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ÖZET 

Bu araştırma, ilkö ğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersinde içerik temelli 

eleştirel dü şünme becerisi öğretim etkinliklerinin ö ğrencilerin, eleştirel 

düşünme becerileri, erişi ve tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmada ön test-son test modeli kullanılmıştır. Çalışma, Konya-

Selçuklu Đlçesine bağlı Tepeköy kasabasında bulunan Tepeköy Đlköğretim 

Okulundaki ikinci sınıflarda gerçekleştirilmi ştir. Deney grubunda eleştirel 

düşünme becerilerine dayalı Hayat Bilgisi öğretimi uygulanırken, kontrol 

grubunda öğretmen kılavuz kitabı etkinlikleri uygulanmı ştır. Veri toplama arıcı 

olarak Hayat Bilgisi başarı testi, öğrenci ve öğretmen görüşme formları ve 

gözlem formları kullanılmıştır. 

Araştırma sonunda, içerik temelli eleştirel dü şünme öğretimi 

yaklaşımının öğrencilerin eleştirel dü şünme becerilerini geliştirdi ği 

bulunmuştur. Her iki grupta da ba şarı artı şı olup deney grubunda başarı artı şı 

daha yüksekti. Đçerik temelli eleştirel dü şünme öğretimi etkinlikleri, 

öğrencilerin eleştirel öz-değerlendirmelerinin geliştirilmesinde, kılavuz kitap 

etkinliklerine göre daha etkili bulunmuştur. 

Sonuç olarak, içerik temelli eleştirel dü şünme öğretimi etkinliklerinin 

öğrencilerin eleştirel dü şünmeye ilişkin tutumlarını olumlu etkiledi ği ve eleştirel 

düşünme stratejilerinin sınıf içinde kullanımını artır dığı kanaatine varılmıştır. 
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SUMMARY 

The study was carried out to determine the effects of content based 

education of critical thinking skills on students’ critical thinking skills, access 

and attitudes. 

Pretest-posttest model was used in the study. Study was performed on 

second grade students at a primary school at Tepeköy village, Konya-Selçuklu. 

Social Studies instruction based on critical thinking skills was applied to 

experiment group while activities of teacher guide book were applied to control 

group. Social Studies success test, student and teacher interview forms and 

observation forms were used for data acquisition tools. 

Content based critical thinking education approach was found to 

improve critical thinking skills of students at the end of study. Both groups have 

achieved an increase in success while the experiment group had a higher 

increase. Activities of content based critical thinking instruction was found to be 

more effective in improving critical self-assessment of students than activities of 

teacher guide book. 

As a conclusion, it is believed that activities of content based critical 

thinking education had a positive effect on students’ attitudes about critical 

thinking and has improved their utilization of crit ical thinking strategies in the 

class. 
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

GĐRĐŞ 

 

Bu bölümde problem durumu ortaya konularak araştırmanın amacı ve önemi 

açıklanmış ve araştırmada kullanılan belli başlı kavramların tanımı yapılmıştır. 

1.1. Problem Durumu 

Hızla yenilenen ve gelişen dünyaya aynı hızda uyum sağlayacak bireyler 

gerekmektedir. Bu bireylerin yetiştirilmesinde eğitim sisteminin önemi de büyüktür. 

Bilim ve teknolojinin ilerlemesi toplumların yapısını değiştirmekte ve bununla 

birlikte eğitim sisteminde de yenileşme ve gelişme zorunlu hale gelmektedir. 

Günümüzde kendini ifade etme, düşünce gücünü kullanma ve eleştirel düşünme 

kavramlarının önemi artmıştır. Eleştirel düşünmeye ve düşüncelerini ifade etmeye 

uygun sınıf ortamının nasıl gerçekleşeceği konuları ön plana çıkmıştır. Eğitim 

programları da bu gelişmelerin paralelinde değişmektedir ve düşünen, sorgulayan ve 

çözüm üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Günümüz eğitim kurumlarının önemi, eğitimin yaşam boyunca devam etmeye 

başlamasıyla birlikte artmaya başlamıştır. Öte yandan çağdaş dünyanın 

gereksinimleri günümüz bireylerinin düşünme becerilerine sahip olmalarını bir 

zorunluluk haline getirmiştir. Öğretimde bilgi alıp verme yerine, düşünmeyi öğrenme 

önem kazanmaktadır. Bu yüzden modern okullarda düşünen, eleştiren, üreten, bilgiye 

ulaşma yollarını bilen bireyler yetiştirilmeye çalışılmakta, öğrencilere düşünme 

becerilerini kazandırmaya yönelik eğitim programları hazırlanmaktadır (Seferoğlu ve 

Akbıyık, 2006:193). 

Küçük yaşlardan itibaren düşünmeye, problem çözmeye, üretici olmaya 

yönelik yetiştirilen bireyler ileriki yaşantılarında da bilgiyi aynı şekilde 

kullanacaklardır. Böylece toplumun; bilim, teknoloji, ekonomi, medya ve politika 

gibi birçok alanda kalitesi artacaktır. 

Bu nokta itibari ile Türkiye şartlarında düşünme becerilerinin öğretim 

yaşantıları yoluyla nasıl kazandırılacağının belirlenmesi gereklidir. Bu araştırma ile 
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de Paul, Binker, Jensen ve Krelau (1990)’nun belirlediği eleştirel düşünme becerileri 

temele alarak hazırlanan eleştirel düşünme etkinlikleri ile Türkiye şartlarında 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve Hayat Bilgisi ders 

başarılarına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Eleştirel düşünme, demokratik toplumlarda eğitimin en önemli amaçlarından 

biridir. Toplum yaşamının her alanındaki hızlı değişim, bireylerin bu yaşama etkin 

biçimde katılabilmeleri için eleştirel düşünebilmelerini zorunlu kılmaktadır. Gittikçe 

karmaşıklaşan yaşamda, sorunların çözümü ve kararların alınmasına kaynaklık eden 

bilgiler hızla değişerek çoğalmaktadır. Bu nedenle, demokratik toplumlarda bireyler 

toplumsal süreçlere etkin olarak katılabilmek için nelere inanacakları ve hangi 

eylemlerde bulunacakları gibi konularda karar verirken, doğru bilgiye ulaşma ve 

ulaştığı bilgileri anlamlandırabilme konusunda donanımlı olmak zorundadırlar 

(Doğanay ve Ünal, 2006:209). 

Eleştirel düşünme eğitiminin amacı; neyi, niçin öğrendiğini bilen, öğrendiği 

bilgileri uygulayan, yine bu bilgileri geliştirerek yeni fikirler ortaya koyabilen 

bireylerin yetiştirilmesidir. Günümüz toplumunun öngördüğü bu özelliklere sahip 

bireyler yetiştirmek ancak eleştirel düşünme eğitimi ile olanaklıdır. Bu araştırma ile 

ilköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersinde içerik temelli eleştirel düşünme 

öğretiminin, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine, erişi ve tutumlarına etkisini 

belirlemek amaçlanmıştır. 

1.3. Problem Cümlesi 

Đlköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersinde içerik temelli eleştirel düşünme 

becerisi öğretim etkinliklerinin ve öğretmen kılavuz kitabına dayalı etkinliklerin 

uygulandığı gruplardaki öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve erişi ve 

tutumları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

1.4. Denence ve Alt Problemler  

Araştırmanın genel amacı çerçevesinde, bu çalışmada incelenen denence ve 

cevaplandırılmaya çalışılan başlıca sorular şunlardır: 



- 3 - 

 

1.4.1. Denence 

Đlköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersinde içerik temelli eleştirel düşünme 

öğretimi etkinliklerinin uygulandığı gruptaki öğrenci erişileri, öğretmen kılavuz 

kitabına dayalı öğretim etkinliklerinin uygulandığı gruptaki öğrenci erişilerinden 

anlamlı düzeyde yüksektir. 

1.4.2. Alt Problemler 

1. Öğrencilerin ilköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersinde eleştirel düşünme 

becerilerine dayalı öğretim etkinliklerine yönelik görüş ve tutumları nedir? 

2. Sınıf öğretmeninin gözlemlerine göre ilköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi 

dersinde eleştirel düşünme becerilerine dayalı öğretim etkinliklerinin uygulandığı 

gruptaki öğrencilerin sınıfta eleştirel düşünme stratejilerini kullanma düzeyleri nedir? 

3. Sınıf öğretmeninin ilköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersinde eleştirel 

düşünme becerilerine dayalı öğretim etkinliklerine yönelik görüşleri nelerdir? 

1.5. Araştırmanın Önemi 

Araştırma sonucunda toplanacak verilerle aşağıda belirtilen hususlar ortaya 

konulmaya çalışılacaktır: 

1. Öğretmen kılavuz kitabına dayalı etkinlikler ve eleştirel düşünme 

öğretiminde benimsenen içerik temelli öğretim yaklaşımından hangisinin, 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesinde daha etkili olduğu, 

2. Öğretmen kılavuz kitabına dayalı etkinlikler ve eleştirel düşünme 

öğretiminde benimsenen içerik temelli öğretim yaklaşımından hangisinin 

öğrencilerin Hayat Bilgisi dersindeki erişileri üzerinde daha etkili olduğu, 

3. Öğretmen kılavuz kitabına dayalı etkinlikler ve eleştirel düşünme 

öğretiminde benimsenen içerik temelli öğretim yaklaşımından hangisinin yapılan 

etkinliklere ve eleştirel düşünme becerilerine yönelik öğrenci tutumları üzerinde daha 

etkili olduğu, 

4. Sınıfların fiziki durumunun eleştirel düşünme becerilerinin öğretimine etkisi, 

5. Uygulanan etkinliklere öğrencilerin katılım düzeyi ve katılımın eleştirel 

düşünme becerileri öğretimine etkisi, 

6. Uygulanan etkinliklerin sınıflarımızda uygulanabilirli ği, 
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7. Öğrencilerin eleştirel düşünme stratejilerini sınıf içinde uygulayabilme 

durumu. 

Türkiye’de yapılan ve bu tezin konusuyla ilgili olduğu düşünülen araştırmalar 

incelendiğinde ilköğretim birinci kademe düzeyi öğrencilerini konu alan araştırma 

sayısının azlığı görülmüştür. Özellikle Hayat Bilgisi dersi ile bağlantılı olarak 

eleştirel düşünmeyi konu alan, ilköğretim düzeyindeki öğrencileri hedef alan, özgün 

ölçme aracı geliştirip kullanan ve nitel araştırma yöntemlerini kullanan araştırma 

sayısının çok düşük olduğu ya da bu özellikte bir araştırmanın olmadığı dikkat 

çekmiştir. Bu açıdan düşünüldüğünde yapılan bu çalışmanın bu eksiklikleri 

giderebileceği düşünülebilir. 

1.6. Varsayımlar 

1. Kontrol altına alınamayan değişkenlerin deney ve kontrol gruplarını eşit 

şekilde etkilediği varsayılmıştır. 

2. Öğrencilerin tutumlarının belirlenmesine yönelik yapılan görüşmelerde 

öğretmen ve öğrencilerin soruları içtenlikle ve olduğu gibi yanıtladıkları 

varsayılmıştır. 

1.7. Sınırlılıklar 

Bu araştırma aşağıda belirtilen sınırlılıklar dâhilinde yürütülmüştür: 

1. Đlköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin eleştirel düşünme 

becerilerinin geliştirilmesinin tespiti ile, 

2. Đlköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin Hayat Bilgisi 

erişilerinin tespiti ile, 

3. Đlköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersi öğrencilerine uygulanan etkinlikler 

ve eleştirel düşünmeye yönelik tutumlarının tespiti ile, 

4. Milli E ğitim Bakanlığı ilköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi programı tema 

ve konuları, 

5. Đçerik ile ilgili literatür taraması ile, 

6. Katılımcı öğrencilerden seçilen sınıfların gözlemlenmesi ile, 

7. Verilerin 2008–2009 öğretim yılında Konya Đlindeki sadece bir ilköğretim 

okulundaki ikinci sınıflardan elde edilecek olması ile sınırlıdır. 
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1.8. Tanımlar 

Hayat Bilgisi: Programda insan, biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel 

yönleriyle bir bütün olarak ve değişimin hem öznesi hem de nesnesi olarak ele 

alınmıştır. Bu noktadan hareketle  “birey”, “toplum” ve “doğa” olmak üzere üç ana 

öğrenme alanı belirlenmiş, değişim de bütün bu öğrenme alanlarını kuşatan daha 

genel bir boyut olarak düşünülmüştür. Gerçek yaşamda bu öğrenme alanlarının 

içerikleri ve değişim iç içedir; bunlar sadece eğitim-öğretim amacıyla yapay olarak 

birbirinden ayrılabilir. Hayat Bilgisi dersi için özellikle benimsenen toplu öğretim 

yaklaşımının da bir gereği olarak, bu öğrenme alanlarını aynı anda kuşatabilen üç 

tema belirlenmiştir. Programda tema adları, “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz 

Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” olarak kararlaştırılmıştır (Özdemir ve Yıldız 2008: 

19). 

Hayat Bilgisi Programı: 2004 Yılında uygulamaya konulan, ilköğretim ikinci 

sınıf Hayat Bilgisi dersi programıdır. 

Eleştirel Dü şünme: Eleştirel düşünme yorumlama, analiz, değerlendirme ve 

çıkarımla birlikte kararın dayandığı delilsel, kavramsal, metotsal, ölçütsel ya da 

içeriksel incelemelerin açıklamasıyla da sonuçlanan amaçlı, öz düzenleyici bir karar 

mekanizmasıdır (Facione, 1990). 

Beceri: Bilgi gerektiren ve performans içeren karmaşık bir eylemdir. Hem 

bilgi hem beceri kısa zamanda kolayca öğretilebilir ve öğrenilebilir. Bilgi ve 

becerilerin birleşmesi ile yetenek ortaya çıkmaktadır. Beceri, öğrencilerde öğrenme 

süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan 

kabiliyetlerdir (MEB, 2005). 

Đçerik (Konu) Temelli Eleştirel Dü şünme Öğretimi: Hayat Bilgisi 

kazanımları ile eleştirel düşünme stratejilerinin ve eleştirel düşünme becerilerinin 

entegre edilmesi sonucu hazırlanan etkinlikler yoluyla yapılan Hayat Bilgisi ve 

eleştirel düşünme becerileri öğretimidir. Bu etkinliklerde eleştirel düşünme becerileri 

ve stratejileri Hayat Bilgisi ders içeriklerine entegre edilmiştir. 

Öz-değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini 

değerlendirmesine öz-değerlendirme denir. Öz-değerlendirme öğrencilerin, bir 

etkinlik ya da birkaç kazanımın sonunda kendilerinin hangi becerilere sahip 
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olduklarını (kendi algılarına göre) değerlendirmeleri öz-değerlendirmedir. Aynı 

zamanda bireylerin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir 

yaklaşımdır. Öz-değerlendirmede amaç puan vermekten çok, öğrencilerin 

eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler almaktır 

(MEB, 2005). 

Öğretmen kılavuz kitabına dayalı etkinlikler: Đlköğretim ikinci sınıf Hayat 

Bilgisi program kitabında kazanımların öğrenme ortamında uygulanmasına yönelik, 

Milli E ğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim okullarındaki öğrencilere ücretsiz 

olarak dağıtılan ders kitabına bağlı, öğretmenlerin ders planı olarak kullandıkları 

öğretmen kılavuz kitabındaki etkinliklerdir.  2008–2009 öğretim yılında araştırmanın 

yürütüldüğü sınıfta MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 2004’de 

oluşturulan Hayat Bilgisi Özel Đhtisas Komisyonu tarafından geliştirilen ve Milli 

Eğitim Bakanlığı Yayınevi tarafından basılan “Hayat Bilgisi” ders kitabı ve çalışma 

kitabına  ait “ikinci sınıf Hayat Bilgisi öğretmen kılavuz kitabındaki” (Özdemirve 

Yıldız, 2008) “Benim eşsiz yuvam” teması altındaki “Kim kime benziyor?, Benim de 

bir fikrim var, Ailem ve ben, Eşyaların dili, Beş duyu, Sinirlerine hakim ol, 

Çalışıyorum, Bana güvenebilirsiniz, Hayır diyebilirim” konuları etkinlikleri 

kullanılacaktır. 

 

 

 



 

ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

ELEŞTĐREL DÜŞÜNMEYE ĐLĐŞKĐN LĐTERATÜR 

 

Bu bölümde eğitim programı, Hayat Bilgisi programının içerdiği eleştirel 

düşünme becerileri ve eleştirel düşünmeye ilişkin literatür incelenmekte ve ilgili 

araştırmalar özetlenmektedir. 

2.1. Eğitim 

Eğitim, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de ülkenin ve ülke 

insanının kalkınması, ekonomik, sosyal, kültürel vb. açılardan gelişmesi için en 

önemli sacayaklardan birisidir. Türkiye’de ülkeyi yöneten siyasi gruplar değişse de 

eğitimin çok önemli olduğu söylemi süreklilik arz etmektedir. Ülkeden ülkeye küçük 

değişiklikler görülmesine karşın genel olarak, eğitimin tüm dünyada yetiştirmek 

istediği bireyler belirli özellikler taşımaktadır. Tüm ülkeler vatandaşlarını, ülkesini 

seven, ülkesinde yaşayan milletin ahlaki ve kültürel özelliklerine sahip, ülkesinin 

gelişmesi için bir vatandaş olarak taşıması gereken sorumlulukların bilincinde olan, 

vatandaşlık görevlerini yerine getiren, haklarını bilen ve aramaktan çekinmeyen, 

düşünebilen ve düşündüklerini özgürce ifade edebilen bireyler olarak eğitmeyi 

hedeflemektedir.  

Bireye okul yoluyla kazandırmak istenilen tüm istendik özellikler eğitim 

programları aracılığıyla gerçekleştirilir. Eğitim programları bir devletin dünyayı 

algılayış felsefesinin ve eğitime bakış açısının bir göstergesi, gelecekte ulaşmak 

istediği medeniyet şeklinin ve yetiştirmek istediği insan tipinin temelini teşkil eder. 

Bir ülkenin eğitim sistemi o ülkede uygulanan eğitim programı kadar iyidir demek 

pek de yanlış olmaz. Eğitim programı eğitim sisteminin temel taşıdır. Bu nedenle 

eğitimciler istedikleri bireyler yetiştirebilmek için, eğitim programlarını en iyi 

şekilde geliştirmek ve uygulamak zorundadırlar. 

2.1.1. Hayat Bilgisi Öğretimi 

Hayat Bilgisi programının geliştirmeyi amaçladığı eleştirel düşünme becerileri 
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şöyledir: 

1. Bildiklerinin doğruluğunu belirleme 

2. Bilmediklerini ve bildiklerini ayırt etme 

3. Sunulan bilginin doğruluğunu ve bütünlüğünü belirleme 

4. Sunulan bilgideki mantıksızlıkları ve yanlış akıl yürütmeleri tanımlama 

5. Gerçekler ve kanaatler (olgular ve fikirler) arasındaki farkı fark etme 

6. Bir eylemin veya davranışın değerini ya da uygunluğunu değerlendirmek 

için mantıklı ölçütler teşhis etme 

7. Fikirler ve görüşlerin arkasındaki mantığı ifade etme 

8. Yargıya varma ve mantıklı sonuçlara ulaşma (MEB, 2005) 

2.2. Düşünme Süreci ve Eleştirel Dü şünme 

Düşünme sözcüğü “1. Düşünmek durumu, tefekkür. 2. (Felsefe)  Duyum ve 

izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu. 3. 

(Felsefe) Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri 

kavrama yetisi.” anlamlarına gelmektedir (TDK, 2009). 

Đnsanın, çoğu zaman yeterince önem vermeden, alışkanlık üzere yerine 

getirdiği düşünme faaliyeti, çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Günümüzde en çok kabul 

gören tarifi ile düşünme; bir sonuca varmak amacıyla bilgileri, kavramları incelemek, 

karşılaştırmak ve aralarında ilişkiler kurarak başka düşünceler üretmek işlemidir 

(MEB, 2007:5). 

1980’li yıllardan itibaren öğretmenler ve akademisyenler arasında düşünme 

becerilerinin eğitimi konusunda yoğun bir ilgi ve artan bir çalışma mevcuttur. Bu 

çalışmaların farklı tür ve düzeylerde yer aldıkları görülmektedir. Çalışmalar birinci 

ve ikinci sınıf düzeyine kadar inebilmektedir (MEB, 2007:5). 

Düşünme ile ilgili bazı tanımlar şöyledir: 

Düşünmek bir konu üzerinde akıl yürütmek, zihin yormak, fikir etmek, 

muhakeme etmek, tefekkür etmek; tahmin etmek, aklından geçirmek; hatırlamak, 

hatıra getirmek, hayal etmek, hayalinde canlandırmak; efkârlanmak, kederlenmek, 

tasalanmak, üzülmek, dertlenmek; bir şeye karşı alakalı olmak, titiz davranmak; 

tasarlamak, planlamak; görüş sahibi olmak, (…) şekilde düşünmek; değerlendirmek, 

incelemek; bütün ayrıntıları hesaplamak, bir konuda titizlik göstermek; farz etmek, 
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saymak; farz etmek, öyle saymak, aklına getirmek demektir (MEB, 1995: 764–766). 

Düşünme dış dünyanın insan zihnine yansımasıdır. Ayrıca düşünme, zihni 

olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne, fikir, ide anlamlarına 

gelmektedir (Ünalan, 2006). 

Düşünme, bireyi iç ya da dış etmenler bakımından rahatsız eden, bireyin 

fiziksel ve psikolojik dengesini bozan olayların giderilmesi için girişilen kasıtlı 

zihinsel davranışların tümüdür (Kazancı, 1989:12). 

Düşünme mevcut bilgilerden başka bir şeye ulaşma ve eldeki bilgilerin ötesine 

geçmedir. Önceki bilgilerin uygulanabilirliğinin farkına vararak bilgileri yeni 

durumlarda kullanmadır. Bir mantık olgusudur (Yıldırım, 1988:21). 

Son yıllarda, eğitim sistemi içerisinde öğrencilerin nasıl düşündükleri ve nasıl 

öğrendikleri, üzerinde tartışılan konular arasında yer almaktadır. Özellikle “bilgi 

toplumu” olarak adlandırılan çağımızda, bireylerin araştırma yapabilme, sorun 

çözebilme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi çeşitli düşünme yollarını bilme 

ve uygulayabilme, öğrenme sürecinde etkin olma gibi birçok niteliğe sahip olmaları 

gerektiği düşüncesi, düşünme ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiği konularını ön plana 

çıkarmıştır (Güven ve Kürüm, 2006:76). 

Geleneksel öğrenme-öğretme süreci genellikle, bilginin öğrencilere aktarılması 

ve bu bilginin öğrenciler tarafından ezberlenmesi şeklindedir. Bu süreçte öğrencilerin 

düşünme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik öğrenme 

etkinliklerine pek fazla yer verilmediği için düşünme yetenekleri gelişemeyen bu 

öğrenciler, dağarcıklarındaki bilgileri nerede ve nasıl kullanacaklarını 

bilememektedirler. 

Öğrenciler hızla değişen bu dünyada yalnız kendi kültür çevreleri ile değil, 

medya ve sanal evrenle, küreselleşen dünya ile çevrelenmiş bulunmaktadırlar. Çizgi 

filmlerin, elektronik oyuncakların, bilgisayar oyunlarının, televizyonun, internetin 

etkisi içindedirler. Bu görsel dünyadan çocuğa yasaklar koyarak engellemek sorunu 

çözmeyip ilgiyi daha da artırabilir. Öğrencilere yaşadıkları dünyayı sorgulayan ve 

sağlıklı değerlendirmeler yapabilecek bir zihinsel alışkanlık kazandırmak, onları 

çeşitli etkileri kendi başlarına değerlendirecek biçimde donatmak düşünme 

eğitimiyle gerçekleşebilir (Mendelman, 2008). 

Öğrencilere düşünme becerilerini kazandırmak, öğrenme-öğretmen sürecinin 
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özünü oluşturmalıdır. Çünkü düşünme sayesinde bilincimizi kontrol edebilir ve 

hayatımızı zeki bir birey olarak idame ettirebiliriz. Ve düşünmeyi öğrenmek demek, 

anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak demektir. Çünkü düşünme sayesinde, 

parça parça olarak kazanılan bilgiler bir bütün haline getirilir ve faydalı ortamlara 

uyarlanır. Nitekim düşünme, “mevcut bilgilerin ötesine gitme” veya “mevcut 

bilgilerden yola çıkarak başka bilgilere ulaşmak” olarak da tanımlanabilir. Diğer bir 

deyişle, düşünme, bireylerin kişisel gözlem, deneyim ve duyularla ulaştıkları bilgileri 

kavramsallaştırmaları, analiz etmeleri, değerlendirmeleri ve farklı durumlara 

uygulamaları için gerçekleştirdikleri zihinsel bir etkinliktir. Bu nedenle de 

öğrencilerde düşünme becerisi ve alışkanlığı geliştirilmelidir (Saban, 2005:159). 

Presseisen (1985) düşünme becerilerini "temel işlemler, problem çözme, karar 

verme, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme" olmak üzere aşamalı bir biçimde ele 

almaktadır. Temel işlemler; Neden sonuç ilişkilerini belirleme, benzetmeleri 

belirleme, ilişkileri belirleme, sınıflandırma ve nitelikleri belirleme olarak ele 

alınmaktadır. Problem çözme kısaca; tanımlanmış bir zorluğun üstesinden gelme, 

zorlukla ilgili bilinenleri birleştirme, zorlukla ilgili toplanması gereken veriyi 

belirleme, çözümler üretme, üretilen çözümleri sınama, problemlerin daha basit ifade 

edilişlerini arama becerilerini içermektedir. Karar verme ise, konuyla ilgili bilgileri 

birleştirme, seçenekleri kıyaslama, gereksinim duyulan bilgiyi belirleme ve nihayet 

seçenekler içinde en uygununu belirleme becerilerinden oluşmaktadır. Eleştirel 

düşünme becerileri kısaca; ifadeleri çözümleme, ifade edilmemiş düşüncelerin 

farkına varma, önyargıların farkına varma, düşüncelerin farklı ifade edilişlerini 

arama olarak özetlenebilir. Yaratıcı düşünme ise temel olarak düşünmenin mantığa, 

sezgiye dayalı yönlerini kullanarak özgün, estetik bir ürün ortaya koyma 

becerilerinden oluşmaktadır (Akt: Seferoğlu ve Akbıyık, 2006:194). 

