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      ÖZET 

Bu araştırma, Proje Temelli Eğitim Programının (PTEP) 60-71 aylık çocukların 

boyut/karşılaştırma ve miktar kavramı gelişimlerine etkisini incelemek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışma grubunda, 2011-2012 öğretim yılında Konya ilinde bulunan 

Vesile Sağ Ergun Anaokulu‟na devam eden 40 çocuk yer almıştır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak genel bilgi formu ile Bracken (1984) tarafından geliştirilen ve 

2006 yılında 3. kez tekrar gözden geçirilen “Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı 

Formu (BTKÖ-III:A) kullanılmıştır. Ölçek deneme ve kontrol grubundaki çocuklara 

öntest olarak uygulanmıştır. PTEP ise günde yaklaşık bir buçuk saat olmak üzere 

sekiz hafta süresince uygulanmıştır. Programın uygulanmasından sonra ölçek sontest 

olarak deneme ve kontrol gruplarına, ayrıca PTEP‟in kalıcılıcılığını test etmek 

amacıyla izleme testi olarak deneme grubu çocuklara dört hafta sonra tekrar 

uygulanmıştır. Bulgular incelendiğinde, deneme grubu çocukların 

boyut/karşılaştırma ve miktar kavramı öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu, bu farklılığın ise sontest puanları lehine olduğu bulunmuştur. 

Deneme ve kontrol gruplarının boyut/karşılaştırma ve miktar kavramı sontest 

puanları karşılaştırıldığında, deneme grubu lehine anlamlı bir farklılaşma 
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bulunmuştur. Deneme grubu çocukların boyut/karşılaştırma kavramı sontest ve 

izleme testi puanları karşılaştırıldığında ise anlamlı bir farklılaşma bulunduğu 

bununda çocukların izleme testi puanlarında yaşanan düşüşten kaynaklandığı 

saptanmıştır. Miktar kavramı sontest ve izleme testi puanları karşılaştırıldığında ise 

anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı ortaya konmuştur. 
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SUMMARY 

This research was studied with the purpose of analyzing the effect of Project Based 

Instructional Program (PBIP) on size/comparison and quantity concept development 

of 60-71 month children. 40 children who attended at Vesile Sağ Ergun kindergarten 

in Konya in 2011-2012 school year were included in the workgroup. Data gathered 

through general information form and The Bracken Basic Concept Scale, Third 

Edition: Receptive (BBCS-3:R) which was developed by Bracken (1984) and 

reviewed third time in 2006. The scale was used as a pretest to the children who were 

in experimental and control group of workgroup. PBIP was applied for half an hour 

in each day during eight weeks. After the program, BBCS-III: A form was applied as 

a posttest to groups and after four weeks it was applied as a follow-up test to the 

children in experimental group. When findings were analyzed, it is found that there is 

meaningful difference between scores of pretest-posttest of size/comparison and 

quantity concept of experimental group, this difference is in favor of scores of 

posttest. Comparing scores of posttest of sizes/comparison and quantity concept of 

experimental and control groups, it was found that there was a meaningful 

differentiation in favor of experimental group. When comparing posttest and follow-
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up test of size/comparison concept scores of experimental group, it was found that 

there was a meaningful differentiation in, which was stemmed from decreasing 

follow-up scores of children. When comparing posttest and follow-up test of quantity 

concept scores, it was proved that there was not a meaningful differentiation. 
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BÖLÜM I 

GĠRĠġ 

1.1. Problem 

İnsanoğlunun hayatının ilk altı yılı, gelişimin en hızlı, en etkili, içinde 

yaşanılan çevreyle etkileşimin en fazla olduğu yıllardır. Bu yıllardaki eğitimin, 

çocuğun özellik ve ihtiyaçlarına uygun şekilde verilmesi gerekmektedir. Erken 

yaşlarda çocuğa verilen eğitimin sadece çocuk ve ailesine faydalı olmadığı, bunun 

yanı sıra toplum içinde gerekli olduğu düşüncesi, her çocuğun mümkün olduğunca 

erken yaşta eğitim alması fikrini doğurmuştur (Ural ve Ramazan, 2007). Okul öncesi 

eğitimi, çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin 

uyarıcı çevre imkanları sağlayan, onların bedensel, duygusal ve sosyal yönden 

gelişimlerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en 

iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan temel eğitim içerisinde yer alan 

eğitim sürecidir (Şahin, 2005).  

Okul öncesi eğitimin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi iyi planlanmış eğitim 

programları ile mümkün olabilir. Okul öncesi kurumlarda uygulanan eğitim 

programları, okul-çocuk-aile üçgeninde gerçekleştirilen tüm yaşantıları 

kapsamaktadır. Bu noktada önemli olan; okulun belirlediği hedeflere ulaşabildiği, 

çocuğun eğitim gereksinimlerini karşılayabildiği ve ailenin beklentilerine karşılık 

bulabildiği eğitim programlarının hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesidir. Bu da 

kaliteli eğitim programları ile sağlanabilir (Temel, Kandır, Erdemir ve Çiftçibaşı, 

2004). 

Son yıllarda eğitim alanında birçok yenilik denenmektedir. Okul öncesi 

eğitimin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kalitesinin arttırılması için bu yenilikler 

önemli fırsatlar yaratmaktadır. Bu amaçla hazırlanan eğitim programları, çocuğun 

yaş ve gelişim düzeyine uygun olarak, bulunduğu çevrenin özelliklerine, kültürüne 

ve toplumun gereksinimlerine göre çeşitlenip şekillenmektedir (Temel ve diğ., 2004). 
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Okul öncesi dönem, çocuğun aktif olarak temel kavramları kazandığı bir 

dönemdir. Okul öncesi dönemde öğrenme oldukça önemli olup, bu dönemde 

öğrenmenin temelini somut olarak kazanılan deneyimler oluşturmaktadır. Bilişsel 

yeteneklerin gelişmesi önemli ölçüde kavramların yerleşmesi ve oluşmasına bağlıdır. 

Çocuklarda kavramların yerleşmesi yavaş ve oldukça zor bir süreçtir (Ayhan ve Aral, 

2007).  

Kavramlar bilgilerin yapı taşlarını, kavramlar arası ilişkiler de bilimsel 

yapıları oluşturur (Kaptan, 1998). Kavramlar bilişsel süreçlerle öğrenilir. Davranışçı 

yaklaşımı benimseyen psikologlara göre, bireyin kavram öğrenme faaliyetlerinin 

yoğunluğu; oluşturulan kavramın doğruluğu ya da yanlışlığı; büyük ölçüde, 

çevredeki uyarıcılara ilişkin geliştirilen davranışların sonucu, içsel ve dışsal 

pekiştirece dayalıdır (Ülgen, 1995).  

Zihinsel gelişim ve dil gelişimini yakından ilgilendiren kavramlar ya da 

kavram öğrenme ile ilgili beceriler okul öncesi dönem çocukları için oldukça 

önemlidir çünkü hayatımız kavram ilişkileri üzerine kuruludur. Araştırmacılar birçok 

temel kavramın okul öncesi dönemde öğrenildiğini belirtir  (Uyanık ve Artan, 2004).  

Günümüzde 0-6 yaşta çocukların zengin uyarıcı çevrede gelişmelerinin önemi 

ve nitelikli hazırlanan okul öncesi eğitim programlarının çocuklar üzerindeki olumlu 

etkileri konusunda görüş birliği artmıştır (Kefi, 2004). 

Eğitimsel etkinliklerin amacı, çocuğun gelişiminin sağlam bir temel üzerine 

oturtulmasıdır. Çocuğun gelişimi, büyük ölçüde eğitim programlarının ve bunların 

uygulanması sırasında yer alan öğrenme ve öğretme süreçlerinin etkililiğine bağlıdır. 

Dünyada okul öncesi eğitim alanında uygulanan yaklaşımlardan birisi olan, proje 

yaklaşımlı okul öncesi eğitim programları da, gelişimsel hedefleri temel alarak 

konuların derinlemesine incelenmesini sağlamakta; böylece, bütünleştirilmiş 

etkinliklerle, konuların araç olarak kullanılmasının en güzel örnekleri sunulmaktadır. 

(Kefi, 2004, Temel ve diğ., 2004). 
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Proje yaklaşımının genel amacı, çocukları merkeze alarak, onların 

yaratıcılıklarını, çevreye karşı duyarlılıklarını, problem çözme becerilerini, olaylar 

arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmelerini, gözlem ve deney yapma,  

yardımlaşma, paylaşma, işbirliği becerilerini ve çocukların zihinsel yaşantılarını 

etkin bir öğrenme ortamında geliştirmektir. Zihin teriminin kapsamında bilgi ve 

becerilerinin yanı sıra, duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılık da bulunmaktadır. 

Piaget‟e göre okul öncesi dönemdeki eğitimde; çocuğun biliş yapılarının 

zenginleştirilmesine fırsat verecek en uygun çevreyi düzenlemek ve öğrenmesine 

rehberlik etmek gerekir. Düzenlenecek öğrenme ortamı çocuğun çevresindeki 

nesnelerle, olaylarla, arkadaşlarıyla, öğretmenleri ve diğer yetişkinlerle kolayca 

etkileşimde bulunmasına fırsat vermelidir. Küçük çocuklara uygulanacak eğitimin, 

çocukların zihinlerinin tüm kapsamını hedeflemesi gerekmektedir. Bu ise çocukların, 

sorular oluşturmasını, bilmece çözmesini, çevrelerindeki önemli konulara ilişkin 

bilinçleri artırmasını desteklemektedir (Kandır ve Erdemir, 2002; Temel ve diğ., 

2004;  Kefi, 2004). 

Proje, öğrenmeye değer bir konunun derinliğine incelenmesidir. İnceleme 

genellikle bir sınıf içindeki küçük bir grup, bazen bütün bir sınıf, nadiren de bireysel 

olarak yapılmaktadır. Proje çalışmalarının temel özelliği, çocuklar tarafından ya da 

öğretmenler tarafından önerilen bir konu hakkındaki sorulara cevaplar bulmak için 

üzerinde yoğunlaşılan bir araştırma olmasıdır. Projenin amacı, öğretmen tarafından 

ortaya atılan sorulara doğru cevap bulmaktan daha çok konu hakkında daha fazla 

bilgi edinmektir (Katz, 1994).  

