıyı annesi açtı. İbrahim’in annesinin mesleği öğretmendi. Anne, oğul 
karşılıklı selamlaştılar. Annesi mutfağa yönelirken İbrahim odasına geçerek okul 
kıyafetlerini çıkardı. Lavaboda elini yüzünü yıkadı. Annesinin yanına gelerek; “Kurt 
gibi acıktım anne, ne yiyeceğiz?” dedi. 

- Biraz sabırlı ol babam gelmek üzeredir. Yemeğimizi ailecek birlikte 
yiyelim. 

- Peki anne. Ben de sofranın kurulmasına yardımcı olayım. 

- Günün nasıl geçti? Neler yaptınız okulda? 

- Günüm güzel geçti. Öğretmenimiz yapmamız gereken iki tane performans 
ödevi verdi. 

- Nedir bu ödevler? 

— 30’a kadar ikişer, üçer, beşer ve onar ritmik saymayı resimlerle 
göstereceğiz. Bu ödevim çok kolay. Diğer ödevim ise Atatürk’ün öğrenim hayatıyla 
ilgili bir çalışma. Bu konuda yardımına ihtiyacım olacak. 

Bu arada kapının zili çaldı. Gelen İbrahim’in doktor olan babası, Selim Bey’di. 
Birlikte sofraya oturdular. Babası bir gün önce ailecek sinemaya gideceklerini söylemişti. 
Yemekten sonra, İbrahim’in çok istediği filmi izlemek için hazırlık yaptılar. Tam kapıdan 
çıkarken Selim Bey’in telefonu çaldı. Hastaneye acil bir hasta geldiği için hemen hastaneye 
gitmesi gerekiyordu. Bu sebepten sinemaya gitmeleri iptal oldu. 

Bu duruma İbrahim çok sinirlenip ağlamaya başladı. Annesi İbrahim’i karşısına 
alarak konuşmaya başladı. 

-             —Her insanın yaşamını rahat ve güven içinde sürdürebilmesi için bir meslek sahibi 
olması gerekir. Bir meslek sahibi olan insanlar mesleğinin sorumluluğunu yerine getirmesi 
gerekir. Senin baban bir doktor. Belki de şimdi o bir can kurtaracak. Örneğin evimizde bir 
yangın çıksa, itfaiyeci amcan görevini yapmazsa evimizi veya canımızı kaybedebiliriz. 
Biliyorsun birçok meslek var. Polisler güvenliği sağlar. Çiftçiler olmasa yiyecekleri 
bulamayız. Bu sebepten dolayı her meslek sahibi görevini tam yapmalıdır. 
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İbrahim bu konuşmayla sakinleşti. 

- Öyleyse ben performans ödevlerimi yapayım. 

- Sen matematik ödevini yap. Ben de sana Atatürk’ün öğrenim hayatıyla 
ilgili kaynak kitapları hazırlayayım ve kendin hepsini incele ve ödevini 
yap. 

İbrahim, boş bir kâğıda matematik performans ödevini aşağıdaki gibi 
görselleştirerek yaptı. 

             
    2 4 6 8 10 

           
    12     14   16   18   20 

               
  22          24      26      28      30 

   

 

        
    5 10 

       
     15 20 

          
 25 30 

 
 

        
      3 6 9 12 

          
    15 18 21 24 

       
27 30 
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  =10 

=20 

 =30 
  

 
2 – 4 -6- 8- 10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -.30 

3 – 6  - 9 -12 -15 -18 -21 -24 -27 – 30 

5 – 10 -15 -20 -25 -30 

10 – 20 – 30 

İbrahim, annesinin Atatürk’ün öğrenim hayatıyla ilgili hazırladığı kaynak kitapları  
ve ilgili resimleri inceledi. İncelemesinin sonunda aşağıya verilen performansı hazırladı. 

ATATÜRK’ÜN ÖĞRENİM HAYATI 
Atatürk, 1881 yılanda Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali 

Rıza Efendi’dir. Kız kardeşinin adı Makbule’dir. 

Atatürk annesinin isteği üzerine, ilk olarak Hafız Mehmet Efendi’nin 
Mahalle Mektebi’ne başladı. Bir süre sonra babasının da arzusuyla Şemsi Efendi 
İlkokulu’na başladı. 

Babasının ölümüyle öğrenim hayatına kısa bir süre ara verdi. 

Atatürk asker olmayı çok istiyordu fakat annesi buna izin vermiyordu. 
Annesinden, habersiz askeri okul sınavlarına girdi ve kazandı. 

İlk olarak Askeri Rüştiye’ye başladı. Sonra Manastır Askeri İdadisi’ni sonra 
subay yetiştiren İstanbul Harf Okulu’na devam etti. Daha sonra Harp Akademisini 
bitirerek, kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. 

Selanik Askeri Rüştiye’de, çalışkanlığı ile kendini gösteren Atatürk’e 
matematik öğretmeni Kemal adını verdi. Böylece adı Mustafa Kemal oldu. 