Düşünmenin tanımında dikkat edilmesi gereken nokta düşünmenin sistemli bir 

şekilde yapılmamasıdır. Yani insan düşünme işini plansız bir şekilde yapar. Eleştirel 

düşünme ile düşünme arasındaki en önemli ayrım budur. Eleştirel düşünmede birey 

düşünme işini belirli bir amaç doğrultusunda gerçekleştirir. Kesinlikle plansız 

değildir ve rastgele bir düşünme süreci içerisine girmez. 

Eleştiri sözcüğü “1. Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını 

bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit. 2. (Edebiyat)  Bir edebiyat veya sanat 
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eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazı 

türü, tenkit, kritik. 3. (Felsefe)  Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu 

inceleme, sınama, yargılama” anlamına gelmektedir (TDK, 2008). 

Eleştirel düşünmeye olan farklı yaklaşımlar nedeniyle çok sayıda eleştirel 

düşünme tanımı yapılmıştır. Bunlardan bazıları: 

Eleştirel sözcüğü sıklıkla yukarıdaki anlama koşut olarak eleştiriyle ilgili olan, 

eleştiriye dayanan, eleştiri niteliği taşıyan anlamında algılanmaktadır. Bu algılama 

eleştirel düşünme ili ilgili bir kavram yanılgısını da beraberinde getirmektedir. 

Eleştirel düşünme, özel bir düşünce alanını ya da biçimine ilişkin kusursuz düşünceyi 

ortaya çıkaran disiplinli ve öz denetimli düşünme biçimidir (Demirel, 2007:226). 

Eleştirel düşünme, bireylerin amaçlı olarak ve kendi kontrolleri altında 

yaptıkları, alışılmış olanın ve kalıpların tekrarının engellendi¤i, önyargıların, 

varsayımların ve sunulan her türlü bilginin sınandığı, değerlendirildiği, yargılandı¤ı 

ve farklı yönlerinin, açılımlarının, anlamlarının ve sonuçlarının tartışıldığı, fikirlerin 

çözümlenip değerlendirildiği, akıl yürütme, mantık ve karşılaştırmanın kullanıldığı 

ve sonucunda belirli fikirlere, kuramlara veya davranışlara varılan düşünme biçimidir 

(Gürkaynak, Üstel ve Gülgöz, 2003:7). 

Sünbül’e göre (2007:267) eleştirel düşünme; bir görüş, yorum, inanç ve 

kuramın analizini yaparken bireyin; bağımsız ve tarafsız düşünmeyi esas alıp bilgi 

kaynaklarının güvenirliğini göz önünde bulundurarak disiplinler arası ilişki kurma, 

sayıtlıları inceleme ve değerlendirme duygu ve düşünce arasındaki ilişkiyi anlama, 

genellemeleri arılaştırma ve anlamını bozmaktan kaçınarak bir genellemenin ileriki 

doğurgularını göz önünde bulundurma, benzer durumları karşılaştırma, çelişkileri 

fark etme, doğurguları ve sonuçları keşfetme, akılcı çıkarımlar, kestirmeler ya da 

yorumlar oluşturma, sokratik tartışmayı uygulama ve düşünmesi hakkında kusursuz 

düşünmesidir. 

Eleştirel düşünmeden kasıt; okunan, bulunan ya da söylenen bilgiler hakkında 

mutlak bir sonuca varmak yerine, alternatif açıklamalar olabileceğini de göz önünde 

bulundurmaktır (Vural, 2005:104). 

Amerikan Felsefe Birliğinin 1990’da açıkladığı Delphi Raporunda eleştirel 

düşünmenin sonuç tanımı şu şekildedir (Facione, 1998): 

Anlıyoruz ki eleştirel düşünme yorumlama, analiz, değerlendirme ve çıkarımla 
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birlikte kararın dayandığı delilsel, kavramsal, metotsal, ölçütsel ya da içeriksel 

incelemelerin açıklamasıyla da sonuçlanan amaçlı, öz düzenleyici bir karar 

mekanizmasıdır. Eleştirel düşünme, temel olarak araştırmanın gerekli bir aracıdır. 

Buna benzer olarak eleştirel düşünme, bireyin kişisel ve yurttaşlık hayatı içerisinde 

güçlü bir kaynak ve eğitimde özgür bırakılan bir güçtür. Bununla birlikte iyi 

düşünmeyle eş anlamlı olmasa da eleştirel düşünme, yaygın ve kendini düzelten bir 

insan fenomenidir. 

2.2.1. Eleştirel Dü şünme Beceri ve Eğilimleri 

Eleştirel düşünmenin hangi beceri, eğilim ya da boyutlardan oluştuğu 

konusunda da çok sayıda araştırmacı fikir belirtmiştir. Demir (2006:158)’in 

aktardığına göre: 

Slattery (1990)’ye göre eleştirel düşünme soru sormayı, problemleri tanımayı, 

kanıtları araştırmayı, varsayım ve ön kabulleri analiz etmeyi, duygusal akıl 

yürütmelerden ve genellemelerden kaçınmayı, diğer yorumları dikkate almayı ve 

belirsizliğe karşı tolerans göstermeyi içerir. Simpson ve Courtney (2002)’e göre ise 

eleştirel düşünme bilgi, aktif tartışma, muhakeme, girişim, sezgi, uygulama, 

karmaşık anlamları analiz etme, problemleri saptama, alternatifleri tasavvur etme ve 

değer yargılarıyla ilgili olasılıklar oluşturma gibi unsurlarla bütünleşmiştir. Decaroli 

(1973)’ye göre eleştirel düşünmede birbirini tamamlayıcı biçimde işe koşulan yedi 

beceri söz konusudur. Bu beceriler şunlardır: tanımlama, denence kurma, bilgi 

toplama, yorumlama ve genelleme, akıl yürütme, değerlendirme ve uygulama.  

Delphi Projesi, eleştirel düşünmenin hangi becerileri kapsadığı konusunda da 

kapsamlı bir açıklama getirmiştir. Facione (1990), eleştirel düşünmenin yorumlama, 

analiz, değerlendirme, çıkarım, açıklama ve öz düzenleme bilişsel becerilerini 

kapsadığını belirtmiştir (Tablo 1.1): 

Yorumlama: Geniş bir tecrübe, durum, veri, olay, yargı, eğilim, inanç, kural, 

prosedür ya da ölçüt yelpazesinin anlam ya da önemini anlamak ve ifade etmek. 

Analiz: Đnançları, yargıları, tecrübeleri, sebepleri, bilgileri ya da fikirleri ifade 

etmek için tasarlanmış ifadeler, sorular, kavramlar, tanımlar ya da diğer temsiller 

arasındaki tasarlanmış ve gerçek çıkarımsal ilişkileri tespit etmek. 

Değerlendirme: Bir insanın algısının, tecrübesinin, durumunun, yargısının, 
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inancının ya da fikrinin tarifleri ya da hesabı olan ifadeler ya da diğer temsillerinin 

güvenilirliklerini değerlendirmek ve ifade, tarif, soru ya da diğer temsil şekilleri 

arasındaki gerçek ya da tasarlanmış çıkarımsal ilişkilerin mantıksal gücünü 

değerlendirmek. 

Çıkarım Yapma: Mantıklı sonuçlar çıkarmak; varsayım ve hipotezler 

oluşturmak; veri, ifade, ilke, kanıt, yargı, inanç, fikir, kavram, tarif, soru veya diğer 

temsil şekillerinden gelen geçerli bilgiyi göz önüne almak ve sonuç çıkarmak için 

gereken unsurları tespit etmek ve elde etmek. 

Açıklama: Bir muhakemenin sonuçlarını ifade etmek; o muhakemeyi insanın 

sonuçlarını temellendirdiği,  delile dayanan, kavramsal, yöntembilimsel, ölçütsel ve 

içeriksel düşüncelerle doğrulamak ve bir muhakemeyi ikna edici iddialar şeklinde 

sunmak. 

Öz Düzenleme: Bir insanın kendi bilişsel faaliyetlerini, o faaliyetlerde 

kullanılan unsurları ve çıkarılan sonuçları özellikle kendi çıkarımsal kararlarına 

analiz ve değerlendirmedeki yeteneklerini birinin muhakeme ya da sonuçlarını 

sorgulama, onaylama, geçerli kılma ya da düzeltmeye yönelik bir bakışla 

uygulayarak kendi farkındalığında izlemesi. 

Eleştirel düşünme becerileri tek başına düşünülemez. Bireyi iyi düşünebilen bir 

birey yapan sahip olduğu bilişsel beceriler ya da yeteneklerden çok, araştırmaya, 

netliği aramaya, entelektüel risk almaya ve eleştirel düşünmeye olan eğilimidir 

(Seferoğlu ve Akbıyık, 2006). Eğilim "bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya 

içten yönelme" şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2009). Seferoğlu ve Akbıyık 

(2006)’ın aktardığına göre; Tishman, Jay ve Perkins (1992), eğilimlerin 

davranışlarımıza ve becerileri kullanmamıza kılavuzluk ettiklerini belirtmişlerdir. 

Siegel'e (1999) göre ise düşünme eğilimleri bireyin özelliğidir, düşünmeye olan 

istekliliğidir. Facione (1998) da şu eğilimlerden bahsetmiştir (Tablo 1.1): 

Meraklılık: Bilgili olma ve bilgili kalma endişesi 

Gerçeği Arama: Birinin kendi hatalarıyla yüzleşme ve görüşlerini tekrar 

değerlendirmeye istekli olma 

Eleştirel düşünme gücüne güvenme: Birinin kendi muhakeme yeteneğine 

güvenmesi 

Açık Fikirlilik: Başka bakış açılarını değerlendirmede esneklik 
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Sistemlilik: Çizgisel bir gelişimi takip eden sistemli düşünme 

Çözümleyicilik: Kendinin ve başkasının mantığını eleştirmekte istekli olmak 

Bilişsel Olgunlaşma: Gerçeği aramada ısrarcı olma 

 

Tablo 1.1. Facione’ye göre eleştirel dü şünme beceri ve eğilimleri 

Bili şsel beceriler (Cognitive Skills)   Duyuşsal eğilimler (Affective dispositions) 

Facione (1990) Facione (1998) 

Yorumlama (Interpretation) Meraklılık (Inquisitiveness) 

Analiz (Analysis)  Gerçeği arama (Truth-seeking) 

Değerlendirme (Evaluation)  Açık fikirlilik (Open-mindedness) 

Çıkarım yapma (Inference)  Sistemlilik (Systematicity) 

Açıklama (Explanation) Bilişsel Olgunlaşma (Cognitive Maturity) 

Öz düzenleme (Self-Regulation) Eleştirel düşünme gücüne güvenme 

(Critical thinking self-confidence) 

 

Eleştirel düşünmenin derslerde özellikle de sosyal bilimlerde geliştirilmesi için 

çok sayıda fırsat vardır. Öğretmenlerin bu fırsatları değerlendirmesi önemlidir. 

Kökdemir (2003a:3)’e göre matematikten farklı alanlar ve özellikle de sosyal 

bilimler söz konusu olduğunda eleştirel düşünme belki daha da önem kazanıyor. 

Çünkü sosyal bilimler sebep-sonuç ilişkilerini bulmak konusunda daha çok uğraşmak 

zorunda olan bilimlerdir. Değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkisi bazen o kadar 

karmaşık olur ki, iki değişken arasındaki bir ilişkiyi kaybetmek içten bile değildir. 

Eleştirel düşünmenin asıl önemi, özellikle sosyal bilimlerde var olması gereken 

sorgulama yeteneğini öğrencilere anlatabilmektir. Bu yüzden de ilköğretim 

döneminden başlamak üzere eleştirel düşünme becerileri geliştirilmelidir ve bu 

konuda çalışmalar yapılmalıdır. 

2.2.2. Eleştirel Dü şünme Stratejileri 

Paul, Binker, Jensen ve Kreklau (1990) eleştirel düşünmenin boyutlarını bir 

liste hâlinde geliştirmişler ve bunları üç kategoride toplamışlardır. Bu kategoriler, 

duyuşsal stratejiler, bilişsel stratejiler (makro yeterlikler) ve bilişsel stratejiler (mikro 

yeterlikler) olarak belirlenmiştir (Tablo 1.2). 
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Tablo 1.2.  Eleştirel dü şünmenin boyutlarını (Paul ve ark., 1990:60)  

 Duyuşsal stratejiler: 

s-1 Özgür (bağımsız) biçimde düşünme 

s-2 Birey merkezli veya toplum merkezli bakış açısı geliştirme 

s-3 Tarafsız düşünebilme deneyimleri geliştirme 

s-4 Duygular altında yatan düşünceleri ve düşünceler altında yatan duyguları keşfetme, 
bulma 

s-5 Entelektüel tevazu geliştirme ve uzak (geciktirici) değerlendirme yapma 

s-6 Entelektüel cesaret geliştirme 

s-7 Entelektüel dürüstlük ve doğruluk geliştirme 

s-8 Entelektüel azim geliştirme 

s-9 Akıl yürütürken kendine güven geliştirme 

  Bili şsel Stratejiler (Makro Yeterlikler): 

s-10 Genellemeler geliştirme ve aşırı basitleştirmelerden kaçınma 

s-11 Benzer durumları karşılaştırma ve sezişleri yeni durumlara transfer etme 

s-12 Bir bakış açısı geliştirme 

s-13 Sorunları, meseleleri veya inançları açıklama, açık hâle getirme 

s-14 Kelimelerin veya sözlerin anlamlarını açıklama ve analiz etme 

s-15 Değerlendirme için kriterler geliştirme 

s-16 Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini değerlendirme 

s-17 Derin biçimde sorgulama yapma 

s-18 Tartışmaları, yorumları, inançları veya teorileri analiz etme veya değerlendirme 

s-19 Çözümler üretme veya değerlendirme 

s-20 Aksiyonları veya politikaları analiz etme veya değerlendirme 

s-21 Eleştirel okuma: metinleri açıklama veya eleştirme 

s-22 Eleştirel dinleme: sessiz diyalog sanatı 

s-23 Disiplinler arası bağlantılar kurma 

s-24 Sokratik tartışma uygulamaları yapma 

s-25 Diyaloga dayalı akıl yürütme veya düşünme 

s-26 Diyalektik akıl yürütme 

  Bili şsel Stratejiler (Mikro Yeterlikler): 

s-27 Güncel uygulamalarla ilgili idealleri, amaçları karşılaştırma, kıyaslama  

s-28 düşünme hakkında tam, açık biçimde düşünme: eleştirel kelime hazinesi kullanma 

s-29 Önemli benzerlikleri ve farklılıkları belirleme, not etme 

s-30 Sayıltıları inceleme ve değerlendirme 

s-31 Đlgisiz gerçeklerden ilgili olanları ayırt etme 

s-32 Olası, makul yorumlar, tahminler veya sonuçlar çıkarma 

s-33 Kanıtları ve iddia edilen gerçekleri değerlendirme 

s-34 Çelişkileri tanıma, çelişkileri fark etme 

s-35 Doğurguları ve sonuçları keşfetme 
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Eleştirel düşünme bilgiyi etkili bir şekilde kazanma, değerlendirme ve kullanma 

yeteneklerine ve eğilimlerine dayanır. Demirel’e göre (2007:226) eleştirel 

düşünmenin beş boyutu bulunmaktadır: 

1. Tutarlılık: Eleştirel düşünen kişi düşüncelerindeki çelişkileri fark etmeli, bu 

çelişkileri de düzeltmek zorundadır. 

2. Birleştirme: Eleştirel düşünen birey düşünme boyutları arasında ilişkiler 

kurabilmelidir. 

3. Uygulayabilme: Eleştirel düşünen birey düşüncelerini bir model üzerinde 

uygulayabilmelidir. 

4. Yeterlilik: Eleştirel düşünen birey, deneyimlerini ve ulaştığı sonuçları 

gerçekçi temellere dayandırmalıdır. 

5. Đletişim kurabilme: Eleştirel düşünen birey düşünceleri etkili bir iletişimle, 

anlaşılır bir şekilde paylaşabilmelidir. 

2.3. Eleştirel Dü şünmenin Geliştirilmesi 

2.3.1. Eleştirel Dü şünme Öğretiminde Benimsenen Yaklaşımlar 

Eleştirel düşünme becerilerinin, eğitim sistemi içinde geliştirilmesinin önemi 

üzerine tüm eğitimciler fikir birli ği etmiş durumda iken bu becerilerin nasıl 

geliştirilebileceği konusunda ortak bir görüş bulunmamaktadır. Đlgili alan yazın, 

eleştirel düşünmeyi geliştirmek için yapılan tartışmalar ve yürütülen programları 

dikkate alarak dört temel yaklaşımdan söz etmektedir. Bu yaklaşımlar, konu tabanlı 

eğitim yaklaşımı, konuya entegre etme yaklaşımı, genel yaklaşım ve karma yaklaşım 

olarak dört ana başlık altında toplanabilir: 

A. Konu Tabanlı Eğitim Yakla şımı: Bu yaklaşım, öğretilmesi planlanan 

içerik birimi ile birlikte eleştirel düşünmenin de öğretilmesini öngörmektedir. Bu 

yaklaşımda eleştirel düşünmenin ilkeleri ve kuralları açık bir şekilde, içerik birimine 

paralel olarak öğrencilere verilmektedir (Glaser, 1984; McPeck, 1981; Akt: Akar 

Vural ve Kutlu, 2004:192) 

B. Konuya Entegre Etme Yaklaşımı (Đçerik Temelli Eleştirel Dü şünme 

Öğretimi): Bu yaklaşım birinci yaklaşıma benzemekle birlikte, içerik birimi ve 
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eleştirel düşünme ilke ve kurallarını bütünleştirmeyi önermektedir. Ancak bu kurallar 

ve ilkeler açık bir şekilde verilmemektedir. 

Eleştirel düşünme becerilerini alandan bağımsız bir şekilde öğretmek yerine, 

konu alanı ile bütünleştirilmi ş bir şekilde öğretmek daha anlamlıdır. Eleştirel 

düşünme üzerinde çalışmalar yapan eğitimcilerden Resnick (1987), Pauker (1987), 

Vincent Ryan Ruggiero (1988), Paul (2001) ve Elder (2001) de eleştirel düşünmenin 

konuya entegre etme yaklaşımı ile öğretilmesi gerektiğini savunmaktadır (Akt: 

Sünbül, 2007:271). 

Paul ve Elder (2001) eleştirel düşünmenin öğelerinin bu konuda bize yol 

gösterdiğini belirtmektedirler. Aşağıda eleştirel düşünmenin öğeleri ve bu öğelerin 

öğrenmeye nasıl kılavuzluk ettiği açıklanmaktadır (Akt: Doğanay ve Ünal, 2006). 

• Tüm düşünmelerin bir amacı vardır.  

• Tüm düşünmeler en az bir soruya odaklanır.  

• Tüm düşünmeler bilgi gerektirir.  

• Tüm düşünmeler kavramları gerektirir.  

• Tüm düşünmeler çıkarımlar içerir.  

• Tüm düşünmeler bazı sayıltılar içerir.  

• Tüm düşünmeler doğurgular içerir.  

• Tüm düşünmeler bir görüş açısı içerir. 

C. Beceri Temelli Öğretim (Genel Yaklaşım): Konu tabanlı öğretimden 

tamamen farklı biçimde yapılandırılmıştır. Eleştirel düşünme becerileri okulda 

verilen ders içerikleri dışında (non-school context) bir içerik temel alınarak 

geliştirilen, beceri temelli program niteliğindedir. Kruse ve Prenssesisen (1987) ve 

Sternburg ve Bhana (1986) bu yaklaşımın savunucularıdır. Eleştirel düşünme 

alanının öncülerinden Ennis (1991), eleştirel düşünmenin on iki boyutunu belirterek, 

bunların öğretilebilir ve transfer edilebilir beceriler olduğunu belirtmiştir. Ennis 

(1991)’e göre eleştirel düşünme beceri temelli öğretilmelidir. Beceri temelli 

öğretildiğinde, konu içerisindeki temel disiplinlerin tekrarlanmasından kaçınılmış 

olur ve aynı zamanda kazanılan bilişsel becerilerin diğer derslere uygulanması ve o 
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dersler tarafından desteklenmesi daha kolay olur (Akt: Sünbül, 2007:271).  

D. Karma Yaklaşım: Ennis (1989) ile Perkins ve Solomon (1989)’un da 

benimsedikleri bu yaklaşım hem konu tabanlı yaklaşım hem de genel yaklaşımın 

birlikte kullanılmasını öngörmektedir (Akt: Akar Vural ve Kutlu, 2004:192). 

2.3.2. Eleştirel Dü şünme Öğretiminde Öğretmenin Rolü 

Çağdaş kuramlardan “yapıcı” kurama göre, öğrenme insan zihninde bir 

yapılanma sonucu meydana gelir. Birey dışarıdan gelen uyarıcıları aktif olarak 

özümler ve davranış oluşturur. Dolayısıyla bu kurama göre her öğrenci öğrenme 

sürecinde aktif hale getirilmeli ve kendi öğrenmesinden sorumlu olmalıdır. Bu 

nedenle öğretmen yöntem çeşitlili ğine gitmeli ve problem çözmeye dayalı öğrenme 

gibi çağdaş öğretim yöntemlerine yer vererek öğrencilerin daha yaratıcı ve eleştirel 

düşünmesini sağlamalıdır (Aybek, 2006). 

Demirel ve Şahinel (2005) eleştirel düşünme öğretiminde öğretmenin rolünü 

şöyle açıklamaktadır: 

• Birey olarak her gencin değerini ve önemini kabul etmek 

• Ortak varılmış kararların sağlamlığına inanmak 

• Gençlerin kendi problemlerini karşılama ve çözme yeteneklerine inanmak 

• Demokratik işleyişin görünüşteki yavaşlığı karşısında sabırlı olmak 

• Bu anlayışların ışığı altında bir öğretmen: 

• Öğrencilerin sınıf etkinliklerini ve hatta amaçlarını tartışma ve tercih yoluyla 

saptamada geniş çapta paydaş olmalarına izin vermeli. 

• Gittikçe artacak bir şekilde öğrencilerin kendi davranma yollarını kendi kararlarına 

dayandırmaları için izin vermeli ve onlara olanaklar hazırlamalı, 

• Belli bazı davranma yollarının gereğini söyleyip durmak yerine onları gerektikçe 

öğrenciye örneklerle, eleştirilerle, açıklamalarla göstermeli ya da yaptırmalı, 

öğrencilerin bireyler olarak yeteneklerini ortaya çıkarmaları, geliştirmeleri ve 

bunlardan faydalanmaları için olanaklar sağlamalı, 

• Sınıf içi ve dışı etkinliklerde, öğrenci katılımını ve kişisel girişimini özendirme 

yoluyla işbirliği içinde hoş bir ortamda öğrencilerle çalışmalıdır. 
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Gürkaynak, Üstel ve Gülgöz (2003) de eleştirel düşünmenin kolaylaştırıcısı bir 

öğretmenden beklentilerini aşağıdaki gibi belirtmişlerdir: 

• Anlatan, kapalı uçlu sorular soran, anlattığı gibi geri isteyen, sessizlik, usluluk, 

boyun eğme, itaat bekleyen, bazen de bağıran, azarlayan, tüm doğruları ve her 

zaman bilen o bildik öğretmen rolünden uzak durmasına yarayacak bir zihniyet 

dönüşümü 

• Ders kitaplarının ve ders programlarının ötesine geçebilme 

• Sınıf içi atmosferi adil, insan haklarına dayalı, şiddet ve dayatmadan uzak olacak 

biçimde dönüştürme 

• Her türlü eğitimi insan hakları ruhuyla yapma, öğrenciye ve görüşlerine saygı 

(Lafta değil davranışta: Örneğin, düşünmesi, karar vermesi, görüşlerini dile 

getirmesi için öğrenciye zaman tanıma) 

• Etkileşimsel yöntemleri, öğrencinin eleştirel düşünme becerilerine yaptığı katkıyı 

anlayarak, inanarak kullanma 

• Bilginin yaşamla bağlarını kurma 

• “Yansız” değil “Sınıfta tartışmaya katılan ama yönlendirmeyen” olma 

• Kolaylaştırıcılık becerilerine sahip olma 

• Yaşını, statüsünü, konumunu kullanarak öğrenciyi ezmeme (Bir başka deyişle, 

gücünü kötüye kullanmama) 

• Farkında bile olmadan kendi görüşünü dayatabileceğini bilme 

• “Tartışmayı” “mış gibi” yaptırıp vicdanını rahatlatmama, az bir tartışmamsıdan 

sonra, sanki sınıf bir karara varmış gibi yapmama, yani aslında henüz 

varılmamış bir anlaşma/uzlaşma sağlamaya ya da bunu çabuklaştırmaya 

çalışmama. 

• Her akşam o günü – sınıftaki tutumunu, yarattığı atmosferi, ulaşılan/ulaşılamayan 

erekleri, vb. – yansıtıcı düşünme ve/ ya da bu konularda bir meslektaşıyla 

yansıtıcı diyaloga girme. 
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Eleştirel düşünmeye dayalı eğitim ile ilgili çeşitli yayınlar ve araştırmalar 

mevcuttur. Bunların tümü büyük hacimler teşkil eder. Bu geniş literatür havuzunda 

konumuzun yöntemini ve sonuçlarını tartışmaya yarayacak olan bir kısmı aşağıda 

bahsedilmiştir. 

2.4. Đlgili Yayınlar ve Ara ştırmalar 

Eleştirel düşünmeyi konu alan çalışmaların sayısı çoktur. Özelikle yabancı 

dillerde yayınlanan çalışmalar olukça fazladır. Bu çalışmalar incelendiğinde eleştirel 

düşünmeyle ilgili sağlık alanında yapılan araştırmaların, eğitim, felsefe ve psikoloji 

alanlarında yapılan araştırmalardan çok fazla olduğu dikkat çekmektedir. Bununla 

birlikte Türkiye’de eleştirel düşünmeyle ilgili yapılan araştırmaların sayısı çok 

sınırlıdır. Đlgili yayınlar ve araştırmalar, "Türkiye' de Yapılan Đlgili Yayınlar ve 

Araştırmalar" ile "Türkiye Dışında Yapılan Đlgili Yayınlar ve Araştırmalar" olmak 

üzere iki başlık altında incelenmiş ve seçilen bazı araştırmaların özetlerine, 

araştırmacıların soy isimlerinin alfabetik sıralarına göre maddeler halinde yer 

verilmiştir. 

