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1. G�R��  
  
 
 
 
Bilgi ça�ında bireylere, kazandıkları bilgi ve becerileri uygulayabilme, karar 

verebilme, sorumluluk alabilme, ileti�im kurabilme, ekip halinde çalı�abilme gibi 

yeterlikler kazandırılmalıdır (Do�an 1997). Bu yeterliliklerin kazandırılması hangi 

ö�retim yöntemlerinin kullanılaca�ına ba�lıdır. Ö�retim yöntemi ile belli ö�retme 

teknikleri ve araçları kullanılarak ö�retmen ve ö�renci etkinliklerinin bir plana göre 

düzenlenmesi ve yürütülmesi amaçlanır (Fidan 1985).  

Eflatun, “Cumhuriyet” adlı yapıtında baskılı e�itimin kalıcı iyi sonuç 

vermeyece�ini vurgulamı�, derslerin oyun oynar gibi yapılmasını ö�ütlemi�tir. 

Eflatun duyguların e�itimini de önemsemi�, erdeme götüren �eyin akıldan çok 

duygulardaki denge oldu�unu söylemi�tir. Locke: “Oyun, ö�renme aracı olarak 

kullanılmalıdır. Çocuklara oynuyormu� duygusunu vererek ö�retebiliriz. Çocuk 

kendi içinden gelenleri seve seve yapar; dı�tan baskıyla yaptırılanlardan çabuk 

usanır.” Der. Moravyalı bir rahip olan Comenius da (1592–1671) kendi döneminin 

okullarını “beyin kıyım evleri” olarak niteler ve e�itimin bir kafa ve yürek e�itimi 

olması gerekti�ini savunur: “Ölü kitapları kapatın, do�anın canlı kitabını okuyun; 

çocuklar her �eyi ba�kalarının aktardı�ı gibi de�il, kendi gözleriyle görerek, 

dokunarak, tüm duyularını kullanarak tanısınlar.” Sözleri ona aittir. Froebel ise 

e�itimde özgürlü�ün ancak oyun ortamında sa�lanabilece�ini savunur (Yörüko�lu 

1989). 

Geleneksel e�itimde, birey e�itim programlarının merkezinde yer almaz, bu 

nedenle ö�renci etkin de�ildir. Bütün roller ö�retmende toplanmı�tır. Ancak ça�da� 

e�itim ö�renci merkezli e�itimi benimsemektir. Bu e�itimde ö�rencilerin sadece 

bili�sel de�il, duyu�sal, devinimsel ve sosyal alanlarda da geli�mesi 

hedeflenmektedir. Ayrıca bu e�itim yakla�ımı; çocukluk döneminden ba�layarak 

çevresindekileri taklit eden, böylece yeni durumlara uyum gösteren, di�er bir deyi�le 

oyun oynama gereksinimini sona erdirmeyen bireyi temel alan yakla�ım demektir. 

Ö�renci merkezli e�itimin, konu merkezli e�itimden farkı insanın oyunlar oynaması 

ya da izlemesi ile ilgili olan bir süreç olarak görülmesidir (Bolton 1985) 
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Ö�retim yöntemi iyi seçildi�i takdirde kısa zamanda birçok amaca eri�ilebilir. 

Ba�ka bir deyi�le çok yönlü bir ö�renme sa�lanabilir. Böylece amaçlar, uygun 

yöntemin bulunup, uygulanmasıyla ancak i�lerlik kazanırlar. Ayrıca araçlar ve 

amaçlar birbirinden ayrı dü�ünülemez (O�uzkan 1989). 

Yüzyıllardır dü�ünürler tarafından savunuldu�u görülen ya�antı yoluyla 

e�itim, oyunla e�itim, e�itimde duyuların ve e�lencenin önemi gibi yakla�ımlara 21. 

yüzyılın e�itim sistemleri artık duyarsız kalmamaktadır. Yapılan tüm ara�tırmalar bu 

savunuların haklılı�ını ortaya koyar niteliktedir. Ça�da� dünyanın ihtiyacına uygun 

olarak kendine güvenen, sorun çözme ve karar verme becerileri geli�mi�, yaratıcı 

dü�ünme becerisine sahip bireylerin yeti�tirilmesi yeni yöntem ve yakla�ımları 

gerektirir, bu amaçlara uygun olan yakla�ımlardan bir tanesi de yaratıcı dramadır 

(Bozdo�an 2003). 

Yaratıcı drama; tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup 

çalı�ması içinde do�açlamayı merkeze alarak gerçekle�tirilen; müzik, dans, resim, 

heykel, edebiyat gibi çe�itli sanat dallarına ili�kin etkinlikleri bünyesinde 

barındırması ve ça�da� insanın sahip olması gereken yaratıcılık özelli�ini geli�tirerek 

bireye estetik bir bakı� açısı sa�laması ile tümel bir sanat e�itimi alanı; farklı yetenek 

ve zekâlara dönük etkinlikleri aynı anda bünyesinde barındırması ve daha çok 

duyuları hedef almasıyla ya�antı yoluyla kalıcı ö�renmenin etkili bir yöntemi; 

kendini gerçekle�tirme yolundaki ça�da� insana kendini, çevresini, olayları ve en 

geni� anlamıyla hayatı çok yönlü ve gerçekçi bir �ekilde algılayarak, ihtiyaçlarını 

kar�ılama ve gizil güçlerini gerçekle�tirmesi yönünde büyük destek veri�iyle etkili 

bir ki�isel/sosyal geli�im yöntemidir (Bozdo�an 2003). 

Toplumda fen ö�renmeyi ba�aramama korkusu veya fen ö�renmenin zorlu�u 

hakkında bir kanı vardır. Bu fen ö�retiminde kullanılan teorik yöntemden 

kaynaklanmaktadır. Program yapımcılar ve e�itimciler her ö�rencinin en yüksek 

akademik ba�arıya eri�mesini sa�lamak için, programlarda gerekli de�i�ikli�i ve 

yeniden düzenlemeyi sürekli yapmalıdırlar. Bu yeniden düzenleme; programdaki 

yapıyı, ö�renme ortamını, ö�retim materyalini ve kaynak kullanımını içerebilir. Okul 

yönetimi ö�renme ve ö�retmede yaratıcı yakla�ımı desteklemeli, yapılabilecek 

de�i�iklikleri ara�tırmalıdır (Soylu 2004). 
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Ö�rencilerin bilimsel ve teknolojik kültüre sahip olması için fen ö�retiminde 

birbirleri ile ili�kili ve hayati öneme sahip be� etkinlik; bilme ve anlama; bulma ve 

ke�fetme; hayal etme, dört boyutlu dü�ünme ve yaratma; duyarlı olma ve kıymet 

takdir etme; kullanma ve uygulamadır. Fen Bilgisi dersleri yaratıcı drama ile 

i�lendi�inde be� etkinlik de gerçekle�mektedir. Ö�renci zihinsel imajları göz önüne 

getirir, yani dü�ündüklerini hayalinde canlandırır, varlıkları ve fikirlerini, yeni 

modeller içinde birle�tirir. Ö�renciden problem çözme becerisi, sistem ve makine 

tasarımı, alı�ık olunmayan kritik, yaratıcı ve alternetif fikirler üretmesi de beklenir. 

Ö�rencinin hayalci olması beklenmeli hatta te�vik edilmelidir. Çünkü yeni fikirler 

hayal tarlasında üretilip yeti�tirilir. Çünkü hayal tarlasının sınırları limitsizdir. 

Limitsiz olan bu hayal dünyasında olaylar istenildi�i kadar büyük boyutlarda 

büyütülür ve olayların içerdi�i elemanlar daha rahat görülüp analiz edilebilir (Soylu 

2004). 

Zihinde bir dünya görebilme, onu ustalıkla kullanabilme becerisi ve ke�fetme 

yetene�i, bilim adamının çalı�malarında kullandı�ı en önemli araçlardır. Albert 

Einstein olayları gerçek dünyadan çok hayal dünyasında dü�ündü�ünü 

söylemektedir. Dünyadakinin aksine hayal dünyasında sınırlamalar olmadı�ı için 

dü�üncenin limiti yoktur. Bu özellik hafızanın limitini istenilen boyutlarda 

geni�letmektedir. Einstein’ın uzaysal dü�ünme becerisi “Relativite Teorisi” nin 

ke�fini sa�lamı�tır. Einstein ı�ık demeti üzerine binmi� giden bir kimse için dünyanın 

neye benzedi�ini dü�ünmeye çalı�tı. Bu dü�ünce “Özel Relativite Teorisi” ni 

kurmada ona yardım etti. Benzer �ekilde Richard Feyman, Karl Fischer teorilerini, 

zihinlerinde dünyamızdan farklı bir dünya dü�ünebilme yetene�i sayesinde 

kurabilmi�lerdir (Soylu 2004). 

Yaratıcı drama, insanın kendini ba�kalarının yerine koyarak çok yönlü 

geli�mesi, bireyin e�itim ve ö�retimde aktif rol alması; kendini ifade edebilme, 

yaratıcı olma, ya�amı çok yönlü algılama, ara�tırma istek ve duygusunun geli�mesi; 

e�itim ve ö�retimin buyurgan, kısırla�tırıcı ve angarya haline dönü�mesine kar�ın 

bireyin e�itim ve ö�renme iste�ini artırıcı e�itim yöntemidir. (Güneysu 1991). 

Bunun yanı sıra yaratıcılı�ı geli�tiren etkili bir yöntem ve yaratıcı bireyi yeti�tiren 

ba�lı ba�ına bir e�itim alanıdır (Adıgüzel 1994). 
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E�itimin ba�lıca amaçlarından olan yeni ku�akların toplum ya�amında 

yerlerini almak üzere hazırlanmaları ve bunun için gerekli bilgi, beceri ve 

davranı�ları geli�tirmeleri ve kazanmaları, e�itimde drama çalı�malarında da ba�lıca 

amaçtır (San 1985). Yaratıcı drama, ki�inin kendi bedenine, duygularına, 

dü�üncelerine ve çevresine kar�ı bilinçli olmasını, oyun pedagojisi içinde yer alan 

çalı�maların, duyguların, bilgi ve deneylerin özgürle�ti�i ortamların sa�lanmasını 

ki�inin evrensel, toplumsal, moral, etik ve soyut kavramları anlamlandırabilmesini, 

bir grup çalı�ması içerisinde ya�ayarak ö�renme ve bilgi edinmenin yanı sıra 

toplumsalla�manın sa�lanmasını da amaçlar (San 1990a). 

Günümüz e�itim sistemi içinde bireyin ö�rendiklerinin ço�unlu�u bilgiyi 

tanıma, hatırlama, onun üzerinde i�lemler yaparak kavramlar, genellemeler ve 

kuramlar geli�tirme, yeni durumları anlama, bilgiyi çözümleme ve yeni sentezlere 

ula�ma gibi bili�sel ö�renmelerden olu�maktadır. Buna göre bireyin dü�ünsel 

dünyası ile onun duygularını, tutumlarını, ilgilerini, alı�kanlıklarını olu�turan 

duyu�sal dünyası birbirinden ayrıdır. Böylelikle bireyin ö�renmeleri bili�sel yoldan 

gerçekle�mekte, ö�renmenin ya�antısal olmaktan çıkıp, ö�renilenlerin 

öznelle�mesine, yararlı ve i�levsel kılınmasına çok az olanak tanındı�ı 

gözlenmektedir (San 1991). 

Duyu�sal özelliklerle ba�arı arasında anlamlı bir ili�ki bulundu�unu gösteren 

pek çok kanıt, duyu�sal özelliklerin ba�arının belirlenmesi ve etkilenmesinde önemli 

bir yeri oldu�unu açık bir biçimde ortaya koymaktadır (Senemo�lu 1990; Bloom 

1995). Yine çe�itli e�itimciler duyu�sal geli�imin bili�sel geli�imle ilgili oldu�unu ve 

birlikte ele alınması gere�ini savunmu�lardır (Yıldıran 1982; Kaltsounis 1987; 

Paykoç 1995) 

Yaratıcı drama etkili bir e�itim-ö�retim yöntemi olarak; bili�sel, duyu�sal ve 

devini�sel davranı� hedeflerini aynı anda bünyesinde barındırabilme özelli�i ve 

bireylerin farklı özellik ve yeteneklerine hitap edebilen etkinlikleriyle, ya�amı bir 

bütün olarak kucaklayan en etkili ya�antı yoluyla e�itim yöntemidir. Aynı zamanda 

yerinde e�itime (müzelerde, parklarda, bahçelerde, sergi alanlarında… vs) do�ası 

gere�i en uygun olan yöntemdir. Ö�rencilerin duygularını,  dü� gücünü ö�renme 

sürecine katarak daha kalıcı ve ya�antısal ö�renme gerçekle�mektedir.  
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Fen Bilgisi dersi; bilim ve teknoloji arasındaki ili�kileri anlama, bireylerin 

evrendeki yerini anlama, bilimsel sonuçlara ula�mada gözlem ve incelemelerden 

yararlanma gibi genel konularla birlikte, maddenin incelemesinde kullanılan, renk, 

saydamlık, koku, ad, sertlik, yumu�aklık gibi özelliklere ili�kin soyut kavramları 

içerir. Yaratıcı drama yöntemiyle soyut olan bu kavramlar somutla�tırılabilir. Be� 

duyu organına hitap eden yaratıcı drama yönteminin kullanılmasıyla Fen Bilgisi 

dersinde bulunan anla�ılması en zor konular bile ö�renci tarafından kolaylıkla 

kavranabilir.  

Günümüz e�itim yakla�ımı olarak nitelendirilen etkinlikler dizgesinde 

Yaratıcı Drama çalı�malarına yer verilmesi, örgün e�itimin her basama�ında ve 

yaygın e�itimde giderek daha da yaygınlık kazanmaktadır. Örgün e�itimde önemli 

olan ö�renciyi edilgin bir dinleyici durumundan kurtarabilmek, onu bedeni ve duyu 

organları ile harekete geçirebilmek ve konuları canlandırarak ya�anır duruma 

getirebilmektir. Ö�rencinin katılımcı olmasının yolu; ister bir ö�retim yöntemi olarak 

derslerin i�leni�inde ö�renme-ö�retme sürecinde kullanmak olsun, isterse ba�lı 

ba�ına bir ders ya da kurs olsun yukarıda sayılan özellikleri ta�ıması açısından 

yaratıcı drama olabilir. Böylece ö�renci; ö�renme sürecinde etkin durumdadır, kendi 

yaptı�ıyla ö�renirken bir yandan da duyu organlarını harekete geçirmekte olay ya da 

durumları ya�amaktadır.  (Üstünda� 1988) 

  Yaratıcı drama ile ilgili ara�tırmalar incelendi�inde bugüne dek fen e�itimi 

alanında ilkö�retim ikinci kademede deneysel olarak hiçbir çalı�ma 

bulunmamaktadır. Ara�tırmanın geleneksel ö�retim yöntemlerine kar�ı, aktif ve 

ça�da� ö�retim yöntemlerinden olan yaratıcı dramanın ö�retim programları özellikle 

de fen ö�retim programlarında yer alması ve yaygınla�ması konusunda katkı 

getirece�i umulmaktadır. 
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1.1. Amaç 
 

 

 

Ara�tırmanın amacı, ilkö�retim 6. sınıf Fen Bilgisi dersi programında yer alan 

“Canlının �ç Yapısına Yolculuk” ünitesinin ö�retiminde, yaratıcı drama ile ö�retimin 

ö�renmeye etkisini ara�tırmaktır. 

 
 
 
1.2. Önem 

 
 
 

E�itim sistemimizde temel amaç, ö�rencilerimize mevcut bilgiyi aktarmaktan 

çok bilgiye ula�ma becerilerini kazandırmak olmalıdır. Bu ise üst düzey zihinsel 

süreç becerileriyle olur. Ba�ka bir deyi�le ezberden çok kavrayarak ö�renme, 

kar�ıla�ılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözebilme ve bilimsel yöntem süreç 

becerilerini gerektirir. Bu özelliklerin kazandırıldı�ı derslerin ba�ında fen dersleri 

gelir. 

�lkö�retim Fen Bilgisi derslerinde ö�rencilerin hayata uyum sa�lamaları, 

içinde bulundukları çevreyi çok iyi gözlemlemelerine ve mümkün oldu�unca olaylar 

arasında neden sonuç ili�kilerini kurarak sonuç elde etme yollarını ö�renmelerine 

ba�lıdır. Bu bakımdan ö�renciler fen derslerinde çevrelerini bilimsel metotlarla 

inceleyerek olay ve durumlar kar�ısında objektif dü�ünme ve do�ru kararlar verme 

alı�kanlı�ını kazanmalıdırlar. Böylece çevresine, ailesine ve kendilerine yardımcı 

olurlar. Fen e�itiminin amacı çocukların ve gençlerin her zaman do�aya ili�kin 

sordukları soruları etkili bir �ekilde cevaplamak, devamlı olarak de�i�en ve geli�en 

çevreye uymalarını sa�lamaktır (Kaptan 1999). 

Ö�renmede i�itme ve görme de önemli olmakla beraber, yaparak, ya�ayarak 

ö�renme daha yararlı ve sürekli sonuçlar sa�lamaktadır. Ça�da� e�itim 

yöntemlerinden olan yaratıcı drama çocuklara onların duygularını, hayal güçlerini 

ihmal etmeyen bir ya�ayarak e�itim ortamı sa�lamaktadır. Yaparak ya�ayarak 

ö�renilen fen dersleri ö�rencilerin soru sormalarını, hazır cevaplara ra�bet 

etmemelerini sa�lar. Ayrıca yaratıcı drama yöntemi ö�rencinin okula kar�ı tutumunu 
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olumlu yönde etkiler. Ö�renme motivasyonunu artırır. Kalıcı ö�renmeler sa�lar. 

Kendini ifade etme, ilgi, yetenek ve becerileri ortaya koyma fırsatları yaratır. Farklı 

yollarla ö�renen ö�rencilere ö�renme fırsatları sunar. Ö�renme süreci ile ya�anılan 

çevreyi ve gerçek ya�amı bütünle�tirir. Ö�renme güçlü�ü ve dikkat problemleri 

ya�ayan ö�rencilerin ö�renme sürecine katılmalarını kolayla�tırır. Ö�retmene sınıf 

yönetimi konusunda kolaylıklar sa�lar. Farklı zekâ alanlarına yönelik etkinlikleri 

içerir. Ö�rencinin bir bütün olarak geli�mesini sa�lar.  

Olgular, kavramlar, ilkeler ve genellemeler, kuramlar ve do�a kanunları gibi 

farklı yapıdaki bilgilerden olu�an Fen dersleri yaratıcı drama yöntemiyle 

yapıldı�ında, çocuklar çe�itli durumları ya�ayarak özümser, kendi ya�amlarından 

yaralanarak yaratıcılıklarını kullanırlar ve daha etkili bir ö�renme gerçekle�ir.  

Ara�tırmanın ça�da� bir ö�retim yöntemi olan yaratıcı dramanın bilimsel 

bilgileri bilen ve anlayan, ara�tıran ve ke�feden, tasarlayan ve yaratan, duygulanan ve 

de�er veren, kullanan ve uygulayan bireyler yeti�tirmek üzere, geleneksel yöntemlere 

alternatif olarak kullanımına bir örnek olu�turarak ezberci e�itim anlayı�ını bir 

ölçüde engelleme açısından önemli bir katkı getirece�i umulmaktadır. 

 
  
 
1.3. Problem Cümlesi 
 
 
 
�lkö�retim 6. sınıf Fen Bilgisi dersi programında yer alan “Canlının �ç 

Yapısına Yolculuk” ünitesinin ö�retiminde, yaratıcı drama ile ö�retimin uygulandı�ı 

grup ile geleneksel ö�retimin uygulandı�ı grubun eri�isi arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

 
 
 
1.4. Sayıltılar 

 
 
 

Bu ara�tırmada kontrol altına alınamayan de�i�kenlerin her iki grubu da aynı 

oranda etkiledi�i temel sayıltısından hareket edilmi�tir. 
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1.5. Sınırlılıklar 
 
 
 

Bu ara�tırma; 

1. 2005-2006 ö�retim yılı Konya ili Meram ilçesi Sare Özka�ıkçı Pansiyonlu 

�lkö�retim Okulu’nun farklı iki 6.sınıfında sınıfında ö�renim gören ö�renciler ile,  

2. Altıncı sınıf Fen Bilgisi dersi “Canlının �ç Yapısına Yolculuk” ünitesi ile, 

3. De�erlendirmede bili�sel alanın “bilgi” basama�ını ölçen fen eri�i testi ile, 

4. Yaratıcı dramanın bir ö�retim yöntemi olarak ele alınması ile, 

5. Yöntem olarak tarama ve alan ara�tırması ile sınırlıdır. 

 
 
 
1.6. Tanımlar 

 
 
 

E�itim: Bireylerin davranı�larında, kendi ya�antısı yolu ile ve kasıtlı olarak 

istendik de�i�imi meydana getirme sürecidir (Demirel 1997). 

 
Ö�retim: Ö�renmenin gerçekle�mesi ve bireyde istenen davranı�ların 

geli�mesi için uygulanan süreçlerin tümüdür (Varı� 1998). Önceden saptanmı� 

hedeflere en etkili biçimde ula�mak üzere uygun yöntem, personel, araç-gereç 

kullanma sürecidir (Alkan ve Kurt 2002). 

 
Ö�renme: Bireyin çevresi ile etkile�imi sonucunda olu�an kalıcı izli davranı� 

de�i�mesidir (Bilen 2002). 

 
Ö�retim Yöntemi: Ö�rencilerin özellikleri, ders araç ve gereçleri ile tüm 

ö�renme durumları göz önünde tutularak belirlenen ve izlenen mantıklı yoldur 

(O�uzkan 1993). Ö�rencilere bilgi, beceri ve tutum kazandırılması amacıyla yapılan 

gözlem, deney, planlama çalı�maları, uygulama ve çalı�ma tekniklerinin tümüdür 

(Fidan 1985).  

 
Aktif Ö�retim Yöntemi: Ö�rencinin e�itim sürecine aktif olarak katıldı�ı 

ö�retim yöntemidir (Önder 2000). 
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Yaratıcılık: Daha önceden kurulmamı� ili�kiler arasındaki ili�kileri 

kurabilme, böylece yeni bir dü�ünce �eması içinde, yeni ya�antılar, deneyimler, yeni 

dü�ünceler ve yeni ürünler ortaya koyma yetisidir (San 1985). 

 
Yaratıcı Drama: Do�açlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama 

tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalı�ması içinde, bireylerin bir ya�antıyı, bir 

olayı, bir fikri, bir e�itim ünitesini, kimi zaman da soyut bir kavramı ya da davranı�ı, 

eski bili�sel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, 

ya�antıların gözden geçirildi�i “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, 

canlandırılmasıdır (San 2002).     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Geleneksel (Klasik) Yöntem: Bilgilerin ö�retmen tarafından ço�unlukla 

anlatım yöntemi kullanılarak ve ö�rencilere yazdırarak not ettirme biçiminde 

ö�retilmeye çalı�ılan ö�retim yöntemidir (Üstünda� 1997). Tek yönlü ileti�ime 

dayanan ö�retmen merkezli yöntemdir (Küçükahmet 1989). Geleneksel yöntemde, 

birey e�itim programlarının merkezinde yer almaz, bu nedenle ö�renci etkin de�ildir 

(Bolton 1985). 

 
Ça�da� Yöntem: Ö�retmenin, ö�rencinin ö�renmesini kolayla�tırma, 

ö�renciye rehberlik etme, ö�renme sürecine etkin katılımını ve katkısını sa�lama ile 

yükümlü oldu�u ö�retme yöntemidir (Fidan 1985). 

 
Eri�i: Yeti�e�e giri�teki davranı�lar ile yeti�ekten çıkı�taki davranı�lar 

arasındaki hedeflerle tutarlı farktır (Ertürk 1982). 

 
Dramatizasyon: Bir duygu ve dü�üncenin hareket, mimik, ses ve sözle 

anlatılmasıdır (Kavcar 1985). 
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2. KAYNAK ARA�TIRMASI 

 
 
 
 
Kaynak taramasında dramayla ili�kili, dramanın de�i�ik amaç ve içeriklerde 

ele alındı�ı yurtdı�ında ve ülkemizde yapılmı� pek çok ara�tırma vardır. Burada 

ara�tırma konusu ile yakından ilgili oldu�u dü�ünülen yöntem ara�tırmalarına yer 

verilmi�tir. 

Kamen (1992), fen bilgisi dersindeki kavramlarda ö�renci kavrayı�ını 

artırmada pandomim, do�açlama, rol oynama, canlandırma etkinliklerinin 

kullanıldı�ı yaratıcı drama yönteminin etkilili�ini ara�tırmı�tır. Veriler ö�renci ve 

ö�retmenlerden toplanmı�tır. Ö�rencilere yazılı sınav uygulanarak görü�me yapılmı� 

ve do�rudan gözlem kullanılmı�tır. Ö�retmenlerle de görü�me yapılmı�tır, ilkokul 

ö�rencileriyle çalı�ılan ara�tırmada yapılan içerik sınavı sonunda, ö�rencilerin 

ba�arılarının arttı�ı ortaya çıkmı�tır. Ara�tırmada ayrıca ö�retmen ve ö�rencilerle 

yapılan görü�melerde hem ö�renciler hem de ö�retmenler yaratıcı drama ile konunun 

daha iyi anla�ıldı�ını, motivasyonun arttı�ını ve fen ö�reniminin ilginç hale geldi�ini 

ifade etmi�lerdir. Ayrıca ö�retmenler yaratıcı drama etkinliklerinin iyi düzenlenmesi 

ve e�itimsel de�erinin en üst düzeye çıkarılması gerekti�ini belirtirken, alan ve 

zaman sınırlılı�ının yaratıcı drama yönteminin kullanımına engel olu�turdu�unu da 

eklemi�lerdir. 