 Atatürk’ün okul hayatında; planlı ve düzenli çalışması, çalışkan olması, 
liderlik özellikleri, sabırlı olması, insan sevgisi, vatan ve millet sevgisi hep ön plana 
çıkmıştır. 
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Atatürk öğrenim hayatı resimleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                    İbrahim, yaptığı çalışmaları annesine gösterdi. Annesi 
çalışmaları inceledi her ikisini de çok beğendi. 

- Sinemaya gidemedik ama ödevlerimi tamamladım. Buna çok 
sevindim. 

- Belki yarın sinemaya gidebiliriz. İstersen seninle bir oyun 
oynayalım. 

- Nasıl bir oyun bu? 

- Sinemaya gitmek için hazırlandığımızda heyecan içindeydin. 
Gidişimiz iptal olduğunda kızgın ve üzgündün. Şimdi ise 
mutlusun. Yaşadığın bu duyguları görsel olarak resimlemek 
ister misin? 
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Bu oyun, İbrahim’in çok hoşuna gitti. Yaşadığı duyguları yüz 
ifadesi olarak aşağıdaki gibi görselleştirdi. 
 

 
 

Oynadıkları duygu oyunundan sonra İbrahim dişlerini fırçalayıp, 
annesine iyi geceler dileyerek yatağına geçti. Birkaç dakika sonra, derin 
bir uykuya daldı. 
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                                   ANLAMA – ANLATIM ÇALIŞMASI 

1. İbrahim servisten indiğinde neden çok neşeliydi? 

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

2. İbrahim’in söylediği “kurt gibi acıktım” söz ne ifade etmektedir?                     
............................................................................................................................. 

3. Öğretmenleri, İbrahim’e hangi performans ödevlerini verdi? 

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

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

 

4. İbrahim’in babası eve gelene kadar geçen sürede, yaptığı olumlu etik 
davranışları sıralarsak bunlar nelerdir? 

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

 

5. İbrahim ve ailesi neden sinemaya gidemedi? 

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

6. İbrahim’in yaptığı etik olmayan davranış nedir? 

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

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

7. İbrahim, Atatürk’ün öğrenim hayıtı ile ilgili çalışmasını hazırlarken nasıl bir 
yol izledi? 

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

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

8. Annesi ile İbrahim nasıl bir oyun oynadılar? 

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

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

 

9. Oynanan oyundan sonra İbrahim ne yaptı? 

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

................................................................................................................................... 
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HAYAT BİLGİS (ETKİNLİĞİ) 

 

1. Atatürk, babasının ölümüyle öğrenim hayatına kısa bir süre ara vermiştir. 
Bunun nedeni sizce ne olabilir? 

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

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

2. Atatürk ve öğretmen  ile ilgili duygularınızı görselleştirerek ifade etseydiniz. 
Bu ifadeniz nasıl olurdu? 

                       ATATÜRK ÖĞRETMENİM 

 

 

3. Büyüdüğünüzde hangi mesleği yapmak isterdiniz. Neden? 

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

4. Annenizin veya babanızın öğrenim hayatını aşağıya yazmak ister misiniz? 
(Anne ve babanızla konuşarak yazınız) 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................... 
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                                           HAYAT BİLGİSİ (ETKİNLİĞİ) 

1. Atatürk’ün öğrenim hayatıyla ilgili, bulduğunuz resimleri aşağıya 
yapıştırınız. 

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki mesleklerin görev ve sorumluluklarını karşılarına yazınız. 

Polis:.................................................................................................................... 

Öğretmen:............................................................................................................ 

Asker................................................................................................................... 

Çiftçi................................................................................................................... 

Hemşire............................................................................................................... 

3. Birinci sınıfa başladığımızda ki ilk duygularınızla; şimdiki duygularınızı 
aşağıya görselleştirerek ifade ediniz. 

 

İLK DUYGULARIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞİMDİKİ DUYGULARIM 
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4. Aşağıdaki bilgileri uygun şekilde ifade ediniz. 

Annenizin mesleği:  

………………………………………….. 

Mesleği ile ilgili sorumlulukları: 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Babanızın mesleği:  

………………………………………….. 

Mesleği ile ilgili sorumlulukları: 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

                                                  MATEMATİK ETKİNLİĞİ 

 

1. Aşağıdaki sayılar ritmik olarak artmıştır. Buradaki ritmik artışın kuralı nedir? 

10 – 13 – 16 – 19 – 22 – 25 – 28 

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

 

2. Aşağıdaki sayılar ritmik olarak artmıştır. Bu ritmik artışta boş bırakılan 
yerlere gelecek sayıları yazınız. 

              8 – 12 - .......- 20 – 24 - .......-........- 36 – 40 - ............................... 

3. Aşağıda verilen sayıyı 5’er ritmik artırarak 100’e kadar yazınız. 

                  10..................................................................................................... 

4. Aşağıdaki verilen sayıyı 3’er ritmik artırarak 99’a kadar yazınız. 

                 15..................................................................................................... 

                  .......................................................................................................... 
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                                                        MATEMATİK 

      1’den 100’e kadar ritmik sayarken bazı sayıları ortak (aynı) söylenir. Buna göre aşağıda 
verilen doğal sayıların 1’den 100’e kadar olan ortak söylenin sayıları karşılarına yazınız. 