 

Türkiye' de Yapılan Đlgili Yayınlar ve Araştırmalar 

Alkaya (2006) “Eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen bilgisi 

öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi” adlı yüksek lisans tezini 

Mardin-Dargeçit ilçesinin bir ilköğretim okulunda bulunan iki 4.sınıf şubesinde 

gerçekleştirmiştir. Araştırmayı öntest-sontest kontrol gruplu deneme modelinde 

tasarlamıştır. Deney grubunda öğrenci takımları başarı bölümleri tekniğiyle birlikte 

eleştirel düşünme becerileri öğretimi uygulamıştır, kontrol grubunda ise geleneksel 

yapıdaki fen öğretimi uygulamıştır. Araştırmanın bulgularında deney grubunda 

uygulanan öğrenci takımları basarı bölümleri tekniğiyle birlikte kullanılan eleştirel 

düşünme becerileri öğretiminin, kontrol grubunda uygulanan geleneksel öğretime 

göre öğrencilerin akademik başarıları, eleştirel düşünme becerileri üzerinde daha 

etkili olduğu gözlenmiştir. 

“Konu ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğretmen adaylarının 

eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine etkisi” adlı çalışmasında Aybek (2006), Sosyal 
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Bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine; Edward De 

Bono’nun beceri temelli Cort1 düşünme programı ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 

dersinde konu temelli yaklaşımla öğretilecek eleştirel düşünme programının etkisini 

araştırmıştır. Cort1 düşünme programı uygulanan grup eleştirel düşünme becerilerini 

ve kavramını daha iyi açıkladığı ve derste yapılan etkinliklere karşı daha olumlu 

tutum sergilediği görülmüştür. Konu temelli eleştirel düşünme programının 

uygulandığı grubun ise eleştirel düşünme kavramına ilişkin algılarının daha düşük 

olmasına rağmen konuyu daha iyi ve ezberden uzak bir öğretim ortamında 

öğrendiklerini gördükleri zaman dersin işlenişine yönelik olumlu düşünceler içerisine 

girdikleri, derse aktif olarak ve zevk alarak katıldıkları görülmüştür. 

Aybek (2007) “Eleştirel düşünme öğretiminde öğretmenin rolü” adlı 

çalışmasında kısaca eleştirel düşünmenin ne olduğu ve önemi üzerinde durarak, 

eleştirel düşünmenin öğretiminde öğretmenin rolünü tartışmıştır. Sonuç olarak; 

öncellikle öğretmenlerin eleştirel düşünülebilen bir ortam yaratabilmesi ve eleştirel 

düşünen, sorgulayan bireyler yetiştirilmesi için gerek hizmet öncesi gerekse hizmet 

sonrasında, eleştirel düşünme bilgi ve becerisini geliştirecek şekilde sürekli olarak 

yetiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Demir (2006) “Đlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin Sosyal 

Bilgiler derslerinde eleştirel düşünme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesi” adlı betimleyici çalışmanın evrenini, Ankara Đli sınırları içerisinde 

bulunan merkez ilçelerdeki Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı ilköğretim okullarının 

dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Oranlı küme örnekleme 

yapılarak tespit edilen araştırmanın örneklemi ise 20 ilköğretim okulunun dördüncü 

ve beşinci sınıf öğrencilerinden (n=2488) oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda 

genel olarak öğrencilerin yüksek düzey eleştirel düşünme becerilerine sahip oldukları 

ve öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin sınıf düzeyi ile sosyal bilgiler 

programı değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı ortaya çıkmıştır. 

Güven ve Kürüm (2008) “Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel 

düşünme eğilimleri arasındaki ilişki” adlı çalışmalarını, 2003–2004 öğretim yılı 

bahar döneminde, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 251 

öğrenci üzerinde gerçekleştirilmi şlerdir. Tarama modelinde gerçekleştirilen 

araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri ile 
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eleştirel düşünme eğilimleri arasında belli bir düzeyde ilişki olduğu belirlemişlerdir. 

Güzel (2005) tarafından yapılan bir araştırmada deney grubunda eleştirel 

düşünme becerilerine dayalı Sosyal Bilgiler öğretimi uygulanırken, kontrol grubunda 

geleneksel yapıdaki Sosyal Bilgiler öğretimi uygulanmıştır. Sonuç olarak da eleştirel 

düşünme becerilerini temele alan Sosyal Bilgiler öğretiminin, geleneksel öğretime 

göre öğrencilerin akademik başarılarında, eleştirel düşünme becerilerinde, derse karsı 

tutumlarında ve bunların kalıcılığı üzerinde daha etkili olduğu gözlenmiştir. 

Kaloç (2005) yaptığı bir çalışmada Bitlis ili orta öğretim kurumlarında öğrenim 

gören dokuzuncu sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme gücü düzeylerini ve eleştirel 

düşünme gücü düzeylerini oluşturan becerileri etkileyen etmenleri belirlemeyi 

amaçlamıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin eleştirel düşünme gücü düzeylerinin 

okullara göre farklılık gösterdiği ve eleştirel düşünme gücü düzeylerinin kitap ve 

gazete okuma gibi etkinliklerden etkilendiği saptanmıştır. 

Keskin (2006) çalışmasında altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünce 

yeteneklerini geliştirme de performansa dayalı öğrenme ve değerlendirme tekniğinin 

etkisi araştırmıştır. Araştırmacı gelişigüzel bir sınıf belirlemiş ve bu sınıftan beş 

öğrenciyi gelişigüzel seçmiştir. Öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma 

becerileri rubrikler aracılığıyla değerlendirmiştir. Eleştirel düşünce becerilerinin 

belirlemesine yönelik kapalı uçlu bir anket her ayın sonunda katılımcılara 

sunulmuştur. Anketten edinilen bilgilerin desteklenmesi için, rubrikler kullanılmış, 

katılımcılarla görüşülmüş, gözlemler yapılmış ve araştırmacının gözlem defterindeki 

notlardan yararlanılmıştır. Örnek olay incelemesi kapsamında, veriler betimsel olarak 

ifade edilmiştir. Niteliksel verilerden ortaya çıkan araştırma bulguları, performansa 

dayalı öğrenme ve değerlendirme tekniğinin altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel 

düşünme becerilerini geliştirdiklerini göstermiştir. 

Karadeniz (2006) “Liselerde eleştirel düşünme eğitimi” adlı çalışmasında 

Türkiye’de eleştirel düşünme eğitiminin ne düzeyde olduğunu tespit etmeyi, 

öğretmen tutumlarının öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisini ortaya 

koymayı ve eleştirel düşünme eğitiminin liselerde nasıl gerçekleştirilebileceğine dair 

yeni tekliflerde bulunmayı amaçlamıştır. Kırşehir’de üç lisede görev yapan 100 

öğretmen ile yapılan anket çalışması sonucunda, “öğretim programları ile öğretmen 

tutumları” arasında bir ilişki olduğu, “öğretmen tutumlarının cinsiyete etkisi” olduğu 



- 23 - 

 

ve “öğretim programlarının öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi” olduğu 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Koray, Köksal, Özdemir ve Presley (2007) yaptıkları bir çalışmada yaratıcı ve 

eleştirel düşünme temelli fen laboratuarı uygulamalarının sınıf öğretmeni adaylarının 

bilimsel süreç becerileri ve akademik başarı düzeylerine etkisini incelemişlerdir. 

Deney grubunda, laboratuar uygulamaları, yaratıcı ve eleştirel düşünme temelli 

yapılırken, kontrol grubunda, geleneksel laboratuar uygulamaları gerçekleştirilmi ştir. 

Bu çalışmanın sonucunda, deney grubundaki öğretmen adaylarının akademik başarı 

açısından, kontrol grubundaki öğretmen adaylarından anlamlı bir şekilde daha 

başarılı ve bilimsel süreç becerisi açısından da anlamlı bir şekilde daha gelişmiş 

oldukları belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular dikkate alınarak, fen eğitimi 

açısından, sonuçlar tartışılmıştır. 

Kökdemir (2003b) “Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme” 

adlı çalışmasında üniversite öğrencilerinin belirsizlik durumlarında karar verirken 

kullandıkları çözüm yollarının neler olduğu, eleştirel düşünme ve karar verme 

süreçleri arasındaki ilişkinin nasıl olduğu ve eleştirel düşünme eğitiminin üniversite 

öğrencilerinin eleştirel düşünme kapasitelerini olumlu yönde etkileyip etkilemediği 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmayı Başkent Üniversitesi öğrencileri ile 

yapmıştır. Çalışmada kullanılmak amacıyla, California eleştirel düşünme eğilimi 

ölçeği Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, eleştirel düşünme eğilimi 

yüksek olan deneklerin, düşük olanlara kıyasla bütün karar verme problemlerinde 

olmasa bile, özellikle olasılık tabanlı problemlerde daha rasyonel kadar verdikleri 

bulunmuş ve psikolojiye giriş ile eleştirel düşünme dersi alan üniversite 

öğrencilerinin, eleştirel düşünme eğilimlerinin bu tür bir eğitim almayanlara kıyasla 

yükseldiği görülmüştür. 

Kurnaz ve Sünbül (2008) tarafından yapılan bir çalışmada “Đlköğretim beşinci 

sınıf Sosyal Bilgiler dersinde beceri temelli, içerik temelli ve öğretmen kılavuz 

kitaplarına dayalı eleştirel düşünme becerisi öğretim etkinliklerinin uygulandığı 

gruplardaki öğrencilerin; eleştirel düşünme becerileri, erişi ve tutumları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu deneysel araştırma 

Konya’nın Çumra ilçesi Alibeyhüyüğü ve Đçeriçumra kasabalarında bulunan 

ilköğretim beşinci sınıflarında gerçekleştirilmi ştir. Araştırmada iki deney grubu, bir 
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kontrol grubu yer almıştır. Araştırma sonunda; öğrencilerin eleştirel düşünme 

becerilerini geliştirilmesinde en etkili yöntemin beceri temelli eleştirel düşünme 

öğretimi olduğu ve öğrencilerin Sosyal Bilgiler erişilerinin artırılmasında en etkili 

yaklaşımın içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

öğrencilerin eleştirel düşünme öz-değerlendirmelerinin geliştirilmesinde içerik ve 

beceri temelli eleştirel düşünme öğretimi etkinliklerinin eşit düzeyde etkilediği, 

içerik ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretimi etkinliklerinin her ikisinin de 

öğrencilerin eleştirel düşünmeye ilişkin tutumlarını olumlu yönde etkilediği 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Mecit (2006)  tarafından yapılan çalışmada 7E öğrenme evresi modelinin 

ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme yeteneği gelişimine etkisi 

incelenmiştir. Çalışmaya Sakarya’da özel bir ilköğretim okulundaki aynı Fen ve 

Teknoloji dersi öğretmenine ait iki ayrı sınıfta okuyan toplam 46 besinci sınıf 

örgencisi katılmıştır. Kontrol grubundaki öğrenciler geleneksel yöntem ile ders 

islerken, deney grubunda sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımını temel alan 7E 

öğrenme evresi modeli kullanılmıştır. Sonuç olarak sorgulamaya dayalı 7E öğrenme 

evresi modeli öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri gelişimini olumlu etkilemiştir. 

Öte yandan, cinsiyet ve aile gelir düzeyi değişkenleri açısından örgencilerin 

gelişimlerinde anlamlı bir etki bulunamamıştır. 

Özdemir (2005) “Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin 

çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi” adlı çalışmasını üniversite 

öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin ne düzeyde olduğu ve cinsiyete, 

doğum yerine, anne ve baba öğrenim durumuna ve gelir durumuna göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını ortaya koymaya yönelik olarak gerçekleştirilmi ştir. Araştırmanın 

örneklemini Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesinde okuyan 128 öğrenci 

oluşturmuştur. Çalışmanın bulgularında, öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi 

bakımından orta düzeyde oldukları ve eleştirel düşünme becerisine sahip olma 

durumlarının cinsiyet, doğum yeri, anne baba öğrenim durumu ve gelir durumu 

değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği sonucuna ulaşmıştır. 

Özüberk  (2002) yaptığı bir çalışmada, öğrencilerin eleştirel düşünme 

becerilerini geliştirmeye yönelik Feuerstein'in Aracılı Zenginleştirme Programı temel 

alınarak hazırlanan programın, lise birinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme 
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becerilerine etkisini sınamayı amaçlamıştır. Çalışma lise birinci sınıf öğrencileri 

üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada, 20 deney ve 20 kontrol grubu olmak üzere 

toplam 40 öğrenci ile çalışılmıştır. Araştırmacı sürecin sonunda, öğrencilerin eleştirel 

düşünme yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan programın, 

öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerinin varsayımların farkına varma boyutu 

üzerinde etkili olduğunu, ölçülen diğer boyutlar açısından ise etkili olmadığı 

sonucunu ortaya koymuştur. 

Seferoğlu ve Akbıyık (2006) “Eleştirel düşünme ve öğretimi” adlı 

çalışmalarında eleştirel düşünme konusunu ele almışlardır. Bu bağlamda öncelikle 

düşünme becerileri ve eleştirel düşünme kavramlarına açıklık getirilmiş daha sonra 

eleştirel düşünme kavramının eğitim programlarındaki yeri ve önemini 

irdelemişlerdir. Son olarak eleştirel düşünme becerilerinin eğitiminin değişik yönleri 

ayrıntılarıyla incelemişlerdir. 

Türnüklü ve Yeşildere (2005) yaptıkları araştırmada ilköğretim matematik 

öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim ve becerilerini belirlemeyi 

amaçlamıştır. Bir eleştirel düşünme ölçeği ve matematiksel eleştirel düşünme 

problemleri veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çalışma grubu Türkiye’nin 

batısında yer alan bir büyük üniversiteden seçilmiştir. 227 matematik öğretmen adayı 

bu çalışmaya katılmıştır. Verilerin analizleri sonucunda, öğretmen adaylarının 

eleştirel düşünme eğilimleri pozitif yönde fakat yeterince yüksek çıkmamıştır. Ayrıca 

eleştirel düşünme eğilim ölçeği sonuçları ve matematiksel eleştirel düşünme 

problemleri sonuçları bir uyum göstermiştir. Araştırmacılar elde edilen bu sonuçları 

dikkate alarak, öğretmen adaylarının güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmıştır. 

 

Türkiye Dışında Yapılan Đlgili Yayınlar ve Araştırmalar 

Burke ve Williams (2008) yaptıkları araştırmalarında okullarda düşünme 

eğitimini öğretmenin gittikçe popülerliğinin arttığı günümüzde konunun içeriğiyle 

beraber düşünme becerilerini öğretmenin daha etkili olduğu görüşünü savunmuştur. 

Çalışma sekiz haftalık sürede altı okuldaki 178 yedinci sınıf (11-12 yaş) öğrencisiyle 

sürdürülmüştür. Ön test ve son testler ile kontrol edildiğinde öğrencilerin konunun 

içeriğinde ve işbirliği ile birlikte eleştirel düşünmeyi daha iyi öğrendikleri 

görülmüştür. 
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Collier, Guenther ve Veerman (2002) yaptıkları çalışmada bir takım eğitimsel 

stratejiler uygulayarak çocukların eleştirel düşünmesini geliştirmeyi amaçlamıştır. 

Erken çocukluk özel eğitim programı, ana sınıfı ve sekizinci sınıf bilim sınıfı 

üzerinde çalışmıştır. Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerindeki eksiklik 

öğretmenlerin kontrol listeleri ile öğretmen ve anne-babanın anket görüşme 

sonuçlarından belgelenmiştir. Yazarlar olası sebeplerin analizini yaptıklarında 

öğrencilerin sınıfta sürekli bir şekilde eleştirel düşünme becerilerini kullanmaya 

mecbur kalmadığını ortaya çıkardı. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini 

geliştirmek için on bir haftalık bir uygulamada çevresel iyileştirme, grafik 

düzenleme, günlük tutma, problem temelli öğrenme, teknoloji ve soru sorma 

teknikleri gibi eğitimsel stratejiler kullanılmıştır. Öğretmenler öğrencilerin 

gelişimine uygun aktivitelerde, bireysel küçük ya da tüm gruplarda ve problem 

çözme aktivitelerinde eleştirel düşünme kavram ve becerilerini kazanmalarında 

yardımcı olmuştur. Sıralama, hatırlatma, tasvir etme, problem çözme, tahmin etme ve 

hesaplama konuları hakkında ön test ve son test verileri toplanmıştır. Uygulama 

sonrası veri sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin büyük kısmının eleştirel düşünme 

becerilerinde olumlu gelişmeler görülmüştür. 

Grosser ve Lombard (2008) öğretmen adaylarının eleştirel düşünme yetenekleri 

ve kültürler arasındaki ilişki hakkındaki çalışmalarında Güney Afrika’da 114 kişilik 

karma bir üniversite birinci sınıf öğretmen adayı grubu ile çalışmışlardır. Çalışma 

sonucunda öğretmen adaylarının hatırı sayılır düzeyde bir kısmının eleştirel düşünme 

becerilerini uygulamada henüz yeterli olmadıkları görülmüştür. Eleştirel düşünme 

yeteneklerinin uygulanmasında öğretmen adaylarının başarılı olmasında onların 

içinden geldikleri kültürün eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye hazırlamış 

olup olmadığının etkisi üzerinde durulmuştur. 

Hofreiter, Monroe ve Stein (2007) çevresel bağlamda eleştirel düşünmenin 

öğretilmesi ve değerlendirilmesi konusundaki çalışmalarında, üniversite 

öğrencilerine başta uygun ve mantıksal bir akıl yürütme modeli olarak eleştirel 

düşünmeyi ve eleştirel düşünme becerilerinin ne zaman ve nasıl kullanılacağını 

öğretmişlerdir. Ayrıca, kritik düşünmenin neden önemli olduğunu açıklamışlar ve 

öğrencilerin uygulamalarına izin vermişlerdir. Araştırma sürecinde Delphi projesinde 

belirlenen eleştirel düşünme becerileri temele alınmıştır. Sonuçlar nicel ve nitel 
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verilere dayandırılmıştır. Öğrencilere yazma (deneme) temelli bir öğretim yapılmış 

ve ön test son test olarak bir makaleyi yorumlamaları istenmiştir. Öğrencilerin 

puanları (n=16) eşleştirilmi ş örnekler için t testi kullanılarak karşılaştırılmış ve son 

test skorları, ön test becerilerine göre daha yüksek bulunmuştur. Lisans 

öğrencilerinin deneyimleri ve eleştirel düşünme becerilerini algılamaları niteliksel 

açıdan görüşmeler kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca öz düzenleme, analiz ve 

değerlendirme becerilerinde önemli gelişmeler görülmüştür. Diğer çalışmalardan 

farklı olarak bu çalışma, duygu ve ahlakın eleştirel düşünmede etkili olduğunu 

savunmuştur. 

Ku (2009) çalışmasında çoktan seçmeli (WGCTA ve CCTST gibi) testlerin 

genel olarak eleştirel düşünmenin bilişsel yönünü daha çok ölçtüğünü fakat eleştirel 

düşünmenin eğilimlerini ölçmediğini savunmuştur. Çoktan seçmeli sorularda bir tane 

doğru cevap olduğu için testi yapanın eleştirel düşünme eğilimini yansıtmadığını 

söylemiştir. Aynı zamanda Ku’ya göre ölçek sadece açık uçlu sorulardan 

oluştuğunda da yazmada yetenekli olanları kayırmaktadır. Sonuç olarak eleştirel 

düşünmeyi değerlendirme yöntemleri üzerine yaptığı çalışmasında çoktan seçmeli ile 

açık uçlu soruların birlikte kullanıldığı testlerin kullanımında fayda görmüştür. 

Mason (2007) eleştirel düşünme ve öğrenimi konulu çalışmasında eleştirel 

düşünme alanındaki Siegel, Enis, Paul, McPeck ve Martin gibi düşünürler arasındaki 

farklı düşüncelerden doğan tartışmaları konu almıştır ve düşünme çeşitlerini, farklı 

düşünme stillerini, eleştirel düşünme ve öğrenimi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

McMahon (2009) yaptığı çalışmasında zengin teknolojik imkânlarla dolu bir 

öğrenme ortamında çalışma ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Çalışmaya bir okuldaki personel ve öğrenciler katılmıştır. McMahon’a 

göre teknolojik bir çevrede ne kadar vakit geçirilirse eleştirel düşünmeye etkisi de bir 

o kadar artıyor. Đyi gelişmiş bilgisayar kullanma becerilerine sahip olan öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerilerinde daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Sonuç 

olarak çevresel faktörler ve eleştirel düşünme arasında anlamlı korelasyon 

görülmüştür. Düşünme becerilerini geliştirmek için okullarda tüm öğrenim alanlarına 

teknolojinin entegre edilmesi gerektiği önerilmiştir. 

Miller (2004) eczacılık öğrencileri ile yaptığı “Eleştirel Düşünmenin Bir 

Değerlendirmesi” isimli çalışmasında CCTS ile literatür değerlendirmesinin 
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değerlendirilip değerlendirilmediği üzerine çalışmıştır. CCTST’nin öğrencilerin daha 

uzmanca düşünüp düşünmediklerini kestirmede pek de yararlı olmadığı sonucuna 

varılmıştır. 

Overton (1993) doktora tezinde düşünme becerilerini öğretmenin ikinci, 

dördüncü ve altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerindeki 

gelişimlerini ve akademik başarıları üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bu araştırma 

yarı deneysel yapılmıştır ve deney-kontrol gruplarında 41’er öğrenci ile çalışılmıştır. 

Ön test son test sonuçlarına bakıldığında ikinci sınıf seviyesinde eleştirel düşünme 

düzeyinde anlamlı farklılıklara ulaşılamazken, dördüncü sınıf düzeyinde üretken 

düşünme, iletişim, matematik ve dil alanlarında akademik başarıda anlamlı farklılık 

görülmüştür. Altıncı sınıf seviyesindekilerde de üretken düşünme, karar verme ve 

planlama yetenekleri alanlarında anlamlı farklılık görülmüştür. 

Renaud ve Murray (2008) çalışmalarında eleştirel düşünme testinin genel konular 

yerine konuya özel sorular içerdiği zaman daha etkili ve geçerli sonuçlar elde edildiği 

görüşünü savunmuştur. Bu araştırmada 190 birinci sınıf psikoloji öğrencisi ile 

çalışılmıştır. Uygulanan testin ilk on sorusu Watson Glaser Eleştirel Düşünme 

ölçeğinden alınmıştır ve testin bir kısmı genel sorulardan bir kısmı konuya yönelik 

sorulardan oluşmaktadır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerindeki kazançları, 

konunun içeriğine göre sorular sorularak daha iyi ölçülmüştür. Örneğin dört yıl boyunca 

eleştirel düşünme becerisindeki artış genel sorularla ölçülebilir ama bir eğitim-öğretim 

dönemi gibi kısa zamandaki ölçümlerde konuya özel sorularla daha iyi ölçülebilir. 

Yang ve Chung (2009) yaptıkları çalışmada vatandaşlık dersi alan sekizinci 

sınıftaki 34 öğrenci üzerinde çalıştılar. Kontrol grubu geleneksel öğretim ve ders 

kitabını takip etmiştir. Deney grubunda ise Paul’un stratejilerini temele almış ve 

derslerde grup tartışmalarına, sonuç çıkarmalara, yazılı-sözlü birçok seçeneğe yer 

vermiştir. Konuyla ilgili hikâyeler öğrencilerin hayat tecrübelerine göre oluşturulmuş 

ve özellikle tartışmalar öğrenci odaklı olup öğretmenler müdahale etmemiştir. 

Eleştirel düşünme becerilerini ölçmek için beş alt kümede yirmi dört soruyu içeren 

TCTS-PS’yi kullanmış ve eleştirel düşünme eğilimlerini ölçmek için CTDI 

yapmıştır. Ayrıca öğrencilerle görüşmeler yapmıştır. Sonuçta eleştirel düşünme 

becerileri ve eğilimleri gelişimine baktığında deney grubunda anlamlı fark 

görülmüştür. 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEM Đ 

 

Bu bölümde; araştırmanın modeli, katılımcıların tanıtımı, araştırmada 

kullanılan veri toplama araçlarının geliştirilmesi, deney ve kontrol gruplarında 

deneysel işlem basamakları ve verilerin toplanması açıklanmıştır. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma deneysel yöntemin öntest-sontest kontrol gruplu modeli esas 

alınarak yapılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel yaklaşım birlikte kullanılmıştır. 

Araştırmada iki grup ile çalışılmış, araştırmanın yapıldığı gruplardaki tüm 

uygulamalar araştırmacı tarafından gerçekleştirilmi ştir. 

Uygulama kontrol ve deney gruplarında ön testin uygulanması ile başlamıştır. 

Beş haftalık sürede 25 ders saatini içeren uygulama bitiminde tüm gruplara son test 

uygulanmıştır. 

Öğrencilerin erişilerini ölçmek için hazırlanan başarı testi, konuya özel sorular 

içermesinin daha etkili ve geçerli sonuçlar vereceği (Renaud & Murray, 2008) 

dikkate alınarak, ders planları için seçilen konuları içermektedir. Ayrıca testin 

içeriğinde öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerini daha iyi ölçmek için literatürde 

önerildiği gibi (Halpern, 2007; Adams, Whitlow, Stower ve Jhonson, 1996; Akt: Ku, 

2009) çoktan seçmeli, açık uçlu ve doğru-yanlış sorularına yer verilmiştir. 

Đlköğretim birinci kademedeki öğrencilere eleştirel düşünme öğretiminin konu 

temelli yapılmasının daha etkili olacağı düşünülerek, Hayat Bilgisi dersinde seçilen 

konuların eleştirel düşünme stratejilerine entegre edilmesiyle ortaya çıkarılan ders 

planları uygulanmıştır.  

Araştırma deney grubunda içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi 

yapılmıştır. Bu grupta, ilköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersi “Benim eşsiz 

yuvam” temasında yer alan “Kim kime benziyor?, Benim de bir fikrim var, Ailem ve 

ben, Eşyaların dili, Beş duyu, Sinirlerine hakim ol, Çalışıyorum, Bana 
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güvenebilirsiniz ve Hayır diyebilirim” konularına uygun olarak geliştirilen ve 

eleştirel düşünme becerilerini kazandırmayı amaçlayan etkinlikler kullanılarak Hayat 

Bilgisi öğretimi yapılmıştır. 

Kontrol grubunda ise ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersi programının 

uygulanmasında ders planı yerine geçen ve ülkemizin tüm ilköğretim ikinci 

sınıflarında kullanılan öğretmen kılavuz kitabına dayalı etkinlikler aynen 

uygulanmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma yaklaşımının “görüşme” ve “gözlem” 

yöntemlerinden yararlanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman 

analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde konmasına yönelik nitel bir sürecin 

izlendiği araştırma olarak tanımlanır. Gözlem, herhangi bir ortamda ya da kurumda 

oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. 

Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren 

yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Görüşme, önceden 

belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı 

karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim sürecidir (Stewart ve Cash, 1985; Akt: Yıldırım 

ve Şimşek, 2005). 

Araştırmada deney grubundaki öğrencilere yarı yapılandırılmış yazılı görüşme 

yapılarak uygulanan etkinliklere ve eleştirel düşünmeye ilişkin görüşleri alınmış, 

böylece öğrenci tutumları hakkında veriler toplanmıştır. Uygulanan etkinliklerle ve 

öğrencilerin eleştirel düşünmeye karşı tutumları ile eleştirel düşünme becerilerini 

kullanabilmeleri ile ilgili durumlarını belirlemek için uygulama yapılan sınıfın 

öğretmeni ile de yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşme sırasında ses 

kayıt cihazı kullanılmış ve not tutulmuştur. Öğretmen ve öğrenciler ile görüşme 

yapılarak, öğrencilerin tutumlarının daha net bir şekilde tespit edilmesi yoluna 

gidilmiştir. 

Uygulamalar süresince deney grubunda eleştirel düşünme stratejilerinin 

öğrenciler tarafından kullanılma oranını belirlemeye yönelik gözlem yapılmıştır ve 

hazırlanan gözlem formlarına işlenmiştir. 
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3.2. Katılımcılar 

Bu araştırmada deneysel yöntem kullanıldığından evren ve örneklem tayinine 

gidilmemiştir. 2008-2009 öğretim yılı Bahar döneminde Konya ili Merkez ilçesine 

bağlı bir kasabadaki ilköğretim okulundaki ikinci sınıf öğrencileriyle çalışılmıştır. 

Ayrıca katılımcılar sunulan öğretim yaklaşımını öğrenme ve uygulamada 

isteklidirler. Yung ve Chung (2008)’ın da belirttiği gibi eleştirel düşünmeyi 

geliştirmek için öğrencinin ilgisini ve motivasyonunu sağlamak önemlidir. 

3.2.1 Araştırma Gruplarının Denkli ğine Đlişkin Bilgiler 

Araştırma grupları, Konya ili Selçuklu ilçesine bağlı Tepeköy 

Kasabası/Tepeköy Đlköğretim Okulundaki üç tane ikinci sınıf şubesinden ikisi; biri 

deney biri kontrol grubu olacak şekilde, random atama ile belirlenmiştir. Grupların 

belirlenmesinde, deney ve kontrol grubuna uygulanan ilköğretim ikinci sınıf Hayat 

Bilgisi başarı testi puanları arasında fark olmamasına dikkat edilmiştir. Hangi sınıfta 

kılavuz kitabın ya da eleştirel düşünme becerilerini temele alan uygulamanın 

yapılacağı tesadüfî yöntemle belirlenmiştir (Tablo 3.1). 

 

Tablo 3.1. Araştırmacının Katılımcıları Đle Đlgili Bilgiler 

Katılımcılar  
Katılımcı Sınıfın 

Bulunduğu Yer Okul 
Adı 

Uygulama 

S
ın

ıf 
D

üz
ey

i 

Öğrenci Sayıları 

Erkek  Kız Toplam 

Deney  
Tepeköy Beldesi 

Tepeköy Đlköğretim 
Okulu 

Đçerik temelli eleştirel 
düşünme öğretimi 

(Deneysel Uygulama) 
2 15 18 33 

Kontrol 
Tepeköy Beldesi  

Tepeköy Đlköğretim 
Okulu 

Öğretmen Kılavuz 
Kitabına Dayalı Öğretim 

2 16 16 32 

 
Öğrencilerin Bili şsel Hazır Bulunuşluk Düzeyleri 

Araştırma başlamadan önce öğrencilerin Hayat Bilgisi ders başarı düzeylerinin 

belirlenmesi için öğrencilere, araştırma sürecinde işlenen Benim Eşsiz Yuvam 

temasında yer alan “Kim kime benziyor?, Benim de bir fikrim var, Ailem ve ben, 

Eşyaların dili, Beş duyu, Sinirlerine hakim ol, çalışıyorum, Bana güvenebilirsiniz ve 
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Hayır diyebilirim” konularının kazanımlarını yoklayan ilköğretim ikinci sınıf Hayat 

Bilgisi başarı ön testi uygulanmıştır. Elde edilen verilere dayalı olarak t testi 

yapılmıştır. Deney ve kontrol grupları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Gruplar 

arasında bir farklılığın olmaması uygulamaya alınan katılımcıların bir birine denk 

gruplar olduğunun ortaya koymuştur (Tablo 3.2). 

 

Tablo 3.2. Deney ve Kontrol Gruplarında Hayat Bilgisi Başarı Ön Testi Puanlarının 
Kar şılaştırılması 

Gruplar  S T P 

Deney  17.7 5.5 
1.18 >0.05 

Kontrol Grubu 19.7 6.5 

 

3.3. Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi 

Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının geliştirilmesi için 

literatürdeki ulaşılabilen tüm veri toplama araçları incelenmiş ve bu araştırma için 

veri toplama araçları geliştirilmesinde azami ölçüde faydalanılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları şunlardır: 

• Đkinci sınıf Hayat Bilgisi başarı testi 

• Eleştirel düşünme stratejilerinin öğrencilerce kullanımını belirlemeye 

yönelik sınıf gözlem formu, 

• Öğrenci tutumları ve eleştirel düşünme stratejilerinin kullanımı ile ilgili 

öğrenci görüşme formu 

• Sınıf ortamı ve öğrenci tutumlarını belirlemeye yönelik öğretmen görüşme 

formu 

 

Hayat Bilgisi Başarı Testinin Geliştirilmesi  

Araştırmada kullanılan ilköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersi Benim Eşsiz 

Yuvam temasında yer alan “Kim kime benziyor, Benim de bir fikrim var, Ailem ve 

ben, Eşyaların dili, Beş duyu, Sinirlerine hâkim ol, Çalışıyorum, Bana 

güvenebilirsiniz ve Hayır diyebilirim” konularına ait başarı testi araştırmacı 

tarafından geliştirilmi ştir. Bu amaçla dokuz konuya ait toplam 26 soruluk başarı testi 
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65 öğrenciye uygulanmıştır. 

Çoktan seçmeli bir ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğinde iki önemli husus 

madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksidir. Ölçek maddelerin güçlük 

düzeyleri ve ayırt edicilik güçlerini belirlemeye yönelik her bir madde için üst % 

27’lik grup ve alt % 27’lik grup başarı ön testi puanları ortalamaları arasındaki farkın 

t değeri hesaplanmıştır. Gruplar tüm testin %27’sini oluşturan 18’er kişiden 

oluşturulmuştur. 

Yapılan analizde madde ortalamaları için t-testi sonuçları p>0,05 olan ve 

korelasyon katsayıları r≤0,25 olan; 1. maddenin (p>0,307, r≤0,07), 3. maddenin 

(p>0,150, r≤0,21), 7. maddenin (p>0,689, r≤-0,05), 9. maddenin (p>0,251, r≤0,24), 

14. maddenin (p>0,950, r≤0,04), 15. maddenin (p>0,034, r≤0,30), 19. maddenin 

(p>0,811, r≤-0,01), 23. maddenin (p>0,251, r≤-0,10) nihai ölçekle ölçülmek istenen 

durumun ölçülmesine çok az katkıda bulunduklarına karar verilmiş ve ölçekten 

atılmıştır (Ek 1 ve Ek 2).  

Soruların ayırt edicilik, güçlük ve soru-toplam korelasyonuna göre 

eliminasyonu yapıldıktan sonra sonuç olarak ölçek 18 maddeye indirilmiştir (Ek 3). 

Başarı testinin güvenirliği için Kuder-Richardson 20 (KR-20) formülünden 

yararlanılarak ölçme aracının güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre Đkinci 

Sınıf Hayat Bilgisi Başarı Testi Taslağı, "orta" düzey güvenirliğe, "iyi" düzeyde 

güçlüğe ve "çok iyi" düzeyde ayırt etme gücüne sahiptir. (Tablo 3.3). 

 

Tablo 3.3. Đkinci sınıf Hayat Bilgisi başarı testi taslağının test istatistikleri 

Öğrenci 
Sayısı 

Soru 
Sayısı  SS KR–20 

Ortalama 
Test 

Güçlüğü 
( ) 

Ortalama Test 
Ayırt edicili ği 

( ) 

Ortalama Madde- 
Toplam 

Korelasyonu  
( ) 

65 18 18,6 6.1 0,43 0,56 0,43 0,36 

 

Eleştirel Düşünme Sınıf Gözlem Formunun Geliştirilmesi 

Sınıflarda etkinliklerin uygulanması esnasında öğrencilerin eleştirel düşünme 

ile ilgili davranışları gösterme durumlarını tespit etmek amacıyla Eleştirel Düşünme 

Stratejilerinin Öğrencilerce Kullanımını Belirlemeye Yönelik Sınıf Gözlem Formu 



- 34 - 

 

geliştirilmi ştir. Etkinlikler araştırmacı tarafından uygulanmış ve etkinliklerin 

uygulanması esnasında öğrenciler gözlenerek geliştirilen forma göre ortaya çıkan 

öğrenci davranışları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu form kullanılarak nicel ölçme 

aracı ile elde edilememe riski olan verilerin toplanması amaçlanmıştır. 

 

Öğrenci Görüşme Formunun Geliştirilmesi 

Etkinlikler süresince oluşan öğrenci tutumlarını ve duyuşsal özelliklerini 

belirlemek amacıyla nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme yöntemi 

kullanılmıştır. Katılımcıların sayısının çokluğu nedeni ile bire bir görüşme 

yapılamayacağı düşünüldüğünden yazılı görüşme tercih edilmiştir. Bunun için uzman 

görüşlerinden de yararlanılarak öğrencilerin yapılan etkinliklerle ilgili görüşlerini ve 

algılamalarını tespit etmeye yönelik beş maddelik yapılandırılmış bir görüşme formu 

geliştirilmi ştir. 

 

Öğretmen Görüşme Formunun Geliştirilmesi 

Özellikle deneysel işlem uygulamalarında öğretme-öğrenme sürecinde, sınıf 

ortamı ve öğrenci davranışları ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amacıyla 

deney grubunun sınıf öğretmeni ile görüşme yapılması kararlaştırılmıştır. Uzman 

görüşleri de alınarak araştırmacı tarafından sınıftaki öğrencilerin tutumları, sınıfın 

fiziki ortamı ve etkinliklerle ilgili üç maddelik bir yarı yapılandırılmış görüşme 

formu hazırlanmıştır. Görüşme sırasında ses kayıt cihazı kullanılıp, gerekli yerlerde 

not tutulmuştur. 

 

3.4. Deneysel Đşlem Basamakları 

Araştırmada deney grubuna içerik temelli eleştirel düşünme becerileri öğretimi 

yapılmıştır. 

Bunun yanı sıra kontrol grubunda ülkemizin tüm ilköğretim ikinci sınıflarında 

uygulanmakta olan öğretmen kılavuz kitabındaki etkinlikler uygulanmıştır. 

Araştırmanın deney grubunda uygulanan etkinlikler şöyle geliştirilmi ştir: 
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3.4.1. Đçerik Temelli Eleştirel Dü şünme Becerileri Öğretimi 

Etkinlikleri 

Araştırmanın deney grubunda ilköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersinin B 

Temasında yer alan “Kim kime benziyor?, Benim de bir fikrim var, Ailem ve ben, 

Eşyaların dili, Beş duyu, Sinirlerine hakim ol, Çalışıyorum, Bana güvenebilirsiniz ve 

Hayır diyebilirim” konularında içerik temelli eleştirel düşünme becerileri öğretimi 

yapılmıştır. 

Deney grubunda her ders 40 dakika ve günde bir kez olmak üzere, beş hafta 

içinde toplam 25 ders uygulama yapılmıştır. Dersler sırasında oturumlarda 

öğrencilerin aktif şekilde rol alması için normal oturma düzenlerine bağlı kalmadan 

küçük düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Tüm öğrenciler ile ders verenin aynı 

mesafede ve aynı hızda göz teması kurulabilecek bir konum alınmaya özen 

gösterilmiştir. 

Eleştirel düşünme öğretiminde öğrencilerin eleştirel düşünme yönündeki 

istekliliği önemli olduğundan etkinliklerin başlangıcında giriş etkinlikleri yapılarak 

öğrencilerin dikkati eleştirel düşünmeye çekilmiştir. Etkinliklerde görsel öğelerden 

yararlanılmış ve içerik temelli öğretim sürdürülmüştür. 

Burada yapılan öğretim materyalleri otuz beş eleştirel düşünme stratejisinin bu 

konuların kazanımları ile entegrasyonu ve öğretimi amaçlanan eleştirel düşünme 

becerilerinin işe koşulması ile araştırmacı tarafından gerçekleştirilmi ştir. Bu amaçla 

eleştirel düşünme stratejileri ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek öğrenci davranışları 

belirlenmiş ve konuların kazanımı ile gerçekleştirebilecek stratejiler etkinliklere 

temel oluşturmuştur.  

Eleştirel düşünme becerilerini alandan bağımsız bir şekilde öğretmek yerine, 

konu alanı ile bütünleştirilmi ş bir şekilde öğretmek daha anlamlıdır. Eleştirel 

düşünme üzerinde çalışmalar yapan eğitimciler de eleştirel düşünmenin konuya 

entegre etme yaklaşımı ile öğretilmesi gerektiğini savunmaktadır (Burke ve 

Williams, 2008; Resnick, 1987, Pauker, 1987, Paul, 2001, Elder, 2001; Akt: Sünbül, 

2007). 

Araştırma sürecinde geliştirilmeye çalışılan eleştirel düşünme becerileri 

aşağıda belirtilmiştir: 
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1. Bildiklerinin doğruluğunu belirleme 

2. Bilmediklerini ve bildiklerini ayırt etme 

3. Sunulan bilginin doğruluğunu ve bütünlüğünü belirleme 

4. Sunulan bilgideki mantıksızlıkları ve yanlış akıl yürütmeleri tanımlama 

5. Gerçekler ve kanaatler (olgular ve fikirler) arasındaki farkı fark etme 

6. Bir eylemin veya davranışın değerini ya da uygunluğunu değerlendirmek 

için mantıklı ölçütler teşhis etme 

7. Fikirler ve görüşlerin arkasındaki mantığı ifade etme 

8. Yargıya varma ve mantıklı sonuçlara ulaşma 

Hayat Bilgisi kazanımları ile ilgili etkinlikler geliştirilirken eleştirel düşünme 

stratejilerinin öğrenci davranışı olarak kazandırılmaya çalışılmasının yanı sıra 

yukarıda belirtilen eleştirel düşünme becerileri öğrencilere kazandırılmaya 

çalışılmıştır. Bu şekilde geliştirilen etkinlik örnekleri Ek- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

ve 15’te gösterilmiştir. 

Hayat Bilgisi dersi içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi aşağıdaki 

basamaklar izlenerek hazırlanmıştır: 

1. Hayat Bilgisi dersine ait işlenecek kazanımın belirlenmesi 

2. Eleştirel düşünme stratejileri incelenerek bu kazanımla 

gerçekleştirilebilecek olanların belirlenmesi ve bunların öğrenci davranışı şeklinde 

ifade edilmesi 

3. Bu davranış işlenirken öğrencilere kazandırılabilecek düşünme 

becerilerinden hangisinin kullanılacağının belirlenmesi. 

4. Bu davranışların gerçekleştirilmesi için en uygun yaklaşım/strateji/yöntem/ 

metodun belirlenmesi 

5. Düşünme becerilerinden en uygun olanı için etkinliklerin belirlenmesi 

6. Gerekli ders araç gereçlerinin belirlenmesi 

7. Düşünme etkinliklerinin (analiz ve sentez yapma, sebep-sonuç ilişkilerini 

bulma, tahmin yapma, karşılaştırma, çıkarım yapma vb.) belirlenmesi 

8. Tamamlayıcı çalışmaların belirlenmesi 

9. Belirlenen çalışmaların sınıfta uygulanmasını sağlayacak etkinliklerin ders 

planları şeklinde oluşturulması 
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3.4.2. Kontrol Grubu Etkinlikleri Ö ğretmen Kılavuz Kitabına Dayalı 

Yürütülen Etkinlikler 

2005-2006 Öğretim yılında ilköğretim programlarında yapılan değişikliklerin 

bir gereği olarak öğretmenler ders planı yapmak yerine Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından okullara gönderilen öğretmen kılavuz kitabındaki etkinlikleri 

uygulamaktadırlar. Öğretmen kılavuz kitabı sınıfta kullanılan ders kitabı ve öğrenci 

çalışma kitabını kullanarak sınıfta öğretimin uygulanmasını sağlamaktadır. 

Đlköğretim okullarında öğretmenlerin çok büyük bir bölümü kılavuz kitabı aynen 

uygulamaktadır. 

Öğretmen kılavuz kitabındaki etkinlikler Hayat Bilgisi öğretim programının 

başında belirtilen becerileri geliştirmeye yönelik hazırlanması gerekmektedir. 

Öğretim programının başında belirtilen becerilerin nasıl kazandırılacağı ile ilgili 

açıklamalar oldukça açık ve yeterlidir. Öğretim programında, kılavuz kitabı 

hazırlayıcılarına örnek olması için verilen etkinlik örneklerinin yöntem-teknik 

bölümünde ve hazırlanmış öğretmen kılavuz kitabındaki etkinliklerin tamamının 

yöntem-teknik bölümünde “Eleştirel Düşünme” ile ilgili becerilerin geliştirilmeye 

çalışıldığı açıkça belirtilmiştir. 

Şu anda Türkiye’deki tüm ilköğretim ikinci sınıflarında değişik yayınevleri 

tarafından hazırlanmış ve Talim Terbiye Kurulunca onaylanmış ders ve çalışma 

kitapları kullanılmaktadır. Bu kitaplar bağlı olarak derslerin nasıl işleneceğini ve 

etkinliklerin nasıl uygulanacağını öğretmen kılavuz kitaplarında belirtilmektedir. Bu 

araştırmanın kontrol grubunu oluşturan sınıfta da Özdemir ve Yıldız (2005) 

tarafından yazılmış, Milli Eğitim Basımevi tarafından basılmış ve yayımlanmış 

Hayat Bilgisi Ders Kitabı, Hayat Bilgisi Öğrenci Çalışma Kitabı ve bu kitaplara bağlı 

olarak Hayat Bilgisi Öğretmen Kılavuz Kitabındaki etkinlikler kullanılmıştır. Bu 

etkinliklere ait dokümanlar ekler bölümünde sunulmuştur. 

3.5. Verilerin toplanması 

Bu çalışmada ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersindeki dokuz konu seçilmiştir. Bu 

konuları içeren başarı testi ve ders planları hazırlanmıştır. Araştırma verilerinin 

toplanması için ders planları uygulanmaya başlamadan öncelikle öntest deney ve 
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kontrol gruplarına uygulanmıştır. 

Öntest uygulamasının ardından deney ve kontrol gruplarında belirlenen konular 

işlenmeye başlamıştır. Deney grubunda içerik temelli eleştirel düşünme etkinlikleri 

yapılırken araştırmacı tarafından öğrenciler gözlenmiştir. Bu gözlemler her konu 

sonunda gözlem formlarına işlenmiştir. Dokuz adet gözlem formu araştırmacı 

tarafından doldurularak veriler toplanmıştır. 

Yapılan uygulama sonunda deney grubu öğrencilerinin tutum ve görüşlerini 

belirlemeye yönelik görüşme yapılmıştır. Öğrencilere yapılandırılmış bir görüşme 

formu verilmiştir ve yazılı olarak cevaplar alınmıştır. 

Uygulama boyunca dersleri izleyen deney grubunun sınıf öğretmeni ile de 

uygulama sonunda birebir görüşme yapılmıştır. Bu görüşmeden elde edilen veriler 

görüşme formuna not alınarak ve ses kayıt cihazı ile toplanmıştır. 

Hazırlanan ders planlarının 25 haftalık uygulamasının sonunda deney ve 

kontrol grubu öğrencilerine son test uygulanarak veriler toplanmış ve uygulama sona 

ermiştir. 

 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

 

Bu bölümde nicel ve nitel verilerle elde edilen bulgular sunulmuştur.  

Araştırma ile içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi etkinliklerinin ve 

öğretmen kılavuzuna dayalı gerçekleştirilen öğretim etkinliklerinin; öğrencilerin 

eleştirel düşüme becerilerine, Hayat Bilgisi dersindeki erişilerine ve eleştirel 

düşünme ve yapılan etkinliklere ilişkin tutumlarına etkisi ortaya konulmak 

istenmiştir. Böylece yapılan araştırma ile üç ana değişken üzerinde durulmuştur: 

1. Uygulanan etkinliklerin öğrencilerin eleştirel düşüme becerilerine etkisi 

nedir? 

2. Uygulanan etkinliklerin öğrencilerin Hayat Bilgisi dersindeki erişilerine 

etkisi nedir? 

3. Uygulanan etkinliklerin öğrencilerin eleştirel düşünme ve yapılan 

etkinliklere ilişkin tutumlarına etkisi nedir? 

4.1. Araştırmanın Denencesine Đlişkin Bulgular 

Araştırmanın denencesinde “Đlköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersinde 

içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi etkinliklerinin uygulandığı gruptaki öğrenci 

erişileri, öğretmen kılavuz kitabına dayalı öğretim etkinliklerinin uygulandığı 

gruptaki öğrenci erişilerinden anlamlı düzeyde yüksektir” önermesini içermekteydi. 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilere uygulanan etkinliklerden hangisinin 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkisinin daha yüksek düzeyde 

olduğunu belirlemek amacıyla Hayat Bilgisi Başarı testi sontest puanlarına 

bakılmıştır. Hayat Bilgisi Başarı Testi sontest puanlarının karşılaştırılmasında t testi 

kullanılmıştır. Buna göre deney grubunda kontrol grubuna göre puanlar anlamlı 

olarak daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin Hayat Bilgisi başarılarında, araştırma 

sürecinde deney grubunda uygulanan içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi 

etkinliklerinin, kontrol grubundaki öğrencilere göre daha fazla artışa sebep olduğu 

tespit edilmiştir  (Tablo 4.1). 
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Tablo 4.1. Deney ve kontrol gruplarında Hayat Bilgisi sontest erişi puanlarının 

karşılaştırılması 

Gruplar N Ortalama Standart sapma T P 

Deney 33 24,91 7,07 
2,09 0.040 

Kontrol 32 21,15 7,34 

4.2. Araştırmanın Alt Problemlerine Đlişkin Bulgular 

Bu araştırmada nitel veriler sınıf gözlemleri, öğrenci ve öğretmenlerle yapılan 

görüşmeler ile toplanmıştır. Çalışmada gözlem ve görüşmeler sadece deney grubu 

öğrencileri ve öğretmeni ile yapılmıştır. Yapılan gözlemler ile deney grubunun 

içeriğe yönelik ve eleştirel düşünme becerilerine yönelik davranışları ne düzeyde 

gösterdikleri incelenmiştir. 

Öğrencilerin etkinliklere ilişkin tutumlarını ve görüşlerinin belirlenebilmesi 

için öğrenci görüşlerine ihtiyaç duyulmuştur. Öğrencilerle yapılandırılmış görüşme 

yöntemi ile yazılı olarak görüşme yapılmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmede 

öğrencilere beş açık uçlu soru yöneltilmiş ve bu sorulara cevap vermeleri istenmiştir. 

Deney grubu sınıf öğretmeni ile birebir görüşme yapılmıştır ve veriler ses kayıt 

cihazı ile kaydedilmiştir. Görüşmede sınıf öğretmenine üç soru yöneltilmiştir. Bu 

sorular ile sınıf ortamı, içerik temelli eleştirel düşünme etkinlikleri ve öğrencilerin 

eleştirel düşünme becerileri hakkında öğretmenin görüşleri alınmıştır. 

4.2.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine Đlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi ile “Öğrencilerin ilköğretim ikinci sınıf Hayat 

Bilgisi dersinde eleştirel düşünme becerilerine dayalı öğretim etkinliklerine yönelik 

görüş ve tutumları nasıldır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaçla deney grubu 

öğrencileriyle yapılan yazılı görüşmeler aracılığıyla toplanan veriler nitel yaklaşımla 

incelenmiştir. 

 

Yapılan Etkinliklere Đlişkin Öğrenci Görüşleri 

Görüşmede ilk olarak “Birlikte yaptığımız etkinliklerle ilgili düşüncelerinizi 

yazınız” sorusuyla ilgili olarak öğrencilerin görüşleri dört ana tema altında 
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toplanmıştır. 

1. Öğrencilerin çoğu etkinlikleri “beğendiklerini” (n=13) ve “eğlenceli” 

bulduklarını (n=1) belirtmişlerdir. Örneğin; “Vücudumuz şarkısını çok beğendim” 

(M.Y.). “Arkadaşlarımla çok eğlendim” (M.K.). Ayrıca bazı öğrenciler yapılan 

etkinlikleri hem beğendiğini hem eğlenceli bulduğunu (n=2) söylemiştir. Örneğin; 

“Çok beğendim, çünkü çok eğlenceliydi” (E.A.). 

2. Öğrencilerden bazıları etkinlikleri “güzel” bulduklarını (n=8) belirtmişlerdir. 

Örneğin; “Yaptığım etkinlikler çok güzeldi” (Đ.A.). Bunun yanında bazı öğrenciler 

etkinlikleri güzel bulduklarını ve beğendiklerini (n=5) belirtmişlerdir. Örneğin; 

“Beğendim, güzeldi ve çizgi filmi sevdim” (F.I.). 

3. Bazı öğrenciler ise etkinlikleri “kolay” buldukları (n=2) yazmışlardır. 

Örneğin; “Yapılan etkinlikleri kolay buldum” (S.C.). 

Bu ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla deney grubunda uygulanan Hayat Bilgisi 

içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi etkinliklerini öğrencilerin “beğenme, 

eğlenceli bulma, güzel bulma, kolay bulma” şeklinde nitelendirdikleri görülmektedir. 

Öğrenciler genel olarak yapılan etkinlikler ile ilgili olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğrencilerle yapılan görüşmede ikinci olarak “Birlikte yaptığımız etkinliklerde 

hoşlanma, üzülme, şaşırma, mutluluk, kızgınlık, sıkılma gibi duygulardan en çok 

hangilerini hissettiniz? Sebebiyle birlikte yazınız.” sorusu yöneltilmiştir. 