Kase-Polisini ve Spector (1992), iki hafta süren yaz okulunda uygulanan bir 

program çalı�ması sonucunda yaratıcı dramanın fen ö�retimi için bir araç oldu�unu 

öne sürmektedir. Ba�arı düzeyleri yüksek fen grubu ö�rencileri ile orta okul 

matematik grubu ö�rencilerini kapsayan bu ara�tırmada, yaratıcı dramanın fen 

sınıflarının de�erlendirilmesi ve ö�retim için etkili bir strateji oldu�u görü�ündedir. 

Yalım (2003), yüksek lisans tezinde �lkö�retim dördüncü sınıf fen bilgisi 

dersinin yaratıcı drama yöntemi ile ö�retiminin ö�rencilerin akademik ba�arısına 

etkisini ara�tırmı�tır. Ara�tırma aynı çevre, benzer sosyo ekonomik durum aynı 

okulda bulunan ön ko�ulu ö�renmeleri arasında anlamlı bir fark olmadı�ı 

sayıltılarına dayanan deney ve kontrol kümesinde bulunan denekler arasında 

yapılmı�tır. Ara�tırma ön test-son test kontrol kümeli modele göre desenlenmi� ve 

deneysel olarak alanda gerçekle�tirilmi�tir.  
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Verilerin toplanmasında ara�tırmacı tarafından geli�tirilen ki�isel bilgiler 

anketi uygulanmı�tır. “Çevremizi Tanıyalım” ünitesine ait hedef ve davranı�la 

belirlenip bu hedeflere ne ölçüde ula�ıldı�ını kontrol etmek için ön test ve son test 

olarak kullanılmak üzere bir ba�arı testi hazırlanmı�tır. Hazırlanan bu ba�arı testinin 

önce geçerlili�i ara�tırılarak son biçimi verilmi�tir. Ara�tırma uygulamasına 

geçilmeden önce deney ve kontrol kümelerine her iki kümede 30’ar olmak üzere 

toplam 60 ö�renciye ön test olarak verilmi�tir. 

Uygulama ba�ladıktan sonra kontrol kümesinde geleneksel yöntemlerle, 

deney kümesinde yaratıcı drama yöntemi ile bir ö�retim gerçekle�tirilmi�tir. 

Uygulamanın bitiminde her iki kümeye de ünite ba�arı testi son test olarak 

uygulanarak ö�renme düzeyleri ölçülmü�tür. Verilerin çözümlenmesinde elde edilen 

ön test, son test ve kalıcılık testi puan ortalamaları ile puan da�ılımlarının standart 

sapmaları hesaplanmı�, kümeler arası kar�ıla�tırmalarda t testinden yararlanılmı� ve 

kümelerin puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılı�ı 0.05 düzeyinde 

yorumlanmı�tır. Yapılan bu ara�tırmanın sonunda Yalım, yaratıcı drama yöntemi ile 

ö�retim yapılan deney kümesindeki ö�rencilerin akademik ba�arıları ile geleneksel 

yöntemle ö�retim yapılan kontrol kümesindeki ö�rencilerin akademik ba�arıları 

arasında deney kümesi lehine anlamlı bir fark oldu�unu bulgulamı�tır. 

Çebi (1985), yüksek lisans tezinde ö�retim yöntemi olarak rol oynamanın 

e�itim programları içerisindeki yerini ve rol oynamanın kuramsal temellerini 

incelemi�tir. Çebi; okul öncesi ve ilkokul programlarında dramatizasyon ya da rol 

oynama adıyla bu kavrama yer verildi�ini ancak sınıf içindeki uygulamalarda yaygın 

biçimde kullanılmadı�ını belirtmektedir. 

Çevik (1988), yüksek lisans tezinde dramatizasyon yönteminin çocuk oyuncu 

e�itimindeki yöntemsel kullanımını ara�tırmı�tır. Bu ara�tırmada dramatizasyonun 

çocuk ve oyuncu e�itiminde kullanılması gerekti�i sonucuna ula�mı�tır. 

Saab (1988), altıncı sınıf matematik ö�retiminde yaratıcı dramanın etkilerini 

ara�tırmı�, deney grubunda sekiz hafta boyunca dersleri yaratıcı drama etkinlikleriyle 

i�lerken kontrol grubunda ders kitabına ba�lı olarak i�lemi�tir. Ö�rencilerin 

matematik ba�arı puanlarını belirlemek için 'Temel Beceriler Testi’; tutumlarını 

belirlemek için 'Matemati�e Kar�ı Tutum Ölçe�i' ve yaratıcılıklarını belirlemek 

amacıyla uyguladı�ı 'Yetenek Anlama Grup Envanteri' ön test-son test puanları 



 12

kovaryans tekni�i kullanılarak analiz edilmi�tir. Analiz sonucunda yaratıcı drama 

etkinlikleri ba�arı üzerinde anlamlı bir etki olu�tururken, tutum ve yaratıcılık 

düzeylerinde anlamlı bir fark bulunamamı�tır. Ancak deney grubundaki kızların 

deney grubundaki erkeklere oranla daha yaratıcı oldukları ortaya çıkmı�tır. 

Üstünda� (1988), dramatizasyon ile ilgili olarak ilkokul ikinci sınıf Hayat 

Bilgisi dersi Çevremizde Sonbahar ünitesinin ö�retiminde dramatizasyon a�ırlıklı 

yöntemin, takrir a�ırlıklı yönteme göre etkilili�i üzerine bir çalı�ma yapmı�tır. Bu 

çalı�ma Türkiye'de yaratıcı drama konusunda yapılan ilk deneysel ara�tırmadır. 

Ara�tırma sonunda dramatizasyon a�ırlıklı yöntem uygulanan ö�renciler takrir 

a�ırlıklı yöntem uygulanan ö�rencilere göre daha ba�arılı oldu�unu bulgulamı�tır.  

Aynal (1989), ilkokul üçüncü sınıf �ngilizce dersinin saatler, emir cümleleri 

ve isimler ile ilgili konularının ö�retilmesinde, ö�renci ba�arısına etkisi yönünden 

dramatizasyon a�ırlıklı yöntem ile takrir a�ırlıklı yöntem arasında anlamlı bir fark 

olup olmadı�ını ara�tırmı�tır. Ara�tırma sonunda dramatizasyon a�ırlıklı yöntemin 

takrir a�ırlıklı yönteme göre ö�renci ba�arısını olumlu yönde etkiledi�i görülmü�tür.  

Kavsao�lu (1990), oyun yöntemi ile seçilmi� bazı kavramların i�lev ve dil 

düzeylerine göre de�erlendirilmesine çalı�mı�tır. Bu çalı�mada 1.5–2 ve 4.5–5 ya� 

çocuklarının büyük-küçük, uzun-kısa kavramlarının oyun yöntemi kullanarak i�lev 

ve dil düzeyinde de�erlendirilmesini içermi�tir. 

Ömero�lu (1990), "Anaokuluna Giden 5–6 Ya�ındaki Çocukların Sözel 

Yaratıcılıklarının Geli�mesinde Yaratıcı Drama E�itiminin Etkisi" konulu doktora 

tezinde bu ya� çocuklarda sözel yaratıcılı�ın artırılmasının bir yolu olarak yaratıcı 

dramayı önermi�tir. 

Kalkancı (1991), dramatizasyon yönteminin okul öncesi e�itimde 

kullanılması ile ilgilenmi�tir. Bu çalı�mada okul öncesi e�itim kurumlarında yaratıcı 

dramanın kullanılmasının yararları incelenmi�tir. Kalkancının sözü edilen yüksek 

lisans tezinde 4–6 ya� grubu çocuklarla yapılan drama uygulamalarına yer 

verilmi�tir. 

Adıgüzel (1993), yüksek lisans tezinde; e�itim, güzel sanatlar e�itimi, oyun, 

oyun kuramları, oyunun çocu�un geli�imine olan etkilerini, yaratıcı drama kavramı 

ve yukarıda sayılanlarla ili�kisini kuramsal açıdan incelemi�, yaratıcı dramanın bazı 
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ülkelerde ve Türkiye'de e�itim alanında kullanımına yönelik tarihsel yakla�ımlara 

yer vermi�tir. 

Akın (1993), yaratıcı dramanın ö�rencilerin sosyalle�me düzeyine etkisini 

ara�tırmı�tır. Akın'ın yüksek lisans tezinde farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki 

ilkokul üçüncü sınıf ö�rencileri ara�tırma konusu yapılmı�tır. Ara�tırmanın 

sonucunda yaratıcı dramanın çocukların sosyalle�me düzeyleri üzerinde etkili oldu�u 

bulunmu�tur.                      

Farris ve Parke (1993), ara�tırmasında dramanın dil geli�imine ve edebiyata 

katkısını desteklemek amacıyla, ö�rencilerin drama hakkında neler dü�ündüklerini ve 

dramanın kendilerine geleneksel sınıf ortamı içinde nasıl yardımcı olabildi�ini ortaya 

koymaktadır. Bu çalı�mada ö�rencilerden yazılı ve sözlü olarak alınan görü�ler, 

ö�rencilerle ilgili olarak tutulan gözlem kayıtları ve ö�retmenin görü�leri bir araya 

getirilmi�tir. Üç haftalık ara�tırma boyunca oyunların yanı sıra; okuma tiyatrosu, 

do�açlama, pandomim gibi yaratıcı dü�ünceyi geli�tiren etkinlikler sınıf 

çalı�malarıyla bütünle�tirilmi�tir. Ara�tırma sonucunda ö�rencilerin dil becerilerini 

geli�tirmeleri yanı sıra, kendine güven, benlik kavramı, kendini gerçekle�tirme, 

empati, yardımseverlik gibi bili�sel ve duyu�sal özelliklerin kazanılmasında olumlu 

bir etkiye sahip oldu�u bulunmu�tur. 

Okvuran (1993a), yaratıcı drama e�itiminin empatik beceri ve empatik e�ilim 

düzeyine etkisini ara�tırmı�tır. Bu ara�tırmada bir yandan yaratıcı drama, empatik 

beceri ve empatik e�ilim kavramları tanımlanmı� di�er yandan da üniversite 

ö�rencileri ile yürütülen deney ve kontrol gruplarındaki etkinlikler yorumlanmı�tır. 

Ara�tırmanın sonucunda yaratıcı drama e�itiminin empatik beceri ve empatik e�ilim 

düzeyinde anlamlı de�i�iklikler yaratmaması programın süresinin yeterli olmaması 

ile açıklanmı�tır. 

E�itmen (1995), arkeoloji müzelerinin e�itim ortamı olarak etkinli�inin 

artmasında yaratıcı dramanın yeri ve önemi konusunda çalı�mı�, deney ve kontrol 

grubunu ilkö�retim dördüncü sınıf ö�rencilerinden on be�er ki�i seçerek 

olu�turmu�tur. Ara�tırmada çalı�ma grubunun bili�sel alan davranı�larından bilgi 

düzeyini ölçen bir ölçme aracı geli�tirilmi� ve uygulanmı�tır. Ba�ımsız de�i�kene 

göre bilgi düzeyinin de�i�ip de�i�medi�ini saptamak için t testi yapılan çalı�mada, 
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müze ziyaretinde, yaratıcı drama yönteminin, uygulandı�ı deney grubunun bilgi 

düzeyinde anlamlı bir fark yarattı�ı görülmü�tür. 

Ya�cı (1995), yaptı�ı çalı�mada, bir yöntem olarak yaratıcı dramanın müzik 

e�itiminde uygulanabilirli�ini ara�tırmı�tır. Ara�tırma iki a�amalı olarak 

gerçekle�tirilmi�tir. Çalı�manın, birinci a�amasında müzik e�itimi ve yaratıcı drama 

(bir yöntem olarak) ili�kisinin belirlenmesi için tarama modeli kullanılmı�tır. 

Çalı�manın ikinci a�amasında ise bir yöntem olarak dramanın müzik e�itiminde 

etkinli�inin belirginle�tirilmesine yönelik 'tek grup son test' modeline göre 

desenleme yapılmı� ve bir uygulama gerçekle�tirilmi�tir.   Örneklem olarak müziksel 

davranı�ların ölçülebilece�i üç ya� grubu seçilmi�tir. On çocuktan olu�an bir grupla 

otuz dakikalık bir sürede uygulama gerçekle�tirilmi�tir. Uygulamada oyun ve 

do�açlama kullanılmı�tır. Veriler ara�tırmacı tarafından geli�tirilen gözlem formu ile 

toplanmı�tır. Birinci a�amada, elde edilen kuramsal bilgilere göre müzik e�itiminde 

yaratıcı dramanın bir yöntem olarak uygulanabilece�i görülmü�tür, ikinci a�amada, 

uygulama sonuçlarına göre, müzik e�itiminde hedeflenen müziksel davranı�lara 

ula�ılmasında yaratıcı dramanın etkili bir yöntem oldu�u ortaya çıkmı�tır. 

Bayazıto�lu (1996), ilkö�retim ikinci sınıf hayat bilgisi dersinde Trafik ve 

Ta�ıtlar ile Haberle�me ünitesinde,  e�itsel oyunların kullanıldı�ı grupla, 

programlandırılmı� ve geleneksel ö�retimin yapıldı�ı grupların ba�arı ortalamaları ve 

ö�renmelerinin kalıcılı�ı açısından aralarında anlamlı bir fark olup olmadı�ını 

ara�tırmı�tır. E�itsel oyunların kullanıldı�ı grup ile programlandırılmı� ö�retimin 

yapıldı�ı grubun ö�retmenine ö�retim planları ara�tırmacı tarafından verilmi�tir. 

Ancak geleneksel ö�retimin yapıldı�ı grupta ö�retmen kendi ö�retim planını 

kullanarak dersleri i�lemi�lerdir. Ünitelere ili�kin bili�sel alanın bilgi, kavrama ve 

uygulama basama�ında ba�arı testi hazırlanmı�, geçerlik ve güvenirlik çalı�maları 

yapılmı�tır. Ön test ve son test olarak kullanılan test sonuçlarında, grupların bili�sel 

alanın bilgi, kavrama, uygulama basamakları ve bu basamakların toplam düzeyi 

hesaplanarak gruplar arasında anlamlı bir farkın olup olmadı�ına varyans analizi ile 

bakılmı�tır. Aralarında fark bulunan gruplar için, hangi gruplar arasında anlamlı bir 

fark bulundu�unu belirlemek için t testi uygulamı�tır. Ara�tırma sonucunda e�itsel 

oyunlarla ve programlandırılmı� ö�retim yapılan gruplarda geleneksel ö�retim 

yapılan gruplara oranla bili�sel alanın bilgi, kavrama, uygulama düzeylerinde anlamlı 
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bir fark gözlenmi�tir. Son testler uygulandıktan on be� gün sonra kalıcılı�a bakmak 

için ünitelerle ilgili test ve gözlem formları uygulanmı�, kazandırılan davranı�larla 

ilgili kalıcılık puanları elde edilmi�, aralarında fark olup olmadı�ına bakmak için 

varyans analizi kullanılmı� ve gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmu�tur. 

Çebi (1996), Ö�retim Amaçlı Yaratıcı Drama Yoluyla �mgesel Dil 

Becerisinin geli�tirilmesi konulu doktora tezinde; imgesel dil ve yaratıcı drama 

etkile�imi üzerinde durmu� ve bu etkile�imin ö�rencilerin dil becerilerini 

geli�tirmedeki yerini incelemi�tir. 

Karabacak (1996), �lkö�retim Sosyal Bilgiler Dersinde Yurdumuz Türkiye 

Ünitesi Karadeniz Bölgesi konusunda dördüncü sınıf ö�rencileri ile çalı�arak e�itsel 

oyunların kullanıldı�ı grupla, kullanılmayan grubun eri�i ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadı�ını incelemi�tir. Ara�tırma sonucunda, ilkö�retim 

dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde e�itsel oyunların kullanıldı�ı grupla, 

kullanılmayan gruptaki ö�rencilerin toplam eri�ileri, bilgi düzeyi eri�i ortalamaları ve 

kavrama düzeyi eri�i ortalamaları arasında yapılan t testi sonunda e�itsel oyunların 

kullanıldı�ı grup lehine fark bulunmu�tur. 

Öztürk (1996), yaratıcı dramanın okulöncesi müzik e�itimindeki katkılarını 

ara�tırmak amacıyla, be�-altı ya� grubundaki çocuklardan deney grubu yirmi sekiz, 

kontrol grubu yirmi sekiz olmak üzere toplam elli altı çocuk ile deneysel bir çalı�ma 

yapmı�tır. Veri toplama aracı olarak ara�tırmacı tarafından geli�tirilen gözlem formu 

kullanılmı�tır. Gözlem formu çocukların ö�retmenleri tarafından doldurulmu�tur. 

Deney ve kontrol grupları arasında dinleme, ritim ve �arkı söyleme de�i�kenleri 

açısından anlamlı bir farkın olup olmadı�ına t testi ile bakmı�tır. Ara�tırma 

sonucunda drama ile müzik e�itimi, drama uygulanmadan yapılan müzik e�itimine 

göre daha ba�arılı olmu�tur. 

O’Hara (1997), ara�tırma projesinde, �ngilizce e�itim programında bir 

ö�retim yöntemi olarak dramanın kullanılmasına ve ba�ımsız bir ders olarak 

ortaokulda yer almasına örnek vermi�tir. O’Hara’ ya göre; drama bir yöntem olarak 

tüm düzeylerde ve konu alanlarında kullanılabilir, ancak asıl önemi �ngilizce 

ö�retmenleri için çok kullanı�lı olu�undan kaynaklanır. O’Hara hem lisansüstü 

e�itim sertifikası programına devam eden hem de ortaokulda genel sertifika 

programına devam edenlerle yürüttü�ü ara�tırmasının sonucuna göre ö�rencilerin 
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drama yoluyla kazandıkları davranı�ları sıralamı�tır. Bunlar arasında; ö�rencilerin 

kendine güven duyması, sözel ve sözel olmayan ileti�im becerilerini birlikte çalı�ma 

alı�kanlı�ını ve ele�tirel dü�ünme becerilerini geli�tirmesi ve sosyalle�mesi gibi 

davranı�lar yer almaktadır. 

Robbie (1997), 98 ö�renci ile iki yıl süren ara�tırmasıyla; dramanın yabancı 

dil e�itim programlarının bir parçası olarak kullanılmasında, ö�rencilerin yazılı 

anlatım becerilerini geli�tirdi�i sonucuna ula�mı�tır. Bu ara�tırmada hem niteliksel 

(anket) hem de niceliksel (video kayıtları) boyutta toplanan verilerin çözümü 

sonrasında dramanın yazma sürecinde, ö�rencileri etkin olmaya yönlendirmesi ile 

yazılı anlatım becerilerinin güç kazandı�ı, anlara verilen metinlerle di�er metinler 

arasında kolayca ba� kurabildikleri ve bu becerileri özgün bir metin yaratmada 

kolaylıkla kullanabildikleri görülmü�tür. 

Üstünda� (1997), Vatanda�lık ve �nsan Hakları E�itimi dersinin Hürriyetçi 

Demokrasimizde Temel Hak ve Ödevlerimiz ünitesinin ö�retiminde, ısınma, oyun, 

do�açlama ve olu�umların kullanıldı�ı yaratıcı drama yönteminin uygulandı�ı grup 

ile geleneksel yöntemin uygulandı�ı grubun eri�ilen ve derse yönelik tutumları 

arasında anlamlı farkların olup olmadı�ını sınamak üzere bir ara�tırma yapmı�tır. 

Ara�tırmasında otuzu deney, yirmi sekizi kontrol grubunda olmak üzere elli sekiz 

ki�i ile çalı�mı�tır. Deney ve kontrol gruplarına, ara�tırmacı tarafından geli�tirilen 

eri�i testi ve tutum ölçe�i ön test-son test olarak uygulanmı�tır. Eri�i testi ve tutum 

ölçe�i ön test son test puanlarının deney ve kontrol gruplarının arasında anlamlı 

farkın olup olmadı�ı t testi ile analiz edilmi�tir. Analizler sonucunda eri�i puanları 

ortalamaları arasında bili�sel alanın bilgi düzeyinde deney grubu lehine anlamlı fark 

bulunmu�tur. Eri�i puanları ortalamaları arasında bili�sel alanın bilgi üstü düzeyinde 

deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmamı�tır. Yaratıcı 

drama yönteminin uygulandı�ı deney grubunun ön ve son testten aldı�ı tutum 

puanları arasında; deney ve kontrol grubunun son test tutum puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunmu�tur. 

 Kaf (1999), yüksek lisans tezinde hayat bilgisi dersinde bazı sosyal 

becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi anlamlı bulunmu�tur. 

Payla�ma-i�birli�i sosyal becerisinin hayat bilgisi dersinde kazandırılmasında 

geleneksel yönteme göre yaratıcı drama yönteminin etkisi anlamlı bulunmu�tur. 



 17

Çevreyi koruma sosyal becerisinin kazandırılmasında geleneksel yönteme göre 

yaratıcı drama yönteminin etkisi anlamlı bulunmu�tur. 

Koç (1999), yüksek lisans tezinde Sosyal Bilgiler dersinde bir yöntem olarak 

yaratıcı dramanın ö�renmeye etkisini ara�tırmı� ve bu ara�tırmada, sosyal bilgiler 

dersinin "Türklerin Anadolu'ya yerle�mesi" ünitesinde yaratıcı drama yöntemini 

kullanarak i�lemi� ve di�er yöntemlerle kar�ıla�tırarak yaratıcı drama yönteminin 

daha etkili oldu�unu bulgulamı�tır. 

 Kara  (2000), yüksek lisans tezinde Türkçe ö�retiminde yaratıcı dramanın 

etkisini ara�tırmı�tır. Ara�tırma sonucunda yaratıcı drama lehine anlamlı bir fark 

bulunmu�tur. 

Okvuran (2000), doktora tezinde yaratıcı dramaya yönelik tutumları 

incelemi�tir. Ara�tırma sonunda yaratıcı dramaya yönelik tutumların olumlu yönde 

oldu�unu bulgulamı�tır. 

Yaya (2000), yüksek lisans tezinde ilkö�retim ö�rencilerinin sosyal 

becerilerini geli�tirmede dramanın etkisini ara�tırmı� ve ara�tırmasında ilkö�retim 

düzeyindeki ö�rencilerin sosyal becerilerini geli�tirmede dramanın etkili oldu�unu 

saptamı�tır. 

Keskin (2002),  yüksek lisans tezinde 10. sınıf Psikoloji dersinde yaratıcı 

drama yönteminin etkisini ara�tırmı� ve bu yöntemin ba�arıyı olumlu yönde 

etkiledi�ini ortaya koymu�tur. 

Gürel (2004), yüksek lisans tezinde sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama 

yönteminin eri�iye ve kalıcılı�a etkisini incelemi�tir. Ara�tırmasının sonucunda 

yaratıcı drama yönteminin eri�iye ve kalıcılı�a olumlu yönde etkiledi�ini 

bulgulamı�tır. 

Sönmez (2006), yüksek lisans tezinde �lkö�retim ikinci kademedeki Türkçe 

ders kitaplarında yaratıcı drama yoluyla i�lenebilecek metinlerin çözümlenmesini 

yapmı�tır. Yaratıcı drama yönteminin e�itimde belirlenen hedeflere ula�mada önemli 

bir paya sahip oldu�unu vurgulamı�tır. Hem e�itsel hedefler, hem dilin do�al 

ortamına ta�ınması ve ya�atılması, hem de dü�ünmeyi ö�reterek dil becerilerini 

geli�tirmek açısından yaratıcı drama yönteminin metin çözümleme a�amasından 

sonra metinlerin i�lenmesinde ilk sırada yer alması gerekti�ini ortaya koymu�tur. 



 18

Erdo�an (2006), yüksek lisans tezinde �lkö�retim 8.sınıf (14-15 ya�) 

ö�rencilerinin depresif belirti ve öz kavram düzeylerine yaratıcı drama çalı�malarının 

etkisini incelemi�tir. Bütün istatistiksel de�erlendirmelerde 0.05 anlamlılık ve güven 

aralı�ı kullanılmı�tır. Elde edilen bulgulara göre, ba�langıçta deney ve kontrol grubu 

arasında depresif belirtiler (p=0.85) ve öz kavram seviyeleri (p=0.08) açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yokken, yaratıcı drama e�itiminden sonra deney 

grubunun çocuk depresyon ölçe�i (ÇDÖ) puanları anlamlı olarak dü�erken (p=0.00), 

Piers-Harris Çocuk Öz-Kavram Ölçe�i (PHÇÖKÖ) (p=0.00) puanları anlamlı olarak 

yükselmi�tir. Kontrol grubunda ise anlamlı bir farklılık saptanmamı�tır. �lkö�retim 

8.sınıf (14-15 ya�) ö�rencilerinin depresif belirti ve öz kavram düzeylerine yaratıcı 

drama çalı�malarının olumlu yönde artı�a neden oldu�u bulgulanmı�tır. 

Yukarıda sözü edilen e�itimde drama ya da yaratıcı drama konulu tezlerin 

sadece birkaçının Fen e�itimi ile ilgisi bulunmaktadır. Tezlerin büyük bir kısmında 

yaratıcı dramanın ele alınan düzey ya da konu alanlarındaki etkilili�i ara�tırma 

konusu yapılmı�tır. Bu ba�lamda var olan tezler yaratıcı dramanın ö�renme ö�retme 

sürecindeki etkilili�i hakkında bir yargıda bulunmak açısından ara�tırmacıların 

çalı�malarını destekler nitelikte görülebilir. 