Katz ve Chard (1998)‟a göre, proje çalışmaları çocukların programın diğer 

bölümleri yoluyla öğrendiklerini tamamlamakta ve bunları genişletmektedir (Akt: 

Temel, Çiftçibaşı ve Ünal, 2004). 

Bjorklund (1995)‟e göre, günümüzde pek çok deneyim okul yolu ile 

kazanılmakta ve bu deneyim çocukların gelecekteki akademik yaşantılarını olumlu 

yönde etkilemektedir (Akt:Üstün ve Akman, 2003).  
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Bracken (1998) ve Wilson (2004)‟a göre ise, okul öncesi dönemde 

kavramların kazanılması çocuğun okul başarısı açısından önem taşımaktadır. Temel 

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

eğitime başladıktan birkaç yıl sonra kazanabilmektedir (Akt: Ayhan ve Aral, 2007).   

Çocukların kavramları zamanında kazanmamış olması eğitim yaşantılarını 

olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle çocukların formal eğitime başlamadan önce 

kavram gelişimlerinin değerlendirilmesi ve çocukların bu alanda desteklenmesi 

gerekmektedir (Ayhan ve Aral, 2007).  

Okul öncesi eğitim programı çocukların bütün gelişim alanlarını desteklemek 

ve onları ilköğretime hazırlamak için uygulanan bir programdır. Bu çalışma da okul 

öncesi dönemde kavram kazanımının çocuğun okul başarısı açısından önemi dikkate 

alınarak, etkin bir öğrenme yöntemi ile kalıcı bir öğrenme sağlayan proje 

yaklaşımının anasınıfına giden 60-71 aylık çocukların kavram gelişimine etkisi 

araştırılmıştır.  

1.2. Amaç  

Bu araştırmanın genel amacı, Proje Temelli Eğitim Programı (PTEP) 60-71 

aylık çocukların kavram gelişimlerini (boyut/karşılaştırma ve miktar) etkilemekte 

midir? sorusuna cevap aramaktır. 

1.2.1. Alt Amaçlar  

Genel amaca bağlı olarak, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1.0. Deneme ve kontrol grubu çocukların boyut/karşılaştırma ve miktar alt 

ölçeği öntest sıra ortalamaları arasında anlamlı fark var mıdır? 

2.0. PTEP 60-71 aylık çocukların boyut/karşılaştırma kavramı gelişimini 

etkilemekte midir? 
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3.0. PTEP 60-71 aylık çocukların miktar kavramı gelişimini etkilemekte 

midir? 

4.0. Deneme grubu çocukların boyut/karşılaştırma ve miktar alt ölçeği 

sontest ve izleme testi sıra ortalamaları arasında anlamlı fark var mıdır? 

1.3. Denenceler  

1.1. Deneme ve kontrol grubu çocuklarının Bracken Temel Kavram 

Ölçeği-III: Alıcı Formu (BTKÖ-III:A Formu) boyut/karşılaştırma alt ölçeği öntest 

sıra ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

1.2. Deneme ve kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu miktar alt 

ölçeği öntest sıra ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

2.1. Deneme grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu boyut/karşılaştırma alt 

ölçeği öntest-sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 

2.2. Kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu boyut/karşılaştırma alt 

ölçeği öntest-sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

2.3. Deneme ve kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu 

boyut/karşılaştırma alt ölçeği sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 

3.1.  Deneme grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği öntest-

sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 

3.2. Kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği 

öntest-sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

3.3.  Deneme ve kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu miktar alt 

ölçeği sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 



6 

 

 

 

4.1.   Deneme grubu çocukların BTKÖ-III:A Formu boyut/karşılaştırma alt 

ölçeği sontest sıra ortalamaları ile boyut/karşılaştırma alt ölçeği izleme testi sıra 

ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur.  

4.2. Deneme grubu çocukların BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği 

sontest sıra ortalamaları ile miktar alt ölçeği izleme testi sıra ortalamaları arasında 

anlamlı fark yoktur.  

1.4. AraĢtırmanın Önemi  

Okul öncesi dönemde kazanılan davranışlar, bilgiler ve yetenekler bireyin 

ileriki yaşamına temel oluşturmaktadır. Okul öncesi dönemde birey gelecek 

yaşantılarının alt yapısını oluşturduğundan aynı zamanda bu dönemde çocuğun 

öğrenme hızı, algılama kabiliyeti yüksek olduğundan zengin uyarıcılı bir çevre ve 

eğitim programları ile gelişim alanları desteklenmelidir. Bütün gelişim alanlarının 

hızlı bir gelişim gösterdiği bu dönemde çocuğun kavram kazanımı da hızlı bir 

gelişim göstermektedir. Bu nedenle gelişimin kendiliğinden oluşmasını beklemek 

yerine destekleyici program hazırlamak ve uygulamak gerekmektedir. 

Yapılan araştırmanın sonucu ile; 

1) Okul öncesi eğitimde kavram gelişimine yönelik eğitim 

programlarının düzenlenmesinde etkin rol oynayacağı, 

2) Eğitimcilere araştırma bulguları doğrultusunda çocukların gelişim 

alanlarını destekleyici programlar hazırlamada rehber olacağı, 

3) İleride yapılacak araştırmalar için bir çıkış noktası oluşturulabileceği 

ümit edilmektedir. 
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1.5. Sayıltılar  

Bu araştırmada aşağıdaki sayıltılar kabul edilecektir. 

a) BTKÖ-III:A Formu‟nun araştırmada örneklem grubunu oluşturan altı 

yaş çocuklarının kavram gelişimlerini ölçeceği, 

b) Araştırma örneklemini oluşturan çocukların kendilerine verilen ölçeklere 

içtenlikle ve yansız cevap verecekleri, 

c)  Araştırma örneklemini oluşturan çocukların normal zihinsel gelişime sahip 

oldukları kabul edilmiştir. 

1.6. Sınırlılıklar 

Bu araştırma,  

1. BTKÖ-III:A Formu‟ndan elde edilen verilerle, 

2. Ulaşılabilen Türkçe ve yabancı kaynaklarla, 

3. Anasınıfına devam eden altı yaşındaki çocuklarla sınırlıdır. 

1.7. Tanımlar 

Okul Öncesi Eğitim: Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne 

kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli roller 

oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük 

ölçüde şekillendiği gelişim ve eğitim süreci olarak tanımlanabilir (Aral, Kandır ve 

Can Yaşar, 2000). 

Kavram: İnsan zihninde anlamlanan farklı obje ve olguların değişebilen ortak 

özelliklerini temsil eden bir bilgi formu/yapısıdır (Ülgen, 2004). 
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Proje Yaklaşımı: Öğrenmeye değer bir konunun derinlemesine 

araştırılmasıdır (Demirhan ve Demirel, 2003). 
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BÖLÜM II 

ARAġTIRMANIN KURAMSAL ve KAVRAMSAL TEMELĠ 

2.1. Piaget’in BiliĢsel GeliĢim Kuramı 

Piaget bilişsel gelişimi dört döneme ayırmıştır. Bunlar;  

1. Duyu motor dönemi (0-2 yaş), 

2. İşlem öncesi dönem (2-7 yaş),  

3. Somut işlemler dönemi (7-11 yaş), 

4. Soyut işlemler dönemi (11 yaş ve üzeri) dir.  

Piaget tüm çocukların bu gelişim aşamalarını değişmeyen bir sıra ile 

geçirmesi gerektiğine inanmaktadır. Çocuk bir gelişim dönemini atlayarak ya da 

önceki bir aşamaya gerileyerek diğerine geçemez. Ancak çocukların gelişim 

dönemlerine girme ve tamamlama yaşları birbirinden farklılık gösterebilir (Arı, 

2005; Senemoğlu, 2004; Sigelman ve Rider, 2012). 

2.1.1. Duyu Motor Dönemi (0-2 yaĢ) 

Piaget, bebeğin keşif çabası sırasında dış dünyayla duyu organları ve 

nesnelerle etkileşim kurduğu ilk döneme “duyu-motor” dönemi adını verir. Bu 

dönem çocukların dünyayı öğrenmeye başladıkları hızlı bir gelişimin yaşandığı 

evredir (Küçükkaragöz, 2004; Charlesworth, 2012).  

Bu dönem boyunca çocuk yeni doğmuş çaresiz bir bebekten, yürüyen ve 

konuşan bir çocuğa dönüşür, duyu ve motor hareketleri baskındır. Çocuklar, 

dokunma, tatma, görme, duyma, koklama ve kas hareketleri gibi tüm duyu 

yeteneklerini kullanırlar.  Bu ilk dönemde çocuklar araştırmacıdırlar ve temel beceri 
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ve kavramları öğrenmek için duyu ve motor yeteneklerini kullanmak üzere fırsatlara 

ihtiyaç duyarlar (Oakley, 2004; Charlesworth, 2012).  

Piaget‟e göre bebeklik sürecindeki bir diğer başlıca bilişsel gelişim, çocuğun 

görünür ya da diğer duyu organlarıyla algılanabilir olmasalar da nesnelerin ve 

insanların var olabileceğini bilmeye başladıkları nesne kalıcılığıdır. Bir oyuncak,  

battaniye altına gizlendiğinde, bebek tarafından araştırılır, aranır. Nesne 

kalıcılığından önce, bebekler kaybolan oyuncağı aramamaktadırlar. Aynı zamanda 

bu dönemde çocuklar renk, şekil ve boyut gibi özelliklerini edindikleri bilgileri 

kullanarak nesneleri tanımlamayı öğrenir ve nesne tanıma yeteneklerini de 

geliştirirler. Çocuklar duyu motor evresinin sonlarına yaklaştıklarında iki önemli 

gelişme daha olur. Bunlardan birisi “belleğin” gelişmesi diğeri ise “düşünmenin” 

başlangıcıdır. Bebeğin zihninde nesnelerin süreklilik kazanması belleğin oluşmaya 

başladığının ilk habercisidir. Örneğin parkta gördüğü bir tepinme davranışı evde 

taklit etmeye başlarlar. Düşünmenin başlangıcında ise temsili düşüncelerle meşgul 

olabildikleri bir seviyeye ulaşırlar; yani aceleci bir şekilde hareket etmek yerine, bir 

probleme atlamadan önce çözümünü düşünebilirler (Puckett ve Diffily, 2004; Arı, 

2005; Charlesworth, 2012). 