1. Öğrencilerin çoğu etkinlikler boyunca “mutluluk” (n=11) duygusunu 

hissettiğinden bahsetmiştir. Örneğin; “Mutluluk: Çünkü bir sürü drama yaptık bunun 

için çok mutluydum” (A.E.). Ayrıca öğrencilerden biri mutluluk ve “şaşırma” (n=1) 

duygularını hissettiğini, bir diğer öğrenci ise mutluluk, şaşırma ve sıkılma (n=1) 

duygularını hissettiğini belirtmiştir. Örneğin; “Mutluluk: Küçük çoban hikâyesinden 

çok mutlu oldum, Şaşırma: Đlk konuya şaşırdım, Sıkılma: Bir şeyi yapamadığımda 

sıkıldım” (E.A.) 

2. Öğrencilerin bazıları etkinlikler sırasında “hoşlanma” (n=9) duygusunu 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. Örneğin; “Hoşlanma: Arkadaşımız teyze oldu. Ondan 

hoşlandım çünkü çok komikti” (B.O.). Bazı öğrenciler de hoşlanma ve mutluluk 

(n=3) duygularından söz etmiştir. Örneğin; “Dersleri çok sevdim çok mutlu oldum, 

Hoşlanma: küçük çobandan dolayı hoşlandım” (T.K.). Yine bazı öğrenciler de 
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etkinlikler sırasında hoşlanma ve sıkılma (n=2) duygularını hissettiklerini 

belirtmişlerdir. Örneğin; Hoşlandım: Çünkü vücudumuz şarkısını çok beğendim, 

Sıkıldım: Çünkü sınıftan çok sıkıldım (M.Y.). 

3. Ayrıca bazı öğrenciler etkinlikler sırasında “sıkılma” (n=2) duygusundan 

bahsetmişlerdir. Örneğin; “Sıkılma: Çünkü bir etkinlik yaparken soruyu çözemezsem 

sıkılıyorum” (K.K.). 

4. Bir öğrenci ise etkinlikler sırasında “kızgınlık” (n=1) duygusunu hissettiğini 

ifade etmiştir “Kızgınlık hissettim çünkü gülüyorlardı hasta oldum” (Ş.A.). 

Öğrencilerin görüşlerine bakıldığında yapılan etkinliklerde öğrenciler 

“mutluluk, hoşlanma, sıkılma, kızgınlık ve şaşırma” duygularını hissettikleri 

görülmüştür. Öğrencilerin hissettikleri duyguların sebeplerini açıklarken en çok 

akıllarında kalan etkinliği düşünerek cevap verdikleri görülmüştür. 

 

Yapılan Etkinliklerde Ulaşılmak Đstenen Amaca Yönelik Öğrenci Görüşleri 

Görüşme formunda üçüncü olarak öğrencilere “Birlikte yaptığımız 

etkinliklerde düşünme, problem çözme, karar verme, dinleme, konuşma gibi 

amaçlardan hangilerine ulaşmaya çalıştınız?” sorusu yöneltilmiştir. 

Toplamda öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplara bakıldığında yapılan 

etkinliklerde “düşünme, problem çözme, karar verme, dinleme, konuşma” gibi 

amaçlardan en çok “problem çözmeyi” amaçladıkları görülmüştür (Tablo 4.2). 

Tablo 4.2. Birlikte yaptığımız etkinliklerde ulaşılan toplam amaç sıklıkları 

Amaçlar Sıklık 

Problem çözme 16 

Dinleme 9 

Düşünme 8 

Karar verme 8 

Konuşma 8 

 

Kazanılan Becerilerin Başka Derslere Transferine Yönelik Öğrenci Görüşleri 

Görüşmede dördüncü olarak öğrencilere “Yaptığınız etkinliklerle 

öğrendiklerinizi başka derslerde kullanabiliyor musunuz? Kullanabiliyorsanız bir 
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örnekle açıklayınız” sorusu yöneltilmiştir. 

Öğrencilerin çoğu öğrendiklerimi diğer derslerde “kullanabiliyorum” (n=26) 

cevabını vermişlerdir. Örneğin; “Kullanabiliyorum, Hayat Bilgisinde vücudumuzda 

duyu organlarımız, müzik dersinde karşıma çıktı” (A.G.). “Bende Türkçede 

karşılaştım, çünkü onları biliyordum (F.K)”. Fakat kullanabiliyorum cevabını veren 

birçok öğrenci “Kullanabiliyorsanız bir örnekle açıklayınız” sorusuna yanıt 

vermemiş veya yanlış cevap vermişlerdir. 

 

Kazanılan Becerilerin Günlük Hayata Transferine Yönelik Öğrenci Görüşleri 

Görüşmede beşinci olarak öğrencilere “Yaptığınız etkinliklerde öğrendiğiniz 

davranış veya bilgileri günlük hayatınızda kullanabiliyor musunuz? 

Kullanabiliyorsanız bir örnekle açıklayınız.” sorusu yöneltilmiştir. 

Öğrencilerin büyük kısmı yapılan etkinliklerde öğrendikleri davranış veya 

bilgileri günlük hayatta “kullanabildiklerini” (n=25) ifade etmişlerdir. Örneğin; 

“Kullanabiliyorum. Çıktı mesela karar verme, dürüst olma ve ailede 

birbirimize benzeme (Y.A.) (Benimde bir fikrim var, Bana güvenebilirsiniz ve Kim 

kime benziyor konuları). 

“Kullanabiliyorum. Sokakta karşıma çıktı. Đki çocuk çöpü yere atıyordu” (F.K.) 

(Hayır diyebilirim konusu). 

“Kullanabiliyorum. Çünkü anneme yemek yapmasında yardım ediyorum” 

(T.K) (Ailem ve ben konusu). 

“Oyun oynarken karşıma çıktı, arkadaşım bana yalan söyledi” (M.A.) (Bana 

güvenebilirsiniz konusu) 

Öğrencilerden bazıları öğrendikleri davranış veya bilgileri “kullanamadıkları” 

(n=2) yönünde görüş bildirmişlerdir.  

4.2.2. Araştırmanın Đkinci Alt Problemine Đlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci alt probleminde “Araştırmacı gözlemlerine göre ilköğretim 

ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersinde içerik temelli eleştirel düşünme becerilerine dayalı 

öğretim etkinlikleri uygulanan öğrencilerin sınıfta eleştirel düşünme stratejilerini 

kullanma düzeyleri nedir?” sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma sürecinde 

uygulanan etkinliklerin öğrencilerin eleştirel düşünme stratejilerini sınıfta 
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kullanabilmelerinin belirlenmesi ve işlenen konularda ulaşılmak istenen davranışların 

belirlenmesi için her bir konuya ait sınıf gözlem formları ile elde edilen veriler 

kullanılmıştır. Bu veriler nitel olarak değerlendirilmiştir. 

Eleştirel düşünme stratejilerine ve eleştirel düşünme ile ilgili kritik davranışlara 

dayalı olarak geliştirilen davranışların sınıfta öğrenciler tarafından sergilenme 

düzeyini belirlemek amacıyla, uygulama sırasında yapılan gözlemler neticesinde her 

konu bitiminde gözlem formu araştırmacı tarafından doldurulmuştur. Bunun için 9 

adet “Eleştirel Düşünme Sınıf Gözlem Formu” kullanılmıştır. 

Gözlem maddeleri “1: Hiçbir zaman 2: Nadiren 3: Bazen 4: Sıklıkla 5: Her 

zaman”  olacak şekilde puanlanmıştır. Maddeler değerlendirilirken; 

5-1= 4 

4/3= 1,33 

1+1,33= 2,33 

2,33+1,33= 3,67 

5-1,33= 3,67 

• 3.68 ve üzeri değer alan maddelerin iyi derecede kazandırıldığı, 

• 2.34 - 3.67 arası ortalamaya sahip maddelerin orta derecede kazandırıldığı, 

• 2.33’den aşağı değer alan maddelerin kazandırılamamış, olarak kabul 

edilmiştir. 

Aşağıda her konuya ait gözlem maddeleri ve madde ortalamaları verilmiştir. 

“Kim kime benziyor?” konusunda yapılan gözlem sonuçlarına göre içerik 

açısından bakıldığında davranışın iyi derecede kazandırıldığı; eleştirel düşünme 

stratejilerini ölçen davranışların ise orta derecede kazandırıldığı görülmüştür (Tablo 

4.3). 

“Benim de bir fikrim var” konusuna yapılan gözlem maddeleri otalamalarına 

bakıldığında 5. Maddenin iyi derecede kazandırıldığı, diğer davranışların ise orta 

derecede kazandırıldığı söylenebilir (Tablo 4.4). 

“Ailem ve ben” konulu gözlem formu madde ortalamalarına göre 4. ve 6. 

maddelerdeki davranışların orta derecede kazandırıldığı, diğer tüm içeriğe yönelik ve 

eleştirel düşünme stratejilerine yönelik davranışların iyi derecede kazandırıldığı 

görülmüştür (Tablo 4.5). 
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Tablo 4.3. Kim Kime Benziyor Konusundaki Gözlem Skor Ortalamaları  

Sıra KONU: K ĐM K ĐME BENZ ĐYOR  

1 
Aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem 

sonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder 
4,15 

2 Benzer durumları karşılaştırır: Đç görüleri yeni bağlamlara transfer eder 3,03 

3 Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturur 3,03 

4 Sokratik tartışmayı uygular 3,03 

5 Yaptığı çalışmayı değerlendirir 3,03 

 

Tablo 4.4. Benim De Bir Fikrim Var Konusundaki Gözlem Skor Ortalamaları 

Sıra KONU: BEN ĐM DE BĐR FĐKRĐM VAR   

1 Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine katkıda bulunur 3,06 

2 Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş bildirir 3,12 

3 Ailede herkesin görüşüne saygı duyması gerektiğini ifade eder 3,36 

4 Karşısındakine saygısızlık etmeden fikrini söyler 3,88 

5 Bağımsız düşünür 3,61 

6 Konuyu anlamak için temel ve önemli sorular sorar 2.67 

7 Çözümler üretir ya da çözümleri değerlendirir 2,82 

8 Metinleri eleştirel okur, açık hale getirir ya da irdeler 2,58 

9 Sınıfta geçen metni ya da görüşleri eleştirel dinler 2,61 

 

Tablo 4.5. Ailem ve Ben Konusundaki Gözlem Skor Ortalamaları 

SıraKONU: A ĐLEM VE BEN  

1 
Aile içinde kimin kime, nasıl yardım ettiğini gözlemler, aile içinde üstlenebileceği 

görevlerle ilgili yeni fikirler üretir 
4,18

2 
Aile içinde görev paylaşımına katılır, üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk 

duyar 
4,82

3 Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir 4,30

4 Çevresinden gelen karşıt görüşlerden yararlanarak görüşünü yeniden oluşturur 3,39

5 Önemli benzerliklere ve farklılıklara dikkat eder 3,94

6 Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturur 3,18

7 Çelişkileri fark eder 3,67

8 Kendi düşüncelerini değerlendirirken kesin yargıda bulunmaktan kaçınır 3,09

 



- 46 - 

 

“Eşyaların dili” konusunda yapılan gözlem formunda yer alan maddelerin 

ortalamaları bize tüm davranışların iyi derecede kazandırıldığını göstermektedir 

(Tablo 4.6). 

 

Tablo 4.6. Eşyaların Dili Konusundaki Gözlem Skor Ortalamaları 

SıraKONU: EŞYALARIN D ĐLĐ  

1 
Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması 

gerektiğini açıklar 
4,61

2 Görüşleri, yorumları, inançları, kuramları analiz eder ya da değerlendirir 4,18

3 Çözümler üretir ya da çözümleri değerlendirir 4,30

4 Eleştirel dinler 4,15

5 Sokratik tartışmayı uygular 4,12

6 Çelişkileri fark eder 4,42

7 Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturur 4,27

8 Önemli benzerliklere ve farklılıklara dikkat eder 4,33

  

“Beş duyu” konulu gözlem formunun madde ortalamalarına göre 1. ve 6. 

maddelerin iyi  derecede kazandırıldığı 3., 4., 7. ve 8. maddelerin kazandırıldığı, 

diğer görülmüştür (Tablo 4.7). 

 

Tablo 4.7. Beş Duyu Konusundaki Gözlem Skor Ortalamaları 

SıraKONU: BEŞ DUYU  

1 
Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarından 

yararlandığını açıklar 
4,15

2 Çözümler üretir ya da çözümleri değerlendirir 3,61

3 Eleştirel dinler 3,42

4 Disiplinler arası ilişki kurar 3,42

5 Sokratik tartışmayı uygular 3,61

6 Çelişkileri fark eder 3,70

7 Gerçek uygulama ile idealleri karşılaştırır ve birbirinden ayırt eder 3,45

8 Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturur 3,48
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“Sinirlerine hâkim ol” konusunda yapılan gözlem sonuçlarına bakıldığında 

tüm maddelerin kazandırıldığı fakat 1.ve 6. davranışların çok iyi kazandırıldığı 

görülmüştür (Tablo 4.8). 

 

Tablo 4.8. Sinirlerine Hakim Ol Konusundaki Gözlem Skor Ortalamaları 

Sıra KONU: SĐNĐRLERĐNE HÂK ĐM OL   

1 Farklı duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade eder 4,03 

2 Doğurguları ve sonuçları keşfeder 3,52 

3 Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturur 3,45 

4 Gerçek uygulama ile idealleri karşılaştırır ve birbirinden ayırt eder 3,42 

5 Eleştirel dinler 3,42 

6 Çözümler üretir ya da çözümleri değerlendirir 3,58 

7 Eylemleri veya politikaları analiz eter ya da değerlendirir 3,15 

 

“Çalışıyorum” konulu gözlem formu madde ortalamaları bize tüm maddelerin 

kazandırıldığı, 1. maddenin ise daha iyi kazandırıldığı sonucunu göstermiştir. Diğer 

taraftan 7. madde ise yeterince kazandırılamamıştır (Tablo 4.9). 

 

Tablo 4.9. Çalışıyorum Konusundaki Gözlem Skor Ortalamaları 

SıraKONU: ÇALI ŞIYORUM   

1 Evde uygun bir öğrenme ortamı yaratmak için büyüklerinden yardım alır 3,73

2 Anlayamadığı bölümlerle ilgili ek açıklama ister 3,36

3 Konu ile ilgili yapılan açıklamaları sorgular 3,06

4 Yaptığı açıklamalarla ilgili çevresince yapılan sorgulamaları olumlu karşılar 3,48

5 
Çevresinden gelen karşıt görüşlerden yararlanarak görüşünü yeniden 

oluşturur 
3,33

6 Arkadaşlarının düşüncelerindeki sayıtlıları tespit eder 2,76

7 Kendi düşüncelerini değerlendirirken kesin yargıda bulunmaktan kaçınır 2,85
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“Bana güvenebilirsiniz” konusunda yapılan gözlemlere göre 1., 2. ve 5. 

maddelerin ortalamalarına baktığımızda davranışların çok iyi kazandırıldığı, diğer 

maddelerinde kazandırıldığı görülmüştür (Tablo 4.10). 

 

Tablo 4.10. Bana Güvenebilirsiniz Konusundaki Gözlem Skor Ortalamaları 

Sıra KONU: BANA GÜVENEB ĐLĐRSĐNĐZ  

1 

Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere ne kadar önem 

verildiğini gözlemler, etik davranışların güven duygusunu nasıl 

güçlendirdiğini ve etik olmayan davranışların da güven duygusunu 

nasıl zedelediğini açıklar 

4,73 

2 Sokratik tartışmayı uygular 3,58 

3 Temel ve önemli sorular sorar, soruların devamlılığını sağlar 3,24 

4 Eleştirel okur, metinleri açık hale getirir ya da irdeler 3,44 

5 Eleştirel dinler 3,52 

6 
Görüşleri, yorumları, inançları, kuramları analiz eder ya da 

değerlendirir 
3,33 

 

“Hayır diyebilirim” konulu gözlem formunda yer alan davranışların 

ortalamalarına baktığımızda 1., 2., 3., 4. ve 6. maddelerin çok iyi kazandırıldığı 

görülmüştür. Diğer maddelerden 8. maddenin yeterince kazandırılamadığı 

görülmüştür (Tablo 4.11). 

 

Tablo 4.11. Hayır Diyebilirim Konusundaki Gözlem Skor Ortalamaları 

Sıra KONU: HAYIR D ĐYEBĐLĐRĐM   

1 
Çevresindekilerin kabul edilmeyen önerileriyle karşılaştığında etkili 

reddetme davranışı sergiler 
4,21 

2 Baskı karşısında kullanılabilecek kelimelerin ne olduğunu bilir 3,91 

3 Suçluluk duymadan “hayır” der 4,09 

4 Hayır diyerek sebebini söyler 3,64 

5 Hayır diyerek başka alternatif sunar 3,27 

6 Karşısındakine saygısızlık etmeden fikrini söyler 4,33 
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7 Temel ve önemli sorular sorar, soruların devamlılığını sağlar 2,97 

8 
Görüşleri, yorumları, inançları, kuramları analiz eder ya da 

değerlendirir 
2,70 

9 Çözümler üretir ya da çözümleri değerlendirir 3,27 

10 Sokratik tartışmayı uygular 3,30 

11 Eleştirel dinler 3,18 

12 Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturur 3,00 

 

Deney Grubunda En Çok ve En Az Sergilenen Davranışlar 

Eleştirel düşünme becerilerini gözlemlemeye esas olan davranışlara 

bakıldığında öğrencilerde yüksek skor alan davranışlar şunlardır: 

• Çelişkileri fark eder 

• Karşısındakine saygısızlık etmeden fikrini söyler 

• Önemli benzerliklere ve farklılıklara dikkat eder 

• Çözümler üretir ya da çözümleri değerlendirir 

• Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturur 

• Görüşleri, yorumları, inançları, kuramları analiz eder ya da değerlendirir 

• Eleştirel dinler 

• Sokratik tartışmayı uygular 

• Farklı duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade eder 

Deney grubu öğrencilerinde eleştirel düşünme becerilerini ölçen davranışlardan 

en az gözlenen “Metinleri eleştirel okur, açık hale getirir ya da irdeler”  davranışıdır. 

 

Deney Grubu Erişi Puanı ve Gözlem Skorları Arasındaki Đlişki 

Erişi puanları (son test) ile eleştirel düşünmeyi ölçen 53 gözlem maddesinden 

eleştirel düşünme stratejileri ile ilgili 34 maddenin gözleminden elde edilen skorların 

ili şkisi irdelendi. Erişi düzeyiyle eleştirel düşünme stratejileri gözlem skorları 

arasında kuvvetli düzeyde anlamlı bir pozitif korelasyon saptandı (r=0,81; p<0.001). 

(Şekil-1) 
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Şekil 4.1. Erişi puanı ile eleştirel dü şünme gözlem skorları arasındaki ilişki 

 

 

Erişi puanları ile (son test) eleştirel düşünmeyi ölçen 53 gözlem maddesinden 

içerik ile ilgili 17 maddenin gözleminden elde edilen skorlarının ilişkisi irdelendi. 

Erişi düzeyiyle içerik ile ilgili gözlem skorları arasında kuvvetli düzeyde anlamlı 

pozitif korelasyon saptandı (r=0,78; p<0.001). (Şekil-2) 

 

Şekil 4.2. Erişi puanı ile eleştirel dü şünme gözlem skorları arasındaki ilişki 

 

4.2.3. Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine Đlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan “Sınıf öğretmeninin ilköğretim ikinci 

sınıf Hayat Bilgisi dersinde içerik temelli eleştirel düşünme becerilerine dayalı 

öğretim etkinliklerine yönelik görüşleri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Bunun 
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için araştırma uygulamalarını yakından izleyen deney grubu sınıf öğretmeni ile 

uygulanan etkinlikler ve öğrencilerin ders içindeki performanslarına ilişkin görüşme 

yapılmış ve nitel olarak değerlendirilmiştir. 

 

Sınıfın Fiziksel Durumu Đlgili Değerlendirmeler 

Görüşmede ilk olarak “Sınıfın fiziksel durumu ile ilgili neler 

düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap aranmıştır. Đlköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi 

dersinde içerik temelli eleştirel düşünme becerileri öğretimi uygulanan deney grubu 

sınıf öğretmeni üç tema üzerinde durmuştur; 

Kullanılan araç-gereç; “Getirilen materyaller, teknolojinin kullanımı, konuya 

yönelik hazırlanan dikkat çekici büyük boydaki resimler dersi ilginç hale getirmiştir. 

Böylece sınıf görsel ve işitsel yönden uygun hale gelmiştir”. 

Sınıf oturma düzeni; “Öğrenci sayısı çok fazla olduğu için sıraları çok fazla yer 

değiştiremiyorum yani tek tip şekilde kullanıyorum. Tabi ki farklı düzenlemeler 

yapılsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Sizin yaptığınız küçük gruplar şeklinde 

oturma düzeninin öğrenciler arasındaki iletişimi ve etkileşimi sağladığını 

düşünüyorum” 

Öğretmenin tutumu; “Bunun yanında uygulamayı yapan öğretmenin tutumu da 

sınıf ortamını olumlu yönde etkilemiştir ve sınıftaki etkileşim çok güzeldi”. 

Öğretmenin verdiği cevaplara göre sınıfın fiziki ortamının olumlu yönde 

düzenlendiği görülmektedir. 

 

Uygulanan Etkinliklerle Đlgili Değerlendirmeler 

Görüşmede ikinci olarak sorulan “Uygulanan etkinlikleri nasıl buldunuz? 

Sınıfınızdaki öğrenci düzeyine uygunluğu, okulun bulunduğu sosyal çevreye ve 

okulun fiziki imkânlarına uygunluğu ve diğer sınıflarda uygulanabilirliği açısından 

görüşlerinizi belirtiniz.” sorusu yöneltilmiştir. Deney grubu sınıf öğretmeni verdiği 

cevaplarda; etkinlikleri “beğendiği” ve “çocukların seviyesine uygun olduğu” 

şeklinde görüş bildirmiştir “Sizin hazırladığınız etkinlikleri beğendim. Đncelediğim 

kadarıyla tüm konuları ayrıntılarıyla hazırlamışsınız. Ben açıkçası çok fazla ayrıntılı 

bir şekilde öğrencilere etkinlikleri sunamıyorum. Öğrencilerin sizin 

etkinliklerinizden çok zevk aldığını gördüm… Çocukların seviyesinde hazırlanmış 



- 52 - 

 

etkinlikler. Çoğunun da anlaşıldığını gözlemledim ben”. 

Ayrıca içerik temelli eleştirel düşünme etkinliklerinin sosyal çevreye ve okulun 

fiziki imkânlarına rağmen uygulanabilir olduğuna dikkat çekmiştir. “Sosyal çevreye 

baktığımızda burası kırsal bir kesim, Konya’ya çok yakın bir köy olmasına rağmen 

şehir kültüründen bir o kadar da soyutlanmış. O yüzden çevre şartlarından dolayı 

çocuklar bazı etkinliklerde takılmış olabilirler. Yabancı gelen kelimeler veya yabancı 

gelen çalışmalar vardı ama etkinlikler düzeylerine uygun ve anlaşılır olduğu için ders 

bitiminde yeni bilgiler öğrendiklerinden eminim”. 

Deney grubu sınıf öğretmeni eleştirel düşünmeye yönelik etkinlikleri 

uygulayabileceğini belirtmiştir: “Ben de tabi ki uygulamayı düşünürüm. Etkinlikler 

uygulanabilir çocukların gerçekten severek yaptığını gördüm. Özellikle yaptığınız 

etkinliklerde Türkçe ve müzik dersine paralel çalışmalar gözlemledim, bunları da 

uygulamayı düşünürüm. Özellikle drama, pandomim, rond gibi etkinlikleri Hayat 

Bilgisi dersinde kullanmanız hem konunun öğretimi hem de öğrencilerin kendini 

ifade etmelerinde gerçekten çok etkili olduğunu söyleyebilirim”. 

Etkinliklere Öğrencilerin Katılımlarının Değerlendirilmesi 

Görüşmede üçüncü olarak “Etkinlikler sırasında öğrencilerin etkinliklere 

katılımı ile ilgili görüşleriniz nelerdir?” sorusu ile ilgili görüşleri alınmıştır.  

Bu soru ile ilgili Deney grubu sınıf öğretmeninin verdiği cevaplarda 

“Öğrencilerin etkinliklere yeterince katıldığı” tespitinde bulunduğu görülmüştür: 

“Öğrencilerin etkinliklere yeterince katıldığını düşünüyorum. Sınıfımda konuşmayı 

seven öğrenciler çoğunlukta. Onlar bu etkinliklerle hem kendilerini ifade etme 

imkânı buldular hem eğlendiler hem de farklı şeyler öğrendiler. Öğrencilerin geneli 

farklı etkinliklerle karşılaşınca bunları uygulamayı seviyorlar. Özellikle derslerde 

yapılan dramalar ve şarkılı oyun ve etkinliklere katılmaktan gerçekten zevk aldılar.” 

 

 



 

BEŞĐNCĐ BÖLÜM 

TARTI ŞMA 

 

Çalışma bulgularının elde edilmesinde tek bir okuldaki öğrencilerin ele 

alınması, dolayısıyla şube sayısının sınırlı olması gibi kısıtlılıklar dışında yöntemde 

belirtilen hususlara dikkatle uyulmuştur. Đçerik temelli eleştirel düşünme öğretiminin, 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine ve tutumlarına etkisini belirlemek 

amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen önemli bulgular aşağıda sırasıyla 

tartışılmıştır. 

5.1. Araştırma Denencesi ile Đlgili Tartı şma 

Araştırmanın denencesiyle ilgili olarak Hayat Bilgisi Başarı Testi sontest 

puanlarının içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi etkinlikleri uygulanan grupta 

daha yüksek olması (Tablo 4.1), Hayat Bilgisi erişilerinin yükseltilmesinde içerik 

temelli eleştirel düşünme becerileri öğretiminin etkili bir yaklaşım olduğunu 

göstermiştir. Đlköğretimin birinci kademesinde eleştirel düşünmeyi içerik temelli 

öğretmenin daha iyi uygulanabileceği düşünülmektedir. Burke ve Williams (2008) de 

yaptıkları çalışmalarında bu çalışmadaki sonuca paralel olarak eleştirel düşünmeyi 

konunun içerisinde öğretmenin daha etkili olduğunu savunmuştur. Kurnaz (2007) de 

çalışmasında araştırmacının ve araştırma yapılan deney gruplarındaki sınıf 

öğretmenlerinin tespitlerine göre, öğrencilerin Sosyal Bilgiler erişilerinin 

artırılmasında en etkili yaklaşımın içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi olduğu 

dikkate alınarak Türkiye koşullarında ilköğretim 1-5. sınıflarında öğrenicilerin 

eleştirel düşünme becerilerinin artırılmasında içerik temelli eleştirel düşünme 

yaklaşımından yararlanılabileceğini belirtmiştir. Ayrıca literatürdeki araştırmaların 

çoğunluğu (Cillizza, 1970; Feely, 1975; Facione, 1990; Facione, 1991; Claytor, 

1997; Jenkins 1998; Rodriquez 2000; Rudd ve Baker, 2000; Thompson, 2001) yaşın 

eleştirel düşünmede anlamlı bir farklılık oluşturmadığını göstermektedir (Aktaran: 

Irani, 2002:19). 