 
 
 

2.1. Yaratıcı Drama  
 
 
 

2.1.1 Yaratıcı drama kavramı 
 
 
 
Drama, sözcük olarak yunanca “dran” dan türetilmi�tir. Dran: yapmak, etmek, 

eylemek anlamı ta�ımaktadır. Drama ise, eylem anlamı ta�ıyan, gene yunanca 

“dromenon” un, seyirlik olarak benzetmecisi biçimindeki kullanımıdır. Özellikle 

tiyatro bilimi çerçevesi içinde drama kavramı özetlenmi�, soyutlanmı� eylem 

durumları anlamını almı�tır. Türkçede kullanılan dram kavramı ise, Fransızcadaki 

sonu “e” ile biten “drame” sözcü�ünden gelmektedir; o dilde burjuva tiyatrosu 

anlamına geldi�i halde Türkçede ve özellikle halk dilinde acıklı oyun anlamında 

kullanılagelmi�tir. Oyun süreçlerindeki ve ya�am durumlarındaki dramatik anların 
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uzmanlarca, grup içi etkile�im süreçleri içinde yaratılması, yaratıcı drama çalı�maları 

olarak nitelenmektedir. Yaratıcı drama (creative drama) kavramı daha çok ABD’de 

kullanılan bir kavramdır. �ngiltere’de e�itimde drama (drama in education) kavramı 

kullanılmaktadır. Federal Almanya’da yerle�mi� olan kullanım ise oyun ve tiyatro 

e�itbilimi adını almaktadır (San 1990b). 

Yaratıcılık tiyatronun tam olarak kavu�amadı�ı bir �eydir. Tiyatro olgusunda 

yaratıcı olan oyun yazarıdır. Oyuncu ise icracıdır. Seyirci ve oyuncu tiyatronun iki 

önemli ö�esidir. Yaratıcı dramanın esas olarak seyircisiz bir tiyatro olması ise 

önemlidir (And 1997). 

E�itimde dramatizasyon, rol oynama, dramatize etme, e�itimde drama, 

geli�imsel drama, tiyatro e�itbilimi, pedagojik oyun ve sonunda bugünkü yaygın 

kullanımı ile “Yaratıcı Drama”; kimi zaman yöntem, kimi zaman alan ve kimi zaman 

da disiplin olarak alınan bir kavramdır. Heatcote ve Herbert’e göre drama; sahneye 

çıkmadan ve bir oyunda rol yapmadan ya�am deneyimini geni�letmek, O’Neill’e 

göre dü� gücünün alabildi�ine geni�letilebildi�i bir alan, Nixon’a göre bir ö�renme 

yolu ve McCaslin’e göre her insan için gerekli olan tümel bir sanattır (Heatcote ve 

Herbert 1985; O’Neill ve Lambert 1989; Nixon 1988; McCaslin 1990). Bir eylemin, 

bir olayın, duygunun, çe�itli rollerin, bir kavramın, konunun ya da öykünün, hatta 

�iirin, canlı ya da cansız varlıkların, sözel ve sözsüz, kendili�inden davranı�larla, 

taklit yolu ile temsili olarak ifade edilmesi, canlandırılmasıdır (Önder 2000). 

Yaratıcı drama; do�açlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama 

tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalı�ması içinde, bireylerin bir ya�antıyı, bir 

olayı, bir fikri, bir e�itim ünitesini, kimi zaman da soyut bir kavramı ya da davranı�ı, 

eski bili�sel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, 

ya�antıların gözden geçirildi�i “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, 

canlandırılmasıdır (San 2002).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Bir di�er tanıma göre ise; bili�sel davranı�ları, duyu�sal özellikleri ve 

devini�sel becerileri kazandırmada ö�retim yöntemi, sanat e�itimi alanı ve bir 

disiplin olarak bireylerin 2000’li yıllarda kendini rahatça ifade edebilen, yaratıcı, 

grup çalı�malarına açık ki�iler olmalarını sa�layacak bir yakla�ımdır (Üstünda� 

1996). Yaratıcı drama önceden yazılmı� bir metin olmaksızın, katılımcıların kendi 
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yaratıcı bulu�ları, özgün dü�ünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak 

olu�turdukları eylem durumları ve do�açlama canlandırmalarıdır (San 1998). 

Yaratıcı drama bireylere, kendini ifade etme, hayal gücünün geli�imi ve 

sanatsal farkındalık, sosyal farkındalık, bili�sel farkındalık, konu�ma akıcılı�ı, 

kendini tanıma, öz saygı geli�tirme, kendine güven ve özsaygı geli�tirme, kendine 

güven ve kendini disipline etme gibi özellikler kazanmasına yardım eder. Yaratıcı 

drama bireyin, di�er bireylerle i�birli�i yaparak ö�renme, planlı dü�ünmenin geli�imi 

ve organize edilmesi gibi özelliklerin geli�imine de yardımcı olur. Fiziksel 

koordinasyonun geli�imini sa�lamakta, çocukların gerçek hayattaki problemlerin 

farkına varmasına yardım etmektedir. Böylece bireylerin olgunla�maları için de daha 

sonraki ya�amlarına hazırlamaktadır (Scher ve Verrall 1975). 

Olay, olgu, ya�antı ve bilgileri yeniden yapılandırmaya yönelik olan yaratıcı 

drama çalı�malarında, tiyatro olgusunda oldu�u gibi; bir ba�langıç ve son bölümü 

olmayabilir. Ancak bildi�imiz çocuk oyunlarındaki gibi belli kuralları ve bu kurallar 

içindeki sonsuz özgürlükleri içerir. Tıpkı tiyatroda oldu�u gibi, gruptakiler belli bir 

atmosferi ve o andaki oyun oynama ya�antısını payla�ırlar (Adıgüzel 1993). Bu 

özelli�i ile dramayı kullanan ö�retmenlerin kullanmayanlara göre kontrolü 

kaybetmek ya da günlük dildeki kullanım biçimiyle disiplini sa�layamamak gibi bir 

korkusu yoktur; çünkü süreçte kurallar içindeki özgürlükler söz konusudur (O’Neil 

1989). 

 
 
 
2.1.2. E�itimde yaratıcı dramanın yeri 
 
 
 
Yaratıcı drama Türkiye’de batıda oldu�u gibi de�i�ik zamanlarda de�i�ik 

tanımlamalarıyla e�itim sürecinde yer almı�tır. Bu ba�lamda; 1908’lerde tarihi 

temsiller adıyla tiyatro etkinlikleriyle, Cumhuriyet döneminde 1926 tarihli �lkokul 

Programı’nda dramatizasyon sözcü�üyle, 1950’lerde ilkokullardan ortaokula de�in 

yararlanılması gereken gösteriler kapsamıyla, 1962’de Ortaokul Programı’nda temsil 

yoluyla canlandırma adıyla, 1965’te bir ö�retim yöntemi olarak dersin ö�retiminde 

ve 1968 �lkokul Programı’nda dramatize etme tanımıyla, 1980’li yıllardan 1990’lara 

ve bugünlere; ça�da� yakla�ımlarla, bilimsel olarak ele alınmasıyla, özellikle yüksek 
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lisans ya da doktora düzeyindeki tezlerle, seminerler, kurslar ve atölye 

çalı�malarıyla, makale ve di�er yayınlarla söz konusu edilmi�tir. (Çebi 1985; 

Üstünda� 1988; San 1991a; Adıgüzel 1993; Okvuran 1993b). 

Ö�renci ço�u zaman sınıfta kendisini ifade etmekten çekinir ve bu ö�rencide 

suskunlu�a ve bir çe�it küskünlü�e neden olur (Langenheim 1987). Yaratıcı drama 

ö�rencilerin bu olumsuz davranı�larını a�malarına yardımcı olur. Ö�rencilere 

arkasına saklanabilecekleri bir maske vererek, onların normalde çok özel, hassas ya 

da soyut sayılabilecek konuların do�al bir �ekilde sınıfta tartı�maları sa�lanabilir. Rol 

kartları sayesinde özellikle utangaç ö�renciler ba�kalarının kimli�ine bürünerek 

kendi dü�üncelerini yanlı� yapmaktan çekinmeksizin açıklayabilirler. Bu etkinlikler 

ö�renci merkezli olup hem ö�renci hem de ö�retmenler için e�lenceli etkinliklerdir 

(Watcyn-Jones 1983). 

E�itimde sözel ve sayısal becerilerin geli�tirilmesinin yanı sıra; duyumsal, 

sezisel, görüsel, imgesel ya�antı ve deneyimlerin yer alması, duyusal ve duygusal 

süreçlere yer verilmesi gereklidir. Yaratıcı birey, çevre ve dünyasını biçim ve mekân 

ili�kileri ve çok yönlü etkile�imler içinde görüp algılayabilendir. Sürekli de�i�mekte 

olan teknoloji ile birlikte sosyo-kültürün, bu arada ku�kusuz siyasal yönelimlerin 

e�itim siyaları ve sistemlerinin ve ö�renme süreçlerinin de sürekli bir de�i�im içinde 

olması söz konusudur; yani bilgilerin ve bilgilenmenin ça�ı yakalaması gereklidir. 

Dünyayı her alanda yeni etkile�imler, yeni kümelenmeler ve yapılanmalar içinde 

algılayabilmek için gerekli alı�kınlıkların edinilmesi bazı yöntemlerle 

geli�tirilebilmektedir. Yaratıcı drama çalı�maları bu yöntemi bize sunmaktadır. 

Gerek ö�retmen ve e�itmenlerin yaratıcı dramayı bilmeleri, gerekse ö�rencilerin bu 

yöntemle de yeti�meleri onları iki en önemli boyuta, yaratıcılı�a ve ele�tirel 

dü�ünmeye yöneltecektir (San 1996). 

E�itim programları yaratıcılı�ı destekleyebilmek için esnek olmalı, gerekti�i 

zaman üstünde de�i�iklikler yapılabilmeli, çocukları ara�tırmaya ve denemeye 

yöneltici olmalı, çocukların ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır 

(Mangır ve Aral 1984). 

Yaratıcı drama Fendeki anlamlı ö�renmeyi artırmak için çok güçlü bir 

ö�renme stratejisi olabilir. Sosyal bireyler olarak çocukların yeteneklerini direkt 

olarak ortaya koyan aktif ve uygulanabilir ö�renme dramanın merkezidir. Böyle bir 
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ö�renme için güçlü motivasyon sa�lar. Özellikle ileti�im, i�birli�i, fikir, de�er ve 

dü�ünceleri ifade etmedeki kabiliyetlerin geli�mesine yardım eder (Littledyke 2004). 

Drama ö�retmen merkezli de�il, ö�renci merkezli bir ö�retim yöntemidir. 

Önemli olan ö�rencinin yaratıcılı�ını harekete geçirmek, bilgiye ula�manın yollarını 

sunmaktır. Çocuk oyun ça�ında ilkö�retime ba�lar. Geleneksel ö�retim, ö�renciyi 

oyun dünyasından alıp ders çalı�maya yönlendirir ve ders kitaplarındaki kalıplara 

ba�ımlı bırakır. Ö�renci omuzlarına yüklenen sorumlulukları ezberlemeye ba�lar. 

Ö�renmeden ziyade ezberleme gerçekle�ir ve bilgi kullanılmadı�ında unutulmaya 

mahkûmdur (Karada� ve Çalı�kan 2005). 

 
 
2.1.3. Yaratıcı dramanın hedefleri 

 
 
 
E�itimde drama çalı�malarının genel amacı, her alanda yaratıcı, kendine 

yetebilen, kendini tanıyan, çevresiyle ileti�im kurabilen ve bunu geli�tirebilen, ifade 

gücü ve biçimleri artmı� bireyler yeti�tirmektir. Bu amaçların yanında yaratıcı 

drama, yaratıcılık ve estetik geli�imi sa�lama, ele�tirel dü�ünme yetene�i, sosyal 

geli�im ve birlikte çalı�ma yetene�i kazandırma, çocukların etik de�erlerini 

ke�fetmelerine olanak sa�lama, kendine güven duyma, te�vik ve karar verme, dil ve 

ileti�im becerilerini kazandırma, imge dünyasını geli�tirme gibi e�itbilimsel amaçlara 

dönüktür ve ileti�im içinde iken dü�ünceleri, tutum ve davranı�ları de�i�ebilen çocuk 

ve ergene kendi kimlik ve kültürünü tanıtır (Adıgüzel 2000a). E�itimde yaratıcı 

dramanın amaçlarından biri de çocukların yaratıcı dü�ünmelerini geli�tirmektir 

(Davies 1990). 

Yaratıcı drama programı ile çocu�un yaratıcılı�ını geli�tirmek ve oynayarak 

kendisini ifade etmesini sa�lamak, ileti�im becerilerini geli�tirerek insanlarla sa�lıklı 

ileti�im kurabilen, özgür dü�ünceli, ho�görülü, saygılı ve demokratik ki�ilik 

özelliklere sahip bireyler yeti�tirmek amaçlanmı�tır (MEB Tebli�ler Dergisi Eylül 

1998).  

Yeni bir yüzyılın ba�langıcındaki e�itim anlayı�ı; yalnızca sınıfta olup 

bitenlerle sınırlı kalmayan, bili�sel ö�renmeler, duyu�sal özellikler ve devini�sel 

becerilerinin kazandırılmasının sa�lanmaya çalı�ıldı�ı, geli�tirilen bir e�itim 
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programıyla ve bir grup içinde yürütülmesini gerektiren yaratıcı drama etkinliklerini 

do�rudan içerir. Yaratıcı dramanın bili�sel ö�renmelerin kazandırılmaya çalı�ıldı�ı 

kuramsal boyutu, duyu�sal özelliklerin ve devini�sel becerilerin kazandırılmaya 

çalı�ıldı�ı atölye çalı�maları vardır. Buna göre yaratıcı dramanın genel amaçları 

�öyle sıralanabilir (Nixon 1988; McCaslin 1990; O’Neill ve Lambert 1990; 

Ömero�lu 1990; Üstünda� 1994, 1995 ve 1997; Fleming 1995): 

Soyut kavramları ya da ya�antıları somutla�tırma. 

Ho�lanılmayan durum, olay ya da olgularla nasıl ba�a çıkılaca�ını gösterme. 

�çinde ya�anılan dünyayı daha somut olarak görmeyi sa�lama. 

Bireyler arasındaki farklılıklara ho�görüyle bakabilmeyi sa�lama. 

Yaratıcılık ve estetik geli�imi sa�lama. 

Ele�tirel dü�ünme yetene�i kazandırma. 

Ba�kalarını anlam ve hissetme becerisini geli�tirme (Empati kurma). 

Farklı olay, olgu ve durumlarla ilgili deneyim kazanma. 

Moral ve manevi de�erlerin geli�mesine olanak sa�lama. 

Problem çözme ve kar�ıla�ılan problemleri yeni bir bakı� açısıyla inceleme. 

Kazanılan, de�i�tirilen ya da düzeltilen davranı�lar hakkında bireye bilgi 

verme. 

Sosyal geli�im ve birlikte çalı�ma alı�kanlı�ı kazandırma. 

Kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazanma. 

Sözcük da�arcı�ını geli�tirme yoluyla dil ve ileti�im becerileri kazanma. 

�mgelem gücünü, duygularını ve dü�üncelerini geli�tirme. 

 
 
 
2.1.4. Yaratıcı dramanın ilkeleri 
 
 
 
Yaratıcı dramanın tanımları, amaç ve i�levleri ile uygulama ko�ulları dikkate 

alındı�ında yaratıcı drama uygulamalarında göz önünde bulundurulması gereken 

ilkeler �u �ekilde belirlenebilir (Bozdo�an 2003):  

Yaratıcı dramada insana ve bireysel farklılıklara saygı esastır. 

Yaratıcı drama isteyen herkese açık olan, hayat boyu yararlanılabilecek bir 

alandır. 
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Katılımda gönüllülük esastır. 

Yaratıcı drama gruba yöneliktir ve grup dinamiklerinden hareket eder. 

Her birey belli bir yaratıcılık potansiyeli ile do�ar. Uygun ortam ve 

ko�ullarda bu potansiyel açı�a çıkarılarak geli�tirilebilir. 

Yaratıcı drama sonuca de�il, sürece yöneliktir. 

Yaratıcı dramada grup üyelerinin kendilerine, birbirlerine ve lidere güveni 

esastır. 

Grup içinde güvenin geli�tirilmesinden lider sorumludur. 

Yaratıcı dramanın özünde do�açlamalar bulunur. 

Yaratıcı drama spontanlı�ı önemser. 

Yaratıcı dramada evrensel de�erler esas alınır. 

Yaratıcı drama hem bireye hem de topluma kar�ı sorumludur. 

 
 
 
2.1.5. Yaratıcı dramanın içeri�i 
 
 
 
Yaratıcı drama çalı�maları, sanat e�itimi alanı ba�ta olmak üzere e�itim 

bilimlerinin tüm anabilim dallarından yararlanır. Foto�raftan müzi�e, heykelden 

�iire, öyküye, kitle ileti�im araçlarının e�itim açısından etkilerinden resme, e�itim 

psikolojik temellerinden sosyolojiye oldu�u gibi pek çok alandan kendine içerik 

olu�turabilir (Üstünda� 1998). 

Ö�retmen yeti�tirme programı geli�tirilecekse yaratıcı dramanın içeri�i bu 

yöntemin tüm boyutlarının tanınmasına dönük olarak düzenlenebilir. Bu 

düzenlemede ö�retmen adayının yaratıcı dramayı bir ders ya da bir konu alanı olarak 

mı bilmek istedi�i yoksa yaratıcı dramayı derslerde bir ö�retim yöntemi olarak mı 

kullanmaya çalı�aca�ı ortaya konmak durumundadır. Ö�retmen e�itiminde; yaratıcı 

dramanın duyu çalı�malarıyla bütünle�mesi, oyun ve oyun kurma ile ili�kisi, 

anılardan yararlanma, empati kurma gibi psikolojik boyutun incelenmesi, sosyal 

ya�antıdaki gözlemlere dayanarak sosyalle�me ile arasındaki ba�lantıların kurulması 

ve çe�itli sanat dallarıyla ili�kilerine dayanarak �iir, heykel ve foto�raf gibi ürünlere 

yer verilebilir.  Yaratıcı dramada ö�retmen e�itimi söz konusu oldu�unda duyu 

çalı�maları önemli bir yer tutar. Bu çalı�malarda bireyin drama sürecinde kullandı�ı 
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malzemenin en ba�ta kendisi oldu�u, kendisini duyuları aracılı�ıyla görmenin ona 

bugüne de�in kazandırdıklarından farklı somut ya da soyut düzeyde ya�antı 

kazandıraca�ı, duyularını kullanarak kendine bakmanın ö�renilebilecek bir süreç 

oldu�u, görme, duyma, koklama, tatma ve dokunma duyusunun sınırlarının 

geni�letilebilece�i gibi konular üzerinde durulabilir. Ö�retmen adayının duyularını 

bu bakı� açısıyla incelemesi onun gelecekte düzenleyece�i ö�renme ortamını 

belirlemesinde önemli katkılar getirebilir. Bu çalı�malar sonucu; sınıf ortamında 

kullanılan araç, gereç ya da materyalin de�i�ik türlerden seçilmesi ile ö�renme 

arasındaki ili�kiler kolaylıkla kurulabilir. Ö�retmen e�itiminde yaratıcı dramanın 

oyun ve oyun kurma ile ili�kisi yine ö�renme ve ö�retme sürecine katkıları açısından 

incelenebilir. (Üstünda� 1997). 

 
 
 

2.1.6. Ö�retim yöntemi olarak yaratıcı drama 
 
 
 
Yaratıcı drama e�itseldir; ezbercilik, a�ırı ussal ve bilgisel bir e�itim, bilgi 

yüklemesi okul ya�amından zevk almaya yönelmeyen, e�itimin duyu�sal yanını 

savsaklayan, ö�rencinin ya�ayarak ö�renip kendi sentezlerine varılmadı�ı e�itim 

sistemi kar�ısında alternatif ö�retim yöntemi yaratıcı drama yöntemi olmalıdır 

(San,1991). �mgeleme ve tasarlama, sorun çözme, üretken olma a�amalarına 

götürebilecek bir e�itim, yaratıcı drama e�itimiyle kesinlikle sa�lanabilir. Çünkü 

yaratıcı drama; çocu�un ve ergenin ö�renme ya�antısında duyu�sal ya�antılarının 

dü�lem gücünü, imgesel dü�ünmeyi aktif hale getirmede ve ö�renme süreçlerine 

etkince katılmasında etkilidir (Adıgüzel 2000b). 

Edgar Dale’in ‘ya�antı konisi’ne bakıldı�ında, ö�renmede temel ilke kabul 

edilen somuttan soyuta ilkesinin konisine aktarıldı�ı ve ö�retim araçlarının bu ilkeye 

uygun �ekilde sınıflandırıldı�ı açıkça görülmektedir (Vural 2000). Konide 

deneyimler yukardan a�a�ıya �öyle sıralanmaktadır.  

Sözel semboller 

Görsel semboller 

Radyo, teyp ve hareketsiz resimlerle edilen deneyimler. 

Hareketli resimlerle edinilen deneyimler. 
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Televizyon ve edinilen deneyimler. 

Sergiler yoluyla edinilen deneyimler. 

Alan gezileri yoluyla edinilen deneyimler. 

Gösteriler yoluyla edilen deneyimler. 

Dramatizasyon yoluyla edilen deneyimler. 

Model ve örneklerle edinilen deneyimler. 

Do�rudan edinilen maksatlı deneyimler. 

Yaratıcı drama konide tanımlanan tüm deneyimleri gerçekle�tirir. Çünkü 

yaratıcı drama ya�antıya dayalıdır. En gerçek ö�renme yolu, ya�amın her alanına 

ili�kin olanıdır (Adıgüzel 1994). Önder (2000) yaratıcı dramanın sa�ladı�ı ö�renme 

türlerini �öyle sıralamı�tır:  

1-Ya�antılara dayalı ö�renme. 

2-Hareket yolu ile ö�renme. 

3-Aktif ö�renme. 

3-Etkile�im yolu ile ö�renme. 

4-Sosyal ö�renme. 

5-Tartı�arak ö�renme. 

6-Ke�if ederek ö�renme. 

7-Duygusal ö�renme. 

8-��birli�i kurarak ö�renme. 

9-Kavram ö�renme. 

Yaratıcı drama etkinlikleri sonucunda kazanılan davranı�lar incelenildi�inde; 

pek çok davranı�, tutum ya da becerinin bir yandan çoklu zekâ ve duygusal zeka ile 

bir yandan bireysel farklılıkları ile do�rudan örtü�tü�ü söylenebilir (Üstünda� 1999). 

Bu belirlemelere bakıldı�ında e�itimde, ö�rencilerin bireysel özellikleri ya da 

farklı zekâlarına dönük etkinliklere yer verilmesi gere�i ortaya çıkmaktadır. Bu 

durumda yaratıcı drama etkinlikleri, duyulara yönelik olu�uyla; i�itsel, görsel, sözel 

ve bedensel ö�eleri aynı anda bünyesinde barındıran ya�antısal bir teknik olu�u ile; 

müzik, sözellendirme, devinim, resim heykel…vs, farklı alan ve teknikleri 

kullanması ile çoklu zeka kuramına en uygun e�itim ö�retim yöntemi olarak da 

kar�ımıza çıkmaktadır (Bozdo�an 2003). 
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2.1.7. E�itimde yaratıcı drama sürecindeki ö�eler 

 
 
 

Drama süreci birbirini tamamlayan çe�itli ö�elerden olu�an ve bu ö�elerin 

aralarındaki ili�kileri belirleyen bir bütündür. Drama sürecindeki ö�eler �u �ekilde 

sıralanabilir: 

1. Çalı�ma Mekanı (Çevre, Araç, Gereç Ve Materyaller) 

2. Oyun Grubu (Katılımcılar) 

3. Çalı�manın Kendisi (Uygulama)  

4. Drama Lideri (Ö�retmen) 

 

2.1.7.1. Çalı�ma mekanı (çevre, araç, gereç ve materyaller) 

 
 
 
Drama etkinliklerini uygulamak için öncelikle uygun bir çevre olmalıdır. 

Çevre ya da alan çok büyük olmak zorunda de�ildir. Ancak çocuklara yeterli bir alan 

sa�lanması önemlidir. Özellikle rahatlama ve konsantrasyon çalı�maları sırasında 

çocukların birbirlerine dokunmayacakları kadar geni� bir alanın olması gerekir. 

Ayrıca ayakkabısız çalı�maların yapılaca�ı, gürültüsüz, güvenilir, sıcaklı�ı ve 

aydınlatma ko�ulları uygun, rahat bir ortam olmalıdır. 

Yaratıcı dramanın uygulandı�ı çevre, çocu�a her ayrıntıyı hazır 

sunmamalıdır. Bu nedenle drama yapılan yerde çocu�un zihninde canlandırmasına 

olanak vermek üzere, oynanacak öykü ya da rollerle ilgili gerçek ya da gerçe�e çok 

benzeyen nesnelerin bulunmasındansa, o nesnelerin yerini tutabilecek daha basit ve 

önceden oraya yerle�tirilmi� nesneler bulundurulabilir (otomobil yerine 

kullanılabilecek minderler gibi). Drama etkinli�i sırasında, sonuç de�il süreç önemli 

oldu�undan, çocu�un çevreyi kendi geli�imi için dönü�türme çabasına olanak 

tanıyan çevre, çocu�a her yönden güven veren, çocu�un her bakımdan denemeler 

yapabilece�i, rahatlatıcı, fiziksel mekan olarak sınırları olan ama hayali anlamda 

sınırları olmayan esnek bir çevredir (Önder 2004). 
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Drama etkinlikleri sırasında kartondan maskeler, kartona çizilmi� bazı 

figürler, bez bebekler kuklalar gibi araç-gereç ve aksesuarlar kullanılabilir (Hunt ve 

Renfro 1982, Freericks ve Segal 1979). 

Yaratıcı drama sürecinde kullanılan araç, gereç ve materyallerin di�er e�itim 

ortamlarına göre farklı bir özelli�i vardır. Bu özellik araç, gereç ya da materyalin 

aslından farklı amaçlar için kullanılması, biçimin de�i�tirilmesi ya da birkaç 

nesnenin bir arada farklı i�levler üstlenmesi biçimde olabilir. Örne�in bir kalem 

katılımcının elinde uzay meki�i gibi kullanılabilir, bir çift kol dü�mesi dinleme 

aygıtına dönü�ebilir ya da bir örtü, bir çanta ve bir saç tokası ile yeni bir nesne 

yaratılabilir. Özetle yaratıcı dramada araç, gereç katılımcının eline ve onun 

kullanımına sunulur. Katılımcının tıpkı çevresiyle ve çevresindeki bireylerle oldu�u 

gibi nesne ya da e�ya ile de etkile�ime girmesi beklenir. 