2.1.2. ĠĢlem Öncesi Dönem (2-7 yaĢ) 

Piaget‟in teorisindeki ikinci dönem olan işlem öncesi dönem, 2 yaşından 7 

yaşına kadar devam eden işlemlerin yapılmadığı ancak işlemlerin yapılabilmesi için 

gerekli bilişsel yapıların kazanıldığı dönemdir. İşlem öncesi dönemindeki çocuklar, 

problem çözümünde planlı ve daha esnek olmalarına izin veren sembollerle 

düşünürler. Sözcük ile nesne arasındaki ilişkiyi anlayan çocuklar, önlerine açılan 

yeni dünyayı keşfetmeye başlarlar. Bu çocuklar düşüncelerinde bencildirler. 

Herkesin dünyayı kendileri gibi gördüklerine inanırlar (Aslan, 2008; Küçükkaragöz, 

2004; Martin ve Fabes, 2009).  

İşlem öncesi dönemin başlarında dil hızla gelişmeye devam eder ve konuşma, 

artarak devam eden kavram bilgisini ifade etmede kullanılmaya başlar. Çocuklar, 
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büyük ve küçük (boyut), hafif ve ağır (ağırlık), kare ve daire (şekil), geç ve erken 

(zaman), uzun ve kısa (uzunluk) gibi kavram terimlerini kullanmaya başlarlar. Dili 

kullanma yeteneği bu dönem süresince ortaya çıkan sembolik davranışlardan bir 

tanesidir (Charlesworth, 2012). 

Bu yaşta sembolik oyun sıkça gözlenir. Bu; rakamlar, harfler ve yazılı 

kelimeler gibi daha sonraki soyut sembollerin anlaşılabilmesinin temelini oluşturur. 

Bu dönemde mantık yürütmede tümevarım ya da tümdengelim yollarını 

kullanamazlar. Mantıkları değişken ve yüzeyseldir. Tek yönlü düşünürler. Örneğin 

kedi dört bacaklı ve tüylü küçük bir hayvandır. Bu da dört bacaklı, küçük ve tüylü bir 

hayvan, o halde bu da kedidir diyebilirler (Senemoğlu, 2004; Charlesworth, 2012).  

Nesneleri biçimlerine ya da renklerine göre sınıflayabilirler fakat ilişkilerinin 

tam olarak farkında değildirler. Bunun sebebi henüz üst düzey sınıflama 

yapamamalarıdır (Senemoğlu, 2004). 

Korunum henüz gelişmemiştir. Örneğin, aynı miktarda sıvıyı bir ince-uzun, 

bir de kısa ve geniş bir bardağa koyduğumuzda işlem öncesi dönemindeki çocuklar 

uzun bardakta daha çok su olduğunu çünkü “onun daha uzun olduğunu” söyler, eğer 

top şeklindeki bir kil yılan formuna sokulursa daha az kil olduğunu çünkü “onun 

daha ince olduğunu”, küme halindeki bozuk paralar etrafa saçıldığında ise şimdi 

daha az bozukluk olduğunu düşünürler. Materyallerin fiziksel düzenleri 

bozulduğunda, işlem öncesi dönemindeki çocuklar o şekillerin asıl resmini 

kafalarında tutamazlar. Tersine çevrilebilirlik ve korunumun kazanılmamış olması bu 

dönemin önemli karakteristik özelliğidir. İşlem öncesi dönem sürecinde çocuklar 

korunum kavramının temelini oluşturan sayı sayma, birebir eşleştirme, şekil,  alan ve 

karşılaştırma kavramları ile ilgilenmeye başlar,  aynı zamanda sıralama ile 

sınıflandırma üzerinde de çalışırlar (Senemoğlu, 2004; Charlesworth, 2012; 

Charlesworth ve Lind, 2010). 
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Animizm, bu dönemin bir diğer özelliğidir. Çocuklar yaşayan ve yaşamayan 

nesneler arasında ayrım yapamazlar. Bu karmaşaya animizm denmektedir 

(Küçükkaragöz, 2004). 

2.1.3. Somut ĠĢlemler Dönemi (7-11 yaĢ) 

Piaget‟e göre çocuklar 7 yaşlarında somut işlemler dönemine giriş yaparlar.  

12 yaşına kadar devam eden somut işlemler döneminde çocuklar, yetişkin mantığı 

kapasitesine erişme konusunda ipuçları verirler. Ancak, düşünce, süreç ve 

işlemlemeleri, genellikle soyut ifadelerden çok somut ifadeleri içerir. Bu durum, 

neden bu dönemdeki çocukların düşüncelerine “somut” dendiğini açıklamaktadır 

(Rathus, 2011).  

Somut işlemler döneminde işlem öncesi döneme göre dilin öğrenilmesinde, 

sosyalleşmede ve özellikle düşünme süreçlerinde önemli ilerlemeler olur. Somut 

işlemler döneminde gerçekleşen iki bilişsel ilerleme vardır; tersine çevirebilirlik ve 

sınıflandırma. Bu dönemde tersine çevirebilirliği anlayan bir çocuk, eğer yöntem 

tersine çevrilirse (uzun/ince ve kısa/geniş bardak örneği) miktarın aynı kalacağı 

gerçeğini düşünebilir (Küçükkaragöz, 2004; Levine ve Munsch, 2010). 

Somut işlemler döneminde, çocuklar artık sadece başlangıç ve bitiş 

durumlarında değil, bir şeylerin süreç içinde nasıl değiştiğine dikkat etmeye 

başlarlar. Ayrıca nesneleri hiyerarşik olarak kavramsal özelliklerine göre sınıflama 

yeteneği, somut işlemler döneminin merkezine oturmaktadır (Levine ve Munsch, 

2010). 

2.1.4. Soyut ĠĢlemler Dönemi (11 yaĢ ve üzeri) 

Soyut işlemler dönemi 11 yaştan yetişkinliğe kadar olan dönemi kapsar. Artık 

zihinsel işlemler sadece somut nesnelere değil, aynı zamanda tamamen eylemsel ve 

soyut durumlara, gerçeğe yakın ihtimallere ve şimdiye olduğu kadar geleceğe de 

uygulanabilmektedir (Hardy ve Heyes, 1999; Miller, 2011). 
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Çocuklar bu dönemde soyut problemleri çözmeye ve soyut kavramları 

anlamaya başlarlar. Problemi düzeltmeye başlamadan önce çözümünü hayal 

edebilirler. Piaget‟e göre bu çocuğun soyut işlemler dönemine ulaşmış olduğunun 

göstergesidir. Bu dönemde çocuklar aynı zamanda çeşitli fikir, değer ve inançları 

geliştirmeye başlarlar. Toplumun yapısıyla, felsefesiyle politikasıyla ilgilenir, 

değerler sistemi örgütlemeye yönelirler (Charlesworth and Lind, 2010; 

Küçükkaragöz, 2004; Senemoğlu, 2004). 

2.2. Vygotsky’nin BiliĢsel GeliĢim Kuramı 

Vygotsky‟nin kuramı üç anahtar faktör üzerinde odaklanmıştır. Bunlar kültür, 

dil ve yakınsak gelişim alanıdır (Oakley, 2004). 

2.2.1. Kültür 

Vygotsky kültürün ve sosyal çevrenin çocukların bilgiyi 

yapılandırmalarındaki hayati parçalar olduklarını düşünmektedir. Çocuk sadece 

başkalarıyla olan ilişkileriyle değil, şarkılar, dil, sanat ve oyunlar gibi kendi 

kültürünün elementleri ile de öğrenir. Çocuğun gelişimi, ait olduğu kültürü hem 

yansıtır hem de özümser (Oakley, 2004). 

2.2.2. Dil 

Vygotsky‟e göre, dil öğrenme sürecinde merkezi bir öneme sahiptir. Dil 

gelişimi ve bilişsel gelişim arasında belirgin bir ilişki vardır. Bir bireyin 

düşüncelerini organize edebilmesinde dil bir zorunluluktur. İki yaşından itibaren 

bilişsel gelişimin kısmende olsa dil tarafından kontrol edildiğini ileri sürmektedir. 

Vygotsky dil gelişiminin kültür ile mümkün olabileceğini düşünür. Ona göre dil 

öğrenimi sosyal süreçler ve kültürün etkisiyle mümkün olabilmektedir (Oakley, 

2004). 
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2.2.3. Yakınsak GeliĢim Alanı 

Vygotsky‟nin en popüler kuramlarından biri yakınsak gelişim alanıdır. 

Vygotsky, yakınsak gelişim alanını çocuğun gerçek gelişim seviyesi ve potansiyel 

gelişimi arasındaki boşluğu kuşatan bir oluşum olarak tanımlamaktadır. Çocuklar 

kendi yakınsak gelişim alanlarını ya bağımsız olarak ya da bir yetişkinin işbirliği ve 

geri bildiriminin sağladığı destek sayesinde problem çözme etkinlikleri aracılığıyla 

ortaya koymaktadırlar. Vygotsky çocuğun en ideal öğrenmesinin yakınsak gelişim 

alanında çalışırken gerçekleştiğine ve böylece bağımsız olarak hareket etmek için 

kısmen çok güç bir aktiviteye katıldığına inanmaktadır. Çocukların bilişsel 

gelişimlerinin ebeveynleri, öğretmenleri ve daha büyük çocuklar ve başkaları dahil 

daha becerikli ve daha uzmanlaşmış insanlarla kurdukları etkileşimin sonucu 

olduğunu ileri sürmektedir (Cohen ve Cowan, 2008; Küçükkaragöz, 2004). 

2.3. Okul Öncesi Dönemde Kavram GeliĢimi 

Kavramlar, bireyin düşünmesini sağlayan zihinsel araçlardır ve fiziksel-

sosyal dünyayı anlamamızı ve anlamlı iletişim kurmamızı sağlarlar. Kavramlara 

sahip olmayan bir yetişkinin düşünmesi, bir bebeğin düşünmesi gibi duyusal 

algılamalarıyla sınırlıdır. Kısaca kavramlar, düşünme için gereklidir. Kavramları 

anlama ise, ilkeleri anlama, problem çözme ve dünyayı anlamak için gereklidir. 