Bu konuda Güzel (2005)’in ilköğretim birinci kısım sosyal bilgiler dersinde 

eleştirel düşünme becerilerinin etkisini araştırmak için uyguladığı araştırmasında 
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eleştirel düşünme becerileri etkinlikleri yapılan grupta akademik başarıyı kontrol 

grubuna göre, bu çalışmada olduğu gibi yüksek bulmuştur. Literatürde de akademik 

başarısı yüksek olan öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinde de başarılarının 

yüksek olduğu görülmüştür (Kaloç, 2005; Baloğlu, 2004). Alkaya (2006) Mardin’de 

bir okulun dördüncü sınıfında fen eğitiminde eleştirel düşünme becerileri öğretimini, 

öğrenci takımları başarı bölümleri tekniğiyle birlikte uyguladığında deney grubunun 

akademik başarısında olumlu düzeyde fark bulmuştur. Hem literatürde hem de bu 

çalışmada olduğu gibi görülmektedir ki içerik temelli eleştirel düşünme becerilerine 

dayalı etkinlikler akademik başarıyı artırmaktadır. 

5.2. Alt Problemlere Đlişkin Tartı şma 

Öğrencilerin eleştirel düşünme etkinliklerine yönelik tutumuyla ilgili tartışma 

Đlköğretim 2. sınıf öğrencilerin Hayat Bilgisi dersinde içerik temelli eleştirel 

düşünme becerilerine dayalı öğretim etkinliklerine yönelik görüş ve tutumları ile 

ilgili olarak yapılan nitel incelemede, öğrencilerin çoğu etkinlikleri beğenmiş ve 

güzel bulmuştur. Buna göre öğrenciler genel olarak yapılan etkinlikler ile ilgili 

olumlu görüş bildirmişlerdir. Alkaya (2006)’nın da çalışmasında ulaştığı sonuç gibi 

öğrenci merkezli öğretimin yapılması öğrencilerin öğrenmelerinde önemli bir rol 

oynamıştır ve öğrenciler için hazırlanan çalışma yapraklarında ilgi çekici 

etkinliklerin ve oyunların olması öğrencilerin beğenisi çekmiştir. Ayrıca eleştirel 

düşünme beceri etkinliklerine karşı en çok hissedilen duygular mutluluk ve 

hoşlanmadır. Öğrenciler çoğunlukla eleştirel düşünme beceri etkinliklerine olumlu 

duygusal tepki vermişlerdir. 

Yapılan etkinliklerde öğrenciler en çok problem çözme ve dinlemeyi 

amaçlamaktadır. Öğrencilerin eleştirel düşünme etkinliklerini amaca yönelik olarak 

doğru algıladığı söylenebilir. 

Öğrenciler, yüksek oranda eleştirel düşünme etkinliklerinde kazandıkları 

becerileri başka derslere transfer ettiklerini ifade etmektedirler. Ancak bu transferi 

örneklendirmede oran düşmektedir. Transfer edebilme yönündeki ifadenin yüksek 

olması, sorunun olumlu biçimde sorulmasından kaynaklanabilir. Buna karşılık 

etkinliklerde öğrenilen davranış ve bilgilerin günlük hayata transferine ilişkin başarı 

daha yüksektir. Aybek (2006)’in çalışmasında görüşlerini aldığı öğrenciler, eleştirel 
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düşünme becerilerinin öğretilmesine yönelik olumlu görüş bildirmiş ve günlük 

yaşamdaki önemini vurgulamışlardır. 

Đçerik temelli eleştirel düşünme öğretiminde de Hayat Bilgisi Konularının 

ilginç hale getirilmesi etkinliklere öğrenci katılımını artırmıştır. 

 

Eleştirel düşünme stratejilerini kullanmaya ilişkin tartışma 

Yapılan gözlemlerde öğrencilerin içeriğe yönelik davranışları kullanma 

düzeyleri iyi derecede olmasına karşılık eleştirel düşünme stratejilerini kullanma 

açısından düzeyleri orta derecededir (Tablo 4.3 - Tablo 4.11). Öğrencilerin içeriğe 

yönelik başarılarının yüksek olması, deney grubunda erişinin kontrol grubuna göre 

yüksek olmasıyla da uyumludur. Eleştirel düşünme stratejilerinin kullanımının ise 

orta düzeyde kalması etkinliklerin 6 hafta gibi kısa bir sürede yapılmış olmasından 

kaynaklanabilir. Daha uzun süreli etkinlik uygulamalarında eleştirel düşünme 

davranışı düzeyinin de yükselmesi beklenebilir.  Elde edilen orta derecede skorlarda 

beklendiği şekliyle öğrencilere eleştirel düşüncenin kazandırıldığını göstermektedir. 

Çünkü çelişkileri fark etme, karşısındakine saygısızlık etmeden fikrini söyleme, 

önemli benzerliklere ve farklılıklara dikkat etme, çözümler üretme/değerlendirme, 

akılcı çıkarımlar/yorumlar oluşturma, görüşleri/kuramları analiz etme, eleştirel 

dinleme ve sokratik tartışma stratejilerinde yüksek skorlar elde edilmiştir. 

Đçerik temelli eleştirel düşünme etkinlikleri uygulanan grupta erişi puanları ile 

eleştirel düşünmeye ilişkin gözlem skorları arasında pozitif korelasyon söz 

konusudur. Eleştirel düşünce stratejilerini uygulama yeteneği arttıkça akademik 

başarının da arttığı söylenebilir. Bir başka açıdan akademik başarısı yüksek 

öğrencilerin eleştirel düşünme stratejilerini daha iyi uyguladığı şeklinde de 

anlaşılabilir. Benzer olarak Baloğlu (2004)’da üniversite öğrencileri ile yaptığı 

çalışmasında yüksek ve düşük başarılı öğrenciler arasında farklılıklar olduğunu 

görmüştür. Akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin eleştirel düşünme 

becerilerinde de yüksek skorlu olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

 

Sınıf öğretmeninin eleştirel düşünme etkinliklerine yönelik görüşleri 

Eleştirel düşünmenin aralarında olduğu yeni öğretim yaklaşımlarının sadece 

şehir merkezlerindeki fiziki imkânları yeterli, sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyi 
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yüksek ailelerin çocuklarının öğrenim gördüğü okullarda uygulanabilir olduğu 

inancının aksine bu çalışma bir kasaba ilköğretim okulunda gerçekleştirilmi ştir. 

Eleştirel düşünme uygulamalarının sınıflarda gerçekleştirilebilirlik düzeyi ile ilgili 

olarak sınıf öğretmeninin tespitlerinden de yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara 

göre araştırma boyunca uygulanan içerik temelli eleştirel düşünme etkinliklerinin 

bölgenin sosyokültürel özelliklerine uygun olduğu ve fiziki imkânların uygulamada 

bir engel olmadığı tespit edilmiştir. Đçerik temelli eleştirel düşünmeye yönelik 

etkinliklerin ve kullanılan materyallerin öğrencilerin etkinliklere katılımını artırdığı 

ve olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağladığı öğretmen görüşleriyle de 

görülmüştür. 

Đçerik temelli eleştirel düşünme etkinliklerinin uygulandığı bu çalışmada 

yaratıcı drama, pandomim, rol oynama, rond gibi etkinliklere özellikle yer 

verilmiştir. Bu tip etkinliklerin derse katılımı artırdığı öğretmen görüşleriyle de 

desteklenmiştir. Ayrıca bu öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin problem çözme 

becerilerini geliştirdiği ve oynanan roller konusunda farklı görüş ve düşünceleri 

dinleme ve değerlendirme ile de eleştirel düşüncelerini geliştirdiği görülmüştür. 

Çalışkan (2006) da öğretimi sınıf içerisinde daha kalıcı ve anlamlı kılmak ve eleştirel 

düşünceyi geliştirmek için drama etkinliklerine dayalı öğretimin kullanılmasının 

etkili olacağından yola çıkarak yaptığı çalışmasında; ilköğretim ikinci kademe 7. 

sınıflarda Đngilizce öğretiminde öykünün canlandırılması yolu ile öğrencilerin 

yaratıcılığını ve eleştirel düşünme yeteneğini arttırmaya yönelik uygulanan 

çalışmanın Đngilizce öğretimi için yarar sağladığını ortaya koymuştur. 

 



- 57 - 

 

SONUÇ 

Eleştirel düşünme becerilerini temel alan Hayat Bilgisi öğretimi gören grubun 

akademik başarısı, öğretmen kılavuz kitabına dayalı öğretim gören grubun akademik 

başarısından daha yüksektir. Bu durum eleştirel düşünme becerilerini temel alan 

öğretim şeklinin bilişsel alanın bilgi ve kavrama düzeyindeki davranışlarını 

kazandırmada, geleneksel anlayıştan daha etkili olduğu kanaatini desteklemektedir. 

Hayat Bilgisi dersi öğretiminin genel amaçlarından biri de eleştirel düşünmeyi 

öğrencilere kazandırabilmektir. Elde edilen bulgular, eleştirel düşünme becerilerini 

temel alarak eğitim gören grubun eleştirel düşünme becerilerini kullanmaya karşı 

tutumlarının olumlu olduğu görülmüştür. Đçerik temelli eğitim, sınıf içerisinde 

eleştirel düşünme stratejilerini kullanma oranını artırmıştır. Böylece öğrencilerin 

akademik başarısı yükselirken eleştirel düşünme becerileri de artış göstermektedir. 

Deney gruplarında uygulanan içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi 

etkinliklerine öğrenci katılımının çok iyi düzeyde olduğu ve diğer derslerde 

etkinliklere katılmayan öğrencilerin bile etkinliklere katıldığı tespit edilmiştir. Bu 

katılımın sağlanmasında eleştirel düşünme stratejilerinin sınıfta kullanımı, grup 

çalışmaları, yapılan şarkılı oyunlu etkinliklerin, drama çalışmalarının ve tartışma 

yoluyla öğretime ağırlık verilmesi etkili olmuştur. Đçerik temelli eleştirel düşünme 

öğretiminde de Hayat Bilgisi konularının ilginç hale getirilmesi öğrencilerin 

etkinliklere katılımını artırmıştır. 

Öğrenilen eleştirel düşünme becerilerinin diğer derslere transferinde içerik 

temelli eleştirel düşünme öğretimi etkinlikleri etkilidir. Đçerik temelli eleştirel 

düşünme öğretimi etkinlikleri, öğrenilen eleştirel düşünme becerilerinin günlük 

yaşamda kullanılabilmesini kolaylaştırabilir. 

Hem öğrenci hem de öğretmenlerin eleştirel düşünme temelli öğretim 

etkinliklerine karşı tutumları olumludur. Sınıf öğretmeni, etkinlikleri uygulanabilir 

bulduğu ve kendisinin de benzer etkinlikler yapmak istediğine dair görüş bildirmiştir. 

Sınıfın fiziki ortamının eleştirel düşünmeyi uygulamaya engel olmadığı görülmüştür. 

Ayrıca bu araştırmanın sosyal çevre şartlarına ve öğrenci seviyesine uygun olduğu 

görülmüştür. 
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Öneriler 

Bu araştırma sınırlılıkları içinde yukarıda özetlenen sonuçlara göre şu öneriler 

geliştirilebilir: 

Đlköğretim okullarının ilk beş yılında içerik temelli eleştirel düşünme 

öğretimine yer verilmelidir. 

Hayat Bilgisi öğretmen kılavuz kitabındaki etkinlikler eleştirel düşünme 

öğretiminde kullanılan modeller ve ilkeler dikkate alınarak geliştirilmelidir.  

Özellikle içerik temelli eleştirel düşünme öğretiminin diğer derslerin 

öğretimine etkisinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılmalıdır. 

Eleştirel düşünme öğretiminin okul öncesi dönem uygulamaları ile ilgili de 

araştırmalar yapılmalıdır. 
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EKLER 

 

Ek- 1. Başarı ön testindeki % 27’lik alt ve üste göre güçlük, ayırt edicilik, madde 
toplam korelasyonu ve t testi sonuçları 
 

Soru no 
D-üst 

(n=18) 

D-alt 

(n=18) 

Ayırt edicilik 

(d) 

% 27’lik alt ve üst 

gruba göre güçlük 

(p) 

Madde-Toplam 

korelasyonu 

r P 

S23 7 10 -0,17 0,47 -0,10 0,416 

S07 2 3 -0,06 0,14 -0,05 0,707 

S14 7 6 0,06 0,36 0,04 0,773 

S19 16 14 0,11 0,83 -0,01 0,917 

S03 5 1 0,22 0,17 0,21 0,094 

S09 11 7 0,22 0,50 0,24 0,059 

S10 10 6 0,22 0,44 0,26 0,038 

S15 4 0 0,22 0,11 0,30 0,021 

S17 11 7 0,22 0,50 0,26 0,049 

S01 14 9 0,28 0,64 0,07 0,575 

S06 14 9 0,28 0,64 0,25 0,069 

S24 10 5 0,28 0,42 0,27 0,032 

S18 18 12 0,33 0,83 0,40 0,001 

S05 13 6 0,39 0,53 0,29 0,020 

S16 11 4 0,39 0,42 0,38 0,004 

S20 18 11 0,39 0,81 0,50 0,000 

S22 14 7 0,39 0,58 0,26 0,048 

S08 15 7 0,44 0,61 0,25 0,050 

S11 13 5 0,44 0,50 0,39 0,002 

S13 16 8 0,44 0,67 0,47 0,000 

S02 12 3 0,50 0,42 0,36 0,004 

S21 18 9 0,50 0,75 0,41 0,001 

S25 13 4 0,50 0,47 0,37 0,003 

S04 13 2 0,61 0,42 0,41 0,001 

S12 14 1 0,72 0,42 0,60 0,000 

S26 18 5 0,72 0,64 0,44 0,000 
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Ek- 2. Üst ve alt % 27’lik grupların Hayat Bilgisi başarı ön testleri puan ortalamaları 
ve istatistiksel olarak karşılaştırılması 
 

Üst grup Alt grup   

Soru no 
 

S 
 

S Z P 

S01 1,39 0,85 1,06 1,03 0,92 0,358 

S02 1,11 0,90 0,24 0,56 3,00 0,003 

S03 0,44 0,78 0,12 0,49 1,64 0,102 

S04 1,28 0,96 0,22 0,65 3,31 0,001 

S05 1,33 0,91 0,67 0,97 2,03 0,042 

S06 1,63 0,72 1,13 1,02 1,40 0,161 

S07 0,24 0,66 0,33 0,77 0,41 0,683 

S08 1,56 0,78 0,88 1,02 1,99 0,047 

S09 1,22 1,00 0,82 1,01 1,16 0,245 

S10 0,88 0,86 0,39 0,61 1,79 0,073 

S11 1,28 0,89 0,59 0,94 2,13 0,033 

S12 1,00 0,69 0,06 0,24 4,18 0,000 

S13 1,59 0,62 0,56 0,70 3,64 0,000 

S14 0,78 1,00 0,80 1,01 0,06 0,949 

S15 0,24 0,44 0,00 0,00 2,10 0,036 

S16 1,38 0,96 0,53 0,92 2,30 0,021 

S17 1,13 0,89 0,47 0,52 2,16 0,031 

S18 1,94 0,24 1,17 0,92 3,02 0,003 

S19 1,17 0,62 1,11 0,76 0,17 0,861 

S20 2,00 0,00 1,06 0,94 3,63 0,000 

S21 1,78 0,43 0,89 0,96 2,90 0,004 

S22 1,59 0,80 0,93 1,03 1,87 0,061 

S23 0,78 1,00 1,18 1,01 1,16 0,245 

S24 0,88 0,99 0,33 0,69 1,74 0,082 

S25 1,33 0,91 0,50 0,89 2,49 0,013 

S26 1,94 0,24 0,67 0,98 3,85 0,000 
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Ek- 3: Hayat Bilgisi Başarı Testi 

 

HAYAT B ĐLGĐSĐ BAŞARI TESTĐ 

Adı-Soyadı: 

Okulu: 

1. Kızgınlı ğınızı yenmek için neler yaparsınız?  

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlı ştır? 

a. Akrabalarımızla sık sık görüşmeliyiz 

b. Akrabalarımızdan yardıma muhtaç olanlar ile ilgilenmeliyiz 

c. Akrabalarımız arasında sevdiklerimize gitmeliyiz 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi duyu organı de ğildir ? 

 a. Göz b. Kalp c. Deri 

 

4. Aile içerisindeki bir sorunun çözümü için a şağıdakilerden hangisine 

başvurulabilir? Do ğru ise “D” Yanlı ş ise “Y” yazarak cevaplayınız. 

• Aile bireyleri bir araya gelerek sorunu çözmeye çalışmalıyız. 

• Hiç kimse ile konuşmamalıyız. 
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5. Aşağıdakileri özel ve ortak kullanılan e şyalar olarak sınıflandırınız.  

Trafik levhası – Kalem – Bank – Gömlek - Ankesörlü telefon – Okul – 

Ayakkabı – Top  -   Diş fırçası – Park oyuncakları 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mehmet a şağıdaki davranı şlardan hangisini yaparsa annesinin 

güvenini kaybeder?  

a. Ders çalışmak için kütüphaneye giderse 

b. Kütüphaneye giderken arkadaşlarını görüp top oynarsa 

c. Top oynamak için arkadaşlarıyla dışarı çıkarsa 

 

7. Aile içerisinde yardımla şmak neden önemlidir? 

 

 

 

 

ÖZEL KULLANILAN 

EŞYALAR  

ORTAK KULLANILAN 

EŞYALAR  
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8. Aşağıdaki resimlerde hangi duygular ifade edilmektedir?  Yüz 

ifadelerini bo ş dairelerin içine çiziniz. 

 

9.  “Gizem’in çalışma ortamı; karanlık, sessiz, düzenli ve soğuktur. Ayrıca 

kanepe üzerinde çalışmaktadır.” Sana göre Gizem’in daha iyi 

çalışabilmesi için bu ortamda neler eksik?  

a. Su - Isınma aracı – Bitki 

b. Işık - Masa – Isınma aracı 

c. Masa – Isınma aracı – Telefon 

10. Başkalarının güvenini kazanmak için nasıl davranmak ge rekir?  
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11. Aşağıdaki organların kar şısına adını ve bir kelime ile görevini 

yazınız. 

 

 

12.  Aşağıdaki durumlardan hangisi do ğrudur? 

a. Okuldan gelince kıyafetlerimi yatağımın üstüne atarım 

b. Parkta oynarken oyuncaklara zarar veririm 

c. Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanırım 
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13. Sence aşağıdaki resimdeki ki şiler arasında nasıl bir konu şma 

geçmektedir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aile içerisinde kurallar nasıl belirlenmelidir?  

a. Aile büyüğünün söylediği kabul edilerek 

b. Bütün aile bireylerinin fikri alınarak 

c. Annenin fikirleri kabul edilerek 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi evde uyulması gereken kurallard andır? 

a. Eşyalarımızı istediğimiz gibi dağıtmak 

b. Yüksek sesle müzik dinlemek 

c. Evde üstümüze düşen görevleri yapmak 
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Ek- 4: Öğrenci Görüşme Formu 

ÖĞRENCĐ GÖRÜŞME FORMU 

Sevgili Öğrenciler,  

Aşağıdaki sorular bir ay boyunca birlikte yaptığımız etkinliklerle ilgilidir. Bu sorulara 

verdiğiniz cevaplara iyi veya kötü not verilmeyecektir. Sorularla ilgili duygu ve 

düşüncelerinizi açıkça ve istediğiniz uzunlukta yazınız. Anlayamadığınız soru olursa 

sorunuz. 

HAMĐDE BODUR 

1. Birlikte yaptığımız etkinliklerle ilgili düşüncelerinizi yazınız? 

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

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

2. Birlikte yaptığımız etkinliklerde hoşlanma, üzülme, şaşırma, mutluluk, kızgınlık, 

sıkılma gibi duygulardan en çok hangilerini hissettiniz? Sebebiyle birlikte yazınız. 

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

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

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

3. Birlikte yaptığımız etkinliklerde düşünme, problem çözme, karar verme, dinleme, 

konuşma gibi amaçlardan hangilerine ulaşmaya çalıştınız? 

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

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

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

4. Yaptığınız etkinliklerle öğrendiklerinizi başka derslerde kullanabiliyor musunuz? 

Kullanabiliyorsanız bir örnekle açıklayınız. 

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

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

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

5.  Yaptığınız etkinliklerde öğrendiğiniz davranış veya bilgileri günlük hayatınızda 

kullanabiliyor musunuz? Kullanabiliyorsanız bir örnekle açıklayınız. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ek- 5: Gözlem Formları (9 adet) 
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Ek- 6: Öğretmen Görüşme Formu 
 

 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞME FORMU 

 

Sayın Öğretmenim, aşağıda sınıfınızda araştırma süresince araştırmacı tarafından 

yapılan etkinliklerle ilgili sorulara yer verilmiştir. Sorulara verdiğiniz cevaplar yalnız 

araştırmacının yüksek lisans tez çalışması ile ilgili olup başka bir amaçla kullanılmayacaktır. 

Bu sorulara cevap vermek için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. 

 

Hamide BODUR 

 

1. Sınıfın fiziksel durumu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? 

 

2. Uygulanan etkinlikleri nasıl buldunuz? Sınıfınızdaki öğrenci düzeyine uygunluğu, okulun 

bulunduğu sosyal çevreye ve okulun fiziki imkânlarına uygunluğu ve diğer sınıflarda 

uygulanabilirliği açısından görüşlerinizi belirtiniz. 

 

3. Etkinlikler sırasında öğrencilerin etkinliklere katılımı ile ilgili görüşleriniz nelerdir? 
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Ek- 7: Etkinlik:  KĐM K ĐME BENZ ĐYOR 

 

ĐÇERĐK TEMELL Đ SOSYAL BĐLGĐLER ÖĞRETĐMĐ DERS PLANI – 1  

 

ETK ĐNLĐK ADI :“K ĐM KĐME BENZĐYOR” 

SÜRE: 40+40dk 

DÜZEY : Đlköğretim 2. sınıf 

TEMA : BENĐM EŞSĐZ YUVAM 

 

KAZANIMLAR : 

Đçerik ile ilgili kazanımlar:  

• Aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem sonuçlarını 

çeşitli yollarla ifade eder. 

Konu ile birlikte sergilenecek düşünme becerileri: 

• Eldeki verilerdin çıkarım yapabilme 

 

BU DERSTE KULLANILAB ĐLECEK DÜ ŞÜNME STRATEJ ĐLERĐ: 

• S-11: Benzer durumları karşılaştırma: Đç görüleri yeni bağlamlara transfer etme  

• S-30: Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturma  

• S-24: Sokratik tartışmayı uygulama  

 

TRANSFER SÜRECĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KAZANIMLAR: 

• Bu derste edindiği bilgileri Hayat Bilgisi dersinin diğer konularını öğrenirken kullanma 

• Bu derste edindiği bilgileri Türkçe dersinde kullanma. 

• Bu derste edindiği bilgileri günlük yaşamında kullanma. 

• Sınıf içi etkileşim ve tartışmalara transfer etme. 

 

ARAÇLAR: 

• Hazırlanacak proje için resim, fotoğraf, şiir, kağıt, boyalar vb. malzemeler 

• Proje değerlendirme formu 

• Benzerliklerimiz tablosu 
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ĐŞLEY ĐŞ ve AKTĐF DÜŞÜNME SÜRECĐ 

 

ETK ĐNLĐK - 1 

 

AÇIKLAMA : Bir önceki derste öğrencilere: “Ailenizden kime benzetiliyorsunuz? Hangi 

yönleriniz benziyor?” soruları yöneltilir. Öğrencilere “Ailenizdeki fertlerle benzerliklerinizi” 

anlatan bir proje yapacağız denir. Bu benzerlikler isim, doğum yeri-yılı, fiziksel özellikler, 

hoşlandığınız veya hoşlanmadığınız şeyler, yetenekleriniz vb. olabilir. Bunun için; projenizin 

büyüklüğüne göre bir kâğıt renkli veya beyaz, boya kalemleri, makas, resim, şiir, fotoğraf, 

aile fertlerinizle yaptığınız bir anket (görüşme) vb. getirin denir. Derse getirdikleri 

malzemelerle derste projelerini yaparlar. Yapılan etkinlikler incelenir. Öğrenciler 

etkinliklerini arkadaşlarına gösterir ve anlatır. Aile fertleri arasındaki benzerlikler üzerinde 

durulur. Çalışmaları bittiğinde öğrenciler kendilerini verilen form ile değerlendirirler. 

 

 

ETK ĐNLĐK - 2 

 

AÇIKLAMA:  Ailesindeki benzerlikleri gözlemleyerek örnek tablodaki gibi kendi tablosunu 

oluşturması söylenir. 

 

 



- 85 - 

 

ETKĐNLĐK - 1 

AÇIKLAMA: Ailenizdeki benzerlik ve farklılıkları anlatan projeniz ile ilgili aşağıdaki 

soruları cevaplayınız. 

Adı Soyadı: 

Tarih: 

NELER YAPTIM? 

Çalışmamın Adı: 

 

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

Neden bu çalı şmayı yaptım? 

 

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

 

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

Bu çalı şmayı neden arkada şlarımla payla ştım? 

 

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

 

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

Eğer bu çalı şmayı tekrar yapsaydım, şu şekilde yapardım:  

 

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

 

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

Çalışmamı yaparken beklemedi ğim nelerle kar şılaştım?  

 

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

 

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

Benim için bu çalı şmanın anlamı;  

 

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

 

......................................................................................................................................
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ETKĐNLĐK - 2 

AÇIKLAMA : Bir aile olmanıza rağmen kardeşlerin, anne ve baban ile farklı 

yönlerin vardır. Sizin aile bireyleriniz arasındaki farklar nelerdir? Aşağıdaki 

şemaya örnekteki gibi aile fertleriyle benzer ve farklı yönlerinizi yazın. 