Yukarıda sayılanların yanı sıra evde, okulda ya da çevrede kullanılmayan her 

çe�it ve büyüklükteki e�ya, araç ve gereç yaratıcı drama etkinliklerinde kullanılabilir. 

Eskimi� bir �apka, yıpranmı� bir kitap, modası geçmi� bir çanta, süs e�yası, kutu, 

vazo, ayakkabı gibi bazı e�yalardan, kullanılmı� eski giysilere, günü geçmi� biletlere, 

kullanılmayan paralara, sararmı� örtülere ve bozulmu� e�yalara kadar hemen her tür 

malzeme yaratıcı drama etkinliklerinde i�e yarayabilir. Bu araç, gereç, ya da 

materyallerle gerçek ya�amda oldu�u gibi do�al bir etkile�imin yanı sıra olu�turulan 

yeni etkile�imlere ve yeni payla�ımlara yer verilmektedir (Üstünda� 1997). 

 
 

2.1.7.2. Oyun grubu (katılımcılar) 

 
 
 

Drama çalı�maları bir grup ile sürdürülür. Dramanın gerçekle�tirilebilmesi 

için, grup içinde daha küçük gruplarla tartı�arak fikir alı�veri�i yapma, 

de�erlendirme, tartı�ma, yargılama, ele�tirme gibi dü�ünsel boyutta çalı�maların 

yapılması gereklidir. Bunun için de bireyin kendini, bu küçük grup ya da büyük 

grupta rahat ve güvenli hissetmesi gerekli oldu�undan, öncelikle kendini tanıma ve 

kar�ısındakini tanımaya ve kendini de kar�ısındakine tanıtmaya yönelik çalı�malarda 

bulunmasına gereksinim vardır. Yaratıcı drama etkinliklerine katılanların, en ba�ta 
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grup içi bir çalı�maya istekli, kendilerinde yeni bir yönler ke�fetmeye de hazırlıklı 

olması gereklidir (San 1996).  

Dramatizasyon çalı�malarına girerken grubun bu çalı�maların yararına, 

önemine inanması, yine aynı grubun elemanlarının birbirine güvenmesi, uygulamalar 

sırasında birbirleri tarafından yadırgayıcı bir gözle izlemediklerine, davranı�larının 

dedikodu ve alay konusu olmayaca�ına güvenmeleri gerekir(Levent 1985). 

 
 
 

2.1.7.3. Çalı�manın kendisi (uygulama) 

 
 
 

Her drama etkinli�inin belirli bir yapısı ve düzeyi vardır. Do�açlama türü de 

dâhil olmak üzere dramada belirlenen etkinli�in bir ba�lama noktası, geçti�i bir yer 

ve oynanacak roller bulunur. Ba�langıç için bu yolları gösteren bir plan yapılması 

gerekir. Hazırlanan planda bazı noktalar göz önüne alınmalıdır. Bunlar; tema seçimi 

(Çocukların ne ö�renmesi isteniyor?), çevre düzenlemesi (Ö�renme en iyi hangi 

ortamda gerçekle�ebilir?), çocukların rol seçimi (Çocuklar kim olacak?), ö�retmenin 

rol seçimi (Ö�retmen olarak kalıp, dramayı dı�arıdan mı yönlendirecek, yoksa drama 

içinde yer alacak mı?), çerçevenin belirlenmesi (dramadaki rollerin hangi bakı� 

açısından ele alınaca�ını belirler ve konsantrasyonu arttırır.), odak noktası seçimi 

(Drama hakkında çözülecek problem nedir?), eylem seçimi (Çocuklar ne 

yapacaklar?), püf noktasının belirlenmesi (Ba�langıçta çocu�un konuya dikkatini 

çekebilmek için ne kullanılacak?) dir. 

 

2.1.7.4. Drama lideri (ö�retmen) 

 
 
 
Yaratıcı drama etkinliklerinde katılımcılara rehberlik eden ki�i, ö�retmen, 

yönetici, yönlendirici ya da yaygın olarak kullanımıyla drama lideridir. Drama lideri 

yaratıcı drama etkinliklerinin önemli bir ö�esidir. Lider; grup çalı�ması içinde 
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ya�antıların edinilmesi sürecinde, hedefleri belirleyen, katılımcılara kazandırmayı 

gerekli buldu�u davranı�ları planlayan, bunun için kullanaca�ı strateji, yöntem ve 

teknikleri seçen, bu süreçte yararlanaca�ı araç, gereç ve materyalleri sa�layan ve 

nihayet bireyin kazandı�ı davranı�lar ile ö�renme sürecinin nasıl 

de�erlendirilece�ine karar veren ki�idir. Di�er bir deyi�le; drama sürecinde ilk 

ivmeyi veren, sunan, de�erlendiren ve yeniden uygulayan liderdir (Adıgüzel 1993). 

Drama liderinin oyunculuk ve tiyatro yapma hakkında az da olsa bir e�itim 

almı� olması gereklidir. En önemli özelli�i ileti�ime açık, istekli ve hazır olma 

niteli�ini ta�ımasıdır. Di�er bir özelli�i ise tiyatro ile ilgili sözcük da�arcı�ını 

bilmesi, pek çok oyun biçimi tanıması, oyun pedagojisi bilgilerine sahip olmasıdır. 

Katılanlar-oyun-oyunun kuralları arasındaki sürekli etkile�imi yönlendirebilen lider; 

hem oyuncu, hem pedagog, hem de biraz psikologdur. Gözden kaçırılmaması 

gereken nokta liderin sanatsal, kuramsal ve ö�retim bilgisi alanındaki yeterlili�idir 

(San 1996). 

Yaratıcı drama sürecinde ö�retmen bir yönetici de�il, daha çok bir uyarlayıcı, 

te�vik edici olarak, ö�renme sürecinin bir katılımcısıdır. Ö�retmenin ö�rencileri 

anlamlı ö�renme tecrübelerine götürecek özelliklere ihtiyacı vardır (Cottrel 1987). 

Drama süreci dinamiktir. Bu nedenle ö�retmenin grubu ara�tırmaya, geli�tirmeye, 

fikirleri, kavramları ve dramatik aksiyonlardaki duyguları ifade etme ve iletme için 

rehberlik etmesi gerekmektedir (Heining 1988). 

Milli E�itim Bakanlı�ı Seçmeli Drama Dersi Ö�retimi Programında (Eylül 

1998), drama dersi verecek ö�retmen özellikleri ve dikkat etmesi gereken hususlar 

sıralanmı�tır. Bunlardan bazıları �öyledir: 

1-Ortamın güven duygusu geli�tirici olmasına özen göstermeli. Ortam 

psikolojik yünden ö�rencilerin korkmadan kendini ifade edebilecekleri bir �ekilde 

olu�turulmalıdır. 

2-Ö�renciler di�er grupların etkinliklerine müdahale etmeyecekleri �ekilde 

yönlendirilmelidir. 

3-Ö�retmen, iyi bir gözlemci olmalı, bilimsel yakla�ımla ö�rencilerin temel 

ki�ilik ve özelliklerini analiz etmelidir. 
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4-Ara�tırma ve denemeye fırsat vermeli, özgürce üretmeyi te�vik etmelidir. 

Ö�rencilerin ba�arı duygusunu tatmalarına olanak sa�lamalı, ö�renciye olumlu 

yakla�ılabilmeli, her çocu�un e�it oldu�u görü�ünü uygulamalarla göstermelidir. 

Okvuran’ın  (2000) liderin özellikleriyle ilgili kurallardan bazıları �unlardır: 

1-Lider demokratik, insana saygılı ve insana de�er veren olmalıdır. 

2-Dramada güven en gerekli duygudur. Lider güvenin geli�mesinden 

sorumludur. 

3-Lider iyi bir dinleyici olmalıdır. 

4-Lider grubuyla ya�anan tüm süreçten sorumludur. Durdurma, de�i�tirme, 

yönlendirme hakkına sahiptir; ancak bu grubun hak ve isteklerini de çi�nememek 

zorundadır. 

5-Lider empatik olmak zorundadır. 

6-Lider katılımcının dramatik ifade hakkına saygı göstermeli ve izin 

vermelidir. 

Grup lideri anında durumlara çözüm getirecek yakla�ımlarda bulunan, nasıl 

bir davranı�ta nasıl bir çözüme yönelmesi gerekti�ine hemen karar verebilen ve bu 

tutumlarıyla grubun güvenini kazanmı� ki�i olmalıdır. Bu da grup liderinin çok 

alı�tırma bilmesi, çok deney yönetmi� olması, çok de�i�ik nitelikte gruplarla yaptı�ı 

çalı�malarla katılımcıların alı�tırmalara verdikleri tepkileri iyi gözlemi� ve ortaya 

çıkan sonuçları kendince ve bilimsel bilgilerin katkılarıyla yorumlamı� bir ki�i 

olmalıdır (Levent 1985). 

 
 
 
2.1.8. Yaratıcı dramanın yöntemleri 

 
 
 
Yaratıcı dramada çalı�malar bir grup ile sürdürülür. Drama çalı�maları süreci 

içinde genellikle her çalı�mada biri, birkaçı ya da tümünün yer aldı�ı dört tip 

uygulama yöntemi yer alır (San 1999). Bu yöntemler Isınma ve Rahatlama 

Çalı�maları, Oynama (Pandomim ve Rol Oynama), Do�açlama ve Olu�umdur. 
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2.1.8.1. Isınma ve rahatlama çalı�maları 

  
 
 
Çe�itli yöntemlerle be� duyuyu kullanma, gözlem yetisini geli�tirme, 

bedensel ve dokunsal çalı�maların yapılması, tanı�ma, etkile�im kurma, güven ve 

uyum sa�lama gibi özellikleri katılımcıya kazandıran grup liderinin yöneticili�inde 

yapılan çalı�madır (Adıgüzel 1993).  

Isınma ve rahatlama çalı�maları grup liderinin yönlendiricili�inde yapılan ve 

oldukça kesin kurallarla belirlenen etkinlikleri içerir. Etkinlikler sırasında 

katılımcılar farkında olmadan a�a�ıdaki a�amalardan geçer:  

a) Kendini tanıma (psi�ik ve bedensel açıdan),  

b) Kar�ısındakini tanıma (psi�ik ve bedensel açıdan),  

c) Kar�ılıklı (ikili) ileti�im kurma,  

d) Çok ki�ili ileti�im ve etkile�ime geçme, 

e) Grup dinami�ini olu�turma, 

f) Öykü anlatma, anıların anlatılması gibi sözellendirme ve etkile�im 

çalı�maları, 

g) Bir sonraki a�amaya (oynama a�aması) geçme. 

Yukarıda sıralanan bu a�amaların gerçekle�tirilmesi bir sonraki a�amada 

bireyin daha katılımcı ve do�al olmasında fırsatlar yaratır. Bu anlamda liderin 

geçirilen bu ilk ya�antılar sırasında oldukça planlı ve dikkatli olması çalı�maların 

sonrasını belirlemek açısından önem kazanmaktadır. 

 
 
 
2.1.8.2. Oynama (pandomim ve rol oynama): 

  
 
 

Belirlenmi� kurallar içinde özgürce oyun oynama ve bu oyunları geli�tirme 

çalı�malarından olu�ur. Kimi zaman bilinen çocuk oyunlarından yararlanılır 

(Adıgüzel 1993). Dü�ünce, duygu ve fikirlerin konu�maksızın el, kol, yüz ve beden 

hareketleriyle anlatılması olan pandomim, uygulanması kolay bir etkinliktir (Erden 

1997). 
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Yaratıcı drama, ö�retme i�inin oyun haline getirilmesidir. Oyunla yaratıcı 

drama arasında benzerlikler ve farklılıklar vardır. Oyunda kurallar vardır ve kurallar 

önceden belirlenmi�tir. Dramanın kuralları önceden belirlense de de�i�tirilebilir, 

tartı�ılabilir (Argun 2004). 

Ö�renciler bir role büründüklerinde belli bir durumu ortaya koyarlar. 

Oynamak ö�rencilerin olabildi�ince yaratıcı ve hareketli olacakları güvenli bir 

ortamda bir role bürünmeleri anlamına gelir. Ders sırasında rol oynama etkinli�ini 

yapan ö�rencilerle ö�retmenlik ya da doktorculuk arasında birçok benzerlik vardır. 

Her ikisi de kendi gerçeklerini yaratır, gerçek dünya ile ilgili bilgileri denerler ve 

insanlarla ileti�im kurma yeteneklerini geli�tirirler (Ladousse 1987). 

Yüz ifadeleri, jestler, beden hareketleri gibi paralinguistik ileti�im ö�elerinin 

vurguladı�ı etkinlikler,  uygun sözcüklerin eklendi�i paralel çalı�malarla da 

desteklenebilir. Bu tür çalı�malarda sözel olmayan ileti�im ö�elerinin yerini 

doldurmak de�il bu ö�eleri geli�tirmek amaçlanır (Holden 1981). 

Çalı�ılan grubun özelliklerine uygun olarak seçilen oyunlar de�i�ik türler 

arasından belirlenir. Bu oyunlar kimi zaman sözcük da�arcı�ını, duyuları ya da 

dikkati geli�tiren oyunlar oldu�u gibi, kimi zaman da öykünmeye dayalı ya da 

yarı�malar içeren oyunlardır. Yine bu oyunlar sırasında bir araç, gereç ya da nesne 

kullanılabildi�i gibi herhangi bir yardımcı olmadan da süreç ya�anabilir. 

 
 
 
2.1.8.3.Do�açlama  

 
 
 
Daha az kesin olarak belirlenmi� bir süreç olup, saptanan konu ya da temadan 

yola çıkılır veya saptanan bir hedefe do�ru belli a�amalarla yol alınır. Bireysel ve 

grupsal yaratıcılı�ın en çok ön plana çıktı�ı çalı�malardır (Adıgüzel 1993). Bu 

nedenle katılımcıların kendilerini rahatça ortaya koyabildikleri ve bireysel olarak 

keyif aldıkları yaratıcı drama çalı�masının belkemi�ini olu�turan bir a�amadır. 

Yaratıcı dramada bu a�amada do�açlamanın çe�itli türlerinden 

yararlanılabilir. Bunlardan ba�lıca bilinenleri; ki�iler ve onların özgün kimliklerini 

konu alan karakter do�açlamaları, objelerin kullanılmasından ya da dü�lenmesinden 
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yararlanılarak geli�tiren do�açlamalar, kendi bedenini ya da bir grupla gruptakilerin 

bedenini kullanarak bir nesne, e�ya, yapı, organizma, araç olu�turma amacıyla 

yapılan do�açlamalar, ba�langıcı, sonu ya da tam ortası verilen bazı �iir, öykü, masal 

ya da filmin sonunu tamamlama ya da bir kısmı gösterilen portre, resim ya da 

foto�rafın bütününü dü�leme ile ilgili do�açlamalar ve son olarak da bir kenti, 

pazaryerini, okulu canlandırma gibi insanlar arası etkile�imin kolaylıkla 

gözlenebilece�i ortamlara yönelik olan durumdan kaynaklanan do�açlamalardır. 

 
 
 
2.1.8.4. Olu�um 

  
 
 
Bu süreç kimi zaman önceden hiç belirlenmemi� bir çıkı� noktasından, kimi 

zaman da bir nesne, resim, foto�raf, heykel vb. ile ileti�im kurma ile ba�lar. Sürecin 

nasıl geli�ece�i ve nereye varaca�ı önceden belirsizdir (Adıgüzel 1993). Yaratıcı 

dramanın bu son uygulama yöntemi katılımcıların yaratıcılıklarının en üst düzeyde 

gözlenebildi�i bir süreci yansıtır. 

 Yine bu a�amada yardımcı pek çok araç, gereç ya da materyalin kullanılması 

ile öncekilere göre daha farklı ya�antıların geçirilmesi söz konusu olabilir. Bu 

malzemelerden yararlanma iste�i genellikle katılımcılardan gelir hatta bunun için 

hazırlık yapılmasa da çevrede bulunan her tür e�ya ve nesne olu�umların malzemesi 

durumuna gelebilir. 

 
 
 
2.1.9. Yaratıcı dramanın de�erlendirilmesi 

 
 
 

Çalı�ma öncesi, çalı�ma anı, çalı�ma sonrasında yapılabilir. Dramanın 

a�amalarının her birinin ya da birkaçının ardından tartı�manın açılması, ele�tiri-

özele�tiri, soru-cevap etkile�iminin ba�laması de�erlendirmenin somut ba�langıcı 

olarak kabul edilir. Bu a�amada ba�kalarının davranı� biçimleri, duyguları, 

dü�ünceleri, deneyimleriyle ilgili bilgi sahibi olmak, bireyin kendi ya�amına bir göz 

atması açısından önemlidir (Adıgüzel 1993). 
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Yaratıcı drama etkinliklerinin de�erlendirilmesi; yukarıda yöntemler 

kapsamında belirtildi�i gibi ya�anılan a�amaların her birinin ya da bir kaçının 

ardından tartı�ma açılması “ne ya�adınız?”, “neler hissettiniz?”, “nerede güçlük 

çektiniz?” gibi soruların tartı�ılması ve katılımcılara yanıtlanması ile yapılabilir. Bu 

i�lemler gerek yazılı ve gerekse sözlü olarak gerçekle�tirilebilir. 

Di�er taraftan günümüz gereksinimlerine ve çe�itlili�ine uygun olarak 

geli�tirilen ve kullanılan ölçme araçlarına göre de farklı de�erlendirmelere yer 

verilebilir. Örne�in test tekni�ine uygun objektif ölçme araçları, test dı�ı ölçme 

tekni�ine uygun olarak hazırlanan anketler, görü�me ve gözlem formları, ölçtükleri 

özelliklere göre geli�tirilen ba�arı ölçme araçları, ilgi envanterleri ve tutum ölçekleri 

gibi ölçme araçları ile elde edilen verilere dayalı olarak de�erlendirmeler yapılabilir. 

 
 
 
2.1.10. Yaratıcı Drama ve Fen Bilgisi 

 
 
 
�nsano�lu tarih boyunca do�ayı, tabiat olaylarını ve kendini tanımaya 

çalı�mı�tır. Bu tanıma esnasında varlıkları ve olayları inceleyerek bunları açıklama 

gayreti içerisine girmi�tir. Bu çalı�maların bir sonucu olarak bilim do�mu�tur (YÖK 

Ö�retmen E�itimi Dizini 1997). Bilim genel anlamda canlı ve cansız do�ayla ilgili 

olgu ve olayları inceleme, açıklama, bunlarla ilgili ilke, kural ve yasalara ula�ma ve 

tüm bunların sonucunda da gelecekteki olaylar için kestirimlerde bulunur 

(Temizyürek 2003). Bilimi çalı�ma alanlarına göre çe�itli kollara ayırabiliriz. Bu 

kollardan birisi do�ayı ve do�al olayları sistemli bir �ekilde inceleme, gelecekteki 

olayları kestirme gayreti olan fen bilimleridir (YÖK Ö�retmen E�itimi Dizini 1997). 

Fen bilimleri gözlemlenen do�a, olgu ve olayları düzenli bir �ekilde 

inceleyerek, henüz gözlenmemi� olayları kestirme çabaları olarak tanımlanır. Fen 

bilimleri hem canlı hem de cansız do�a ile ilgilenir. Fen Bilimlerinden Jeoloji, 

Astronomi, Astrofizik, Fizik, Kimya cansız do�ayla u�ra�ır. Bunun yanında 

Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Zooloji, Botanik, Fizyoloji, Anatomi, Patoloji gibi 

fen bilimleri canlı do�ayı incelerken, orman bilimi, deniz bilimi gibi fen bilimleri 

hem canlı hem cansız do�aya ili�kin olayları incelemektedir. Fen bilimlerinin 
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içeri�ine bakıldı�ı zaman; olgular, kavramlar, genellemeler, ilkeler, kuramlar ve 

yasalar görülür (Temizyürek 2003). 

Çocuklar do�al geli�imin bir unsuru olan ke�fetme arzusu ile do�ar ve 

kendini çevreleyen dünya hakkında her gün “Neden böyle oldu? Onu de�i�tirmek 

için ne yapabilirim?” tarzında sorular sorarlar. Bu sorulara okul döneminde fen 

ö�retiminde cevap aranmaya çalı�ılır. Fen ö�retimi kısaca, çocukların hayatlarında 

kar�ıla�tıkları nesneleri, olayları ve bunların ili�kilerini gözlemesi, incelemesi, 

ara�tırması ve sonuçlarına varması olarak tanımlanmaktadır (Gönen ve Dalkılıç 

2003). 

Etkili fen ö�retimi için çocu�a kavramların en basit olarak takdim edilmesini 

ve çocu�un kullanabilece�i basit aletlerle kendi kendine deney yaparak ara�tırma 

yapmasını sa�lamalıyız. Bunun yanında çocukları yaptıkları ara�tırmalar hakkında 

dü�ünmeye, sorgulamaya, yorum yapmaya yönlendirmek için, onları planlı 

aktiviteler ve geri dönü�ümlü e�itim sa�lamalıyız. Yani çocu�un bir ara�tırmacı gibi 

davranmasını, ö�renece�ini kendi gayreti ile elde etmesini, bulmasını, elde 

ettikleriyle ilgili olarak yorum yapabilmesini, kendi kendine ö�renmeyi becermesini, 

yani kendi kendisinin ö�retmeni olmasını sa�layacak yolu bulup kullanmalıyız 

(Soylu 2004). 

Bu içerikler do�rultusunda; i�bölümü yapma, veriler toplama, çözümler ve 

kestirmelerde bulunma, sonuçları de�erlendirme ve ba�kalarıyla payla�ma ortamları 

yaratılması söz konusu olabilir. Bu bili�sel ve duyu�sal etkinlikler, yaratıcı dü�ünme 

sürecinde neden, niçin, nasıl vb. sorularının sorulmasına önemli kaynak olu�turabilir 

(Somers 1995, Kitson ve Spiby 1997, Üstünda� 2001a). 

��levsellileri ve ö�retici güçleriyle rol kartları; Dünyamız ve gökyüzünde 

görülenler, canlılar ve ya�am, canlılardaki çe�itlilik, vücudumuzu tanıyalım, sa�lıklı 

ve bozulmu� bir çevre arasındaki farklar, insan etkinliklerinin neden oldu�u çevre 

sorunları, çevredeki istenmedik de�i�ikliklerin bitkiler ve hayvanlar üzerindeki 

etkileri, hava, su ve toprak kirlili�inin olumsuz sonuçları vb. konularda hazırlanıp, 

de�i�ik grupların ba�ımsız çalı�malarıyla planlanarak yaratıcı drama etkinlikleriyle 

sunulabilir. (Üstünda� 2003). 

Bu çalı�malar tarafsız bir gözle tartı�ma, kanıtları sorgulama, iddiaların 

do�ruluk de�eri hakkında dü�ünme gibi bili�sel etkinlikleri içerir. Oyuncak, heykel, 
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kitap, eldiven, çay fincanı, kartpostal, �al vb. madde, cisim, gerçek e�ya ve örneklerle 

ba�latılan ya da zenginle�tirilen canlandırmalar, farklı ya�ama ortamlarını, ili�kileri 

ve ya�am zenginlikleri gösteren rol oynamalar, duyu organları, yeraltı kaynakları ve 

basit makineler, canlılar, ses, ı�ık ve ısının etkileri ile ilgili pandomim vb. etkinlikler 

bu gözlemleri olu�turmada yaratıcı dü�ünme amaçlı seçenekler olarak görülebilir 

(Fleming 1995, Somers 1995, Selvi ve Öztürk 2000, Üstünda� 2001b). 

Yaratıcı drama ö�retmenin talimatına göre bilimsel fikirleri modellemek için 

kullanılabilir veya ö�renciler kendi dramatizasyonlarını olu�turmak için 

cesaretlendirilebilirler. Fakat bu modeli ö�rencilerin en iyi bir �ekilde anlamalarına 

olanak sa�lanmalıdır. 

A�a�ıda Fen Bilgisi dersindeki konularla ilgili model örnekleri 

görülmektedir. 

 
Besin Zinciri ve Besin A�ı: Çocuklar bir ekosistemdeki üretici ve tüketici 

rollerini üstlenirler. Aradaki ili�kileri göstermek için bir iple ba�lanabilirler. Bunu 

yaparken çocuklar hangi rolü canlandırıyorlarsa, onunla ilgili resim takabilirler. Her 

biri mini hayvanları ve bahçedeki otları canlandırabilirler.  

 
Tozla�ma: Çiçe�in kısımlarını göstermek için çocuklar arılar ve çiçekler gibi 

giyinirler veya üstlerine resim takabilirler. Arı aracılı�ıyla di�er çiçe�e polen transfer 

edilir. 

 
Sindirim Sistemi: Çocuklar grup halinde sindirim sisteminin farklı 

bölümlerinin rollerini üstlenirler. Yiyece�e bu bölümlerden geçince neler oldu�unu 

gösterirler. 

 
Kuvvetler: Çocuklar aktif bir �ekilde itmeleri, çekmeleri, dengelenmi� ve 

dengelenmemi� kuvvetleri, yerçekimi ve sürtünmenin etkilerini resmederler. Onlar 

bunu kendi bedenleri aracılı�ıyla veya belli kavramları açıklamak için para�ütle 

atlama, buzda kayma, araba sürme gibi di�er etkinliklere benzeterek yapabilirler. 

 
Protein Sentezi: �ekil içindeki her birim için ö�renci yerle�tirilecek DNA 

üzerinde duran ö�renciye YE��L harfleri yazılı küçük kartlar verilir. RNA’yı 

oynayan ö�renciye DNA’daki �ifrelenmi� harfler sondan ba�a do�ru tek tek verilir. 
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�ifreleri almı� olan RNA por denilen delikçikten dı�arı çıkarak �ifreyi Ribozomu 

oynayan ö�renciye getirir. Ribozomu oynayan ö�renci �ifreyi düzelterek harfleri 

sesli bir �ekilde okur. Sınıfa �ifrenin ne demek istedi�i sorulur. Ye�il cevabı alınır. 