Zihinsel hayatın yapı taşı olarak görülen kavramlar, bireyin dünyasını işlevsel 

birimlere bölmeye hizmet etmektedirler. Kavram, benzer özellikleri paylaşan nesne, 

görüş ve olaylara verilen ortak isimdir (Senemoğlu, 2004; Gelman, 2006; Manocha 

ve Narang, 2008; Şimşek, 2006). 

Ülgen (2004), kavramı insan zihninde anlamlanan, farklı obje ve olguların 

değişebilen ortak özelliklerini temsil eden bir sözcükle ifade edilen bilgi formu yapısı 

olarak tanımlamıştır.  

Cüceloğlu (1998) ise kavramı aralarında belirli özellikleri paylaşan bir grup 

nesne veya olaya verilen sembol olarak ifade etmiştir.  
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Morgan (1995), kavramı bir uyarıcı durumunun belirli bir ya da fazla 

özelliğinin soyutlanmasıdır olarak açıklamıştır. 

Arı (2005)‟ya göre kavram, pek çok açıdan farklı olabilen nesnelerin ortak 

özelliğidir. 

Yaşamın ilk birkaç yılı çocukların bilgi durumlarındaki miktar ve çeşitlilikte 

yaşanan şaşırtıcı artış sebebiyle dikkat çekicidir. Erken çocukluk, çocukların temel 

kavramları kazanmada etkin olarak meşgul oldukları bir dönemdir. Okul öncesi 

dönemde çocuklar temel kavramları öğrenir ve kullanmaya başlarlar (Gelman, 2006; 

Charlesworth ve Radeloff, 1991). 

Temel kavramlar, çocukların kendi dünyaları hakkında sahip oldukları kurucu 

nitelikteki kavramsallaştırmalar veya anlamlandırmalar ile temel nitelikleri yani 

dünyadaki renkleri, dokuları, yönleri, boyutları, miktarları ve daha fazlasını 

betimlemektedir. Bu tür kavramlar, çocukların çevrelerine adapte olabilmeleri, etkili 

iletişim kurabilmeleri ve kendilerini güvende hissedebilmeleri için yardımcı olacak 

ana kelimeleri ögretmenin esasını oluşturmaktadır (örneğin; küçük bir çocuğa Sıcak! 

kavramını öğretme) (Bracken ve Shaughnessy, 2003). 

Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak büyümeleri gibi, kavramları da 

büyür ve gelişir. Kavram gelişimi akademik başarıyla yakından ilgilidir fakat birçok 

temel kavram tipik olarak, kasıtlıdan çok tesadüfen öğrenilir (Charlesworth ve 

Radeloff, 1991; Bracken ve Shaughnessy, 2003).  

Kavram gelişimi bebeklikte başlar. Bebek meraklıdır, duyularıyla dünyayı 

keşfeder.  Bakar, dokunur, koklar, duyar ve tadar. Çevresindeki her şeyi bilmek ister. 

Boyut, ağırlık, şekil, zaman ve boşluk ile ilgili fikirleri öğrenmeye başlar. Çocuk 

emeklemeyi, ayakta durmayı ve yürümeyi öğrendikçe kendi başına keşfetmede 

özgürdür ve düşünmeyi öğrenir. Küçük çocuklar emeklemeyi bırakıp anaokulu ve 

anasınıfı dönemlerine giriş yaptıklarında, keşif yeni durumlarla başa çıkmanın ilk 

adımı olarak devam eder. Bununla birlikte bir soruya cevap verebilmek için bilgileri 
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biriktirmek ve düzenlemek için temel kavramları kullanmaya da başlarlar 

(Charlesworth ve Radeloff, 1991). 

Temel kavram edinimini gelişimini sağlama, değerlendirme ve müdehale 

etme, erken çocukluk eğitiminin önemli yönlerindendir (Bracken ve Shaughnessy, 

2003). 

Bilişsel gelişim alanının en önemli konularından biri olan kavram öğrenme, 

nesneleri veya olayları ortak özelliklerine göre sınıflandırma becerisini oluşturma 

sürecini ifade eder (Genç, 2008). 

Çocukta algısal uyarıcıları düzenleme yeteneği geliştikçe, kavramlar 

öğrenilmeye başlar. Çocuklarda kavramların yerleşmesi yavaş ve oldukça zor bir 

süreçtir. Okul öncesi dönemde çocuğun kavramları özellikle kendi deneyim ve 

etkinlikleri ile belirlenir. Bu nedenle ilk başta kavramların basitliği ve nesnenin 

algısal özellikleri ile yakından ilişkilidir. Kavramlar, somut ya da soyut olabilirler. 

Çocukta kavramların gelişmesi somuttan soyuta doğru bir gelişim gösterir ve somut 

düşünmeden soyut düşünmeye doğru bir yol izler (Arı, Üstün ve Akman, 1995). 

Okul öncesi dönem çocukların ilk kavramları basit ve nesnenin algılanan 

özellikleri ile yakından ilişkilidir. Zamanla çocuklar akıl yürütme yeteneklerini 

kullanarak kavramsal analizler yapabilmekte ve çocukların bilgileri algısaldan 

kavramsala bir değişme göstermektedir (Aktaş, 2006). 

2-4 yaş, çocukta kavramların belirtilerinin ortaya çıktığı dönemdir. 4 yaşına 

doğru çocuklar “bir”, “iki”, “üç”, “az” ve “çok” sözcüklerinin anlamını bilirler. 4-7 

yaş arası çocuklar sezgiye dayanarak azlığı ve çokluğu anlayabilirler (Arı, Üstün ve 

Akman, 1995). 

Çocukların günlük faaliyetlerini izlediğimizde kavramların yapılandırıldığını 

ve kullanıldığını gözlemleyebiliriz. Örneğin; 



17 

 

 

 

 Birebir eşleştirme: masadaki her çocuğa birer elma dağıtma, delikli 

tahtaya tahta çivileri yerleştirme, bloklardan yapılmış her bir garaja bir araba koyma. 

 Sayı sayma: kuruş bankasındaki kuruşları sayma, masadaki çocukların 

ihtiyacı olan pipetlerin sayısı, taş koleksiyonundaki taşların sayısı.  

 Sınıflandırma: kare şeklini bir kümeye, daire şeklini bir diğerine 

yerleştirmek, arabaları bir garaja, kamyonları bir başka garaja koymak. 

 Ölçme: bir kutudan diğerine kum, su, pirinç veya diğer materyalleri 

dökmek (Lind, 1998). 

2.4. Okul Öncesi Dönemde Kavram Kazanımı 

Kavramlar, çocukların çevreye etkin katılımlarıyla kazanılmaktadır. 

Çevrelerini keşfederken, etkin olarak kendi bilgilerini de inşa etmektedirler. 

Çocuklar belirli öğrenme deneyimleri içinde bulunurlar ve bu deneyimler doğal, yarı-

yapılandırılmış ve yapılandırılmış olarak nitelendirilebilmektedir. Bu deneyimler 

etkinliğin çocuğun ya da yetişkinin kontrolünde olmasına bağlı olarak değişiklik 

gösterir. 

Tablo 1.  Vurgulanan Etkinlik Çeşitleri 

 

 Doğal  

 Yarı-yapılandırılmış 

 Yapılandırılmış  

 Çocuk/çevre 

 Çocuk/çevre/yetişkin 

 Yetişkin/çocuk/çevre 

   
   (Charlesworth and Radeloff, 1991) 

2.4.1. Doğal Deneyimler 

Doğal deneyimler, günlük etkinliklere devam ederken çocuk tarafından 

kendiliğinden başlatılır. Bu deneyimler çocuklar için duyu motor dönemi süresince 

öğrenmenin başlıca yoludur. Doğal deneyimler aynı zamanda daha büyük çocuklar 

için de değerli bir öğrenme biçimi olabilir. Doğal deneyimler sırasında yetişkinin 

rolü, çocuğa ilginç ve zengin bir çevre sağlamaktır. Yani, çocuğun bakacağı, 



18 

 

 

 

dokunacağı, tadacağı, koklayacağı ve işiteceği çok sayıda uyarıcı bulunmalıdır 

(Charlesworth ve Radeloff, 1991). 

2.4.2. Yarı-yapılandırılmıĢ Öğrenme Deneyimleri 

Yarı-yapılandırılmış öğrenme deneyimleri çocuk doğal deneyimlerle 

meşgulken yetişkin tarafından başlatılır. Bu deneyimler belirli bir zaman için 

önceden planlanmış etkinlikler değillerdir. Bunlar yetişkinin deneyimleri esnasında 

veya içgüdüsel olarak harekete geçme vakti hissedildiğinde ortaya çıkarlar. Örneğin, 

çocuk yardıma ihtiyaç duyabilir veya bir problemi çözmede doğru yoldadır ama 

küçük bir ipucuna ya da cesaretlendirmeye ihtiyaç hissediyor olabilir. Bu, yetişkinin 

kafasında pekiştirilmesi gereken bazı kavramlar olduğunda ya da öğretilebilir 

anlardan yararlanmak istediğinde de ortaya çıkabilir. Yarı-yapılandırılmış öğrenme 

deneyimleri öğretim için şans eseri bir fırsat olarak ortaya çıkabilmektedir 

(Charlesworth ve Radeloff, 1991). 

2.4.3. YapılandırılmıĢ Öğrenme Deneyimleri 

Yapılandırılmış deneyimler, daha önceden planlanmış etkinliklerdir. Bireysel 

olarak ya da küçük veya büyük gruplarla belirli ya da uygun zamanda yapılabilirler 

(Charlesworth ve Radeloff, 1991). 

2.5. Kavram Öğrenme ve AĢamaları 

Kavram öğrenme birey dünyaya geldiğinde başlar, ölünceye kadar devam 

eder. Çocuklar genel anlamda, kavramların örneklerini rastlantısal olarak tecrübe 

edinerek öğrenirler. Kavram öğrenmenin planlı biçimde öğretimi okullarda 

gerçekleşir. Bruner (1956)‟ya göre kavram öğrenimi bir sınıflandırma biçimidir. Ona 

göre,  sınıflandırmanın iki unsuru vardır; “kavram oluşturma” ve “kazanımı” (Ülgen, 

2004; Akt. Prabhakaram ve Rao, 2006). 
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 Kavram oluşturma ve kazanımı düşünme süreçleri açısından birbirinden 

önemli bir şekilde farklılık gösterir ve buna bağlı olarak farklı öğretme yöntemleri 

gerektirirler (Mangal ve Mangal, 2009). 