ÖRNEK: 

 ANNEM BABAM ABLAM BEN KARDE ŞĐM 

Ten Rengi Sarışın Esmer Kumral Kumral Sarışın 

Doğum Yeri Ankara Konya Konya Ankara Konya 

Sevdiği 

Müzik 
Pop Arabesk Caz Rap Pop 

  

� Aile bireyleriniz arasındaki farkları ve benzerlikleri düşünün ve 

aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurun. 

 

 

 

 

 

 
ANNEM  BABAM  BEN KARDE ŞĐM  
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Ek- 8: Etkinlik: BEN ĐM DE BĐR FĐKRĐM VAR 

 

ĐÇERĐK TEMELL Đ SOSYAL BĐLGĐLER ÖĞRETĐMĐ DERS PLANI – 2  
ETK ĐNLĐK ADI :“BENĐM DE BĐR FĐKRĐM VAR” 
SÜRE: 40+40+40+40 dk 
DÜZEY : Đlköğretim 2. sınıf 
TEMA : BENĐM EŞSĐZ YUVAM 
KAZANIMLAR : 
Đçerik ile ilgili kazanımlar:  

• Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine katkıda bulunur. 
• Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş bildirir ve bunun insan hak ve 
hürriyetleriyle ilişkisini kurar. 
Konu ile birlikte sergilenecek düşünme becerileri: 

• Tartışmaları analiz etme  
• Durumları açıklığa kavuşturmak için çeşitli tür ve düzeylerde sorular sorma 
• Eldeki verilerdin çıkarım yapabilme  
BU DERSTE KULLANILAB ĐLECEK DÜ ŞÜNME STRATEJ ĐLERĐ: 

• S-1: Bağımsız düşünme 
• S-12: Bireyin görüngesini geliştirme: Đnançları, görüşleri, kuramları yaratma/keşfetme  
• S-17: Temel ve önemli sorular sorma, soruların devamlılığını sağlama  
• S-19: Çözümler üretme ya da çözümleri değerlendirme 
• S-21: Eleştirel okuma, metinleri açık hale getirme ya da irdeleme 
• S-22: Eleştirel dinleme  
• S-29: Kanıtları ve iddia edilen olguları değerlendirme 
• S-30: Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturma  
TRANSFER SÜRECĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KAZANIMLAR: 

• Bu derste edindiği bilgileri Hayat Bilgisi dersinin diğer konularını öğrenirken kullanma 
• Bu derste edindiği bilgileri Türkçe dersinde kullanma. 
• Bu derste edindiği bilgileri günlük yaşamında kullanma. 
• Sınıf içi etkileşim ve tartışmalara transfer etme. 
ARAÇLAR: 

• Konu ile ilgili hazırlanan öykü 
• Hikâye tamamlama etkinlik sayfası 
• Aile katılımı etkinlik sayfası 

 

ĐŞLEY ĐŞ ve AKTĐF DÜŞÜNME SÜRECĐ 

ETK ĐNLĐK - 1 
AÇIKLAMA : Öğrencilere aşağıdaki soru sorularak, tartışma ortamı oluşturulur. 
Aile içinde bir karar alırken, size fikirlerinizin sorulması hoşunuza gider mi? 
Neden? 
ETK ĐNLĐK - 2 

AÇIKLAMA : Etkinlik sayfaları öğrencilere verilir. Öykü sınıfta sesli olarak okunur. Daha 
sonra yönergeyi okuyarak öyküde boş yerleri doldurmaları ve öykünün sonuç bölümünü 
yazmaları istenir. 
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ETKĐNLĐK - 2 
AÇIKLAMA: Aşağıdaki öyküyü okuyunuz. Sizce Yeliz ve anne-babası “bilgisayar 

kullanma kuralları”nı oluştururken neler konuştu? Metindeki boşluklara yazınız. 

Yeliz okuldan gelmişti ve annesine mutfakta yemeği hazırlamada yardım ediyordu. 

Az sonra zil çaldı. Yeliz kapıyı açmaya gitti. Gelen babasıydı ve elinde kocaman bir 

paket vardı. Yeliz “Hoş geldin babacığım” dedi. 

Babası “Hoş bulduk kızım” dedikten sonra paketi oturma odasına bıraktı. Yeliz 

kutuda ne olduğunu çok merak ediyordu ama babası söyleyene kadar sormadı. 

Birlikte mutfağa geçtiler. Yemek çoktan hazırdı. Hep birlikte sofraya oturdular. 

Yeliz’in babası yemekten sonra birlikte konuşmamız gereken bir konu var dedi. 

Yemeklerini yediler sofrayı topladıktan sonra oturma odasına geçtiler. Babası Yeliz’e 

“Hadi kutuyu aç bakalım” dedi. Yeliz heyecanla kutuyu açtı ve içinden bilgisayar 

çıktı. Yeliz sevinçle babasına sarıldı. 

Yeliz:  Teşekkür ederim babacığım. Peki, konuşacağımız 

konu nedir? 

Baba:  Gel kızım, şimdi bilgisayarın kullanımı hakkında 

birlikte bazı kurallar belirlemeliyiz. 

Anne:  Evet haklısın önemli bir konu. Bence 

  

Yeliz:  Bence 

 

Baba:  Bence 

 

Yeliz’in bilgisayar kullanımı hakkında ailenin verd iği ortak kararları 

yazarak öyküyü tamamlayınız? 

Anne, Baba ve Yeliz: 

 

 

 



- 89 - 

 

ETK ĐNLĐK – 3 

 

AÇIKLAMA : Aşağıdaki soru öğrencilere sorularak ortak çözüm önerileri tahtaya yazılır. 

 

Aile içerisindeki bir sorunun çözümü için neler yapabiliriz? 

 

ETK ĐNLĐK – 4 

 

AÇIKLAMA : Problem cümlesi tahtaya yazılır. Öğrencilerden drama yoluyla problemi 

çözmeleri istenir. Sınıftan anne, baba, abla (Sevim) ve kardeş (Mehmet) seçilir. 

 

 

 

“ Đki kardeş aynı odayı paylaşıyordur fakat küçük Mehmet yatağını, masasını hiçbir 

zaman toplamaz. Ablası odayı temizlerken de hiç yardım etmez. Sevim artık durumu 

annesine ve babasına iletmek zorunda kalır. Bu durumu çözüme kavuşturmak için aile bir 

araya gelir.” 

Öğretmen tahtaya bir şema oluşturur. Annenin, babanın, Sevim’in ve Mehmet’in 

görüşlerini drama bittiğinde öğrencilere sorarak yazar. En son aldıkları ortak kararları da 

yazar. Daha sonra sınıftakilerin görüşlerini alarak, farklı görüşler şemaya eklenir ve tartışılır. 

 

ETK ĐNLĐK – 5 

 

AÇIKLAMA : Çalışma kâğıdı dağıtıldıktan sonra bu çalışmanın aileleri ile birlikte 

yapılacağı öğrencilere söylenir. Bu etkinlikte öğrencilerden bir görüşme konusu seçmeleri 

istenir. Daha sonra bu konu hakkında aile fertlerinin görüşlerini ve kendi görüşünü ayrılan 

yerlere yazmaları söylenir. Son olarak en üstteki baloncuğa görüştükleri konu hakkında 

aldıkları ortak kararları yazmaları istenir. Sonraki derste öğrencilerin etkinliklerini sınıfta 

sunacakları belirtilir. 
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ETKĐNLĐK – 5 

 

AÇIKLAMA: Bu etkinli ği aile fertleri ile birlikte yapınız. 

Seçtiğiniz görü şme konusu hakkında; senin ve ailenin 

görü şlerini ve ortak kararlarını yazınız. 
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ETK ĐNLĐK – 7 

 

AÇIKLAMA : Öğrencilerden verilen çalışma kâğıdındaki resimleri yorumlamaları istenir. 

Resimlerde verilen fikirler ve alınan ortak kararların çocuklar tarafından ifade edilmesi 

beklenir. 

Etkinlik sırasında şu sorular sorulur: 

• Sizce bu resim neyi anlatmak istemektedir? 

• Bu resimle ilgili neler söyleyebilirsin? Neden? 

DEĞERLENDĐRME: 

• Sınıfta anlatılanlara ilişkin fikirleriniz var mı? 

• Söylenenleri kendi sözcüklerinle açıklar mısın? 

• Anlatılanları açıklamak için örnek verebilir misin? 

• Bu konuyu anlamak için hangi soruları sorardınız? Neden? 
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ETKĐNLĐK – 6 

AÇIKLAMA : Aşağıdaki resimleri inceleyiniz.  

RESĐM – 1: Merve’nin ikiz karde şleri olacaktır. Sizce Merve ailesi ile hangi 

fikrini payla şıyor olabilir? 

 

 

RESĐM  - 2: Okullar tatile girmi ştir. Mert ve ailesi hangi konuda karar alıyorlar? 
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Ek- 9: Etkinlik: A ĐLEM VE BEN 

ĐÇERĐK TEMELL Đ SOSYAL BĐLGĐLER ÖĞRETĐMĐ DERS PLANI – 3  

ETK ĐNLĐK ADI :“A ĐLEM VE BEN” 

SÜRE: 40+40+40dk 

DÜZEY : Đlköğretim 2. sınıf 

TEMA : BENĐM EŞSĐZ YUVAM 

KAZANIMLAR : 

Đçerik ile ilgili kazanımlar:  

• Aile içinde kimin kime, nasıl yardım ettiğini gözlemleyerek, aile içinde 
üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir. 
• El-göz koordinasyonunu ve el becerilerini geliştirebilecek aile içi görevleri 
üstlenmeye istekli olur. 
• Aile içinde görev paylaşımına katılır, üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk 
duyar. 

Konu ile birlikte sergilenecek düşünme becerileri: 

• Değer yargıları oluşturabilme 

• Bir soru üzerinde odaklaşma  

 

BU DERSTE KULLANILAB ĐLECEK DÜ ŞÜNME STRATEJ ĐLERĐ: 

• S-26: Çevresinden gelen karşıt görüşlerden yararlanarak görüşünü yeniden 
oluşturma 
• S-33: Önemli benzerliklere ve farklılıklara dikkat etme  
• S-30: Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturma  
• S-28: Çelişkileri fark etme  
• S-10:Kendi düşüncelerini değerlendirirken kesin yargıda bulunmaktan kaçınma 

 

TRANSFER SÜRECĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KAZANIMLAR: 

• Bu derste edindiği bilgileri Hayat Bilgisi dersinin diğer konularını öğrenirken 
kullanma 
• Bu derste edindiği bilgileri Türkçe dersinde kullanma. 
• Bu derste edindiği bilgileri günlük yaşamında kullanma. 
• Sınıf içi etkileşim ve tartışmalara transfer etme. 

 

ARAÇLAR: 

• Konuyla ilgili hazırlanan resim 

• Kim kime yardım ediyor tablosu ve etkinlik sayfası 
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ĐŞLEY ĐŞ ve AKTĐF DÜŞÜNME SÜRECĐ 
ETK ĐNLĐK - 1 

AÇIKLAMA : Öğrencilere resimleri incelemeleri söylenir. Resimlerde; anne, baba ve çocuk 

iş birliği içinde sorumluluklarını üstlenmiş görünüyorlar mı? Tartışın. Ailede yardımseverlik, 

iş birliği ve sorumluluk açısından hangi resimlerin ideal olduğunu değerlendirin. Etkinlik ile 

ilgili şu sorular sorulur: 

Sence aşağıdaki resimlerden hangisi, sorumluluklarını yerine getiren ailedir? Neden? 

Sizce bu resim neyi anlatmak istemektedir? 

Bu resimle ilgili neler söyleyebilirsin? Neden? 

 

ETK ĐNLĐK - 2 

AÇIKLAMA: Görev ve sorumluluklarını yerine getiren aile ile görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmeyen aile öğrenciler tarafından canlandırılarak aradaki farklar görülür. 

 

ETK ĐNLĐK - 3 

AÇIKLAMA:  Aşağıdaki sorular sorularak sokratik tartışma etkinliği yapılır. 

Niçin evde görevlerimiz var? 

Aile fertleri neden evde görevlerini yerine getirmeli? 

Görevlerini yerine getiren aile fertleri ile getirmeyen aile fertleri arasındaki farklar nelerdir? 

 

ETK ĐNLĐK - 4 

AÇIKLAMA:  Ailenizde kimin kime yardım ettiğini düşünün. Verilen etkinlik sayfasında 

yer alan tabloda kesişen aralıklara; kimin kime yardım ettiğini işaretleyin. Örnekteki gibi 

sizde kendi tablonuzu oluşturun. 

 

ETK ĐNLĐK - 5 

AÇIKLAMA:  Öğrencilere “ Üzerinize düşen görevleri yaptığınızda; sen ve ailen neler 

hissedersiniz?” sorusu yöneltilir. Bu konuda düşündükten sonra etkinlik sayfasına yazmaları 

söylenir. Öğrenciler düşüncelerini sesli okuyarak arkadaşlarıyla paylaşırlar. Daha sonra 

görevlerini yerine getirdikleri zaman yaşadıkları duyguları yüz ifadelerini çizerek ifade 

etmesi istenir. 
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ETKĐNLĐK – 4 
 

AÇIKLAMA:  Aşağıda yer tabloda kesişen aralıklara; 

kimin kime yardım ettiğini işaretleyin. Örnek: Ben, 

kardeşime yardım ederim. 

 

ETKĐNLĐK - 5 

� Üzerinize düşen görevleri yaptığınızda; sen ve ailen neler hissedersiniz? 
 
 
 
 
 
� Yüz ifadelerini çizin.  
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Ek- 10: Etkinlik: E ŞYALARIN D ĐLĐ 

 

ĐÇERĐK TEMELL Đ SOSYAL BĐLGĐLER ÖĞRETĐMĐ DERS PLANI - 4 

ETK ĐNLĐK ADI :“EŞYALARIN D ĐLĐ” 

SÜRE: 40+40dk 

DÜZEY : Đlköğretim 2. sınıf 

TEMA : BENĐM EŞSĐZ YUVAM 

KAZANIMLAR : 

Đçerik ile ilgili kazanımlar:  

• Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar. 

Konu ile birlikte sergilenecek düşünme becerileri: 

• Diğerleriyle etkileşim 
• Eldeki verilerdin çıkarım yapabilme 
• Tümdengelimsel düşünebilme 
BU DERSTE KULLANILAB ĐLECEK DÜ ŞÜNME STRATEJ ĐLERĐ: 

• S-18: Görüşleri, yorumları, inançları, kuramları analiz etme 

• S-19: Çözümler üretme ya da çözümleri değerlendirme  

• S-22: Eleştirel dinleme  

• S-24: Sokratik tartışmayı uygulama  

• S-28: Çelişkileri fark etme  

• S-30: Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturma  

• S-33: Önemli benzerliklere ve farklılıklara dikkat etme  

TRANSFER SÜRECĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KAZANIMLAR: 

• Bu derste edindiği bilgileri Hayat Bilgisi dersinin diğer konularını öğrenirken kullanma 

• Bu derste edindiği bilgileri Türkçe dersinde kullanma. 

• Bu derste edindiği bilgileri günlük yaşamında kullanma. 

• Sınıf içi etkileşim ve tartışmalara transfer etme. 

ARAÇLAR: 

• Konuyla ilgili hazırlanan resimler, diyaloglar ve etkinlik sayfaları 

 

ĐŞLEY ĐŞ ve AKTĐF DÜŞÜNME SÜRECĐ 

ETK ĐNLĐK - 1 

AÇIKLAMA : Öğrenciler verilen resimleri inceler. Đki resim arasındaki farklar tartışılır. 

Eşyaların kullanımı hakkında görüş bildirilir. 
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ETKĐNLĐK - 1 

AÇIKLAMA : Odamızdaki eşyaları nasıl kullanıyoruz? Resimleri inceleyiniz. 
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ETK ĐNLĐK - 2 

AÇIKLAMA:  Eşyaların kullanımı ile ilgili beş öğrenci rol oynama yapar.  

 

EŞYALARIN KULLANIMI 

Mehmet, Ayça, Serdar ve Melis sizler gibi ikinci sınıfta okuyan öğrencilerdir. Şimdi sizlerle 

eşyaları kullanma hakkında düşündüklerini paylaşacaklar. Bakalım neler demişler: 

 

MEHMET 

Okuldan eve giderken çantamı sürükleyerek giderim. Eskirse eskisin nasıl olsa benim. 

 

AYÇA 

Bugün boya kalemlerimi evde unutmuşum. Resim dersinde arkadaşımdan izin istedim ve 

boya kalemlerini birlikte kullandık. Ona teşekkür ettim. 

 

SERDAR 

Alışveriş merkezinde girdiğim lavaboların çeşmeleri kapatıp çıkarım. Benim olmasa da 

evimde ki gibi lavaboları açık bırakmam. 

 

MEL ĐS 

Ablamın tokasını evde yokken aldım. Eve gelince tokayı saçımda gördü. Çok kızdı. Hemen 

geri aldı. Ne yani almak için bir de izin mi isteyecektim? 

 

Sınıftaki öğrenciler Mehmet, Ayça, Serdar ve Melis’e yaptıkları davranışlarla ilgili söylemek 

istediklerini verilen etkinlik sayfasına yazarlar ve sınıfta tartışılır. 

 

ETK ĐNLĐK - 3 

AÇIKLAMA: Öğrencilerden verilen cümlelerin karşısındaki kutulara doğru ise “D” yanlış 

ise “Y” yazmaları istenir. 

 

ETK ĐNLĐK - 4 

AÇIKLAMA: Sınıftaki eşyalardan birinin yerinde olsaydınız nasıl kullanılmak isterdiniz? 

Duygularınızı yazınız. 
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ETKĐNLĐK - 2 

AÇIKLAMA:  Arkadaşlarınızı dinlediniz. Mehmet, Ayça, Serdar ve Melis’e 

yaptıkları davranışlarla ilgili neler söylemek istersiniz. Yazınız. 
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ETKĐNLĐK – 3 

 

AÇIKLAMA:  Doğru olan davranışın karşısındaki kutuya “D”, Yanlış olan 

davranışın karşısındaki kutuya “Y” yazınız. 

 

Parktaki oyuncakları dikkatli kullanırım. 

Okuldaki çeşmeleri açık bırakmam. 

Đzinsiz arkadaşımın çantasını açarım. 

Okul kıyafetlerimi temiz kullanırım. 

Trafik levhalarına zarar vermem. 

Sınıfta oturduğum sıraya ismimi kazırım. 

Odamın kapısını tekmeyle açarım 

Oyuncaklarımı istediğim gibi kırar, dağıtırım. 

 

ETKĐNLĐK - 4 

AÇIKLAMA: Sınıftaki eşyalardan birinin yerinde olsaydınız nasıl kullanılmak 

isterdiniz? Duygularınızı yazınız. 

D 
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ETK ĐNLĐK – 5 

 

AÇIKLAMA: Öğrencilere Sokratik sorular sorularak tartışılır. 

Eşyaları özenli kullanmak neden önemlidir? 

Sunulan sebep iyi bir sebep mi? Neden? Neden değil? 

Eşyalarımızı özenli kullanmanın bize nasıl bir faydası olabilir? 

Söylenenleri kendi sözcüklerinle açıklar mısın? 

Anlatılanları açıklamak için örnek verebilir misin? 

 

DEĞERLENDĐRME 

AÇIKLAMA: “Eşyaları neden özenli kullanmalıyız?” sorusuna öğrencilerin verdiği cevap 

ve öneriler balığın kılçıklarına yazılır. 
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Ek- 11: Etkinlik: BE Ş DUYU 

 

ĐÇERĐK TEMELL Đ SOSYAL BĐLGĐLER ÖĞRETĐMĐ DERS PLANI – 5  

ETK ĐNLĐK ADI :“BEŞ DUYU” 

SÜRE: 40+40+40dk 

DÜZEY : Đlköğretim 2. sınıf 

TEMA : BENĐM EŞSĐZ YUVAM 

KAZANIMLAR : 

Đçerik ile ilgili kazanımlar:  

• Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlandığını 

açıklar. 

Konu ile birlikte sergilenecek düşünme becerileri: 

• Bir soru üzerinde odaklaşma 

• Tümdengelimsel düşünebilme 

• Diğerleriyle etkileşim 

BU DERSTE KULLANILAB ĐLECEK DÜ ŞÜNME STRATEJ ĐLERĐ: 

• S-19: Çözümler üretme ya da çözümleri değerlendirme  

• S-22: Eleştirel dinleme 

• S-23: Disiplinler arası ilişki kurma 

• S-24: Sokratik tartışmayı uygulama  

• S-28: Çelişkileri fark etme  

• S-27: Gerçek uygulama ile idealleri karşılaştırma ve birbirinden ayırt etme 

• S-30: Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturma  

TRANSFER SÜRECĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KAZANIMLAR: 

• Bu derste edindiği bilgileri Hayat Bilgisi dersinin diğer konularını öğrenirken kullanma 

• Bu derste edindiği bilgileri Türkçe dersinde kullanma. 

• Bu derste edindiği bilgileri günlük yaşamında kullanma. 

• Sınıf içi etkileşim ve tartışmalara transfer etme. 

ARAÇLAR: 

• Şarkıyı çalmak için org 

• Kartonlara çizilen duyu organı resimleri^ 

• Sürpriz yumurtalarda bilmeceler 

• Etkinlik sayfaları 
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ĐŞLEY ĐŞ ve AKTĐF DÜŞÜNME SÜRECĐ 

ETK ĐNLĐK - 1 

AÇIKLAMA : Öğretmen org ile “Vücudumuz” şarkısını çalar ve söyler. Sonra öğretmen 

çalar, öğrenciler ile hareketlerini canlandırarak birlikte söylenir. 

VÜCUDUMUZ 

Đki elim, iki kolum, bacaklarım var. 

Her insanda bir burun, bir de ağız var. 

Sen hiç gördün mü, üç kulaklı bir adam. 

Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak. 

 

Đki kulak, iki yanak, bir de başım var. 

Gözlerimde kirpiğim, saçlarım da var. 

Sen hiç gördün mü, üç dudaklı bir adam. 

Olur mu hiç üç dudak, dön de aynaya bak. 

 

Đki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. 

Đnci gibi dişlerim, bir de çenem var. 

Sen hiç gördün mü, üç yanaklı bir adam. 

Olur mu hiç üç yanak, dön de aynaya bak. 

 

ETK ĐNLĐK – 2 

AÇIKLAMA : Kartonlara çizilen duyu organları panoya asılır. Öğrencilere adları sorulur. 

 

ETK ĐNLĐK - 3 

AÇIKLAMA : Öğrencilerle “Đletişim kurarken kullandığımız duyu organları” ile ilgili bir 

drama yapılır. 

Öğretmen yanına bir öğrenci alır ve onunla doğaçlama şu şekilde konuşur: 

“(  ) Merhaba arkadaşım. Nasılsın? Bugün bir parfüm aldım. Sende kokla 

çok güzel kokuyor” der ve elinde parfüm şişesi varmış gibi koklatır (             ). “Aaa 

o gelen Filiz değil mi? Sen de görüyor musun?” (          )oradan bir öğrenci daha gelir 

(Filiz). Öğretmen ve öğrenci: “Merhaba Filiz”, “Saçların ne kadar güzel olmuş.”der 

ve diğer öğrenciye döner: “Biraz solgun görünüyorsun bugün, bir bakayım ateşin mi 

var?” der ve elini öğrencinin alnına tutar (          ). Öğretmen “Bir dakika sesi duydun 

mu? Zil çalıyor hadi yerimize geçelim (         ).” 
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Drama yapıldıktan sonra öğrencilerle, bu dramada iletişim kuran kişiler hangi duyu 

organlarını kullandılar. Bunu nerden anladınız, açıklar mısınız? Denilerek tartışılır. Daha 

sonra öğrenciler de kendileri örnekler verebilirler. Drama yapıldıktan sonra öğrencilere 

etkinlik kâğıtları dağıtılır ve dramada geçen cümlenin yanına iletişim için hangi duyu organı 

kullanıldıysa resmini çizmesi söylenir. 

 

ETK ĐNLĐK - 4 

AÇIKLAMA : Öğretmen sınıfa girdiğinde hiç konuşmadan sanki öğrencilere bir şey 

anlatıyormuş gibi hareketler yapar. Dikkati üzerine çekene kadar birkaç dakika devam eder. 

Sonra konuşmaya başlar ve “Sizlere ne anlattığımı anladınız mı?” diye sorar. Öğrenciler 

anlamamıştır. Öğretmen “O zaman bizim aramızda iletişim gerçekleşmedi. Peki, iletişimin 

gerçekleşmesi için benim ne yapmam lazım? Đletişim kurarken hangi duyu organlarından 

yararlanırız” der ve beyin fırtınası yapılır. 

 

ETK ĐNLĐK - 5 

AÇIKLAMA : Bilmeceler küçük kâğıtlara yazılarak sürpriz yumurta kutularına koyulur. 

Hepsini bir poşete koyduktan sonra rastgele sırayla öğrencilere çektirilir. Çeken öğrenci 

istediği bir kişiye bilmeceyi sorar. Bilemezse başka birine sorar veya ipucu verir. Bilmeceler 

bitene kadar etkinliğe devam edilir. 

• Yarım kaşık, duvara yapışık (Kulak). 
• Sende var, bende var. Bir tepede iki delik; Kokarcada bile var (Burun). 
• Baltan tatlı, zehirden acı. Đyilik yapana duacı (Dil). 
• Her şeyi görür, kendisini göremez (Göz). 
• Küçücük bakkal, dünyayı yutar (Ağız). 
• Karnı şişik, kafaya yapışık (Burun). 
• Benim iki pencerem var, etrafı etten duvar, her gün erkenden açarım, gece olunca 
kaparım (Gözler). 
• Etten kantar, altın tartar (Kulak). 
• Đki kapağı açarım, lokmaları atarım, çiğner çiğner yutarım (Ağız). 
• Altı mermer, üstü mermer, içinde bülbül öter (Ağız). 
• Đki dağ arasında, yunus balığı (Dil). 
• Bir çanak yoğurdum var, yarısı ak, yarısı kara (Göz). 
 

ETK ĐNLĐK - 6 

AÇIKLAMA : Öğrencilere etkinlik sayfaları verilerek yönergeler açıklanır. Öğrenciler 

bulmacaları yaparlar. 
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ETKĐNLĐK - 6 

AÇIKLAMA : Đletişim kurarken kullandığımız duyu organlarını okla göstererek 

isimlerini yazınız. 

 

AÇIKLAMA : Aşağıdaki bulmacada “Göz, Kulak, Burun, El, Dil, Deri ve Ağız” 

kelimelerini bularak üstünü çiziniz. 