Böylelikle yeni bir protein sentezlenmi� olur. E�er bu hücre göz hücresi ise o ki�inin 

göz rengi Ye�il olur gibi sonuçlar çıkarılarak hücreyi yönetenin DNA oldu�u bunu 

da protein sentezi ile gerçekle�tirdi�i sonucuna vardırılır. 

 
De�i�mez Dokuların Çe�itleri Ve Görevleri: Bu etkinlik okul bahçesi gibi 

geni� bir alanda yapılmalıdır. Tüm sınıf ö�rencilerinin etkinli�e katılmaları 

sa�lanabilir. Bu etkinli�e geçilmeden önce ö�renciler, doku, doku çe�itleri hakkında 

bilgi sahibi olması gerekir. 

Önce sıralanacak dokuların isimleri ve görevleri birkaç ö�renci tarafından 

söylenir, hatırlanır. Sırası ile dokulara ö�renci seçilir. Ö�renciler el ele tutturularak  

halkalar olu�turulur. Dı�tan içe do�ru ö�renciler; koruyucu dokuyu olu�turan 

ö�renciler, temel dokuyu olu�turan ö�renciler, destek dokuyu olu�turan ö�renciler, 

soymuk boruyu olu�turan ö�renciler, odun boruyu olu�turan ö�renciler �eklinde 5 

halka olu�ur. Halkalar olu�turulduktan sonra ö�renciler çöktürülür. Karı�ık olarak 

doku isimleri söylendi�inde ö�renciler aya�a kalkıp, gurup ö�rencileri tarafından 

yüksek sesle görevleri söyletilir. 

Hücrenin Seçici Geçirgen Özelli�i: 10 ö�renci alınarak bir hücre 

olu�turulur. Hücre zarındaki gibi araların da ö�rencilerin küçük açıklıklar bulunur. 

Daha sonra büyük ve küçük molekülleri temsilen 2 ö�renci seçilir. Önce küçük 

ö�renci hücre zarına hareket ederek hücre zarındaki açıklıktan geçerek hücrenin içine 

girer. Daha sonra büyük ö�renci   de hücreden  içine girmeye çalı�ır. Fakat büyük 

oldu�undan, açıklıktan içeri giremez. Hücre zarı seçici geçirgen bir özelli�e sahip 

oldu�undan büyük moleküller hücre zarından geçemez, ancak küçük moleküller 

hücre zarından geçebilir. 

 Atom Ve Elektron Hareketleri:  Bu etkinli�in yapılabilmesi için bahçede 

ö�rencilerin rahatça hareket edebilecekleri bir alan gereklidir. 4 tane ö�renci el ele 

tutarak geni� bir çember olu�turur. Bu çember olu�turaca�ımız atomun çekirde�idir. 

Olu�turulan bu çemberin içine protonu temsilen 3 tane kız ö�renci nötronu temsilen  
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1 erkek ö�renci konur. Çekirde�i içine alacak �ekilde 15 tane ö�renci el ele tutarak 

çekirde�in etrafında bulunan enerji seviyesini (yörüngeyi) olu�turur. Yörüngenin 

kenarında daire boyunca ko�an, elektronu temsilen 3 erkek ö�renci bulunur. 

Çekirde�in yo�unlu�unun, elektronun yo�unlu�undan fazla oldu�u belirtilir. Daire 

boyunca ko�an 4 erkek ö�renci elektronların enerji seviyesinde, dairesel yörüngede 

dolandı�ını ifade eder. Çekirdekte protonu temsilen bulunan 3 kız sayısı elektronu 

temsilen ko�an 3 erkek ö�renci sayısına e�it oldu�u için cismin nötr oldu�u belirtilir. 

Cisim elektron verirse dı� yörüngede 2 elektronu kalır. Proton sayısı elektron 

sayısından fazla olaca�ından cisim (+) yüklü olur. Cisim dı�ardan elektron alırsa 5 

elektron dola�maya ba�lar. Bu da proton sayısından fazla elektron demektir. Bu 

durumda cisim elektron almı� ve( -) yüklü olmu�tur. Elektron alma verme durumu bu 

�ekilde belirtilir. Cismin (–) yüklü veya (+) duruma geçmesi durumunda sadece 

elektron sayısının de�i�ti�i proton sayısının de�i�medi�i devamlı sabit kaldı�ı 

belirtilir. Katı maddelerde protonun hareket etmedi�i, elektronun bu hareketi ile 

iletkenli�in olu�tu�u belirtilir. 
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3. MATERYAL VE METOT 

 
 
 
 

Bu bölümde ara�tırmanın modeli, ara�tırma grupları, de�i�kenler, veri 

toplama araçları, deneysel i�lemler ve verilerin analizi yer almaktadır. 

 
 
 

3.1. Ara�tırmanın Modeli 
 
 
 
Bu çalı�ma, ilkö�retim 6. sınıf Fen Bilgisi dersi programında yer alan 

“Canlının �ç Yapısına Yolculuk” ünitesindeki konuların ö�retiminde, yaratıcı drama 

ile ö�retim (YDÖ) ve geleneksel ö�retimin (GÖ) ö�rencilerin eri�isine etkisinin 

kar�ıla�tırılmasını amaçlayan, deneysel bir desende düzenlenmi� bir ara�tırmadır. 

Deneme modellerinde ba�ımsız de�i�kenlerdeki sistemli de�i�imlerin, ba�ımlı 

de�i�keni nasıl etkiledikleri saptanmaya çalı�ılır (Karasar 1991). Ara�tırmada ön test-

son test kontrol gruplu model kullanılmı�tır. Ara�tırmada bir Deney Grubu (YDÖ), 

bir de Kontrol Grubu (GÖ) bulunmaktadır. Deney grubuna yaratıcı drama ile ö�retim 

yapılırken, kontrol grubuna ise geleneksel ö�retim kullanılarak ö�retim yapılmı�tır. 

 
 
 
3.1.1.  Çalı�manın ara�tırma deseni  
 
 
 
Çizelge 3.1’de Deney Grubu (YDÖ); yaratıcı drama ile ö�retim uygulanan 

deney grubunu göstermektedir. Kontrol Grubu (GÖ); geleneksel ö�retim uygulanan 

kontrol grubunu göstermektedir.  
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Çizelge 3.1. Çalı�manın ara�tırma deseni 
 

 
 
 
3.2. Ara�tırma Grupları  

 
 
 
Bu ara�tırmanın çalı�ma grubunu 2005–2006 ö�retim yılında Konya ili 

Meram ilçe merkezinde bulunan Sare Özka�ıkçı Pansiyonlu �lkö�retim Okulu altıncı 

sınıf ö�rencileri olu�turmu�tur. 

Konya ili merkez ilçede bulunan ilkö�retim okulları arasından oransız küme 

örnekleme sonucu belirlenen Konya ili Meram ilçe merkezinde bulunan Sare 

Özka�ıkçı Pansiyonlu �.Ö.O.’nun 6. sınıfları arasından rasgele, aynı ö�retmenin derse 

girdi�i iki sınıfın ö�rencileri ara�tırmanın örneklemini olu�turmu�tur. Bu çalı�manın 

evreni, Konya ilindeki bütün ilkö�retim okulları, örneklemi ise Konya ili Meram 

ilçesinde bulunan Sare Özka�ıkçı Pansiyonlu �.Ö.O. 6. sınıf ö�rencileridir. Deney ve 

kontrol grubunu olu�turan sınıfların homojen bir yapıda olmasına dikkat edilmi�tir. 

Gruplar aynı çevrenin ö�rencileri olmaları nedeniyle sosyo-ekonomik düzey, bilgi-

beceri açısından denk oldukları dü�ünülmektedir.  

 
 
 
3.2.1. Çalı�maya katılan gruplar ve ö�renci sayıları 
 
  
 
Çizelge 3.2’de deney ve kontrol grubunu olu�turan ö�renci sayıları 

gösterilmektedir. Ara�tırma deney grubunda 25 ve kontrol grubunda 25 ö�renci 

olmak üzere toplam 50 denek üzerinde yürütülmü�tür.  

   

 

 

Gruplar Ön-test Uygulama Son-test 

Deney Grubu (YDÖ) T YDÖ T 

Kontrol Grubu (GÖ) T GÖ T 
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 Çizelge 3.2. Çalı�maya katılan gruplar ve ö�renci sayıları 
 

GRUPLAR Ö�RENC� SAYISI (N) 

Deney Grubu (YDÖ) 25 

Kontrol Grubu (GÖ) 25 

Toplam 50 

  
 
 

3.2.2. Deney ve kontrol gruplarındaki ö�rencilerin babalarının 

meslekleri  

 
 
Çizelge 3.3’de deney ve kontrol gruplarında yer alan ö�rencilerin babalarının 

meslekleri görülmektedir. Her iki grubun da baba meslekleri da�ılımı benzerlik 

göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarındaki ö�rencilerin baba meslekleri ile ilgili 

frekans ve yüzdeler incelendi�inde her iki grupta da baba mesle�i olarak büyük 

ço�unlu�un serbest meslek (Deney grubunda % 44; kontrol grubunda % 48), daha 

sonra memur (Deney grubunda % 28; kontrol grubunda % 24), daha sonra i�çi 

(Deney grubunda % 24; kontrol grubunda % 20), daha sonra ise çiftçi (Deney 

grubunda % 4; kontrol grubunda % 8) olarak da�ılım gösterdi�i görülmektedir. 

 
 

Çizelge 3.3. Deney ve kontrol gruplarındaki ö�rencilerin babalarının 

meslekleri 

 Deney Grubu Kontrol Grubu 

Meslekler f % f % 

Memur 7 28 6 24 

��çi 6 24 5 20 

Serbest 

Meslek 

11 44 12 48 

Çiftçi 1 4 2 8 

Toplam 25 100.00 25 100.00 
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3.2.3. Deney ve kontrol gruplarındaki ö�rencilerin ailelerindeki ki�i 

sayısı 

 
 
Çizelge 3.4’de deney ve kontrol gruplarında yer alan ö�rencilerin 

ailelerindeki ki�i sayıları görülmektedir. Ailede 4 ki�i olanlar deney grubunda % 28, 

kontrol grubunda % 32; 5 ki�i olanlar deney grubunda % 32, kontrol grubunda % 28; 

6 ki�i olanlar deney grubunda % 16, kontrol grubunda % 16; 7 ki�i olanlar deney 

grubunda % 12, kontrol grubunda % 8; 8 ki�i olanlar deney grubunda % 4, kontrol 

grubunda % 4; 9 ki�i olanlar deney grubunda % 4, kontrol grubunda % 8; 11 ki�i 

olanlar deney grubunda % 4, kontrol grubunda % 0; 12 ki�i olanlar deney grubunda 

% 0, kontrol grubunda % 4 oldu�u görülmektedir. 

Çizelge 3.4’de her iki grupta da ço�unlu�un ailesinin 4-5 ki�iden olu�tu�u ve 

di�er da�ılımlarında da benzerlik gösterdi�i görülmektedir. Sonuç olarak deney ve 

kontrol gruplarının ailelerinde bulunan ki�i sayısı bakımından benzerlik 

göstermektedir. 

 
 

Çizelge 3.4. Deney ve kontrol gruplarındaki ö�rencilerin ailelerindeki ki�i 

sayısı 

 
 Deney Grubu Kontrol Grubu 

Ki�i Sayısı f % f % 

4 7 28 8 32 

5 8 32 7 28 

6 4 16 4 16 

7 3 12 2 8 

8 1 4 1 4 

9 1 4 2 8 

11 1 4 0 0 

12 0 0 1 4 

Toplam 25 100.00 25 100.00 
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3.2.4. Deney ve kontrol gruplarındaki ö�rencilerin ailelerindeki karde� 

sayıları 

  
 

 
Çizelge 3.5’de deney ve kontrol gruplarında yer alan ö�rencilerin karde� 

sayıları görülmektedir. Deney ve kontrol grubunun karde� sayısına yönelik yüzde ve 

frekansları incelendi�inde tek karde� olanlar deney grubunda % 0, kontrol grubunda 

% 8; 2 karde� olanlar deney grubunda ve kontrol grubunda % 28; 3 karde� olanlar 

deney grubunda % 36, kontrol grubunda % 36; 4 karde� olanlar deney grubunda % 

16, kontrol grubunda % 8; 5 karde� olanlar deney grubunda % 16, kontrol grubunda 

% 12; 6 karde� olanlar deney grubunda % 0, kontrol grubunda % 4; 7 karde� olanlar 

deney grubunda % 0, kontrol grubunda % 4; 8 karde� olanlar deney grubunda % 4, 

kontrol grubunda % 0 oldu�u görülmektedir.  

Deney ve kontrol gruplarının frekans ve yüzdelerinin kar�ıla�tırılması 

sonucunda her iki grupta da en yüksek yüzdeyi 3 karde� olanlar göstermektedir. Her 

iki gruptaki ö�rencilerin ailelerindeki karde� sayıları bakımından di�er da�ılımlarda 

da benzerlik gösterdi�i görülmektedir. Sonuç olarak deney ve kontrol gruplarının 

ailelerindeki karde� sayıları bakımından benzerlik göstermektedir. 
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Çizelge 3.5. Deney ve kontrol gruplarındaki ö�rencilerin ailelerindeki karde� 

sayıları 

 

 Deney Grubu Kontrol Grubu 

Karde� 

Sayısı 

f 

 

% f % 

1 0 0 2 8 

2 7 28 7 28 

3 9 36 9 36 

4 4 16 2 8 

5 4 16 3 12 

6 0 0 1 4 

7 0 0 1 4 

8 1 4 0 0 

Toplam 25 100.00 25 100.00 

 
 
 
3.3. De�i�kenler  
 
 
 
Ara�tırmanın de�i�kenleri �öyledir: 

 
 
 
3.3.1. Ba�ımsız de�i�kenler: Çalı�madaki ba�ımsız de�i�kenler, Deney 

Grubu (YDÖ) ve Kontrol Grubudur (GÖ). 

 
 
 
3.3.2. Ba�ımlı de�i�kenler: Fen Eri�i Testi (FET) ile ölçülen “Canlının �ç 

Yapısına Yolculuk” ünitesindeki konuları ö�rencilerin anlama durumları ba�ımlı 

de�i�ken olarak ele alınmı�tır. 
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3.4. Veri Toplama Araçları 

 
 
 
3.4.1. Fen Bilgisi Eri�i Testi 
 
 
 
Ara�tırmada bili�sel alanın bilgi basama�ını ölçen Fen Eri�i Testi (FET) veri 

toplama aracı olarak kullanılmı�tır.  

Altıncı sınıf Fen Bilgisi dersi, “Canlının �ç Yapısına Yolculuk” ünitesinin 

belirlenen konularıyla ilgili birbirine özde� iki ayrı test deney ve kontrol grupları için 

ön test ve son test olarak kullanıldı.  

Bu testler ara�tırmacı tarafından geli�tirilip çoktan seçmeli 25 sorudan 

olu�mu�tur. Her soru bir do�ru ve dört çeldirici seçenekten olu�mu�tur. Sorular 

hazırlanırken literatür taraması yapılmı� ve uzmanların görü�leri alınmı�tır. Fen 

Bilgisi e�itimi ile ilgili kaynaklardan hangi türde bilgi ve davranı�ın yoklanaca�ı 

belirlenip hazırlanan soruların ba�ına çalı�manın amacını belirten ve tanıtım için bir 

sayfa eklendi. 

 
 
 
3.5. Deneysel ��lemler 

 
 
 

Fen Bilgisi ö�retim programında, �lkö�retim okullarında okutulacak Fen 

Bilgisi dersi konuları, sistemli bir biçimde düzenlenmi�tir. Derste i�lenecek üniteler, 

bir yandan üst sınıflarda okutulacak Fen konularına temel olu�tururken, di�er yandan 

problem çözme ve yeni teknolojilere yatkınlık sa�lama bakımından önem ta�ıyan fen 

bilgisinin ana konularını içermektedir.  

Her ünite sırasıyla; ünitenin amacı, ö�renci kazanımları ve konular olmak 

üzere üç ana bölümden olu�maktadır. Bazı ünitelerde ise (i�leni�i olan) bu bölümlere 

ek olarak ö�retme ve ö�renme etkinlikleri ile de�erlendirme etkinlikleri yer 

almaktadır. 
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Program, bilimsel ö�renim sürecine ve aktif ö�retime elveri�li bir yapıdadır. 

Programda her cümle dil bilgisi kurallarına uygun, ö�eleriyle tam, açık ve aktif 

e�itime yol açacak biçimde yazılmı�tır. Programın bütün ö�eleri birbirleriyle 

uyumludur; ileri ülkelerde geli�tirilip uygulanan programlarla kar�ıla�tırıldı�ında, 

onların sahip oldu�u temel niteliklere sahiptir; program, ö�retmenleri ve ders kitabı 

yazarlarını kısıtlamadan, onların yaratıcılıklarını ortaya koymalarına fırsat verecek 

esnekliktedir. Program, de�i�ik ko�ullara ve ö�rencilere uyarlanabilecek esnekli�e 

sahiptir, Fen Bilimleri ö�reniminin kalitesini iyile�tirmek için önemli atılımların 

yapılmasına fırsat verecek vizyona sahiptir (Fen Bilgisi Dersi Ö�retim Programları 

1999). 

Programın hedefine ula�masında yapıcı–yaratıcı yöntem benimsenmi� ve bu 

nedenle program ö�renci merkezli olarak hazırlanmı�tır. Ö�renci merkezli 

e�itimden, ö�retmenin ikinci plânda kalması ve ö�rencilerin kendi ba�larına 

bırakılmaları anla�ılmamalıdır. Ö�renci merkezli e�itimi do�ru biçimde yönlendirip 

amaca uygun yürütecek olanın da e�itim–ö�retimin temel unsuru olan ö�retmen 

oldu�u unutulmamalıdır. Yaratıcı dramayla ö�retim, Fen Bilgisi ö�retim 

programında belirtilen hedeflere ula�mada uygun olan bir ö�retim yöntemidir. 

 Deneysel uygulama yapılmadan önce konuyla ilgili yerli ve yabancı 

çalı�malar incelenip literatür taranması yapılmı�tır. 6. sınıf Fen Bilgisi ders 

kitabındaki “Canlının �ç Yapısına Yolculuk” ünitesindeki konular belirlendi. 

 Ara�tırma Sare Özka�ıkçı Pansiyonlu �lkö�retim Okulu’nda 2 sınıfta, deney 

grubu 25, kontrol grubu 25 olmak üzere toplam 50 ö�renci ile gerçekle�tirildi. 6B 

sınıfı kontrol grubunu ve 6C sınıfı ise deney grubunu olu�turdu. “Canlının �ç 

Yapısına Yolculuk” ünitesinde yer alan “En Küçük Olanından En Büyük Olanına 

Kadar Tüm Canlıların Yapısını Olu�turan Birim: Hücre” ve “Çok Hücreli Canlılarda 

Görülen Görevleri �le Uyumlu Yapıdaki Farklı Hücre Grupları: Dokular” konuları 

sınıf ortamında i�lenmeden önce, ö�rencilerin bu konularla ilgili ön bilgilerini tespit 

etmek ve eksikliklerini belirlemek için deney ve kontrol gruplarını olu�turan 

ö�rencilere ön test uygulandı. 

 Daha sonra deney grubunda belirlenen konuların ö�retiminde üç hafta 

boyunca (toplam 9 ders saati), ara�tırmacı yaratıcı drama ile ö�retimi, kontrol 

grubunda ise geleneksel ö�retimi uyguladı. Deney grubunda uygulanan ö�retme 
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durumları ara�tırmacı tarafından bizzat olu�turulup her ders için günlük plan yapıldı. 

Deney grubuna uygulanan yaratıcı drama ile ö�retimle ilgili ders planları Ek Ç’de 

verilmi�tir. 

 Kontrol grubunda ö�retmen konuları düz anlatım yöntemiyle anlatmı�tır. 

Ö�renci dinleyici, ö�retmen ise anlatan konumunda olmu�tur. Deney grubunda ise 

konular yaratıcı drama ile ö�retim uygulanarak i�lendi.  

 Yaratıcı drama ile ö�retim uygulanırken karton, boya kalemleri, resimler, 

iplikler, VCD, oyuncaklar gibi hem kula�a hem de göze hitap eden çe�itli 

malzemeler kullanılmı�tır. Uygulamaların daha rahat yapılabilmesi için bazen okul 

bahçesi uygulama alanı olarak kullanılmı�tır. Yaratıcı drama ile ö�retim; ısınma ve 

rahatlama çalı�maları, oynama (pandomim ve rol oynama), do�açlama, olu�um ve 

de�erlendirme a�amaları �eklinde uygulandı.  

 Isınma ve rahatlama çalı�malarında derse ba�lanmadan önce ö�rencilerin 

müzik e�li�inde derse motivasyonları sa�landı. Isınma ve rahatlama a�amasının 

gerçekle�tirilmesiyle ö�rencilerin bir sonraki a�amada daha katılımcı ve do�al 

olmasına fırsat olu�turuldu. Oynama a�amasında ara�tırmacı tarafından kurallar 

belirlendi. El, kol, yüz, beden hareketleri kullanarak ö�renciler hücre ve doku 

modelleri olu�turdular. Ö�rencilerin kendi yaratıcı güçlerini de kullanarak 

ara�tırmacının verdi�i direktiflere göre hayvan hücresi, bitki hücresi ve bitkisel 

dokularla ilgili pandomimleri e�lenerek oynadılar. Do�açlama bölümünde ö�renciler 

tamamen kendi yaratıcı güçlerini kullanarak grup çalı�ması içerisinde konularla ilgili 

bilgileri ba�arılı bir �ekilde uyguladılar. Olu�um a�amasında ö�rencilerin 

yaratıcılıkları en üst düzeyde gözlendi. De�erlendirme kısmında ise konularla ilgili 

sorular oyun oynayarak sorulup cevaplandırıldı. 

 Konuların bitiminde her iki gruba da FET son test olarak uygulandı.  
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3.6. Verilerin Analizi 

 
 
 
Bu ara�tırmaya fen bilimleri e�itimi alanında kullanılan ara�tırma yöntemleri 

ve özellikle örnek olay çalı�ması irdelenerek ba�landı. Ara�tırmanın konusu ve amacı 

belirlendikten sonra konu ile ilgili yapılan ara�tırmalar bir araya getirildi. 

Fen Bilgisi müfredat programında konu ile ilgili hedef ve davranı�lar 

incelendi ve bunlar do�rultusunda ilgili kaynaklardan faydalanarak test soruları 

geli�tirildi. Geli�tirilen sorular Sare Özka�ıkçı Pansiyonlu �lkö�retim Okulu 6. sınıf 

ö�rencilerine uygulandı. Ö�rencilerle yapılan mülakatlarla konularla ilgili 

ö�rencilerin bilgi seviyeleri tespit edildi. 

Ara�tırmanın problemini test etmek için deney ve kontrol gruplarının eri�i 

puanlarının standart sapma ve ortalamaları hesaplanarak deney ve kontrol grubu 

ortalamaları arasındaki farkı test etmek için t-testi analizi yapıldı. Ayrıca yüzde 

ifadeler kullanıldı. 

Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılıp elde edilen 

de�erler �=0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlı olarak ele alındı.  
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4. ARA�TIRMA SONUÇLARI VE TARTI�MA 
 
 
 
 
 Bu bölümde ara�tırmanın problemiyle ilgili sonuçlara yer verilmi�, sonuçlara 

ili�kin tablolar sunulmu� ve sonuçların yorumu yapılmı�tır. 

 
 
 
 4.1. Ara�tırma Sonuçları 
 
 
 

Bu bölümde öncelikle deney ve kontrol gruplarının genel puan durumları ve 

istatistiklerine yer verilmi�tir. Daha sonra ara�tırmanın temel probleminin sınanması 

sonucu elde edilen bulgulara yer verilmektedir. 

Ara�tırmanın problemi �öyle ifade edilmi�tir: 

�lkö�retim 6. sınıf Fen Bilgisi dersi programında yer alan “Canlının �ç 

Yapısına Yolculuk” ünitesinin ö�retiminde, yaratıcı drama ile ö�retimin uygulandı�ı 

grup ile geleneksel ö�retimin uygulandı�ı grubun eri�isi arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

 Bu problemin test edilmesi için deney ve kontrol gruplarının ön test ve son 

test puanlarının ortalama ve standart sapmaları hesaplanmı�, puan ortalamaları 

arasındaki farkın anlamlılı�ını test etmek için t-testi kullanılmı�tır. 

 
 
 

4.1.1. Deney ve kontrol gruplarının ön test sonuçlarının kar�ıla�tırılması 

 
 
 
 Deney ve kontrol gruplarındaki deneklerin ön testten aldıkları puanların t-testi 

sonuçları çizelge 4.1’de gösterilmi�tir. 

YDÖ, yaratıcı drama ile ö�retimin uygulandı�ı deney grubunu; GÖ, 

geleneksel ö�retimin uygulandı�ı kontrol grubunu göstermektedir. Çizelge 4.1’de 

deney ve kontrol gruplarındaki deneklerin ön testten aldıkları puanların aritmetik 

ortalamaları standart sapma de�erleri ve t-testi sonuçları görülmektedir. Deney ve 
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kontrol gruplarına ön test olarak uygulanan fen eri�i testi sonuçlarına göre deney 

grubunun aritmetik ortalaması 32.16, standart sapma de�eri 11.04; kontrol grubunun 

aritmetik ortalaması 31.84, standart sapma de�eri 12.77 olarak bulunmu�tur. �ki grup 

arasındaki t de�eri 0.10, p de�eri ise 0.95 olarak hesaplanmı�tır. P>0.05 oldu�u için 

deney ve kontrol gruplarının ön test sonuçları arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Deneysel uygulama, seviyeleri denk olan sınıflarda yapıldı.  