2.5.1. Kavram OluĢturma 

Kavram oluşturma gözlenen olguları seçerek anlamlı bir şekilde sınıflandırma 

sürecidir. Birey gözlemlerini dikkate alarak kavramlar olarak adlandırılan sınıflar 

oluşturur. Kavram oluşturmada anlamlı görünen sebeplere dayanarak kavram 

örnekleri birlikte kategorize edilirken, kavram kazanma da ise olumlu ve olumsuz 

örnekler ayırt edilir. Buna göre, kavram oluşturma, kavram kazanma sürecinde esas 

adımdır denilebilinir (Prabhakaram ve Rao, 2006).  

Deneyimler veya herhangi bir biçimde gerçekleşen öğrenme kavram 

oluşturma sürecinin başlangıç noktasıdır. Algılarımız, hayali deneyimlerimiz, 

kendiliğinden gerçekleşen veya yapılandırılmış öğrenmelerimiz nesne, kişi ve 

olayları zihinsel simgeler haline getirebilmemize fırsat sağlamaktadır. Kavram 

oluşturma sona ermeyen bir süreçtir. Yeni deneyimlerin ve öğrenmenin kazanımı ile 

var olan kavramlarımız değişmeye devam etmektedir (Mangal, 2007). 

2.5.2. Kavram Kazanma 

Kavram kazanma kavramlara anlam vermeye ya da nitelik denen ortak 

özellikleri arayarak kavram yapılandırmaya yardım eden tümevarımsal bir süreçtir. 

Kavram kazanımında çocuk benzeyen örnekleri karşılaştırır ve onları benzemeyen 

örneklerle mukayese eder (Monet ve Rolheiser, n.d.). 

Temelde kavram oluşturma farklılıkları benzerden ayırarak benzerlerden 

genelleme yapma işlemine dayanırken, kavram kazanma ayrıştırma işlemine dayanır. 

Kavram oluşturma tanımsal bilgi, kavram kazanma ise, işlemsel bilgi ile ilgilidir. 

Kavram kazanmada, olumlu ve olumsuz örnekler sınanır ve özelliklerine göre 

araştırılır. Her bir örnek, nitelik denen kendi temel özelliği açısından tanımlanabilir 

ve her bir niteliğin bir nitelik değeri vardır. Eğer kavram “elma” ise, her meyve bir 
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örnek olabilir. Ama burada armutlar ve portakallar olumsuz, elmalar olumlu 

örneklerdir. Bu yüzden renkler bir nitelik, sarı veya kırmızı olmaları ise nitelik 

değerleridir (Ülgen, 2004; Mangal, 2007). 

Örneğin, turunç, portakal, mandalina gibi meyvelerin ortak niteliklerinden 

genellemeyle turunçgil kavramına ulaşılır. Portakal ve mandalinanın birbirine 

benzerlikleri yanında, koku, renk, tad, büyüklük, şekil gibi özelliklerinin de 

ayrılıkları vardır. Mandalinalara özgü olup portakallara özgü olmayan özellikler 

görülebildiğinde, turunçgil meyvelerin bir grubu mandalinalar kategorisinde toplanır. 

Böylece zihnimizde geliştirdiğimiz kavram mandalina olur. Kavram kazanmada 

ayırım süreci genelleme süreci kadar önemlidir. Ayırımları yapabilmek genelleme 

yapmak kadar kolay değildir. Ayırımlar kavramlarımızda netleşmeye ve 

bilgilerimizde kesinleşmeye götürür. Ayırımlara ulaşılmayan hallerde 

kavramlarımızın anlamı genel kalır, bazan da hatalı olur (Çepni, Ayas, Johnson ve 

Turgut, 1997).  

2.5.3. Kavramların Özellikleri 

Kavramlar kendi içinde kategorilere ayrılır: Kavramlar, diğer obje ya da 

fikirler gibi kategorize olabilirler ve isimlendirilebilirler. Çünkü kavramın türü nasıl 

öğretileceğini belirler. Kavramların değişik sınıflama biçimleri vardır. Kavramlar 

genellikle somut ve soyut olmak üzere iki gruba ayrılır. Somut kavramlar, 

gözlemlenebilen ya da fiziksel olarak beş duyu organı yoluyla algılanabilen 

kavramlardır. Soyut kavramlar, benzer bazı özellikleri paylaşmakla birlikte, söz 

konusu özellikleri düşünsel ya da tanımsal nitelik gösteren kavramlardır. Bunları 

kolayca ayırt edebilmek için kuramsal yönden bir tanım yapılmış olması ve bu 

tanımın zihinsel açıdan kafada canlandırılabilmesi gerekmektedir (Erden ve Akman, 

1996; Şimşek, 2006).  

Kavramlar farklı şekillerde de sınıflandırılabilmektedir. Örneğin nesnesel 

kavramlar, insanların kendi çevrelerinde bulabilecekleri fiziksel varlıkları ya da 

nesneleri sınıflamak için kullanılan kavramlardır. İlişkisel kavramlar ise, nesnesel 
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kavramlar arasındaki ilişkileri betimlemek üzere kullanılan ve çoğunlukla sözel 

bilgilerden oluşan önermelerdir. Örneğin, “su” bir nesnesel kavramdır, ama suyun 

ısıtılması sonucunda ortaya çıkan “buharlaşma” bir ilişkisel kavramdır (Şimşek, 

2006).  

Bir kavram, gerçekte birçok şeyin ortak adı olmakla birlikte, aslında kendisi 

de başka şeylerin bir parçasıdır. Üst kavram, kavram yapılandırılması içinde en 

tepede olan ve en geniş kapsamlılığı gösteren kavramlara verilen addır. Bu 

kavramların bir alt düzeyini, küçük bir bölümünü ya da özel bir parçasını oluşturan 

kavramlar ise alt kavram olarak tanımlanmaktadır. “Ulaşım araçları” bir üst 

kavramdır. Ulaşım araçları kategorisi içinde hava, kara ve deniz taşıtları birer alt 

kavramdır (Şimşek, 2006).  

Kavramları sınıflandırmanın diğer bir yolu kural yapısına göre 

sınıflandırmadır. Bu sınıflamaya göre kavramlar sabir kurallı, değişken kurallı ve 

kural yapısı ilişkiye bağlı olmak üzere üçe ayrılır. Örneğin “ada” sabit kurallı bir 

kavramdır. Bir yerin ada olarak nitelendirilebilmesi için, nispeten küçük bir kara 

parçasının etrafının su ile çevrili olması gerekir. Bu kurala uygun olan her yer ada 

olarak adlandırılır. Aynı şekilde üçgen, prizma gibi kavramlarda sabir kurallıdır 

(Erden ve Akman, 1996). 

Değişken kurallı kavramlar ise daha esnektir; değişik kuralları ve özellikleri 

vardır. Örneğin “penaltı” buna örnek gösterilebilir. Futbol oyununda belli bir 

pozisyonun penaltı olarak nitelendirilmesi için çeşitli koşullar vardır. Hatta bazı 

durumlarda bu koşullar tartışma konusu olabilir. “Zaman”, “mesafe” gibi kavramlar 

ise, kuralı bir ilişkiye bağlı olan kavramlardır (Erden ve Akman, 1996). 

Kavramlar örnekleri ve örnek olmayanları ile öğrenilir: Kavram 

öğretiminde, örneklerin yanı sıra kavrama örnek olmayanların da verilmesi, 

kavramın diğer kavramlardan ayırt edilmesini ve kavramın içine giren örneklerin 

daha iyi anlaşılmasını sağlar. Örneğin, gelişmiş ülke kavramına Amerika iyi bir 

örnekken, Sudan örnek olmayan ülke olarak gösterilebilir (Erden ve Akman, 1996).  
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Kavramlar sosyal çevreden etkilenirler: Sabit kurala dayalı kavramlar 

sosyal çevreden fazla etkilenmezken; özellikle değişken kurallı ve kuralı ilişkiye 

dayalı kavramlar toplumsal yapıya ve çevreye göre değişir. Örneğin, zenginlik 

kavramı o toplumun zenginliğine bağlı olarak anlam kazanır (Erden ve Akman, 

1996). 

Kavramların isimleri ve tanımları vardır: Örneğin etrafı su ile çevrili 

göreli olarak ufak kara parçası ada olarak adlandırılır. Kavramın ismi “ada”, tanımı 

“etrafı su ile çevrili göreli ufak kara parçasıdır”. Kavramın ismi dil ile ilgilidir. Her 

dilde aynı kavram farklı biçimlerde isimlendirilir. Ancak tanım evrenseldir. Bu 

nedenle, bir öğrencinin kavramın adını söylemesi, o kavramı bildiğini göstermez 

(Erden ve Akman, 1996). 

Kavramların kritik ve kritik olmayan özellikleri vardır: Kavramlar 

betimlenmelerine ve tanımlanmalarına yardımcı olan bazı özelliklere sahiptir. Bir 

kavramı diğer kavramlardan ayırt eden ve tüm örneklerinde bulunan özelliklerine 

kritik özellikler denir. Örneğin eşkenar üçgeni diğer üçgenlerden ayıran ve tüm 

eşitkenar üçgenlerde bulunması gereken özellik, kenarlarının eşit olmasıdır. Buna 

karşılık eşkenar üçgenini büyüklüğü kritik bir özellik değildir (Erden ve Akman, 

1996). 

2.6. Okul Öncesi Dönemde Matematikle Ġlgili Temel Kavramlar  

Çocuklarda matematikle ilgili fikirler formal eğitime başlamadan çok önce 

gelişir çünkü matematik günlük hayatımızın önemli bir parçasıdır (Akman, 2002; 

Pound, 1999). 

Az- çok, çıkarma, şekil, boyut, konum, yapı, mekan gibi sezgi yolu ile 

öğrenilen gündelik matematiksel bilgiler çocuğun bilişsel gelişiminin önemli hatta 

kaçınılmaz belirleyicileridir (Ginsburg, Cannon, Eisenband ve Pappas, 2006). 