1. 2’şer ve 3’erin ortak söylenen sayıları               

     6 – 12 - 
................................................................................................................... 

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

2. 2’şer ve 4’erin ortak söylenen sayıları 

     4 – 8 -
............................................................................................................................. 

      3.   3’er ve 5’erin ortak söylenen sayıları          

                 15 - ...................................................................................      

4.   4’er ve 5’erin ortak söylenen sayıları 

          20 - ............................................................................................ 

5.    2’şer ve 5’erin söylenen sayıları. 

       10 -   
..................................................................................................................... 

6.   3’er ve 4’erin ortak söylenen sayıları. 

12- ..................................................................................................................... 

 

                                      TÜRKÇE ETKİNLİĞİ 
1. Okuduğumuz metinde geçen, soru cümlelerini bularak aşağıya yazınız. 

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

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

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

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

2. Okuduğumuz metinde geçen, aşağıdaki sözcükleri alfabetik olarak sıralayınız. 

Performans             meslek                             ritmik 

Öğrenim                 duygu                               sofra 

 

 

1…………………….  2……………………….3……………………… 

4…………………….  5……………………….6……………………… 
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3. Okuduğumuz metinde geçen “daire” ve “kaynak” sözcükleri 
sesteş sözcüklerdendir. Bu sözcükleri farklı anlamlarında birer 
cümlede kullanınız. 

1. (daire) 
............................................................................................ 

2. (daire) 
............................................................................................ 

1. (kaynak) 
............................................................................................ 

2. (kaynak) 
............................................................................................ 

4. Aşağıya Atatürk ile ilgili bir şiir yazmak ister misiniz? 

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

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

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

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

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

                 ….............................................................................................. 

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

               …….......................................................................................... 

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

                ….............................................................................................. 

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

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

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

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

                  ................................................................................................. 
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ANI: Yaşadığımız ya da tanık olduğumuz olayları anlatan yazılara anı 
denir. Anılar belli bir zaman geçtikten sonra olayın hatırlanarak, 
anlatılan veya yazılan yazılardır.   

Aşağıdaki anıyı okuyunuz ve bu anının haritasının boşluklarını 
doldurunuz. 

                                                    SATI KADIN 
Ankara’da yakıcı bir yaz günü idi. Atatürk beraberinde arkadaşları ve 

yaverleri olduğu halde Kızılcahamam’a giderken, Kazan Köyü yakınlarında durmuş 
ve otomobilinden inmişti. Köyün kadını, erkeği, genci, yaşlısı,  köylerin içinden 
geçen, köşede duran bu yabancı konukları görünce hep beraber koşuştular. Kimi su 
getirdi, kimi ayran, bunlardan biri, güğümünden aktardığı soğuk ayranı Ata’ya uzattı: 

“Bir soğuk ayran içer misiniz?” dedi. 

Bu, çorak iklimin kavurduğu yüzü bronzlaşmış, Türk kadının en bariz 
ifadelerin taşıyan, bir Türk anası idi. Böğrüne sıkıştırdığı kundağı, biraz daha 
bastırdıktan sonra, sağ elindeki ayran bardağını uzattı, bekledi. Ata’sı ayranı kana 
kana içmiş ve bir an durakladıktan sonra ona; 

“Senin kocan kim?” diye sormuştu. 

Köylü kadın; yüzü tunçlaşmış, elleri nasırlı bir Türk anası idi; Ankara’nın 
kendine has şivesi ile kocasının Sakarya harbinde boğazından yaralanmış bir 
cengâver olduğunu söyledi. Ata bir soru daha sordu: 

“Ne zaman doğdun?” 

“1919’da Atatürk Samsun’a çıktığı zaman doğdum.” 

Ata, bir an düşündü. Yıl 1934 idi. Kadının bu ifadesine göre 15 yaşında 
olması lazım gelirdi. Hâlbuki karşısındaki kadın 25 yaşlarında görünüyordu; tekrar 
sordu: 

“Nasıl olur?” 

Evet, nasıl olurdu. Bu Satı Kadın hiç tereddütsüz, o her zamanki nüktedan 
haliyle ve memleketin işgal altında geçirdiği acı yılları ima ederek: 

“Evet, Paşam, ondan evvel yaşamıyordum ki”! 

Bu espri Ata’yı bir hayli düşündürdü. Ayrılırken yaverine kadının ismini ve 
adresini not ettirdi. Daha sonra biz, Satı Kadın’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
giren ilk kadın milletvekili olarak görmekteyiz 
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                                                  Metnin Haritası 

 
     
 
 
 
 

 
 

 
Metnin ismi 
.................................................... 

 
 

   
 

Metinde geçen olay                   
 
   ................................................................................................ 
 

                                 
 
 
  
                                
 
 
 

 
 
Sizin veya bir büyüğünüzün başından geçen bir anıyı aşağıya yazmak ister misiniz? 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Olayın geçtiği yer. 
............................................... Olayın zamanı 

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

               

  Kahramanlar                      
....................................... 
 ........................................ 

Kahramanların karakterleri 
....................................................... 
 
......................................................... 
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