 
 
Çizelge 4.1. Deney ve kontrol gruplarının ön test sonuçlarının 

kar�ıla�tırılması 

 

Gruplar N X SS t P 

Deney Grubu (YDÖ) 25 32.16 11.04 0.10 0.95 

Kontrol Grubu (GÖ) 25 31.84 12.77   
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�ekil 4.1. Kontrol ve deney gruplarının ön test sorularına do�ru cevap yüzde oranları 
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�ekil 4.1’deki ön test sorularına do�ru cevap yüzde oranları �u �ekildedir:  

Kontrol grubunun ön test sorularına do�ru cevap yüzde oranları birinci soruya 

% 4, ikinci soruya % 48, üçüncü soruya % 36, dördüncü soruya % 16, be�inci ve 

altıncı soruya % 32, yedinci soruya % 52, sekizinci soruya % 32, dokuzuncu soruya 

% 16, onuncu soruya % 20, on birinci soruya % 28, on ikinci soruya % 48, on 

üçüncü soruya % 24, on dördüncü soruya %20, on be�inci soruya % 60, on altıncı 

soruya % 48, on yedinci soruya % 24, on sekizinci soruya % 40, on dokuzuncu 

soruya % 48, yirminci soruya % 12, yirmi birinci soruya % 36, yirmi ikinci soruya % 

8, yirmi üçüncü soruya % 28, yirmi dördüncü soruya % 4, yirmi be�inci soruya % 

16’dır.  

Deney grubunun ön test sorularına do�ru cevap yüzde oranları birinci soruya 

% 12, ikinci soruya % 32, üçüncü soruya % 44, dördüncü soruya % 8, be�inci soruya 

% 40, altıncı soruya % 28, yedinci soruya % 44, sekizinci soruya % 48, dokuzuncu 

soruya % 12, onuncu soruya % 4, on birinci soruya % 32, on ikinci soruya % 44, on 

üçüncü soruya % 36, on dördüncü soruya % 16, on be�inci soruya % 68, on altıncı 

soruya % 52, on yedinci soruya % 28, on sekizinci soruya % 36, on dokuzuncu 

soruya % 38, yirminci soruya % 8, yirmi birinci soruya % 44, yirmi ikinci soruya % 

12, yirmi üçüncü soruya % 38, yirmi dördüncü soruya % 32, yirmi be�inci soruya % 

36’dır.  

Ö�renciler iki grupta da en çok on be�inci soruyu do�ru olarak 

cevaplamı�lardır. Ön test sorularına do�ru cevap yüzde oranları genellikle dü�üktür 

ve birbirine denktir.  

 
 
 
4.1.2. Kontrol grubunun ön test ve son test sonuçlarının kar�ıla�tırılması 

  
 
 
Kontrol grubuna ön test ve son test olarak uygulanan fen eri�i testi 

sonuçlarına göre; kontrol grubunun ön testte aritmetik ortalaması 31.84, standart 

sapma de�eri 12.77; son testte aritmetik ortalaması 59.20, standart sapma de�eri 

27.20 olarak hesaplanmı�tır. �ki test arasındaki t de�eri 9.01, p de�eri 0.000 olarak 

bulunmu�tur. 0.05 manidarlık düzeyinde ön test ve son test arasında anlamlı bir 
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farklılık vardır. Kontrol grubundaki ö�renciler son testte daha ba�arılı olduklarından, 

kontrol grubunun son testi lehine anlamlı bir faklılık vardır. 

 
 
Çizelge 4.2. Kontrol grubunun ön test ve son test sonuçlarının 

kar�ıla�tırılması 

 
Grup Test N X SS t P 

Ön Test 25 31.84 12.77 9.01 0.000 Kontrol Grubu (GÖ) 

Son 

Test 

25 59.20 27.20   

 
 

 
 4.1.3. Deney grubunun ön test ve son test sonuçlarının kar�ıla�tırılması 

  
 
 

Deney grubuna ön test ve son test olarak uygulanan fen eri�i testi sonuçlarına 

göre; deney grubunun ön testte aritmetik ortalaması 32.16, standart sapma de�eri 

11.04; son testte aritmetik ortalaması 89.60, standart sapma de�eri 11.25 olarak 

hesaplanmı�tır. �ki test arasındaki t de�eri 49.86, p de�eri 0.000 olarak bulunmu�tur. 

0.05 manidarlık düzeyinde ön test ve son test arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

(p<0.05) Deney grubundaki ö�renciler son testte daha ba�arılı olduklarından, deney 

grubunun son testi lehine anlamlı bir faklılık vardır. Son testlerde deney grubunun 

kontrol grubuna göre daha ba�arılı oldukları görülmektedir. 

 
 
Çizelge 4.3. Deney grubunun ön test ve son test sonuçlarının kar�ıla�tırılması 

 

Gruplar Test N X SS t P 

Ön Test 25 32.16 11.04 49.86 0.000 Deney Grubu 

(YDÖ) Son Test 25 89.60 11.25   
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4.1.4. Deney ve kontrol grubunun son test sonuçlarının kar�ıla�tırılması  
 
 
 
Ara�tırmada deney ve kontrol gruplarına son test olarak uygulanan fen eri�i 

testi sonuçlarına göre; deney grubunun aritmetik ortalaması 89.60, standart sapma 

de�eri 11.25; kontrol grubunun aritmetik ortalaması 59.20, standart sapma de�eri 

27.20 olarak bulunmu�tur. �ki grup arasındaki t de�eri 5.74, p de�eri 0.000 olarak 

hesaplanmı�tır. 0.05 manidarlık düzeyinde son testte anlamlı bir farklılık vardır. 

(p<0.05) Son testte deney grubu, kontrol grubuna göre daha ba�arılıdır. Deney ve 

kontrol gruplarına son test olarak uygulanan fen eri�i testi sonuçlarına göre, deney 

grubu lehine anlamlı bir fark bulunmu�tur.  

 
 

Çizelge 4.4. Deney ve kontrol grubunun son test sonuçlarının kar�ıla�tırılması 

 

Gruplar N X SS t P 

Deney Grubu (YDÖ) 25 89.60 11.25 5.74 0.000 

Kontrol Grubu (GÖ) 25 59.20 27.20   
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�ekil 4.2. Kontrol ve deney gruplarının sontest sorularına do�ru cevap yüzde oranları 
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�ekil 4.2’deki son test sorularına do�ru cevap yüzde oranları �u �ekildedir:  

Kontrol grubunun ön test sorularına do�ru cevap yüzde oranları birinci soruya 

% 96, ikinci soruya % 56, üçüncü soruya % 72, dördüncü soruya % 72, be�inci 

soruya % 88, altıncı soruya % 36, yedinci soruya % 56, sekizinci soruya % 36, 

dokuzuncu soruya % 46, onuncu soruya % 20, on birinci soruya % 96, on ikinci 

soruya % 52, on üçüncü soruya % 24, on dördüncü soruya % 36, on be�inci soruya % 

96, on altıncı soruya % 100, on yedinci soruya % 60, on sekizinci soruya % 100, on 

dokuzuncu soruya % 36, yirminci soruya % 36, yirmi birinci soruya % 64, yirmi 

ikinci soruya % 100, yirmi üçüncü soruya % 24, yirmi dördüncü soruya % 64, yirmi 

be�inci soruya % 88’dir.  

Deney grubunun son test sorularına do�ru cevap yüzde oranları birinci soruya 

% 100, ikinci soruya % 60, üçüncü soruya % 100, dördüncü soruya % 96, be�inci 

soruya % 100, altıncı soruya % 46, yedinci soruya % 68, sekizinci soruya % 84, 

dokuzuncu soruya % 100, onuncu soruya % 72, on birinci soruya % 100, on ikinci 

soruya % 96, on üçüncü soruya % 88, on dördüncü soruya % 92, on be�inci soruya % 

96, on altıncı soruya % 100, on yedinci soruya % 100, on sekizinci soruya % 100, on 

dokuzuncu soruya % 84, yirminci soruya % 76, yirmi birinci soruya % 96, yirmi 

ikinci soruya % 100, yirmi üçüncü soruya % 76, yirmi dördüncü soruya % 96, yirmi 

be�inci soruya % 100’dür.  

Kontrol ve deney gruplarının son test sorularına verdikleri do�ru cevap yüzde 

oranlarına bakıldı�ında ön teste göre iki grubun da do�ru cevap yüzde oranları 

artmı�tır. Fakat yaratıcı drama ile ö�retim yapılan deney grubunun do�ru cevap 

yüzde oranları kontrol grubuna göre daha fazladır.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 56

4.2. Tartı�ma 

 
 
 
Bu ara�tırmada yaratıcı drama ile ö�retimin Fen Bilgisi dersinin “Canlının �ç 

Yapısına Yolcululuk” ünitesinin ö�retiminde, yaratıcı drama ile ö�retimin 

uygulandı�ı grup ile geleneksel ö�retimin uygulandı�ı grubun eri�i puanları arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadı�ı ara�tırılmı�tır. 

 Deney ve kontrol gruplarına ön test olarak uygulanan fen eri�i testi 

sonuçlarına göre deney grubunun aritmetik ortalaması 32.16, standart sapma de�eri 

11.04; kontrol grubunun aritmetik ortalaması 31.84, standart sapma de�eri 12.77 

olarak bulunmu�tur. �ki grup arasındaki t de�eri 0.10, p de�eri ise 0.95 olarak 

hesaplanmı�tır. P>0.05 oldu�u için deney ve kontrol gruplarının ön test sonuçları 

arasında anlamlı bir fark yoktur. Deneysel uygulama seviyeleri denk olan sınıflarda 

yapılmı�tır.  

Kontrol grubuna ön test ve son test olarak uygulanan fen eri�i testi 

sonuçlarına göre; kontrol grubunun ön testte aritmetik ortalaması 31.84, standart 

sapma de�eri 12.77; son testte aritmetik ortalaması 59.20, standart sapma de�eri 

27.20 olarak hesaplanmı�tır. �ki test arasındaki t de�eri 9.01, p de�eri 0.000 olarak 

bulunmu�tur. 0.05 manidarlık düzeyinde ön test ve son test arasında anlamlı bir 

farklılık vardır (p<0.05). Kontrol grubundaki ö�renciler son testte daha ba�arılı 

olduklarından, kontrol grubunun son testi lehine anlamlı bir faklılık vardır. 

Deney grubuna ön test ve son test olarak uygulanan fen eri�i testi sonuçlarına 

göre; deney grubunun ön testte aritmetik ortalaması 32.16, standart sapma de�eri 

11.04; son testte aritmetik ortalaması 89.60, standart sapma de�eri 11.25 olarak 

hesaplanmı�tır. �ki test arasındaki t de�eri 49.86, p de�eri 0.000 olarak bulunmu�tur. 

0.05 manidarlık düzeyinde ön test ve son test arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

(p<0.05) Deney grubundaki ö�renciler son testte daha ba�arılı olduklarından, deney 

grubunun son testi lehine anlamlı bir faklılık vardır. Son testlerde deney grubunun 

kontrol grubuna göre daha ba�arılı oldukları görülmektedir. 

Ara�tırmada deney ve kontrol gruplarına son test olarak uygulanan fen eri�i 

testi sonuçlarına göre; deney grubunun aritmetik ortalaması 89.60, standart sapma 

de�eri 11.25; kontrol grubunun aritmetik ortalaması 59.20, standart sapma de�eri 
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27.20 olarak bulunmu�tur. �ki grup arasındaki t de�eri 5.74, p de�eri 0.000 olarak 

hesaplanmı�tır. 0.05 manidarlık düzeyinde son testte anlamlı bir farklılık vardır. 

(p<0.05) Son testte deney grubu, kontrol grubuna göre daha ba�arılıdır. Deney ve 

kontrol gruplarına son test olarak uygulanan fen eri�i testi sonuçlarına göre, deney 

grubu lehine anlamlı bir fark bulundu.  

 Deney ve kontrol gruplarına uygulanan fen eri�i testi sonuçlarına göre, 

grupların eri�i puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark görüldü. Fen 

Bilgisi dersi  “Canlının �ç Yapısına Yolcululuk” ünitesinin ö�retiminde, yaratıcı 

drama ile ö�retim, geleneksel ö�retime göre daha etkili oldu. 

 Bu ara�tırmanın bulguları fen e�itimi alanında yapılan yaratıcı drama ile 

ilgili di�er ara�tırma bulgularıyla paralellik göstermektedir.  Yalım (2003), yüksek 

lisans tezinde �lkö�retim dördüncü sınıf fen bilgisi dersinin yaratıcı drama yöntemi 

ile ö�retiminin ö�rencilerin akademik ba�arısına etkisini ara�tırmı�tır. Yapılan bu 

ara�tırmanın sonunda Yalım, yaratıcı drama yöntemi ile ö�retim yapılan deney 

kümesindeki ö�rencilerin akademik ba�arıları ile geleneksel yöntemle ö�retim 

yapılan kontrol kümesindeki ö�rencilerin akademik ba�arıları arasında deney kümesi 

lehine anlamlı bir fark oldu�unu bulgulamı�tır. Kamen (1992), fen bilgisi dersindeki 

kavramlarda ö�renci kavrayı�ını artırmada pandomim, do�açlama, rol oynama, 

canlandırma etkinliklerinin kullanıldı�ı yaratıcı drama yönteminin etkilili�ini 

ara�tırmı�tır. Ara�tırmada ayrıca ö�retmen ve ö�rencilerle yapılan görü�melerde hem 

ö�renciler hem de ö�retmenler yaratıcı drama ile konunun daha iyi anla�ıldı�ını, 

motivasyonun arttı�ını ve fen ö�reniminin ilginç hale geldi�ini ifade etmi�lerdir. 

Ayrıca Kase-Polisini ve Spector (1992), iki hafta süren yaz okulunda uygulanan bir 

program çalı�ması sonucunda yaratıcı dramanın fen ö�retimi için bir araç oldu�unu 

öne sürmektedir. Ba�arı düzeyleri yüksek fen grubu ö�rencileri ile ortaokul 

matematik grubu ö�rencilerini kapsayan bu ara�tırmada, yaratıcı dramanın fen 

sınıflarının de�erlendirilmesi ve ö�retim için etkili bir strateji oldu�u görü�ündedir. 

            Her birey yeteneklerini sınırına kadar geli�tirme hakkına do�u�tan sahiptir. 

Hiçbir idare kendi ülkesinin çocuk ve gençlerinden bu hakkı esirgeyemez. Burada 

sorulması gereken soru �udur: Biz ülkemizde zihnen geli�mi�, dü�ünebilen, 

muhakeme edebilen, i�levsel davranım kurallarını çıkarabilen ve bunları 

uygulayabilen, esnek; do�anın en geli�mi� haliyle bah�etmi� oldu�u zihnin, 
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kapasitesinin sınırında kullanabilen bireyler mi yeti�tirmek istiyoruz? (Karaka� 

2000). Ku�kusuz ça�da� e�itim anlayı�ının en önemli hedefi; bireyi, bireysel 

kapasitenin en üst sınırına çıkarabilmek, soran, sorgulayan, evrensel de�erleri 

benimsemi�, kendine güvenen, yaratıcı; problem çözme ve karar verme becerileri en 

üst düzeyde geli�mi� bir yeti�kin olarak gelece�e hazırlamaktır. Ça�da� e�itim 

yakla�ımı bu temeller üzerine sa�lam bir �ekilde in�a edilmektedir. Bu in�anın 

önemli yapı ta�larından birisi olarak yaratıcı dramanın da hak etti�i yere önümüzdeki 

yıllarda da yerle�tirilece�i açıktır. Bu ara�tırma sonuçları yaratıcı dramanın 

ö�rencilerin ba�arısını olumlu yönde etkiledi�ini göstermektedir. Yaratıcı drama ile 

ö�retimin ö�rencinin ö�renmesinde ne kadar önemli bir yere sahip oldu�u açıkça 

görülmektedir.  

Üstünda�’a (2003) göre, yaratıcı drama, yaratıcı oldu�unu görmekten keyif 

almaktır, ekip ruhunun ne anlama geldi�ini ö�renmektir, geli�ti�ini ve e�lenerek 

ö�rendi�ini hissetti�in bir yol bulmaktır, ya�am boyu uzmanlık gerektiren bir 

ö�renme alanıdır, çalı�malara gelirken, ben derken, ayrılırken biz demenin farkına 

varmaktır, hangi meslekten olunursa olunsun yapılacak daha çok i�in oldu�unu 

görmektir, korkmadan soru sormak ve korkmadan yanıtları duymaktır. Bu deneysel 

uygulamada ö�renciler yaratıcılıklarını ke�fettiler ve bundan keyif aldılar, soru 

sormaktan çekinmediler, ekip ruhunun ne anlama geldi�ini ö�rendiler, konuları 

e�lenerek bir oyun içerisinde ö�rendiler.  

Demirel (1997), yaratıcı dramanın, bireyi merkeze alan günümüz e�itim 

yakla�ımı için önemli bir seçenek oldu�unu belirtmi�tir. Bireyi merkeze alan e�itim 

yakla�ımı; ö�renenin en iyi biçimde ö�renebilmesi için aktif duruma geçirilmesini, 

ö�renmenin ö�renci ya�antısından ayrılmamasını, ö�renenin ilgi ve ihtiyaçlarının ön 

planda olmasını gerektirmektedir. Bu ara�tırmada da ö�rencilerin ö�renim sürecinde 

ilgi ve ihtiyaçları ön planda tutularak, onlara ya�antı yoluyla e�itim verilerek 

ö�renciler sürekli aktif konumda tutuldu ve böylece onların en iyi biçimde 

ö�renmeleri sa�landı. 

Oyun ki�ili�in geli�imi sürecinde di�er insanlarla payla�arak, onları taklit 

ederek gerçekle�tirilen ve ya�amın temel dayana�ı olan en önemli etkinliktir. Bu 

özelli�i ile çocukluktan ba�layarak her ya�tan insanın fırsat buldukça içinde 

olmaktan keyif duydu�u ortamlar oyunlarla geli�tirilen ortamlardır. ��te yaratıcı 
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dramada bu a�amada sözü edilen oyunlar bu temel görü�ten yola çıkarak uygulama 

içinde yerini aldı. Bu uygulama a�amasında belirlenmi� kurallar içinde özgürce oyun 

kurma ve bu oyunları geli�tirme çalı�maları ile ö�rencilerin kalıcı ve etkili 

ö�renmeleri sa�landı. 

Fen Bilgisi dersinde yaratıcı drama ile ö�retim uygulanan ö�renciler, e�itim 

ve ö�retimde aktif rol alarak, kendilerini ifade edebildiler, verilen direktifler 

do�rultusunda anla�ılması zor kavramları yaratıcı bir �ekilde dü�ünerek, çok yönlü 

algılayarak kolaylıkla kavradılar. Bireyi ö�renme-ö�retme sürecinin temelinde 

bulunduran yaratıcı drama ile ö�retim, ö�rencinin ara�tırma istek ve duygusunun 

geli�tirerek, e�itim ve ö�retimin buyurgan, kısırla�tırıcı ve angarya haline 

dönü�mesine kar�ın e�itim ve ö�renme iste�ini artırmaktadır. Derse kar�ı olumlu 

tutum geli�tiren ö�renciler konuları ve ilgili kavramları etkili ve kalıcı bir �ekilde 

ö�rendiler. Uygulama esnasında hücre ve dokuyla ilgili ısınma rahatlama çalı�maları, 

oynama, do�açlama bölümlerinde rollerini en iyi �ekilde e�lenerek oynadılar. Deney 

grubundaki ö�renciler be� duyusunu birden kullanarak ya�antılara dayalı ö�renme, 

hareket yolu ile ö�renme, aktif ö�renme, etkile�im yolu ile ö�renme, ke�if ederek 

ö�renme, duygusal ö�renme, i�birli�i kurarak ö�renme, kavram ö�renme gibi birçok 

ö�renme türünü aynı anda gerçekle�tirdiler. Böylece bili�sel, duyu�sal ve devini�sel 

alandaki belirlenen tüm hedef ve davranı�lar ba�arılı bir �ekilde ö�rencilere 

kazandırıldı. 

Bu ara�tırmanın bulguları yaratıcı drama ile ö�retimin farklı düzey ve 

konularda etkilili�i üzerine yapılmı� di�er çalı�ma bulgularını da destekler 

niteliktedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNER�LER 
  
 
 
 

5.1. Sonuç 
 
 
 
Bu ara�tırmada ilkö�retim altıncı sınıf Fen Bilgisi dersi programında yer alan 

“Canlının �ç Yapısına Yolculuk” ünitesinin ö�retiminde, yaratıcı drama ile ö�retimin 

uygulandı�ı grup ile geleneksel ö�retimin uygulandı�ı grubun eri�isi arasında 

anlamlı bir farkın olup olmadı�ı ara�tırılmı�tır. Ara�tırmada yaratıcı dramanın etkisi 

saptanırken fen eri�i testi kullanılmı�tır. 

Ara�tırma Fen Bilgisi dersi “Canlının �ç Yapısına Yolculuk” ünitesinin 

bili�sel alanın bilgi düzeyinde önceden belirlenmi� davranı�larla sınırlı tutulmu�, 

ö�renci ba�arısında yaratıcı drama de�i�keni ele alınmı�tır. Ara�tırmanın problemini 

test etmek için kontrol gruplu ön test-son test deseni kullanılmı�tır. Ara�tırmanın 

problemine ili�kin istatistiksel analizler SPSS for Windows paket programında 

gerçekle�tirilmi�tir.  

Bu bölümde ara�tırmanın yukarıda belirtilen amacı do�rultusunda elde edilen 

bulgular özetlenmekte, bulgulardan elde edilen sonuçlar sıralanıp 

de�erlendirilmektedir. 

Ara�tırma sonuçlarından elde edilen bulgular �öyledir: 

Ara�tırmanın problemi olan “Canlının �ç Yapısına Yolculuk” ünitesinin 

ö�retiminde Yaratıcı drama ile ö�retimin uygulandı�ı deney grubu ile geleneksel 

ö�retimin uygulandı�ı kontrol grubunun eri�i puanları ortalamaları açısından anlamlı 

bir fark bulundu�undan, yaratıcı drama ile ö�retim daha etkili oldu. 

Deney ve kontrol grubu ön test sonuçları kar�ıla�tırıldı�ında anlamlı bir 

farklılık bulunmadı. Yani deneysel uygulama, seviyeleri denk olan sınıflarda yapıldı. 

Kontrol grubunun ön test-son test sonuçları kar�ıla�tırıldı�ında kontrol 

grubunun son testi lehine anlamlı bir farklılık bulundu. 

Deney grubunun ön test-son test sonuçları kar�ıla�tırıldı�ında deney 

grubunun son testi lehine anlamlı bir farklılık bulundu. 
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Deney ve kontrol grubu son test sonuçları kar�ıla�tırıldı�ında deney grubu 

lehine anlamlı bir farklılık bulundu. Yani son testte yaratıcı drama ile ö�retim 

yapılan deney grubu, geleneksel ö�retim yapılan kontrol grubuna göre daha 

ba�arılıdırlar.  

Bu ara�tırmanın bulguları yurt dı�ındaki ve yurt içinde yaratıcı drama ile 

ö�retimin etkilili�i üzerinde yapılmı� olan ara�tırmaların bulgularıyla paralellik 

göstermektedir.   

 
 
 

5.2. Öneriler 
 
 
 
Ara�tırma bulgularından yola çıkılarak �u öneriler yapılabilir: 

Yaratıcı drama ö�renciyi merkeze alan, ya�ayarak ö�renme ortamı sa�layan 

bir ö�retim yöntemidir. Üniversiteler, Milli E�itim Bakanlı�ı, Özel Kurum ve 

Kurulu�lar yaratıcı dramayla ilgili akademik çalı�malara destek verebilir, e�itim 

programlarında bir ö�retim yöntemi olarak yerini alabilir. 

Ö�retmenlerin ders esnasında yaratıcı dramayı bir ö�retim yöntemi olarak 

etkili bir �ekilde kullanması faydalıdır. 

E�itim Fakültesi okulöncesi ve sınıf ö�retmenli�i bölümlerinde drama dersi 

olarak programa alınmı�tır. Fakat sistemdeki di�er ö�retmenler tarafından tam olarak 

bilinmemektedir. Üniversitelerin ö�retmen yeti�tiren programlarında yaratıcı drama 

zorunlu ders olarak yer almalı ve böylece buradan mezun olan ö�retmenlerin görev 

yapacakları okullarda yaratıcı dramayı kullanabilmeleri tercihinin artması 

sa�lanmalıdır. 

Ö�retmenler hangi bran� veya düzeyde olurlarsa olsunlar hizmetiçi e�itim 

programlarından geçirilip, yaratıcı dramanın derslerde nasıl kullanılaca�ı konusunda 

bilgilendirilirse daha iyi olaca�ı kanaatindeyim. Aynı zamanda okul müdürü, müdür 

yardımcıları, müfetti�ler ve e�itim uzmanları da gerekli kurs ve seminerlerden 

geçirilerek ö�retmenlerin sınıf içindeki etkinliklerini de�erlendirebilirler. 

Yaratıcı dramanın çe�itli derslerde ve konularda kullanımına yönelik 

ara�tırmalar yapılıp ö�retmenlere yardımcı olacak notlar, kitaplar veya süreli 

yayınlar hazırlanıp ö�retmenlere sa�lanması faydalıdır. 
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Yaratıcı drama ilkö�retim ve ortaö�retim kurumlarında zorunlu bir ders 

olarak yer alırsa daha iyi olaca�ı kanaatindeyim. Bu sa�lanamıyorsa seçmeli ders 

olarak yer alabilir. 