Matematik, çocukların çevrelerindeki dünyayı anlamlandırmalarına ve 

fiziksel dünyayı keşfetmelerine yardım eder. Miktarları karşılaştırırlar, örnekler 
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bulurlar, alanda yer değiştirirler ve uzun siyah bloktan oluşan bir binayı dengede 

tutmak veya bir kase dolusu krakeri oyun arkadaşıyla adilce paylaşmak gibi gerçek 

problemlerle boğuşurlar (Fromboluti ve Rinck, 1999; NAEYC, 2002). 

2.6.1. Sayı, Sayma ve ĠĢlem Kavramı 

Sayı kavramının gelişimi ile sayma becerisinin kazanılması tamamen 

birbirine bağlıdır. Sayı kavramı ve sayıyı anlama sayı algısı olarak ifade edilir. Sayı 

algısı, miktarlarla sayma işlemi arasında ilişki kurularak sağlanır. Sayı kavramı, 

birçok matematiksel kavramın kazanılmasında ve birtakım matematiksel becerilerin 

elde edilmesinde anahtar kavram niteliğindedir (Aktaş, 2006; Kumtepe, 2008; Kandır 

ve Orçan, 2010) 

Okul öncesi çocukların sayı kavramını kazanmaları; birbirine benzeyen 

nesneleri sınıflara ve gruplara ayırmaları yani sınıflandırma becerisi, nesnelerin 

farklılıkları arasında bir düzenleme yapma yani sıralama becerisi, sayısal eşitliği 

ifade eden birebir eşleme kavramını anlamaları ve sayılacak nesnelerin uzaysal 

düzenlemeleri yani dağılışları nasıl olursa olsun miktarın hep aynı kalacağını anlatan 

sayı konumunu kazanmaları ile yakından ilgilidir (Aktaş, 2006). 

Rakam algısı kapsamlı bir biçimde, rakamların ne anlama geldiği ve rakamsal 

ilişkilerin anlaşılması olarak tanımlanabilir. Bu kapsamlı tanım rakam algısı, miktar 

kavramlarının birikimini (örn; daha fazla ve daha az, birebir eşleme, kardinallik, 

ordinallik gibi)  ve bunlar arasındaki ilişkileri içermektedir (Malofeeva, Day, Saco, 

Young ve Ciancio, 2004). 

Bir kümenin içinde “kaç tane” nesne olduğunu bulabilmek için nesneleri 

saymak ve verilen sayıyla sayılan nesnenin rakamının eşleştirilmesi oldukça 

karmaşık bir görevdir. Çocuklar saymayı rakamların birbiri ardına geldiğini 

hatırlayarak öğrenirler. Çocuklarla beraber sayı saymak onların rakam dizisini 

hatırlamasına yardımcı olur. Bunun için birlikte hikâyeler okumak, tekerleme ve 

şarkılar söylemek tercih edilecek yollardan bir kaçıdır (Queensland Goverment, 

2006).  
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Sayı sayma hem önemli bir gelişimsel ilerlemedir, hem de anlamlandırmada 

önemli rol oynamaktadır. Sayma aynı zamanda kesin ölçme yargıları yapabilmenin 

ilk basamağıdır (Akman, 2002; Arı, Üstün ve Akman, 1995). 

Gellman ve Gellistel (1978), çocukların anlamlı bir şekilde sayabilmeleri için 

göstermeleri zorunlu olan beş ilke öne sürmüşlerdir. Gellman ve Gellistel ilkesinin 

ilk üçü “nasıl sayılır” ile, diğer ikisi ise “neler sayılabilir” ile ilgilidir.  

“Nasıl sayılır” ilkeleri; 

1. Bire bir ilkesi, bir setteki her bir nesneye farklı bir sayı ismi vermek 

anlamına gelir. Çocuk her bir nesne için sadece bir rakam kullanır. Küçük çocuklar 

nesneleri atlama ya da aynı nesne için iki rakam ismi söyleme eğilimindedirler. 

Piaget‟e göre, çocuklar bire bir eşlemenin önemini, günlük yaşam durumları içinde 

nesneleri eşleştirdiklerinde farkederler. Örneğin, masa kurarken çocuk annesi için bir 

tabak, babası için bir tabak, annesi için bir fincan ve babası için bir fincan getirir. 

Başlangıçta, küçük çocuklar rakam ile nesneler birbirine birebir karşılık gelmeksizin 

ezberden sayma yeteneği geliştirirler. Daha sonra, 1-5 arası rakamları tanımayı 

öğrenirler, bunu 6-9 arası rakamlar takip eder ve daha sonra çift haneli rakamlara 

geçerler. Bu şekilde çocuklar 10‟a kadar birebir eşleme yaparak saymayı öğrenirler 

ve çabucak 100‟den daha büyük rakamları sayabilir duruma gelirler. Bunun 

devamında ikileri, beşleri ve onları saymayı öğrenirler (Rowland ve Turner, 2008; 

Kennedy, 2000; Bracken, 2006). 

2. Sabit sıra ilkesi, saymada sayı sözcüklerinin belli sabit bir sırada 

söylenmesi kuralıdır. Sayabilmek için sayı sözcüklerinin sırasını bilmeyi ve ardışık 

olarak sıralamayı gerektirir. Sayma hep aynı sıra ile (1-2-3-4-5….) yapılmalıdır 

(Taşkın, 2011).  

3. Kardinal sayı ilkesi, bir sayı sayma işlemindeki son rakamın “ne 

kadar?” sorusunun cevabı olduğu anlamına gelmektedir. Kardinal sayı ilkesini 

kavrama, içinde 5 nesnenin bulunduğu bir setin 5 rakamını içerdiğini ve bunun 4 
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rakamından büyük, 6 rakamından küçük olduğunun farkındalığını içerir (Rowland ve 

Turner, 2008; Kennedy, 2000). 

“Neler sayılabilir?” ilkeleri; 

4. Ayırma ilkesi, sayılabilecek her nesnenin sayılmasıdır. Bir kümeyi 

oluşturan elemanlar birbirleriyle ilişkili olmak zorunda değildirler. Aslolan kümenin 

içinde bulunan elemanların sayılabilir olmasıdır (Taşkın, 2011). 

5. Sıranın önemsizliği ilkesi, maddelerin hangi sırayla sayıldığının 

önemsiz olduğunu içerir (Rowland ve Turner, 2008).  

İşlem kavramının gelişimi, sayma becerisinin kazanılmasıyla paraleldir. 

Toplama ve çıkarma işlemleri başarılmadan önce 10‟a kadar sayma, sayısı 1‟den 

10‟a kadar olan nesne gruplarını sıralama, 10‟a kadar sayı isimleriyle sayıları 

ilişkilendirme ve sayı korunumunun kazanılmış olması gerekmektedir. Çünkü 

toplama bir araya getirme, çıkarma ise bir grubu küçük gruplara ayırma işlemidir 

(Avcı ve Dere, 2002; Aktaş, 2006). 

Çocukların toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilmesi için aşağıdaki 

özellikleri kavramış olmaları gerekmektedir; 

1. Parça-bütün ilişkisi 

2. Birebir eşleme 

3. Matematik dilini doğru kullanma 

4. Sayı korunumu 

5. Bütünün parçalardan büyük olduğu 

6. Tersine dönüştürülebilirlik 

7. Nesnelerin ortak özelliklerinin tanınması ve ayırt edilmesi 

(sınıflandırma) 

8. Nesnelerin fiziksel mekândaki yerleri değişse de nesnelerin 

değişmeyeceği (korunum) 

9. Rakamların sırası 
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10. Karşılaştırma ve tamamlama ilişkisi (Aktaş, 2006). 

Okul öncesi çocuklarına toplama ve çıkarma öğretilirken üç önemli nokta 

dikkate alınmalıdır. Birincisi çıkarma toplamadan daha zor bir beceridir bu nedenle 

daha sonraya bırakılmalıdır. İkinci olarak, toplama ve çıkarmaya küçük sayılar 

içerisinde başlanmalıdır. Sonuncu olarak, çocuğa somut yaşantılar ve başlangıçta 

gerçek nesneler sunulmalıdır (Avcı ve Dere, 2002). 

2.6.2. Sınıflandırma  

Sınıflandırma, nesneleri belirli özelliklere göre gruplama veya ayırma 

yeteneğidir ve rakam gruplarını karşılaştırma ve miktar belirleme gibi gelecek 

matematiksel kavramlar için önemli bir temeldir (Training Module, 2007a; Geist, 

2006). 

Nesneleri derecelendirme ve sınıflandırma çocuklara sadece nitelikleri ve 

ilişkileri öğretmekle kalmaz, aynı zamanda mantıklı düşünmeye ve kuralları 

kullanmaya teşvik eder. Çocuklar dahil edilen nesnenin niteliklerine odaklanarak 

sınıflandırmayı öğrenirler ve daha sonra hangi nesnenin neden dahil edilmediği 

üzerinde yoğunlaşırlar. Grupların niteliklerini belirlemede hesaba katılan kuralları 

izlemeyi öğrenerek, matematiksel işlevleri anlama için temel oluşturan kavramları 

edinirler (Shaw, 2005). 

2.6.3. EĢleĢtirme  

Eşleştirme, sayma kavramını anlayabilmek için gerekli temel beceridir ve 

birebir eşleme anlamına gelmektedir. Birebir eşleme; bir grubu oluşturan nesneleri 

eşit bir grubu oluşturan nesnelerle eşleştirme yeteneği olarak tanımlanabilir. Birebir 

eşleme küçük çocukların erken yaşlarda geliştirmeye başladıkları bir beceridir 

(Sperry, 1996; Kumtepe, 2008; Training Module, 2007b). 

Eşleştirme, mantıklı düşünmenin gelişmesi için temel oluşturur. Dört yaşına 

kadar çocukların çoğu eşleme yeteneğine sahiptirler. Birebir eşleme çocuğun sayma 
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ve eşitlik kavramlarını anlayabilmesinin temelini oluşturur (Aktaş, 2006; 

Butterworth, 2005; Charlesworth, 2011).  