 

AÇIKLAMA : Uygun kelimeleri renkli kalemlerle çizerek eşleştiriniz. 
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Ek- 12: Etkinlik: S ĐNĐRLERĐNE HAK ĐM OL 

 

ĐÇERĐK TEMELL Đ SOSYAL BĐLGĐLER ÖĞRETĐMĐ DERS PLANI – 6 

ETK ĐNLĐK ADI :“SĐNĐRLERĐNE HAKĐM OL” 

SÜRE: 40+40+40+40dk 

DÜZEY : Đlköğretim 2. sınıf 

TEMA : BENĐM EŞSĐZ YUVAM 

KAZANIMLAR : 

Đçerik ile ilgili kazanımlar:  

• Farklı duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade eder. 

Konu ile birlikte sergilenecek düşünme becerileri: 

o Eldeki verilerdin çıkarım yapabilme 

o Bir harekete karar verme 

o Tümdengelimsel düşünebilme 

o Değer yargıları oluşturabilme 

o Bir soru üzerinde odaklaşma 

BU DERSTE KULLANILAB ĐLECEK DÜ ŞÜNME STRATEJ ĐLERĐ: 

• S-35: Doğurguları ve sonuçları keşfetme 

• S-30: Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturma  

• S-27: Gerçek uygulama ile idealleri karşılaştırma ve birbirinden ayırt etme 

• S-22: Eleştirel dinleme  

• S-19: Çözümler üretme ya da çözümleri değerlendirme  

• S-20: Eylemleri veya politikaları analiz etme ya da değerlendirme  

TRANSFER SÜRECĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KAZANIMLAR: 

• Bu derste edindiği bilgileri Hayat Bilgisi dersinin diğer konularını öğrenirken 

kullanma 

• Bu derste edindiği bilgileri Türkçe dersinde kullanma. 

• Bu derste edindiği bilgileri günlük yaşamında kullanma. 

• Sınıf içi etkileşim ve tartışmalara transfer etme. 

ARAÇLAR: 

• Konuyla ilgili hazırlanan görüntüler 

• Kartona çizilmiş öfke, sevinç, korku ve üzüntü duygu resimleri 

• Etkinlik sayfaları 
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ĐŞLEY ĐŞ ve AKTĐF DÜŞÜNME SÜRECĐ 

 

Derse dikkati çekmek için sınıf panosuna kartonlardan hazırlanan “öfke, sevinç, korku ve 

üzüntü” duygularını gösteren surat resimleri asılır. 

 

ETK ĐNLĐK - 1 

AÇIKLAMA:  Öğretmen farklı duyguları pandomim yaparak derse girer. Örneğin “sevgi” 

kavramını pandomimle anlatır. Bittikten sonra öğrencilerden hangi duyguyu anlatmaya 

çalıştığını sorar? Birkaç tane kendi yaptıktan sonra isteyen öğrenciler de tahtaya çıkıp 

arkadaşlarına pandomim yapabilir. 

 

ETK ĐNLĐK - 2 

AÇIKLAMA : Öğrencilere çalışma kâğıtları dağıtılır. Verilen cümle okunur ve uygun 

resmin altındaki kutu işaretlenir (X). Daha sonra hangi resmi ve neden işaretledikleri sorulur. 

Öğrenciden işaretlediği resmi açıklaması istenir. Resimlerdeki olumlu ve olumsuz durumları 

hikâyeleştirerek anlatmaları istenir. Verilen cevaplar tartışılır. Farklı görüşleri olanlar 

fikirlerini söyler. 

 

ETK ĐNLĐK - 3 

AÇIKLAMA:  Tüm öğrencilerden istediği bir kişiye (sınıf arkadaşları veya ailesi vb.) 

sevgisini ifade eden bir not yazmaları istenir. Sınıftaki arkadaşına yazdıysa notu verdiği kişi 

okur veya başka bir kişiye yazdıysa kendisi okur. Sevgi ile ilgili düşünceler paylaşılır. 

 

ETK ĐNLĐK - 4 

AÇIKLAMA:  Erdem’in hikâyesini öğretmen anlatır ve görüntüler izlenir. Çocuklardan 

hikâyeye bir isim bulmaları istenir. Verilen çalışma kâğıtlarındaki resimlere bakıp hikâyede 

geçen duyguları işaretlemeleri ve işaretledikleri resimleri bir kelimeyle ifade etmeleri istenir. 

Hikâyede yaşanan davranışlar ve duygular tartışılır. Yapılan davranışlar ve duygular arasında 

bağlantı kurmaları sağlanır ve nedenleri sorgulanır. Eğer “Erdem’in anne ve babası olumlu 

bir şekilde yaklaşıp, birlikte çözüm üretmeye çalışsalardı hikâyemiz nasıl sonuçlanırdı?” 

denilerek eleştirel bir şekilde düşünmeleri sağlanır. Öğrencilere belirli bir süre verilir ve 

hikâyeyi bu şekilde yorumlamaları istenir. Hikâyelerini bir kâğıda yazarlar. Yazılan 

hikâyeler okunur. Birlikte dinlenir ve tartışılır. 

“Erdem bugün biraz tedirgindi. Çünkü sınav sonucu açıklanacaktı. Dersine girdi öğretmeni 

yazılı kâğıtlarını dağıttı. Sınavdan düşük bir puan almıştı ve ailesinin nasıl bir tepki 

vereceğini bilmiyordu. Okul çıkışı ağır adımlarla eve gitti. 
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Kapıyı açan annesi Erdem’e “Hoş geldin bakalım nasıl geçti günün” dedi. Erdem “iyi” diyerek 

geçiştirdi ama annesi moralinin bozuk olduğunu yüzünden anlamıştı. Elini yüzünü yıkadı akşam 

yemeklerini hep beraber yediler. 

Erdem ne olursa olsun sınav sonucunu ailesine söylemeye karar verdi. Yoksa rahat edemeyecekti. 

Yemekten sonra anne ve babasının yanına giderek durumu anlattı. Ama korktuğu başına geldi. Annesi 

ve babası çok sinirlenmişti. Babası sinirli bir şekilde “Nasıl böyle bir not alırsın? Neden çalışmadın? 

Hangi yüzle karşıma çıkıyorsun? Hemen bu notu düzelt. Odandan hiç çıkma ve dersini çalış” dedi. 

 
 

Erdem’in üzüntüsü ikiye katlanmıştı ve ağlayarak odasına gitti. Bu arada kardeşi Gülçin de odalarında 

oyun oynuyordu. Bütün oyuncaklarını yerlere dağıtmıştı. Erdem odayı bu şekilde görünce çok 

sinirlendi ve Gülçin’e bağırmaya başladı. “Çabuk topla odamı ne hale getirdin. Oyuncaklarının 

hepsini atarım bir daha oynayamazsın” diye söylendi. Gülçin neye uğradığını şaşırdı. Abisinin neden 

bu kadar çok tepki verdiğini anlayamadı ve hüngür hüngür ağladı…” 

 

ETK ĐNLĐK – 5 

AÇIKLAMA:  Çocuklar hikayeyi izleyip dinledikten sonra verilen çalışma kağıtlarındaki 

resimlere bakıp hikayede geçen duyguları işaretlemeleri ve işaretledikleri resimleri bir kelimeyle ifade 

etmeleri istenir. 

 

ETK ĐNLĐK - 6 

AÇIKLAMA:  Verilen etkinlik sayfalarındaki resimleri incelemeleri ve resimde geçen 

duyguyu çizmeleri istenir. Resimlerdeki olaylar tartışılır. 
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ETKĐNLĐK – 2 

AÇIKLAMA:  Resimleri inceleyiniz. Soruyu okuduktan sonra uygun resmin altındaki 

kutuyu işaretleyiniz. 

 

1. Mehmet Çiğdem’in kitabını kaybetmiştir. Çiğdem’in nasıl bir tepki vermesi 

uygun olur? Neden? 

 

2. Kemal Adil’e verdiği sözü yerine getirmez. Adil’in nasıl bir tepki vermesi 

uygun olur? Neden? 

 

3. Gül kantinde Selim ile sıra kavgası yapar. Selim’in nasıl bir tepki vermesi 

uygun olur? Neden? 
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ETKĐNLĐK  - 5 

 

AÇIKLAMA:  Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Dinlediğiniz hikâyede geçen 

duyguları işaretleyiniz. Đşaretlediğiniz duyguyu bir kelimeyle açıklayınız. 
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ETKĐNLĐK – 6 

 

AÇIKLAMA:  Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Resimde geçen duyguyu çiziniz 

ve resimde geçen durumu yazınız. 
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ETKĐNLĐK – 6 
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Ek- 13: Etkinlik: ÇALI ŞIYORUM 

ĐÇERĐK TEMELL Đ SOSYAL BĐLGĐLER ÖĞRETĐMĐ DERS PLANI – 7 

ETK ĐNLĐK ADI :“ÇALI ŞIYORUM” 

SÜRE: 40+40dk 

DÜZEY : Đlköğretim 2. sınıf 

TEMA : BENĐM EŞSĐZ YUVAM 

KAZANIMLAR : 

Đçerik ile ilgili kazanımlar:  

• Evde uygun bir öğrenme ortamı yaratmak için büyüklerinden yardım alır. 

Konu ile birlikte sergilenecek düşünme becerileri: 

• Diğerleriyle etkileşim 

• Bir soru üzerinde odaklaşma 

BU DERSTE KULLANILAB ĐLECEK DÜ ŞÜNME STRATEJ ĐLERĐ: 

• S-22: Anlayamadığı bölümlerle ilgili ek açıklama isteme. 
• S-17:Konu ile ilgili yapılan açıklamaları sorgulama 
• S-22: Yaptığı açıklamalarla ilgili çevresince yapılan sorgulamaları olumlu 
karşılama 
• S-26: Çevresinden gelen karşıt görüşlerden yararlanarak görüşünü yeniden 
oluşturma 
• S-30: Arkadaşlarının düşüncelerindeki sayıtlıları tespit etme 
• S-10:Kendi düşüncelerini değerlendirirken kesin yargıda bulunmaktan kaçınma 

TRANSFER SÜRECĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KAZANIMLAR: 

• Bu derste edindiği bilgileri Hayat Bilgisi dersinin diğer konularını öğrenirken 
kullanma 
• Bu derste edindiği bilgileri Türkçe dersinde kullanma. 
• Bu derste edindiği bilgileri günlük yaşamında kullanma. 
• Sınıf içi etkileşim ve tartışmalara transfer etme. 

ARAÇLAR: 

• Konuyla ilgili etkinlik sayfaları 

ĐŞLEY ĐŞ ve AKTĐF DÜŞÜNME SÜRECĐ 

ETK ĐNLĐK - 1 
AÇIKLAMA : Öğrencilere “Nasıl bir ortamda çalışıyorsunuz?” yazarak anlatınız ve çalışma 
ortamınızı çiziniz denir. Herkesin evde kendine ait bir çalışma ortamı var mı? Elinizdeki 
kâğıtlara çalışma odanızın kendinize ait, kardeşlerinizle birlikte veya evin herhangi bir 
odasında olup olmadığını yazınız. Belli bir süre verip tamamlamaları sağlandıktan sonra 
kâğıtlar toplanır ve karışık olarak tekrar sınıfa dağıtılır. Rastgele bir öğrenci seçilir ve 
elindeki kâğıtta yazanları okuması istenir. “Sence bu ortam çalışmak için uygun mu? Neden? 
Hangi yönleri sana uygun geldi? Neden değil? Uygun değilse neler yapılabilir? Sen olsaydın 
kimden yardım isterdin?” gibi sorular sorularak çözüm üretmesi sağlanır. Bütün öğrenciler 
fikir yürütür. Öğrenciler görüşlerini alttaki çözüm kutusuna yazarlar. 
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ETKĐNLĐK – 1 
AÇIKLAMA: “Nasıl bir ortamda çalışıyorsunuz?” yazarak anlatınız ve çalışma 

ortamınızı çiziniz. Çözüm kutusunu boş bırakınız. 
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ETK ĐNLĐK - 2 

AÇIKLAMA : Aşağıdaki durum öğrencilere anlatılıp ardından Sokratik sorular sorulur: 

“Ömer, abisi Furkan ve anne-babası ile birlikte yaşıyordu. Ömer ailesiyle birlikte yeni bir 

eve taşındı. Bu ev 3 oda 1 salondu. Ömer, Furkan ile aynı odayı paylaşıyordu.  Furkan 

sürekli sesli müzik dinliyordu. Ömer bu yüzden ders çalışamıyordu.” 

• Bu olayda ne anlatılmaktadır? 

• Anlatılanlar yeterince açık mı? 

• Bu hikâyede yanlış olan nedir? 

• Ömer’in yerinde olsaydın ne yapardın? 

• Ömer kimden yardım istemeli? 

• Anne ve babası nasıl bir çözüm yolu bulmuş olabilir? 

• Bu çözüm yolu uygun mu? Neden? Neden değil? 

 

ETK ĐNLĐK - 3 

AÇIKLAMA : “Verimli çalışabilmek için nasıl bir ortam ve araç-gereç gereklidir?” sorusu 

sorulur ve beyin fırtınası yapılır. Çalışma ortamında önemli olan “ısı, ışık, ses, araç-gereç” 

kavramlarına değinilir. 

ETK ĐNLĐK - 4 

AÇIKLAMA : Şimdiye kadar sınıfta tartışılanlara göre öğrenciler verilen tabloda kendi 

çalışma ortamını değerlendirir. 

ETK ĐNLĐK – 5 

AÇIKLAMA : Konuyu pekiştirmek için Sokratik sorular sorulur: 

• Çalışma ortamı öğrenmeyi etkiler mi? Neden? Neden değil? 

• Söylenenleri kendi cümlelerinle ifade etmek ister misin? 

• Konuyu açıklamak için örnek verebilir misin? 

• Bu sebep yeterli mi? 

• Çalışma ortamını düzenlerken neden büyüklerden yardım alınmalıdır 

DEĞERLENDĐRME:  

• Bu konuyu anlamak için hangi soruları sorardınız? Neden? 

• Bugün ki derste öğrendiğiniz en önemli şey nedir? 
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ETKĐNLĐK – 4 

 

AÇIKLAMA : Şimdiye kadar sınıfta tartışılanlara göre kendi çalışma 

ortamınızı değerlendiriniz. 

 

 

K
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m

 

K
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Çalışma ortamım var    

Çalışma ortamım düzenli    

Çalışma ortamım aydınlık    

Çalışma ortamım gürültüden uzak    

Çalışma ortamımın sıcaklığı uygun derecede    

Çalışma masam var ve yeterli    

Kitap dolabım var ve yeterli    
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Ek- 14: Etkinlik: BANA GÜVENEB ĐLĐRSĐNĐZ 

 

ĐÇERĐK TEMELL Đ SOSYAL BĐLGĐLER ÖĞRETĐMĐ DERS PLANI – 8 

ETK ĐNLĐK ADI :“BANA GÜVENEBĐLĐRSĐNĐZ” 

SÜRE: 40+40+40dk 

DÜZEY : Đlköğretim 2. sınıf 

TEMA : BENĐM EŞSĐZ YUVAM 

KAZANIMLAR : 

Đçerik ile ilgili kazanımlar:  

• Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere ne kadar önem verildiğini 
gözlemleyerek, etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan 
davranışların da güven duygusunu nasıl zedelediğini açıklar. 
Konu ile birlikte sergilenecek düşünme becerileri: 

• Bir soru üzerinde odaklaşma  
• Tartışmaları analiz etme  
• Bir kaynağın güvenilirliğini yargılama  
• Eldeki verilerdin çıkarım yapabilme  
• Değer yargıları oluşturabilme  
• Diğerleriyle etkileşim 
BU DERSTE KULLANILAB ĐLECEK DÜ ŞÜNME STRATEJ ĐLERĐ: 

• S-24: Sokratik tartışmayı uygulama  
• S-17: Temel ve önemli sorular sorma, soruların devamlılığını sağlama  
• S-21: Eleştirel okuma, metinleri açık hale getirme ya da irdeleme  
• S-22: Eleştirel dinleme  
• S-18: Görüşleri, yorumları, inançları, kuramları analiz etme ya da değerlendirme  
TRANSFER SÜRECĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KAZANIMLAR: 

• Bu derste edindiği bilgileri Hayat Bilgisi dersinin diğer konularını öğrenirken kullanma 
• Bu derste edindiği bilgileri Türkçe dersinde kullanma. 
• Bu derste edindiği bilgileri günlük yaşamında kullanma. 
• Sınıf içi etkileşim ve tartışmalara transfer etme. 
ARAÇLAR: 

• Đlgili şarkıyı çalmak için org 
• Konu ile ilgili hazırlanan öykü 

ĐŞLEY ĐŞ ve AKTĐF DÜŞÜNME SÜRECĐ 

ETK ĐNLĐK - 1 
AÇIKLAMA : Öğretmen org ile “Yalancı Çoban” şarkısını çalar ve söyler. Sonra öğretmen 
çalar, öğrenciler ile birlikte söylenir. 
Şarkı öğrencilerle söylendikten sonra Sokratik sorular sorulur: 
• Bu şarkıda ne anlatılmaktadır? 
• Şarkının sözleri yeterince açık mı? 
• Bu şarkı gerçekten iyi yazılmış mı? Neden? Neden değil? 
• Bu şarkı önemli bir mesaj veriyor mu? 
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• Küçük çoban yalan söylediği için pişman oldu mu? 

• Sence daha sonra ne olmuştur? 

• Siz çobanın yerinde olsaydınız ne yapardınız? 

• Köy halkı ikinci kez çağırıldığında doğru mu yaptı? Neden? Neden değil? 

• Siz köy halkının yerinde olsanız ne yapardınız? 

• Köy halkının güvenini kazanabilmesi için küçük çobana önerileriniz nelerdir? 

• Buraya kadar ne öğrendiniz? 

• Bunları niçin öğrendiniz? 

 
 
Evvel zaman içinde 
Kalbur saman içinde 
Bir küçük çoban varmış 
Yalancılık yaparmış 
 
(NAKARAT) 
Yalancı yalancı 
Sana kimse inanmaz 
Yalancı yalancı 
Sözüne kimse kanmaz 
 
Bir gün çıkmış kırlara 
Çiçekli bayırlara 
Yalancıktan bağırmış 
Köy halkını çağırmış 
 
NAKARAT 

Sopayı kapan koşmuş 
Fakat kurt falan yokmuş 
Çoban gülmüş eğlenmiş 
Köylü kızmış söylenmiş 
 
NAKARAT 
 
Bir gün kurt çıkagelmiş 
Çobanı korku almış 
Kimse koşup gitmemiş 
Koyunları kurt yemiş 
 
NAKARAT 
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ETK ĐNLĐK - 2 

AÇIKLAMA : Hikâye sınıftan birkaç öğrenci tarafından sesli okunduktan sonra, sorular 

cevaplanır. Daha sonra cevaplar söylenir ve tartışılır. 

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

Umut ile Yasemin çalışkan, dürüst ve terbiyeli çocuklardı. Böyle 
olmayı dedelerinden öğrenmişlerdi. Dedeleri, çok kitap okurdu. Bu 
yüzden de çok bilgili ve kültürlüydü. Herkese ‘’Her fırsatta faydalı şeyler 
okuyun. Bilgi ve kültürünüzü geliştirin’’ derdi. Zaten kendisi bu yüzden 
çok sevilirdi. Đki kardeş birbirlerini çok sever ve yardımlaşırlardı. 
Yapmak istedikleri işleri birlikte düşünür, sonra büyüklerine danışır ve 
karar verirlerdi. Đzin almadan hiçbir şey yapmazlar ve yalan söylemenin 
kötü bir alışkanlık olduğunu bilirlerdi. 

Dedelerinden örnek aldıkları başka iyi huylar da vardı. Bunlar 
temiz olma, arkadaşlarıyla, aileleriyle ve akrabalarıyla iyi geçinme, her 
zaman dürüst olma, yardım sever olma, hoş görülü olmaydı. 
Umut ile Yasemin ailesiyle birlikte akrabalarını sık sık ziyarete giderdi. 
Đhtiyacı olan akrabalarına yardım ederlerdi. Bazen de annesi pasta 
yapar Umut ve Yasemin komşularını ziyaret ederdi. Alt komşuları 
Zehra Teyze buna çok sevinirdi. 
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.  

• Bu hikâyenin başlığı ne olabilir? 

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

• Sizce bu hikâye neyi anlatmak istemektedir? 

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

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

• Parçada yazılanlar yeterince açık mı? Neden? Neden değil? 

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

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

• Bu parçada hangi kavramlardan bahsediliyor? 

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

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

• Anlatılan kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? 

............................................................................................................
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ETK ĐNLĐK – 3 

 

AÇIKLAMA : Sorular sorulur; öğrencilerin verdikleri cevaplar ve örnekler tartışılır 

• Kimlere güvenirsiniz? 

• Çevrenizdekilere neden güvenirsiniz? 

• Hangi davranışlar güveninizi artırır? Neden? Neden değil? 

• Hangi davranışlar güveninizi azaltır? Neden? Neden değil? 

• Konuyu açıklamak için bir örnek verebilir misin? 

 

 

ETK ĐNLĐK – 4 

 

AÇIKLAMA : “Aile bireylerinizle akrabalarınız arasındaki ilişkiler nasıldır?” sorusu 

sorulur. Aile ve akrabalar arasındaki sevgi ve hoşgörünün önemi üzerinde durulur. 
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Ek- 15: Etkinlik: HAYIR D ĐYEBĐLĐRĐM 

 

ĐÇERĐK TEMELL Đ SOSYAL BĐLGĐLER ÖĞRETĐMĐ DERS PLANI – 9 

 

ETK ĐNLĐK ADI :“HAYIR D ĐYEBĐLĐRĐM” 

SÜRE: 40+40 dk 

DÜZEY : Đlköğretim 2. sınıf 

TEMA : BENĐM EŞSĐZ YUVAM 

KAZANIMLAR : 

Đçerik ile ilgili kazanımlar: 

• Çevresindekilerin kabul edilmeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı 

sergiler. 

Konu ile birlikte sergilenecek düşünme becerileri: 

• Değer yargıları oluşturabilme 
• Eldeki verilerdin çıkarım yapabilme 
• Bir soru üzerinde odaklaşma 
 

BU DERSTE KULLANILAB ĐLECEK DÜ ŞÜNME STRATEJ ĐLERĐ: 

• S-17: Temel ve önemli sorular sorma, soruların devamlılığını sağlama  
• S-18: Görüşleri, yorumları, inançları, kuramları analiz etme ya da değerlendirme  
• S-19: Çözümler üretme ya da çözümleri değerlendirme  
• S-24: Sokratik tartışmayı uygulama  
• S-22: Eleştirel dinleme  
• S-28: Çelişkileri fark etme  
• S-30: Akılcı çıkarımlar, kestirmeler veya yorumlar oluşturma  
 

TRANSFER SÜRECĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KAZANIMLAR: 

• Bu derste edindiği bilgileri Hayat Bilgisi dersinin diğer konularını öğrenirken kullanma 

• Bu derste edindiği bilgileri Türkçe dersinde kullanma. 

• Bu derste edindiği bilgileri günlük yaşamında kullanma. 

• Sınıf içi etkileşim ve tartışmalara transfer etme. 

 

ARAÇLAR: 

• Konu ile ilgili etkinlik sayfaları 

• Öğrenci öz değerlendirme formu 
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ĐŞLEY ĐŞ ve AKTĐF DÜŞÜNME SÜRECĐ 

 

ETK ĐNLĐK – 1 

 

AÇIKLAMA : Öğrencilere bazı teklif ve durumlar verilmiştir. Cümleleri okuyarak öneri 

getirmeleri istenir 

 

 

ETK ĐNLĐK - 2 

AÇIKLAMA : Baskı karşısında kullanılacak ifadelerin neler olabileceği sorulur. 

 

 

ETK ĐNLĐK - 3 

AÇIKLAMA : Öğrencilere yapmayı istemedikleri fakat arkadaşları veya başkaları tarafından 

zorlandıkları durumlarla ilgili örnekler vermeleri istenir. Öğrencilerin verdikleri örnekler 

canlandırılır. Öğrencilerin böyle durumlarla karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiği 

sınıfça tartışılır. 

 

 

ETK ĐNLĐK – 4 

 

AÇIKLAMA : Öğrencilere şu sorular sorulur: 

• Sınıfta anlatılanlara ilişkin fikirleriniz var mı? Söylenenleri kendi sözcüklerinle açıklar 

mısın? Anlatılanları açıklamak için örnek verebilir misin? 

• Buraya kadar ne öğrendiniz? 

• Bunları niçin öğrendiniz? 

• Bu konuyu anlamak için hangi soruları sorardınız? Neden? 

• Bu soruyu niçin sordunuz? 

• Bu sorunun ardından ne sorulabilir? 

• Bu soru ile ne öğrenebilirsiniz? 

 

DEĞERLENDĐRME: Öz değerlendirme formu ile öğrenciler kendilerin değerlendirir. 

“Bugün ki derste öğrendiğiniz en önemli şey nedir?” sorusu sorularak ders bitirilir. 
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ETKĐNLĐK - 1 

AÇIKLAMA : Aşağıdaki teklif ya da durumlarla karşılaştığında, nasıl bir cevap 

verirsin? Önerin ne olur? Boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldur. 

Arkada şın:  Çevrede çöp kutusu göremiyorum. Çikolata kâğıtlarını yere 

atalım. 

Sen:  Hayır, 

Çünkü 

Benim önerim, 

 

 

Arkada şın:  Ödevlerimizi zamanında yapmasak da olur. 

Sen:  Hayır, 

Çünkü 

Benim önerim, 

 

Karde şin:  Lütfen bugün okula gitme, dışarıda top oynayalım. 

Sen:  Hayır, 

Çünkü 

Benim önerim, 

 

Fırının önünde ekmek kuyruğunda, bir teyze senin arkanda sırada bekliyor: 

Teyze:  Kimse fark etmeden ilk sıraya geçmeye çalışayım. 

Sen:  Hayır, 

Çünkü 

Benim önerim, 
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Hafta sonu ailenle birlikte büyükanneni ziyarete gittiniz. Büyükannen en 

sevdiğin yemeklerden yapmış. Senin karnın tok ama büyükannen çok ısrar 

ediyor: 

Büyükannen:  Bu yemekleri sizin için yaptım. Biraz yersen çok sevinirim. 

 

Sen:  Hayır, 

Çünkü 

Benim önerim 

 

 

 

 

Değerlendirme: 

 

Baskı ya da istemediğim bir durumla karşılaştığımda: 

 

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

 

Suçluluk duymadan hayır diyebilirim.   

Hayır diyerek sebebini söyleyebilirim.   

Hayır diyerek başka alternatif sunabilirim.   

 



- 126 - 

 

Ek- 16: Öğretmen Kılavuz Kitabında Yer Alan Etkinlikler 
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