Milli E�itim Bakanlı�ı, programlarında yaratıcı dramaya yer veren 

üniversitelerle i�birli�i yaparak yaratıcı dramanın kullanılması ve yaygınla�masıyla 

ilgili ortak projeler yürütmesi, hizmet içi e�itim seminerleri planlaması faydalıdır. 
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7. EKLER 

 

EK A 

6. SINIF FEN B�LG�S� DERS� 

“CANLININ �Ç YAPISINA YOLCULUK” ÜN�TES�N�N KONU 

BA�LIKLARI 

 

A. EN KÜÇÜK OLANINDAN EN BÜYÜK OLANINA KADAR TÜM 

CANLILARIN YAPISINI OLU�TURAN B�R�M: HÜCRE 

 1. Bitki hücresinde neler var? 

 2. Hayvan hücresini tanıyalım 

B. ÇOK HÜCREL� CANLILARDA GÖRÜLEN GÖREVLER� �LE 

UYUMLU YAPIDAK� FARKLI HÜCRE GRUPLARI: DOKULAR 

 1. Bitki yapısında farklı görevleri yüklenmi� hücre grupları: bitkisel dokular 

C. B�TK�LER�N HÜCRE, DOKU VE ORGANLARDAN OLU�AN 

DÜZENL� YAPISI 

 1. Bitkinin toprakla ili�kisini kuran kök 

 2. Bitkilerde farklı gövde yapıları 

 3. Do�anın enerji dönü�ümü ve besin kayna�ı harikası yaprak 

 4. Do�aya güzellik katan çiçek 

 5. Bitkilerin gelece�i meyve ve tohum 

 6. Do�ada çiçeksiz bitkiler de var 

Ç. ÇEVRE VE B�TK� 

 1. Bitkilerin çevreye ve tüm canlılara kazandırdıkları 

 2. Bitkiler korunmalı 

D. HAYVANLARDA BULUNAN DOKULARI TANIYALIM 
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 1. Hayvansal dokuların görevleri nelerdir? 

 2. Hayvansal dokuların görevleriyle uyumlu hücre yapıları farklı mıdır? 

 3. Hayvansal doku çe�itleri nelerdir? 

 4. Bitkisel dokularla hayvansal dokuların i�levsel ve yapısal farklılıkları var 

mı? 
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EK B 

6. SINIF FEN B�LG�S� DERS� 

“CANLININ �Ç YAPISINA YOLCULUK” ÜN�TES� 

B�L��SEL ALAN HEDEF VE DAVRANI�LARI 

  

HEDEFLER 

Bu ünite ile ö�rencilerin;  

1. Hücrenin yapısını ve görevlerini,  

2. Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları,  

3. Hücrede yönetici molekülleri ve görevlerini,  

4. Çok hücreli canlılarda görülen hücre grupları olan dokuları,  

5. Bitkilerin kök, gövde, yaprak, çiçek, tohum, meyveden olu�an yapılarını,  

6. Bitkilerin do�aya kazandırdıklarını ve önemini  

Gözlemlerle, uygulamalarla, deneylerle ve farklı etkinliklerle kavramaları 

amaçlanmaktadır. 

 

DAVRANI�LAR 

 

Bu üniteyi ba�arıyla tamamlayan her ö�renci; 

1. Canlıların temel yapı biriminin ve canlılık olaylarının gerçekle�ti�i yerin 

hücre oldu�unu fark eder. 

2. Mikroskopta so�an zarını gözlemleyerek gözlem sonuçlarını belirtir. 

3. Mikroskopta a�ız içi epitelini gözlemleyerek gözlem sonuçlarını belirtir. 

4. Bitki ve hayvan hücrelerinin �eklini çizerek aralarındaki benzerlik ve 

ayrılıkları fark eder. 

5. Hücrenin yapısını �ema üzerinde açıklar. 
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6. Hücreyi çevreleyen yapıyı (hücre zarı) ve i�levlerini açıklar. 

7. Sitoplâzmayı ve farklı canlılık olaylarının gerçekle�ti�i sitoplâzmadaki 

yapısal birimleri (organelleri) i�levleriyle tanır. 

8. Hücrenin canlılık olaylarını yöneten DNA molekülünün kromozomların 

yapısında bulundu�unu ve kromozomların genelde çekirdek içinde yer aldı�ını fark 

eder. 

9. DNA molekülünün çe�itli atomlardan olu�tu�unu, bunların olu�turdu�u 

moleküllerin çok atomlu büyük moleküller oldu�unu (DNA’nın ayrıntılı yapısına 

girmeden) belirtir.  

10. Cansızların yapısındaki atom ve moleküller arasındaki düzenin canlıların 

yapısındaki atom ve moleküller arasındaki düzenden çok daha basit oldu�unu fark 

eder.  

11. Hücrenin yapısını olu�turan birimlerin çok atomlu büyük moleküller 

(organik) oldu�unu fark eder. 

12. Çok hücreli canlılarda görevleri ile uyumlu yapıdaki farklı hücre 

gruplarının dokular oldu�unu belirtir. 

13. Bitkisel ve hayvansal dokuların görevleri ile uyumlu yapılarının farklı 

oldu�unu tartı�ır. 

14. Bitki örneklerinde bitkilerin hücre, doku ve organlardan olu�an düzenli 

yapılar oldu�unu fark eder. 

15. Bitkide kök ve gövdenin yapısını ve i�levlerini örnekler üzerinde göstererek 

açıklar. 

16. Üretici canlı olan bitkilerin ve tüketici canlıların besinini sa�layan 

yapra�ın görevini ve yapısını örnekler üzerinde göstererek açıklar. 

17. Geli�mi� bitkilerin üremelerini sa�layan organlar olan çiçe�in yapısını ve 

görevini örnekler üzerinde göstererek açıklar. 

18. Tozla�mada canlıların (böcekler) ve rüzgârın önemini fark eder. 

19. Çiçe�in tohum ve meyveye dönü�ümünü �ekil, �ema ve örnekleriyle 

açıklar. 
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20. Çe�itli tohum ve meyvelere örnekler göstererek bitkilerin çevreye 

yayılmasında tohum ve meyveyle beslenen canlıların rolünü açıklar. 

21. Do�ada kibrit otu, atkuyru�u, e�relti otu gibi çiçeksiz bitki örneklerini 

tanır, farklı özelliklerini tartı�ır. 

22. Bitkilerin do�al çevreye kazandırdıklarını örneklerle açıklar (topra�ın 

olu�umu ve korunmasında kökün önemi, bitki gövdesinden insanların yararlanma 

yolları vb.). 

23. Bitkilerin su, toprak, hava ve tüm canlılara kazandırdıklarını fark eder. 

24. Bitkilere zarar vermeden yararlanmanın önemini ve bunun gereklili�ini 

açıklar.  

25. De�i�en çevresel etmenlerin bitkilere nasıl zarar verebilece�ini örneklerle 

açıklar. 

26. Zarar gören bitkilerin do�ada neden oldu�u sonuçları tartı�ır (orman 

yangınlarının, a�açların yok edilmesinin, ya�mur ormanlarının azalmasının vb. 

Sonuçları).  

27. Do�adaki madde döngüsünde bitkilerin önemini tartı�ır. 

28. Evinde, bahçesinde, ya�adı�ı çevrede, ormanlarda bitkilerle ya�amanın 

olumlu etkilerini fark ederek tartı�ır.    
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EK C 

6. SINIF FEN B�LG�S� DERS� 

“CANLININ �Ç YAPISINA YOLCULUK” ÜN�TES� 

FEN ER��� TEST� 

 

TEST YÖNERGES� 

 Bu test, “Canlının �ç Yapısına Yolculuk” ünitesine ait ö�renme düzeyinizi 

belirlemek amacıyla hazırlanmı�tır. Test dört seçenekli, çoktan seçmeli 25 sorudan 

olu�maktadır. 

 Testte bulunan her sorunun yalnız bir do�ru yanıtı vardır.  

 Süre 40 dakikadır. Testin yanıtlanmasında hiçbir soruyu bo� bırakmayınız ve 

birden çok seçene�i i�aretlemeyiniz. 

 Cevap kâ�ıdının doldurulmasında kur�un kalem kullanınız. 

           BA�ARILAR 

 

1. Hücre duvarı (çeperi) …..I…….. hücrelerinde bulunur. Serttir ve yapı malzemesi 
…II…….dir. 
Yukarıdaki rakamların yerine gelebilecek en uygun kelimeler hangi seçenekte 
do�ru verilmi�tir? 

 
I      II 

 A) hayvan  organik 
 B) bitki  selüloz 
 C) bakteri  su 
 D) bitki   ya� 
 
2. Ders çalı�an bir ö�rencinin beyin hücreleri ile güzel yemekler hayal edip a�zı 
sulanan di�er bir ö�rencinin tükrük bezi hücrelerinde hangi organeller daha 
çok çalı�ır? 
 
  Ders çalı�an ö�renci Hayal kuran ö�renci 
A) Çekirdek   Ribozom 
B) Mitokondri   Golgi  
                                               cisimci�i                   
C) Sentrozom   Mitokondri 
D) Lizozom   Ribozom 
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3. 

 
X organeli  Y organeli 
Z organeli  X organeli 
T organeli  T organeli 
        .                                   . 
Bir ö�renci hücre çe�itlerini ve organellerini yukarıdaki gibi gruplandırıyor. Y, 
sadece hayvan hücresinde, Z sadece bitki hücresinde bulunan bir organeldir. 
Buna göre a�a�ıdaki yargılardan hangisi do�rudur? 
 

A) X organeli endoplazmik retikulum olabilir. 
B) Z organeli sentrozom olabilir. 
C) Y organeli ribozom olabilir. 
D) T organeli kloroplast olabilir. 

 

4. Hücre organellerinde meydana gelen olaylardan; 
I. Oksijenin kullanılması 
II. Karbondioksitin kullanılması 
III. Suyun kullanılması 

Hangileri kloroplastta meydana gelir? 
 
A) Yalnız I  B) I ve III 
C) I,II ve III  D) II ve III 
 
5. 

Analiz Analiz Sonucu 
No Aminoasit Protein 
1 
2 
3 

%92 
%20 
%6 

%8 
%80 
%94 

 
Canlı hücrelerdeki bir organelin içeri�i üçer dakika arayla analiz edilmi� ve 
sonuçlar yukarıdaki tabloda gösterilm�tir. 
�ncelenen bu organel a�a�ıdakilerden hangisidir? 
 
A) Kloroplast  B) Ribozom 
C) Lizozom  D)Endoplazmik 
                                         retikulum       
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6. Fotosentez olayı nedir ?  

A. Bitkinin klorofil içermesidir. 
B. Bitkinin ı�ık enerjisi alarak kendi besinini kendi yapmasıdır. 
C. Bitkinin artık maddeleri dı�arıya atmasıdır. 
D. Bitkinin topraktan su ve suda erimi� maddeleri almasıdır. 

 
7. 
 

 
 
 
Yukarıda verilen grafikler hangi organellere aittir? 
 
 I       II                 III 
A) Lizozom    Golgi  Ribozom 
B) Ribozom    Golgi  Mitokondri 
C) Kloroplast    Mitokondri    Ribozom 
D) Kloroplast    Lizozom        Mitokondri 
 
8. A�a�ıda O2 ile ilgili verilenlerden hangisi do�rudur? 
 

 Hücreye  
giri� yolu 

Üretildi�i 
organ 

Kullanıldı�ı 
organ 

Kullanıldı�ı 
olay 

A) Geçit Mitokondri E.R. Solunum 
B) Por Kloroplast Mitokondri Solunum 
C) Geçit Ribozom Mitokondri Fotosentez 
D) Por Mitokondri Kloroplast Fotosentez 

 
9. A�a�ıdakilerden hangisi çekirde�in görevlerinden de�ildir? 
 

A) Hücrede hayatsal olayları yönetir. 
B) Hücrede enerji üretir. 
C) Genetik bilgiyi ta�ır. 
D) Bölünmede görev alır. 
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10. 
I. Hem bitki hem hayvan hücresinde bulunurlar. 
II. Enerji dönü�ümünü gerçekle�tirirler. 
III. Çift katlı zarla çevrilidirler. 

 
Yukarıda verilenlerden hangileri, mitokondri ve kloroplast için ortaktır? 
 
A) I,II  B) II,III 
C) I,III  D) I,II,III 
 
11. 

I. Çekirdekçik 
II. Ribozom 
III. Kromatin a� 
IV. Genler 
V. Mitokonri 
Yukarıdakilerden hangileri çekirdekte bulunan yapılar de�ildir? 
 
A) I,II  B) I, II, IV 
C) III,IV  D) II, V 
 
12. A�a�ıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden de�ildir? 
 
A) Akıcı mozaik modeli sayesinde oldukça esnek bir yapıya sahiptir. 
B) Seçici ve geçirgen özelli�e sahiptir. 
C) Tek katlı yapıya sahiptir. 
D) Yapısında ya�, karbonhidrat ve protein bulunur. 

 
     13. Bitki hücresinde; 
 

I. Fotosentez 
II. Oksijenli solunum 
III. Hücre içi sindirim 
IV. Hücre içi madde ta�ımacılı�ı 

 
      Olaylarının gerçekle�ti�i organeller hangi seçenekte do�ru olarak       
      verilmi�tir? 
 
 I        II               III             IV 
A) Kloroplast    Mitokon.       Lizozom       Çekirdek 
B) Çekirdek       Lizozom       Mitokon.       E.R. 
C) Mitokon.       Kloroplast     E.R.              Çekirdek 
D) Kloroplast     Mitokon.       Lizozom       E.R. 
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14. A�a�ıdakilerden hangisi kofulun özelliklerinden de�ildir? 
 

A) Hücrede atık madde depolanması yapar. 
B) Besin maddesi ve su depolayan kofullar da vardır. 
C) Bitki hücrelerinde büyüktür. 
D) Havyan hücrelerinde az sayıdadır. 

 
 
15. A�a�ıdakilerden hangisi sitoplazma içinde bulunmaz? 
 

A) Golgi cisimci�i 
B) Ribozom 
C) Koful 
D) Hücre Çeperi 

 
16. 

I. Çekirdek 
II. Kromozom 
III. Sitoplazma 
IV. Hücre zarı 

 
Yukarıdakilerden hangileri hücrenin ana bölümlerindendir? 
 
A) I,II  B) I,III,IV 
C) II,III,IV D) I,II 
 
17. 

Hücre Mitokondri Sentrozom Kloroplast 
P Var Var Yok 
R Var Yok Var 
S Var Var Yok 

 
Tabloda bazı kısımları verilen P, R, S hücreleri ile ilgili a�a�ıdaki bilgilerden 
hangisi do�rudur? 
 

A) P ve S hücreleri bölünemez. 
B) R hayvan hücresidir. 
C) S bitki hücresidir. 
D) P, S ve R hücreleri enerji üretir. 

 
18. Yapı ve görevleri aynı olan hücre topluluklarına ne denir? 
 

A) Organizma 
B) Organ  
C) Sistem 
D) Doku 
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19. A�a�ıdakilerden hangisi hem so�an zarı hem de a�ız içi epitel hücresinin 
ortak özelliklerindendir? 
 

A) Sentrozom bulunur. 
B) Hücre duvarı vardır. 
C) �ekilleri kö�elidir. 
D) Ribozom bulunur. 
 

20. Fotosentez olayını ara�tıran Ali, fotosentezin hangi dokuda gerçekle�ti�ini 
bulur? 
 
A) Bölünür doku 
B) Koruyucu doku 
C) Temel doku  
D) Salgı doku 
 
21. 

I. Odun boruları köklerden alınan su ve suda erimi� maddeleri 
bitkinin dal ve yapraklarına ta�ır. 

II. Soymuk boruları fotosentez sonucu olu�an organik maddeleri 
yapraklara ve di�er organlara ta�ır. 

 
Yukarıdaki ifadeler hakkında ne söylenebilir? 
 

A) Yalnız I do�ru 
B) Yalnız II do�ru 
C) Her ikisi de do�ru 
D) Her ikisi de yanlı�  

 
22. Canlının ya�ayan en küçük birimi nedir? 
 
A) Atom  B) Çekirdek 
C) Hücre  D) Organel 
 
23. Ayva ve armutta ta� hücreleri olarak bilinen yapılar hangi bitkisel dokuya 
örnek olabilir? 
 
A) �letim doku  B) Temel doku 
C) Destek doku              D) Koruyucu doku 
 
24. A�a�ıdaki dokulardan hangisi bitkilerin güzel kokmasını sa�lar? 
 
A) Koruyucu doku             B) Salgı doku 
C) Temel doku  D) Destek doku 
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25. A�a�ıdakilerden hangisi bitkilerde sürgen dokunun görevlerindendir? 
I. Boyuna büyümeyi sa�lar. 
II. Dik durmayı sa�lar 
III. Kalınla�mayı sa�lar. 
 
A) I,II              B) I,III 
C) II,III  D) I,II,III 
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EK Ç 

6. SINIF FEN B�LG�S� DERS� 

“CANLININ �Ç YAPISINA YOLCULUK” ÜN�TES� 

Ö�RETME DURUMLARI 

(9 ders saati) 

 
 
 
 
Ö�RETME DURUMU 1 

 
 
 
SINIF  : 6C 

DERS  : Fen Bilgisi 

ÜN�TE : ÜN�TE I CANLININ �Ç YAPISINA YOLCULUK 

KONU  : A. En Küçük Olanından En Büyük Olanına Kadar Tüm Canlıların        

                          Yapısını Olu�turan Birim: HÜCRE 

                          1. Bitki Hücresinde Neler Var?  

                          2. Hayvan Hücresini Tanıyalım. 

SÜRE : 3 ders saati 

 

YÖNTEM VE TEKN�KLER : Yaratıcı Drama  

KAYNAK, ARAÇ ve GEREÇLER:  Fen Bilgisi Ders Kitabı 6 (Milli E�itim 

Basımevi   �stanbul, 2004), �lkö�retim 6. Sınıf Zambak Tüm Dersler Kitabı(Zambak 

Basın Yayın E�itim ve Tur. ��lt. San. Tic. A� �stanbul, 2005), Liselere Hazırlık Fen                                                         

Bilgisi Biyoloji 1(Anafen Yayınları Sürat Basım Reklamcılık ve E�itim Araçları San. 

Tic. A.�. �stanbul, 2005), derslik e�yaları, VCD, makas, karton, çe�itli boya 

kalemleri, iplikler, saksıda bitki, hayvan resimleri veya oyuncak hayvanlar, jöle. 
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HEDEF VE DAVRANI�LAR: 

HEDEF   : Hücrenin yapısını ve görevlerini kavrayabilme. 

DAVRANI�LAR : 1. Canlıların temel yapı biriminin ve canlılık olaylarının         

                                      gerçekle�ti�i yerin hücre oldu�unu fark eder. 

     2. Bitki ve hayvan hücrelerinin �eklini çizerek aralarındaki   

                                      benzerlik ve ayrılıkları fark eder. 

                                      3. Hücrenin yapısını �ema üzerinde açıklar. 

 
 
 
Ö�RENME-Ö�RETME ETK�NL�KLER�: 

 
 
 

1.ISINMA VE RAHATLAMA ÇALI�MALARI 

 
 
 
Sınıf drama için hazırlanır. Ö�rencilere “Bugünkü dersimizde beraber 

oyunlar oynayaca�ız. Bu nedenle sınıfı oyun için uygun bir ortama dönü�türmemiz 

gerekir.” Diyerek sıralar duvar kenarlarına çekilir. Yerler temizlenir ve müzik CD’si 

VCD’ye takılır. Dı�arıdan çalı�ma esnasında rahatsızlık olmaması için gerekli 

önlemler alınır. Sınıfa getirilen kartonların bir kısmı kö�eli yapıda, bir kısmı yuvarlak 

�ekilde kesilir. Ö�rencilerin yarısı kö�eli yapıdaki kartonları, di�er yarısı ise yuvarlak 

kartonları kendilerine iple ba�larlar. Sınıfın bir kö�esine bitki, di�er kö�esine hayvan 

resmi konur.  

“Sabah erkenden kalktınız ve ormana arkada�larınızla spor yapmaya 

gidiyorsunuz. �imdi yava� yava� yürümeye ba�layınız.” Diyerek ö�renciler müzik 

e�li�inde yürütülür. “Yürürken ye�il bitkilerden yayılan temiz havanın ci�erlerinize 

girdi�ini ve ku� seslerinin ho� sedasıyla içinizin huzur ve mutlulukla doldu�unu 

hissediyorsunuz. Derin derin nefes alıp veriyorsunuz. Yürüyü� yolunda önünüze bin 

bir çe�it birbirinden güzel bitkiler ve sevimli hayvanlar çıkıyor. Yuvarlak kartona 

sahip olanlar sevdi�i bir hayvanın taklidini yapsın.” Diyerek çocuklar istedikleri 

hayvanın ses ve hareketlerini taklit ederler. “�imdi de kö�eli kartonlara sahip olanlar 
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sevdikleri bitkinin isimlerini yüksek sesle söylesinler” diyerek her ö�rencinin hangi 

bitkiyi seçti�i belirlenir. 

 
 
 
2. OYNAMA (PANDOM�M VE ROL OYNAMA) 

 
 
 
Kö�eli kartona sahip ö�rencilerden teker teker sınıfın kö�esindeki bitkinin 

etrafına dizilmeleri istenir. “Bitkinin ya�aması kö�eli kartonluların hepsinin ellerini 

birbirine kenetlemelerine ba�lıdır.” Denir. Kö�eli kartona sahip ö�renciler saksının 

etrafında birbirlerinin ellerini tutarlar. 

Yuvarlak kartona sahip ö�rencilerden de teker teker sınıfın di�er kö�esindeki 

hayvan resminin etrafına dizilmeleri istenir. “Hayvanın ya�aması yuvarlak 

kartonluların hepsinin ellerini birbirine kenetlemelerine ba�lıdır.” Denir. Yuvarlak 

kartona sahip ö�renciler saksının etrafında birbirlerinin ellerini tutarlar. 

Her bir ö�rencinin adının hücre oldu�u söylenir. “Yuvarlak ve kö�eli hücreler 

ellerinizi kenetleyince ne oldu?” sorusu sorulur. Hayvan veya bitkinin var olup 

ya�adı�ına dair cevaplar alınır. Hayvanlar ve bitkilerin canlı olup olmadı�ı sorulur. 

Tüm hücreler canlı oldu�unu söylerler. “O halde hücre için ne söyleyebilirsiniz?” 

sorusu sorulur. “Canlıyı olu�turan birimlerdir. Canlının en küçük yapısıdır. Canlının 

en küçük yapı birimidir.” �eklinde cevaplar alınır. 

Bitkinin etrafında duran hücre isimli ö�rencilere �ekillerinin nasıl oldu�u 

soruldu�unda kö�eli olduklarını, hayvanın etrafında duran hücre isimli ö�rencilere 

�ekillerinin nasıl oldu�u soruldu�unda yuvarlak olduklarını söylerler. Böylece bitki 

hücrelerinin kö�eli, hayvan hücrelerinin yuvarlak oldu�unu kavrarlar. 

Ö�renciler üzerlerindeki kartonları çıkarıp halka olurlar. Sonra ellerini 

bırakırlar. Halkanın ortasında 5 ö�renci halka �eklinde, onun ortasında da 1 ö�renci, 

onun yanında ise karı�ık iplikler bulunur. 6 ö�renciden olu�an ortadaki yapının 

çekirdek, dı� halkadaki ö�rencilerin olu�turdu�u yapının hücre zarı oldu�u söylenir. 

Çekirdekle hücre zarı arasına su serpilir. Üzerine hazırlanmı� jöle yayılır. Aradaki bu 

renksiz ve yumurta akı kıvamındaki sıvının da sitoplazma oldu�u söylenir. Hücrenin 

temel bölümlerinin de hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek oldu�u söylenir. 
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Ö�rencilerden hangi bölümü olu�turuyorlarsa, isimlerini koro halinde yüksek sesle 

söylemeleri istenir. 

�i�man bir ö�renci hücre zarındaki geçitten geçmek ister ama geçemez. Zayıf 

ö�renci ise rahatlıkla geçer. �i�man ö�renci büyük molekülü, zayıf ö�renci ise küçük 

molekülü temsil eder. Zarın seçici ve geçirgen özelli�e sahip oldu�u söylenir. 

Zardaki ö�rencilerin gövdelerinin ya�, ba�larının protein ve bazıların saçlarının da 

karbonhidrat oldu�u söylenir. Zardaki ö�rencilerden hafif sa�a ve sola sallanarak 

“Esne�iz, canlıyız, çift katlı görünürüz, akıcıyız ve mozaik modele sahibiz.” �arkısını 

söylemeleri istenir. Bazı ö�renciler dı�arıdan ka�ıt, tebe�ir, silgi, dü�me gibi 

maddeler atarlar. Halkadaki ö�renciler hücrenin �eklini bozmadan, bu cisimlerin içeri 

girmesine engel olarak hücreyi dı� etkilerden korurlar.  

Çekirde�in de çift katlı yapıya ve porlara sahip oldu�u, içinde çekirdek 

özsuyunun bulundu�u söylenir. Ortadaki ö�rencilerden hücrenin yönetim merkezi 

olduklarını söylemeleri istenir. Ortadaki tek ö�rencinin isminin çekirdek, ipliklerin 

adının kromatin a� oldu�u söylenir. Ayrıca iplikler kısalıp kalınla�arak kromozoma 

dönü�tü�ü söylenir. Bu iplik öyle sihirlidir ki tüm canlının kalıtsal bilgisini ta�ıyan 

DNA denilen özel yapının da iplikten meydana gelen kromozomda oldu�u söylenir. 

Böylece bu iplik sayesinde çekirde�in hücre için hayati önem ta�ıdı�ı anla�ılır. 

 
 
 
3. DO�AÇLAMA 

 

Ö�renciler guruplara ayrılarak istedikleri canlıyı olu�turmaları ve daha sonra 

önceki oyundan esinlenerek hücre modelini canlandırmaları istenir. Ö�renciler 

oyundaki rollerini ve yerlerini yaratıcı dü�ünme yeteneklerine göre de�i�tirebilirler. 

 
 
 
4. OLU�UM 

 
 
 
Ö�renciler 3 guruba ayrılır. Birinci guruptan canlının yapı biriminin hücre 

oldu�unu, ikinci guruptan hücrenin bölümlerini, üçüncü gruptan da hücre zarı, 
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sitoplazma, çekirde�in yapı ve görevlerini gösteren bir oyun bulmaları istenir. En 

kısa zamanda ve en iyi yapan gurubun ödüllendirilece�i söylenir. 