Nesneleri birebir eşleme çocukların bir sayma kelimesinin her bir nesne 

grubuyla eşleşebileceğini anlayabilmelerini sağlayan matematiksel mantık 

gelişiminde önemli bir kavramdır. Eşit olmayan grupları birebir eşleme ile 

yerleştirme, eşit grupları yerleştirmeden daha zordur. Gruplar aynı sayıda nesneye 

sahip olduklarında, çocuk tüm nesneleri eşleştirip eşleştirmediğinden emin olmak 

için kontrol edebilir. Ancak eğer bir grup daha fazla nesneye sahipse, çocuk 

eşleştirme yapmakta zorlanabilir (Moomaw, 2012; Charlesworth ve Lind, 2010). 

2.6.4. Boyut/KarĢılaĢtırma 

İki nesnenin boyut, renk, şekil gibi özelliklere göre aynı ya da farklı olup 

olmadığını belirleme işlemidir. Erken sınıflandırmanın aynı olan özelliklere göre 

yapılması gerekirken, karşılaştırma farklılıklara göre yapılmalıdır. En erken 

karşılaştırma kavramları kolaylıkla gözlenebilen ve okul öncesi yaşlarda tecrübe 

edilebilen karşıtlıklardır (Kumtepe, 2008; Sperry, 1996).  

Karşılaştırma yaparken çocuk belirli bazı nitelik ya da özellik temeline dayalı 

iki şey ya da grup arasında bir ilişki bulur. Niteliğin bir çeşidi; boyut, uzunluk, 

yükseklik, ağırlık veya hız gibi ölçümleri içerir. Diğer nitelik çeşidi ise miktar 

açısından yapılan karşılaştırmadır. Miktarları karşılaştırmak için, çocuk iki gruptaki 

nesnelere bakar ve aynı nesnelere sahip olup olmadıklarına ya da bir grubun daha 

fazla olup olmadığına karar verir. Karşılaştırma sıralamanın temelini oluşturur. 

Çocuk karşılaştırma yaptığında bazen hiçbir farklılık bulamaz. Yani maddeler aynı 

boyutta, aynı uzunlukta ve aynı yaştadırlar. Birebir eşleme, sayma ve sınıflandırma 

becerileri çocuğun miktarları karşılaştırmasına yardım eder (Charlesworth ve 

Radeloff, 1991). 

Boyutlar ve boyut hakkındaki karşılaştırma bilgisi, birçok açıdan nesneleri 

ayrıntılı olarak değerlendirmeyi, üçboyutlu büyüklükleri (örn; büyük, küçük, geniş), 
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dikey (örn; uzun, kısa), yatay (örn; uzun) veya köşeli olarak adlandırılabilecek iki 

boyutlu durumları göz önüne alma becerisidir (Bracken, 2006). 

2.6.5. Parça-Bütün 

Parça-bütün ilişkisi bir nesnenin bütününü ve alt bölümlere ayrılmış halini 

görerek buna özgü bir kavram geliştirilmesini içermektedir. Çocuklarda ilerleyen 

dönemde kesirleri anlamada bir köprü olarak kullanılabilecek, parça ve bütün 

ilişkisine karşı doğal bir ilgi ve algılama kapasitesi vardır (Veziroğlu, 2011; 

Charlesworth ve Lind, 2010). 

Çocuklar önce parçaları ve bütünleri öğrenirler. Sonra daha büyük çocuk 

parçaların, bütünün kesirleri yani daha küçük parçaları olduğunu öğrenirler. Bazı 

şeylerin, grupların parçalara ayrılabildiği ve bütünlerin daha küçük parçalara 

bölünebildiği özel parçalardan yapıldığını öğrenirler. Çocuklar kesirleri anlayabilir 

hale gelmeden önce, parçalar ve bütünlerle ilgili becerileri kazanmış olmaları 

gerekmektedir. Eşyaların, insanların ve hayvanların parçaları olduğunu öğrenen 

çocuklar aynı zamanda grupların parçalara ayrılabileceğini öğrenirler (Kandır ve 

Orçan, 2010; Charlesworth ve Radeloff, 1991). 

2.6.6. Sıralama 

Sıralama, üst düzey karşılaştırma becerisidir ve iki nesne ya da grubu 

karşılaştırmayı içerir. Sıralama ile ilgili etkinliklerde boyut (küçükten büyüğe), 

uzunluk (kısadan uzuna), yükseklik (alçaktan yükseğe) veya genişlik (inceden 

kalına) çalışmaları yapılabilir. Renk (açık koyu), doku (pürüzlü-pürüzsüz) veya 

kapasite (daha az veya daha az sıvı) gibi çalışmalar ise sıralama etkinliklerinde ele 

alınabilecek daha karmaşık çalışmalardır. Sıralama, karşılaştırmadan daha zordur 

çünkü çocuklar birçok karar vermek zorundadır. Örneğin, farklı uzunluktaki 

çöplerden, ortada olan çöp bir öncekinden daha uzun bir sonrakinden de daha kısa 

olmalıdır (Charlesworth ve Radeloff, 1991; Sperry, 1996). 
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Sıralama becerisi duyu-motor (0-2 yaş) döneminde gelişmeye başlar. Duyu-

motor dönemi ilerlerken, yeni yürümeye başlayan çocukların bloklarla oynarken 

önce geniş parçayı sonra küçük olanı bu sıra içinde yerleştirebildiğini ya da kırmızı, 

yeşil, sarı blokları verilen sırada dizebildiği gözlenebilir.  Sıralamada ilk olarak bir 

örneği, birebir eşleme ile bir modele yerleştirme becerisi gelişmektedir 

(Charlesworth ve Radeloff, 1991). 

Sıralama, matematiksel sonuç çıkarma ve sayı sisteminin temelini 

oluşturmaktadır, aynı zamanda ardışık sayıları saymayı öğrenme ve rakam ile rakam 

isimlerini ilişkilendirmede bir hazırlık görevi görür. Diğer bir sıralama becerisi 

tersine sıralamadır. Ters sıralama, daha önceden karar verilmiş düzenin tersine 

işlemesidir. En iyi örneği, geriye doğru saymaktır. Önce bir yönde sayma sırası 

öğrenilir sonra tersine çevrilir (Sperry, 1996; Aktaş, 2006). 

Sıralama işlemlerinin dört temel çeşidi vardır. İlki, eşyaları boyutlarına göre 

düzene koymaktır. İkincisi, birbiriyle alakalı eşyalardan oluşan iki grup arasında 

birebir eşleme yapmaktır. Üçüncüsü, farklı rakamlarda eşyalara sahip grupları en 

azdan en çoğa bir sıraya koymaktır. Sonuncusu ise, birinci, ikinci ve üçüncü gibi sıra 

sayılarıdır (Charlesworth ve Radeloff, 1991). 

2.6.7. Ölçme  

Ölçme, en yararlı matematik becerilerinden biridir. Ölçme yapılırken 

nesnelere bir sayı verilerek benzer özellikteki nesnelerin biribirleri ile 

karşılaştırılabilmeleri sağlanır. Bu sayılar hacim, ağırlık, uzunluk ve sıcaklık gibi 

nitelikleri ifade ederler. Ölçme, fiziksel ölçümlerden (uzunluk, alan, hacim, ağırlık) 

fiziksel olmayan ölçümlere kadar (zaman, sıcaklık) çok geniş bir çeşitlilik içerir 

(Charlesworth, 2005; Sperry, 1996). 

Ölçme kavramının temelleri erken çocukluk döneminde atılmaya başlar. 

Nitelikleri, birimleri, süreçleri ve nesneleri karşılaştırmak için bir araya getirmek, 

farklılıkları tahmin etmek ve standart olan ve olmayan araçlarla farklılıkların 
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miktarını belirlemeye çalışma ölçme ile ilgili yapılan çalışmalardır (Clements ve 

Stephan, 2004; Epstein, 2007) 

Ölçme becerisi beş adımda gelişmektedir. Birinci adım oyun aşamasıdır. Bu 

aşamada çocuklar kendilerinden büyük çocukları ve yetişkinleri taklit eder. Birinci 

adım doğumla başlar ve duyu-motor dönemi boyunca devam eder. Bu aşamada 

çocuk, cetvellerle, kaplarla, kaşıklarla ölçümler yaparak oynar ve diğerlerinin 

yaptıklarını gözlemler. Kumu, suyu, fasülyeleri bir kaptan diğerine boşaltarak hacim 

kavramı ile tanışır. Nesneleri kaldırarak hareket ettirerek ağırlık kavramını fark eder. 

Ölçme becerisinin gelişimindeki ikinci adım karşılaştırmalar yapmaktır. Bu aşama 

işlem öncesi süresince gözlemlenir. İkinci adımda çocuk sürekli büyük-küçük, ağır-

hafif, uzun-kısa ve sıcak-soğuk gibi karşılaştırmalar yapar. İşlem öncesi dönemin 

sonları ile somut işlemler döneminin başlarına rastgelen üçüncü adım, çocukların 

gelişigüzel ölçümler yaptığı aşamadır. Bu aşamada çocuğun sahip olduğu her şey 

ölçüm birimi olarak kullanılabilir. Örneğin, kahve fincanını standart olmayan bir 

ölçme aracı olarak kullanılarak bir süt kutusunun kaç fincan kum ile dolduğunu 

ölçmek isteyebilir. Çocuk somut işlemler dönemine geçtiği zaman, standart ölçüm 

birimlerine ihtiyacı olduğunu görmeye başlar. Ölçme becerisinin gelişimindeki 

beşinci adım ise standart ölçüm birimleri kullanmadır. Bu aşama soyut işlemler 

döneminde başlar. Bu son aşamada çocuk metre, litre, gram gibi standart ölçüm 

birimlerini anlamaya ve kullanmaya başlar (Charlesworth, 2005; Charlesworth ve 

Radeloof, 1991). 
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Tablo 2. Ölçme Kavramı Gelişimindeki Aşamalar 

Piaget basamağı Yaş Ölçme basamağı  

Duyu-motor ve işlem 

öncesi dönem 

0-7 yaş 1. Oynar ve taklit eder 

2. Karşılaştırmalar yapar 

Geçiş: 

İşlem öncesinden 

somut işlemler 

dönemine  

5-7 yaş 3. Keyfi birimler 

kullanır 

Soyut işlemler dönemi  6 yaş ve üzeri 4. Standart ölçüm 

birimlerine ihtiyacı 

olduğunu görür 

5. Standart ölçüm 

birimleri kullanır 

 

(Charlesworth ve Radeloff, 1991) 

Ölçme süreci bir karşılaştırma sürecidir. Bir kıyafet parçasının uzunluğu bir 

ölçü aletinin uzunluğuyla kıyaslanır; bir kimyasalın ağırlığı bir denge ölçeği üzerinde 

gramla karşılaştırılır. Ölçme aynı zamanda rakam ve geometri kavramlarının ikisini 

de hem inşa eder hem de geliştirmeye yardımcı olur (Swenson, 1973; Kennedy, 

Tipps ve Johnson, 2004). 