 
 
 
5. DE�ERLEND�RME 

 
 
 
1. Hücre nedir? 

2. Kesti�iniz kartonlara basit bir hücre modeli çiziniz? 

3. Hücrenin temel bölümleri nelerdir? 

4. Hücre zarının özellikleri nelerdir? 

5. Çekirde�in yapısı nasıldır? 

6. Bitki ve hayvan hücresinin görünüm açısından farkı nedir? 

7. Çekirde�in görevi nedir? 

8. Hücre zarının yapısı nasıldır? 

(Not: Sorular küçük kâ�ıtlara yazılır. Po�etin içine konulur. Ö�renciler halka 

olurlar. Müzik çalarken ö�renci ba�ındaki �apkayı, yanındaki arkada�ının kafasına 

takar. Di�eri de onun yanındakine takar. Müzi�in sesi kesildi�inde �apka kimin 

ba�ında kaldıysa po�etin içinden seçilen soru o ki�iye yöneltilir.) 
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Ö�RETME DURUMU 2 

 
 
 
SINIF  : 6C 

DERS  : Fen Bilgisi 

ÜN�TE : ÜN�TE I CANLININ �Ç YAPISINA YOLCULUK 

KONU  : A. En Küçük Olanından En Büyük Olanına Kadar Tüm Canlıların   

                          Yapısını Olu�turan Birim: HÜCRE 

                          1. Bitki Hücresinde Neler Var?  

                          2. Hayvan Hücresini Tanıyalım. 

SÜRE : 3 ders saati 

 
 
 
YÖNTEM VE TEKN�KLER : Yaratıcı Drama  

KAYNAK, ARAÇ ve GEREÇLER:  Fen Bilgisi Ders Kitabı 6 (Milli E�itim  

Basımevi �stanbul, 2004), �lkö�retim 6. Sınıf Zambak Tüm Dersler Kitabı(Zambak  

Basın Yayın E�itim ve Tur. ��lt. San. Tic. A� �stanbul, 2005), Liselere Hazırlık Fen  

Bilgisi Biyoloji 1 (Anafen Yayınları Sürat Basım Reklamcılık ve E�itim Araçları  

San. Tic. A.�. �stanbul, 2005), derslik e�yaları, VCD, makas, karton, çe�itli boya  

kalemleri, iplikler, kesilmi� odunlar, sandalyeler. 

    
 
 
HEDEF VE DAVRANI�LAR: 

HEDEF   : 1. Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki benzerlik ve                 

                                      farklılıkları kavrayabilme. 

                                      2. Hücrede yönetici molekülleri ve görevlerini kavrayabilme. 

DAVRANI�LAR : 1. Hücreyi çevreleyen yapıyı(hüre zarı) ve i�levlerini açıklar. 

                                      2. Sitoplâzmayı ve farklı canlılık olaylarının gerçekle�ti�i                           

                                      sitoplâzmadaki yapısal birimleri (organelleri) i�levleriyle   

                                      tanır. 

                                       3. Hücrenin canlılık olaylarını yöneten DNA molekülünün           

                                       kromozomların yapısında bulundu�unu ve kromozomların  
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                                       genelde çekirdek içinde yer aldı�ını fark eder. 

                                       4. DNA molekülünün çe�itli atomlardan olu�tu�unu,  

                                        Bunların olu�turdu�u moleküllerin çok atomlu büyük        

                                        moleküller oldu�unu (DNA’nın ayrıntılı yapısına girmeden)   

                                        belirtir.  

                                       5. Cansızların yapısındaki atom ve moleküller arasındaki     

                                       düzenin canlıların yapısındaki atom ve moleküller arasındaki  

                                       düzenden çok daha basit oldu�unu fark eder. 

                                       6. Hücrenin yapısını olu�turan birimlerin çok atomlu büyük   

                                       moleküller (organik) oldu�unu fark eder. 

    
 
 

Ö�RENME-Ö�RETME ETK�NL�KLER�: 

 
 
 
1. ISINMA VE RAHATLAMA ÇALI�MALARI 

 
 
 
Sınıf drama için hazırlanır. Ö�rencilere “Bugünkü dersimizde oynayaca�ımız 

oyunlarda hem çok e�leneceksiniz hem de çok önemli bilgiler ö�reneceksiniz” 

diyerek ö�rencilerin dikkati çekilir. Yerler temizlenir ve müzik CD’si VCD’ye 

takılır. Dı�arıdan çalı�ma esnasında rahatsızlık olmaması için gerekli önlemler alınır.  

 

Ö�rencilerden duvar kenarına çekilen sıralara oturmaları sonra da gözlerini 

kapatarak ba�larını sıranın üstüne koymaları istenir. Hafifçe müzi�in sesi açılır. 

“�imdi evinizde rahat yata�ınızda uyuyorsunuz. Sabah güne�iyle birlikte siz de 

gözlerinizi açarak güne merhaba diyorsunuz. Ak�am ödevinizi yapıp sütü içtikten 

sonra erkenden yattı�ınız için, bu sabah oldukça zinde kalkıyorsunuz. Geni� bir 

aileye sahipsiniz. Anneniz mutfakta nefis bir kahvaltı hazırlarken babanız i�e gitmek 

üzere hazırlanmaktadır. Küçük erkek karde�iniz ekmek almak için markete gitmi�tir. 

Küçük kız karde�iniz birtakım maddeleri karı�tırarak kek yapmaktadır. Büyük kız 

karde�iniz su doldurmaktadır. Büyük erkek karde�iniz evin güzel kokması için oda 
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parfümü sıkıyor ve sonra kullanmak için paketliyor. Di�er karde�iniz de kahvaltı 

artıklarını toplayarak yok etmektedir. Annenizin hazırladı�ı kahvaltıyla zihninizin 

açıldı�ını, enerjiyle doldu�unuzu hissediyorsunuz. Anneniz her zaman size yemek 

yapmakta, siz de sürekli bu besinleri yiyerek enerji üretmektesiniz. Babanız da evi 

yönetmektedir. Ailenin tüm bireyleri görevlerini yerine getirerek mutlu bir hayat 

sürmektedirler. �imdi yava�ça ba�larınızı yukarı kaldırıp, tebessümle gözlerini 

açınız.” denilir.   

 
 
 
2. OYNAMA (PANDOM�M VE ROL OYNAMA) 

 
 
 
16 ö�renciden olu�an gurup ikiye ayrılır. Birinci gurupta 7 ö�renci, ikinci 

grupta 9 ö�renci vardır. “�imdi her biriniz hayalinizde canlandırdı�ınız aile gibi iki 

ayrı ailenin bireyleri olacaksınız. Sizin de sorumluluklarınız ve görevleriniz olacak. 

Her birinizin görünü�ü ve görevleri birbirinizden farklıdır.” Diyerek ö�rencilere 

isimler verilir. Birinci aile bireylerinin isimleri; mitokondri, endoplazmik retikulum, 

ribozom, golgi cisimci�i, koful, lizozom, sentrozomdur. �kinci aile bireylerinin 

isimleri; mitokondri, endoplazmik retikulum, ribozom, golgi cisimci�i, koful, 

lizozom ve hepsine birden plastit adı verilen kloroplast, kromoplast, lökoplast olan 

üçüzlerdir. Tüm gurubun ismi ise organeller konulur.  

�simler verildikten sonra her ö�renci bir karton alarak üzerine isimlerini yazıp 

ö�retmenin verdi�i direktiflere göre �ekiller çizerek boyar. Mitokondri; iç içe iki oval 

�ekil, içine nokta ve bu �eklin ortasına e�ri bir çizgi çizer. Endoplazmik retikulum iki 

kartona yassı kanalcıklar sistemi çizer. Kartonun birindeki kanalcıkların üzerine 

noktalar koyar. Bu noktalar ribozomdur. Noktalı kartonun üzerine granüllü, noktasız 

kartona ise granülsüz E.R. yazılır. Ribozom kartona çok sayıda noktalar koyar. Aynı 

zamanda bu noktalardan ortadaki çekirdek zarının dı�ına, yere de koyar. Golgi 

cisimci�i üst üste dizilmi� yassı keseler çizer. Birinci ailedeki koful küçük ve çok 

sayıda, ikinci ailedeki koful büyük ve az sayıda yuvarlak �ekil çizer. Lizozom içinde 

noktalar olan yuvarlak, sentrozom birbirine dik duran ince çubuk demetler �eklinde 

çizer. Plastitler çift katlı oval bir �ekil çizerek içine nokta koyarlar. Kloroplast bu 
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�ekli ye�ile, kromoplast sarı, kırmızı, turuncu gibi renklere boyar. Lökoplast ise 

renksiz kalır. Herkes kartonlarını kendilerine ba�larlar.  

Daha sonra ö�rencilere görevleri söylenir. Mitokondri oksijen varlı�ında 

solunum yaparak enerji üretir. Endoplazmik retikulum madde ta�ımacılı�ı yapar. 

Ribozom protein sentezi yapar. Golgi cisimci�i salgı maddesi sentezler ve paketler. 

Koful atık madde, besin ve su depolar. Lizozom sindirimi gerçekle�tirir. Parçalanırsa 

içindeki sindirimi yapan maddeler di�er aile bireylerini de sindirerek tüm ailenin yok 

olmasına neden olur. Bu durum ise otoliz olarak isimlendirilir. Sentrozom hücre 

bölünürken i� iplikçiklerini olu�turur. Sadece birinci ailenin üyesidir. Kloroplast 

ye�il renk verir, ı�ık varlı�ında karbondioksit ve sudan besin ve oksijen üretir. Yani 

fotosentez yapar. Kromoplast de�i�ik renkler verir. Lökoplast besin depolar, ı�ık 

görürse kloroplasta dönü�ebilir. 

Herkes görevini anladıktan sonra birinci aile tebe�irle yere yuvarlak �ekil 

çizerek içine girerler. �kinci aile ise kö�eli yapıda �ekil çizerler. Aynı zamanda bu 

�eklin etrafına odunları dizerler ve içine girerler. Odunlar selülozdan olu�mu�tur ve 

arasında bo�luklar bulunur. Sert, kalın ve sa�lamdır. Her iki gruba bir top verilir. Bu 

top havaya atılır. Kim kaparsa o görevini söyler ve bu göreve uygun hareket yapar. 

Endoplazmik retikulum görevini söyledikten sonra yerdeki çizgiden çekirde�e veya 

di�er organellere do�ru yürür ve elindeki silgiyi gitti�i yere verir. Mitokondri 

çikolata yiyerek derin nefes alıp verir ve enerji açı�a çıkardı�ını söyler. Lizozom 

elindeki makasla kâ�ıdı küçük parçalara ayırıp, yok eder. Bu �ekilde uygulamayı 

di�er organeller de sürdürür. Daha önceki derste de görüldü�ü gibi birinci ailenin 

hayvan hücresi, ikincisinin de bitki hücresi oldu�u anla�ılır. Bitki ve hayvan hücresi 

arasındaki farklar tespit edilmeye çalı�ılır. 

   
 
 
3. DO�AÇLAMA 

 
 
 
“�imdi bir kâ�ıt fabrikasında çalı�an personeli ve bunların yapması gereken 

görevleri dü�ününüz. Daha önce oynadı�ınız oyuna uygun bir �ekilde görev 

payla�ımı yaparak uygulamayı gerçekle�tiriniz.”denir. 
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4. OLU�UM 

 
 
 
Ö�rencilere kendi hayal güçlerini çalı�tırarak organeller, bitki ve hayvan 

hücreleri arasındaki farklar, DNA ile ilgili oyunlar bulmaları istenir. 

 
 
 
5. DE�ERLEND�RME 

  
 
 
1. Bitki ve hayvan hücrelerinin �eklini çizerek aradaki farkları söyleyiniz? 

2. Sitoplâzmada bulunan organeller nelerdir? 

3. Mitokondri, endoplazmik retikulum, ribozom, golgi cisimci�i, koful, 

lizozom, sentrozom, kloroplast, kromoplast, lökoplastın hücre içindeki görevleri 

nelerdir? 

4. DNA molekülünün hücredeki önemini açıklayınız? 

 

(Not: Sınıftan rasgele 10 ki�i seçilir. Sınıfın ortasına 9 tane sandalye daire 

olu�turacak �ekilde konulur. Ö�renciler müzik e�li�inde oynayarak sandalyelerin 

etrafında dolanırlar. Müzik kesildi�i an sandalyeye otururlar. Ayakta kalan ki�iye 

soru yöneltilir. Soruyu bilirse oyuna devam eder, bilemezse oyundan çıkar. Oyundan 

çıkan her ö�renci için bir sandalye de çıkartılır. Bu �ekilde kalan ö�rencilerle de 

oyun tekrar oynanarak sorular cevaplandırılır.) 
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Ö�RETME DURUMU 3 

 
 
 
SINIF  : 6C 

DERS  : Fen Bilgisi 

ÜN�TE : ÜN�TE I CANLININ �Ç YAPISINA YOLCULUK 

KONU  : B. Çok Hücreli Canlılarda Görülen Görevleri �le Uyumlu Yapıdaki 

Farklı Hücre Grupları: DOKULAR 

1. Bitki Yapısında Farklı Görevleri Yüklenmi� Hücre Gurupları:              

                         Bitkisel  Dokular 

SÜRE : 3 ders saati 

 
 
 
YÖNTEM VE TEKN�KLER : Yaratıcı Drama 

KAYNAK, ARAÇ ve GEREÇLER:  Fen Bilgisi Ders Kitabı 6 (Milli E�itim 

Basımevi �stanbul, 2004), �lkö�retim 6. Sınıf Zambak Tüm Dersler Kitabı(Zambak 

Basın Yayın E�itim ve Tur. ��lt. San. Tic. A� �stanbul,2005), Liselere Hazırlık Fen 

Bilgisi Biyoloji 1(Anafen Yayınları Sürat Basım Reklamcılık ve E�itim Araçları San. 

Tic. A.�. �stanbul, 2005), derslik e�yaları, VCD, makas, karton, çe�itli boya 

kalemleri, iplikler, doku çe�itleriyle ilgili resimler 

 
 
 
HEDEF VE DAVRANI�LAR: 

HEDEF   :  Çok hücreli canlılarda görülen hücre grupları olan dokuları      

                                       kavrayabilme. 

DAVRANI�LAR : 1. Çok hücreli canlılarda görevleri ile uyumlu yapıdaki farklı  

                                      hücre gruplarının dokular oldu�unu belirtir. 

                                     2. Bitki örneklerinde bitkilerin hücre, doku ve organlardan  

                                     olu�an düzenli yapılar oldu�unu fark eder. 
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Ö�RENME-Ö�RETME ETK�NL�KLER�: 

 
 
 
1. ISINMA VE RAHATLAMA ÇALI�MALARI 

 
 
 
Sınıf drama için hazırlanır. Ö�rencilere “Bugünkü dersimizde oynayaca�ımız 

oyunlarda hem çok e�leneceksiniz hem de çok önemli bilgiler ö�reneceksiniz” 

diyerek ö�rencilerin dikkati çekilir. Yerler temizlenir ve müzik CD’si VCD’ye 

takılır. Dı�arıdan çalı�ma esnasında rahatsızlık olmaması için gerekli önlemler alınır.  

Ö�renciler iki gruba ayrılır. Birinci grubun tek sıra halinde, ikinci grubun da 

yan yana el ele tutu�arak müzik e�li�inde yürümeleri istenir. Belli bir süre 

yürüdükten sonra grupların kar�ı kar�ıya gelmeleri istenir. Her grubun üyeleri 

sırasıyla bitkilerin özelli�iyle ilgili bir cümle söyler. Örne�in, “Bitkinin gövdesi 

vardır.” “Bitkinin yapra�ı vardır.” “Bitkinin ye�il kısımları fotosentez yapar.” Gibi 

cümleler olabilir. Hangi grup cümleler üretemezse o grup yenilmi� olur. 

   Daha sonra bir oyun daha oynanır. Bir grubun yaptı�ı hareketin di�er 

gruptan zıddını yapması istenir. Örne�in bir grup ba�ını arkaya do�ru çeviriyorsa 

di�er grup öne do�ru çevirir. Bir grubun üyeleri sa� kollarını kaldırıyorlarsa di�er 

grup üyeleri sol kollarını kaldırırlar. Oyun bu �ekilde devam eder. 

 
 
 
2. OYNAMA (PANDOM�M VE ROL OYNAMA) 

 
 
 
Pandomim a�amasında etkinliklerin daha rahat yapılması için ö�renciler okul 

bahçesine indirilirler. Hemen hemen aynı boy ve kilodaki 3 ö�renciden el ele 

tutu�maları istenir. Her bir ö�rencinin hücreyi temsil etti�i söylenir. Ba�ka 3 

ö�renciden de el ele tutu�maları istenir. Olu�an iki grubun bir araya gelerek insan 

kalbinin �eklini almaları istenir. Devamında ö�retmenin söyleyece�i komutlara göre 

hareket etmeleri istenir. “�imdi kalp çarpıyor. Ba�ınızı a�a�ı yukarı hareket ettirerek 

kalp atı�ını temsil edin.” “Bu �ekilde bir de damarları olu�turalım.” “Kalp ve 



 95

damarlar vücudumuzun dola�ım sistemini olu�turdu. Bu �ekilde solunum, sindirim, 

bo�altım, destek ve hareket ve hareket sistemini olu�turdu�umuzu dü�ünelim ve 

hepiniz bir araya geldi�inizde kim meydana gelir?” sorusu sorulur. �nsan cevabı 

alınınca insan vücudunun �ekli olu�turmaları istenir. 

Benzer yapı ve göreve sahip hücrelerin dokuları, dokuların organları, 

organların sistemleri, sistemlerin de canlı organizmayı olu�turdu�u söylenir. 

Dokuların bitkisel ve hayvansal doku olmak üzere ikiye ayrıldı�ı söylenir. Bu hafta 

bitkisel dokuların i�lenece�i belirtilir. 

Sınıf ısınma a�amasındaki gibi ikiye ayrılır. El ele tutu�mayan grubun 

bölünür doku (di�er ismiyle sürgen doku), tutu�an grubun ise bölünmez doku (di�er 

ismiyle de�i�mez doku) oldu�u belirtilir. Her grubun özelli�ini iyi aklında tutması 

istenerek her dokunun özellikleri söylenir. Bölünür doku hücrelerinin sürekli 

bölünerek yeni hücreler olu�turma yetene�ine sahip oldu�u, bol sitoplâzmalı, büyük 

çekirdekli, küçük kofullu, hücre içi faaliyetlerinin yo�un oldu�u; bu dokunun 

bitkinin kök, gövde ve yan uçlarında bulundu�u, bulundu�u kısımların sürekli 

uzamasını gerçekle�tirdi�i söylenir. Bölünmez doku hücrelerinin genellikle ölü 

oldu�u, çeperlerinin genellikle kalın oldu�u bölünme yeteneklerinin olmadı�ı, 

sitoplâzmalarının az oldu�u, kofullarının büyük oldu�u, hücre içi faaliyetlerinin az 

oldu�u söylenir. Grupların özelliklerinin birbirine zıt oldu�una dikkat çekilir. Tüm 

ö�renciler çember olu�turarak yere otururlar. Bir ebe seçilir. Ebe �arkı söyleyerek 

çemberin çevresinde dolanır. Kimin arkasına vurursa hangi grubun üyesiyse o 

dokunun bir özelli�ini söyler. Söyleyemezse ebe olur ve oyun tüm özellikler 

sayılıncaya kadar bu �ekilde devam eder. 

Bölünmez dokunun 5 gruba ayrıldı�ı söylenerek sınıftaki ö�rencilerin de 5’er 

ki�ilik 5 gruba ayrılmaları söylenir. Her gruba bir ba�kan seçilir ve ba�kanlar 

kartonları ikiye katlayarak, kartonların ortalarını makasla kesip ba�larına geçirirler. 

Gruplar kartonların üzerine büyük harflerle 5 dokudan birini yazarlar. Grubun biri 

TEMEL DOKU(PARANK�MA), biri KORUYUCU DOKU, biri �LET�M DOKU, 

biri DESTEK DOKU ve di�eri ise SALGI DOKU yazar. Her bir dokunun altına daha 

önceden çıktısı alınmı� resimler ilgili gruba verilerek yapı�tırmaları istenir. Sırasıyla 

gruplara her dokunun özellikleri söylenir.  
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Temel dokunun di�er dokuların aralarını doldurdu�u, hücrelerinin genellikle 

ince çeperli, bol sitoplâzmalı ve küçük kofullu oldu�u, fotosentez yapılan bölgelerde 

özümleme dokusu dendi�i, fotosentez yaparak besin üretti�i, bataklıkta ve suda 

ya�ayan bitkilerin kök ve gövdelerinde hücreler arasında hava depoladı�ı, bitkilerin 

kök, gövde, meyve ve tohumlarında besin ve su depoladı�ı söylenir.  

Koruyucu dokunun hücre çeperlerinin kalın olup epidermis ve peridermis 

(mantar doku) dan olu�tu�u söylenir. Epidermisin canlı koruyucu doku olup, kutikula 

denilen özel salgısıyla koruyucu bir tabaka olu�turup bitkide su kaybını engelledi�i 

belirtilir. Peridermisin cansız koruyucu doku oldu�u, çok yıllık bitkilerin kök ve 

gövdelerinin üzerini örttü�ü, hücrelerinin ölü olup içlerinin hava doldu�u, bitkiyi 

dü�ük ısıya ve su kaybına kar�ı korudu�u söylenir. 

�letim dokusunun karada ya�ayan damarlı bitkilerde bulundu�u söylenerek 

odun boruları(ksilem), soymuk boruları(floem) olmak üzere iki tür iletim demeti 

oldu�u belirtilir. Odunsu boruların cansız hücrelerden olu�tu�u, odunsu borularda 

ta�manın tek taraflı oldu�u, kökten su ve suda çözünmü� minerallerin bitkinin di�er 

kısımlarına ta�ındı�ı söylenir. Soymuk boruların canlı hücrelerden olu�tu�u, yaprakta 

üretilen besini ve kökteki azotu bitkinin di�er kısımlarına ileterek çift taraflı iletim 

oldu�u söylenir. 

Destek dokunun genç bitkinin gövde, yaprak, çiçek ve meyve saplarında 

bulundu�u pek doku ve sert dokudan olu�tu�u söylenir. Pek dokunun canlı 

hücrelerden olu�up, yaprak sapında bulunup yapra�ın dik durmasını sa�ladı�ı 

söylenir. Sert dokunun hücrelerinin ölü olup, sitoplazmalarının olmadı�ı söylenir. 

Keten, kenevir, sarımsak, ayva ve armutta, kiraz ve �eftali çekirdeklerinde, ceviz ve 

fındık kabuklarında sert doku hücrelerinin oldu�u söylenir. 

Salgı dokunun canlı hücrelerden olu�tu�u, hücre içi faaliyetlerinin yo�un 

oldu�u, büyük çekirdekli, bol sitoplâzmalı oldu�u zamk, reçine, nektar, bal özü gibi 

salgılar üreterek böcekleri kendine çekip tozla�mayı gerçekle�tirdi�i, tanen ve reçine 

üretti�i, sindirim, beslenme ve savunma amaçlı salgılar üretti�i söylenir. �kiye 

ayrılan dokuların kartonda çizilerek göstermeleri istenir. Tüm dokular sayıldıktan 

sonra ayrı bir ka�ıda her gruptan ana ve yan ba�lıklar �eklinde bitkisel dokuları yazıp 

kavram haritası �eklinde çizmeleri istenir. 



 97

 Daha sonra bölünmez dokuların sırasıyla birlikte görevlerini peki�tirmek 

için ö�renciler dı�tan içe do�ru Koruyucu dokuyu olu�turan ö�renciler, Temel 

dokuyu olu�turan ö�renciler, Destek dokuyu olu�turan ö�renciler, �letim dokuyu 

olu�turan ö�renciler (Soymuk boruyu olu�turan ö�renciler, Odun boruyu olu�turan 

ö�renciler) �eklinde 5 halka olu�tururlar. Halkalar olu�turulduktan sonra ö�renciler 

çöktürülür. Karı�ık olarak doku isimleri söylendi�inde ö�renciler aya�a kalkarlar, 

gurup ö�rencileri tarafından yüksek sesle görevleri söyletilir. 

 
 
 
  3. DO�AÇLAMA 

 
 
 
Bu a�amada her dokuyu olu�turan ö�rencilerden kendi görevlerine uygun bir 

�ekilde pandomim hazırlayıp oynamaları istenir. Her grup üyesinin mutlaka oyunun 

içinde yer alması gerekti�i hatırlatılır.  

 
 
 
4. OLU�UM 

 
 
 

 Ö�rencilerden kendi hayal güçlerini çalı�tırarak çok hücreli canlılarda görevleri ile 

uyumlu yapıdaki farklı hücre gruplarının dokular oldu�unu belirten, bitki 

örneklerinde bitkilerin hücre, doku ve organlardan olu�an düzenli yapılar oldu�unu 

gösteren bir oyun hazırlayıp sergilemeleri istenir. 

 
 
 

5. DE�ERLEND�RME 

 
 
 
1. Doku neye denir? Kaça ayrılır? 

2. Bitkisel dokular nelerdir? Kavram haritası çizerek gösteriniz? 

3. Organ-Canlı organizma-Sistem-Doku-Hücre  



 98

Yukarıdaki karı�ık olarak verilmi� kavramları basitten karma�ı�a do�ru 

sıralayınız. 

4. Bitkisel dokuların isimlerini, özelliklerini ve görevlerini yazınız. 

 

(Not: Sorular oyun oynanarak cevaplandırılır. Bunun için ö�renciler halka 

olurlar. Müzik açılır. Müzik e�li�inde ö�renciler bir �apkayı teker teker ba�larına 

takarlar. Müzi�in sesi kimde kesilirse o soruyu cevaplandırır.) 

 