2.6.7.1. Uzunluk  

Uzunluk, bir nesnenin belirleyici özelliklerindendir ve nesnenin iki uç 

noktasının birbirine ne kadar uzak olduğunun ölçülmesi ile bulunur. İki nokta 

arasındaki boş alan uzaklık olarak ifade edilir. Uzunluk ve mesafenin ölçülmesi 

oldukça karmaşık bir süreçtir. Okul öncesi dönemde çocukların nesneler arası 

mesafeyi veya nesnenin uzunluğunu ölçmeyi öğrenmeden önce sayı kavramını 

kazanmış olması gerekmektedir (Reys, Suydom ve Montgomery Lindquist, 1989; 

Clements ve Stephan, 2004; Aktaş, 2006). 
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2.6.7.2. Miktar 

Miktar, sayılabilen ve ölçülebilen nesnelerin niteliği olarak tanımlanmaktadır. 

Miktarın değeri bir sayı ve bir birim ile ifade edilir. Örneğin, 50 kuruş hem bir sayı 

(50) hem de bir birim (kuruş)‟den oluşur. Rakam isimleri (örneğin; 50), genellikle 

miktarın sayı değerini ifade etmek için kullanılır. Bir miktarın sayı olarak değerini 

ifade etmek için resimlerde kullanılabilmektedir (örneğin; 20 adet halka 20 kuruşu 

ifade edebilir). Bu örneklerde verilen sayı kavramına ek olarak miktarı tam olarak 

bilmek için bir birim ifadesi de belirtilmiş olmalıdır. Ne elli sayısı ne de rakam ile 

yazıldığı şekli (50) miktarı belirtilen nesnenin ne olduğu ile ilgili bilgi vermez. 

Doğru ifade elli kuruş ya da oniki valiz şeklindendir. Her durumda, sayı ve belirtilen 

birim, miktarın tamamen bilinebilmesi için açıkça ifade edilmelidir. Sayı kavramı ile 

bir nesneden “ kaç tane” olduğu sorusuna cevap verilir ve “bir nesnenin kaç tane” 

olduğunu bilmek o nesnelerin miktarını bilmek anlamına gelir. Sayma, erken dönem 

miktar kavramının gelişmesinde oldukça önemlidir. Çocukların miktar kavramını 

temsil eden sayı ve birim kavramını daha iyi anlayabilmeleri için yeteri kadar sayma 

alıştırması yapmaları gerekmektedir. Bir ölçüm birimi (örneğin, uzunluk) bir miktar 

çeşididir. Ölçme de, uygun ölçüm biriminin seçildiği (örneğin; metre) ve nesnenin 

sabit niteliğini temsil eden bu birimlerin sayısına karar vermeyi içeren tekrarlanan bir 

süreçtir. Çocukların, miktar kavramını tamamen anlayabilmeleri ve miktarın sayısal 

değerine karar verebilmeleri için farklı süreçleri (sayma ve ölçme) ve kullandıkları 

her iki farklı birimi de tanımaları, miktarlar arasındaki farklılıkları anlamaları 

gerekmektedir (Smith ve Smith, 2006; Chapin ve Johnson 2006).  

2.6.7.3. Ağırlık  

Ağırlık, bir nesneye yerçekimi tarafından uygulanan güçtür. Bu güç gözle 

görülemez ama nesneyi kaldırdığımız zaman hissedilebilir. Küçük çocuklar ağırlık 

terimini kullanabilirler çünkü günlük yaşantılarında sıklıkla ağırlık ölçümü ile ilgili 

durumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Örneğin, doktor ziyaretinde tartılmaları, 

manava alışverişe gittiklerinde meyvelerin tartılması gibi. Çocuk sadece tutarak ya 

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Suzanne+H.+Chapin%22
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da kaldırarak bazı şeylerin diğerlerinden daha ağır olduğunu hissedebilir (Liebeck, 

1990; Sperry, 2006).  

2.6.7.4. Hacim 

Bir nesnenin hacmi onun boşlukta kapladığı miktardır. Eğer nesne akışkansa 

hacmini kapasitesini belli bir kaba dökerek ölçebiliriz. Eğer katıysa, hacmini 

kuramsal olarak inşa edilmiş uygun küp terimleriyle ölçebiliriz. Yaygın fiziksel 

hacim birimi santimetrenin küpü olan santimetreküptür. Çocuklar katı şekiller 

oluşturmak için santimetre küpü kullanabilir ve her şeklin hacmini santimetre olarak 

kaydedebilirler (Liebeck, 1990). 

Çocuklara kübik birimlere ihtiyaç duyduklarını görmeleri için fırsat verilmeli 

ve konu ile ilgili deneyimlerle tanıştırmalıdırlar.  Tahta bir blok güzel ve standart 

olmayan bir hacim birimidir. İlk olarak çocuklar bir kutuyu doldurmak için ne kadar 

bloğa ihtiyaç olacağını tahmin ederler. Daha sonra bir inç veya santimetreküplük 

küplerle doldururlar, sayarlar ve sonucu kaydederler. Standart birim blokları erken 

dönem hacim problemlerini çözmek için önemli araçlardır (Troutman ve 

Lichtenberg, 1991; Sperry, 2006). 

2.6.7.5. Alan 

Temel olarak alan kavramı ne kadarlık bir yüzeyin kaplı olduğunun 

ölçülmesidir. Çocuklar için asıl merak edilen bir yüzeyin belirli bir birim ile 

tamamen kaplanmasının ne demek olduğudur. Bir alan algısı yaratmak için çocuklar 

kaplanan yüzey ve kare gibi kelimelere aşina olmaları gerekmektedir (The Concept 

of Area, n.d.).     

Alan ölçme sürecinde iki boyutlu birim olan kare kullanılır. Deneyimler bir 

kolçağın dış hatlarını küçük fasulyeler veya markalarla kaplamak gibi bir yüzeyi 

kaplama ile başlayabilir. El izleri ya da ayak izleri yerdeki kilimin alanını kaplar. 

Çocuklar kaç tane birime ihtiyaç duyduklarını tahmin ederler. Kaç tane bütün birimin 

sornunu çözeceğine ve kaç tane parçanın da kaplama işleminin tamamlayacağına 
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karar verirler. Nesneleri kapladıktan sonra kaplamada kullandıkları nesne sayısı ile 

daha önceden tahmin ettikleri kaplamada ihtiyaç duyacakları nesne miktarı ile 

karşılaştırırlar (Sperry, 2006).  

2.6.7.6. Zaman 

Zaman kavramı çocukların en zor kazandıkları ölçme kavramıdır ve önceleri 

sezgisel olarak tahmin edilebilir.  İlerleyen süreçte, duyusal bilgiden ziyade mantık, 

zamanın anlaşılmasında işlevsel bir temel oluşturur. Zaman, süreci ya da bir şeyin ne 

kadar devam ettiğini içerir. Zaman dizisi olayların sırası ile ilişkilidir. Çocuk bir 

zaman sıralaması için, kalkar, yüzünü yıkar, dişlerini fırçalar, elbiselerini giyer ve 

kahvaltısını yapar. Zaman süreci bir olayın nekadar zaman aldığıyla beraber ele 

alınmalıdır (saniyeler, dakikalar, saatler, gün, vb). Küçük çocuklar için tahmin 

edilebilir ve düzenli bir rutine sahip olmak önemlidir. Bu rutin sayesinde çocuklar 

zaman süreci ve ardışıklığı algısını kazanırlar (Copeland, 1979; Yıldırım, 2011; 

Sperry, 1996; Charlesworth ve Lind, 2010).  

Çocuklar konuşmalarında hemen hemen her zaman şimdiki zamanı 

kullanırlar. Yaklaşık olarak üç yaş civarında geçmiş ve gelecekle ilgili sözcükleri 

anlamaya çalışırlar. Piaget‟e göre çocuklarda zaman kavramının gelişimi uzun ve zor 

bir süreçtir. Çocukta zaman kavramının gelişmesi için zihinsel bir yapılaşmaya 

ihtiyaç vardır. Bir buçuk iki yaşlarında çocuk yakın, geçmiş ve gelecek zamanı 

yetişkinleri taklit ederek kullanır. İki dört yaş arasında daha çok şimdiki zamanla 

ilgilenirler. Sonra geleceği daha sonra ise geçmişe ilişkin sözcükleri kullanırlar (Arı, 

Üstün ve Akman, 1995; Cantekinler, Çağdaş ve Albayrak, 1999).      

Çocukta zaman gelişiminin ilk basamağı saate ilişkin olanıdır. Diğer bir 

deyişle çocuk, zaman kavramına ilişkin öğrenimine, onu somut bir biçimde temsil 

eden saatle başlamakta, takvimle devam etmekte ve kronoloji ile tamamlamaktadır. 

Zaman ölçümü, saati okuma, söylenilen bir zaman biriminin uzunluğunu kavram ve 

okuma zaman ölçüsünün neyi anlattığını kavramayı içermektedir. Zaman kavramının 

kendiliğinden gelişimi genellikle anasınıfından önce başlar ve ilkokul eğitimi 
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süresince daha yapılandırılmış olarak devam eder (Safrani ve Şimşek, 2009; Aktaş, 

2006; Heddens ve Speer, 2001).  

2.6.7.7. Sıcaklık  

Çocuklar sıcaklık kavramını mevsim değişikliklerinde tecrübe ederler. Yerel 

iklim şartlarına göre kıyafetler şort ve tişörtten monta dönüşür. Faaliyetler kızakla 

kaymaktan yüzmeye kadar mevsimlere bağlı olarak değişir. Havanın sıcak ya da 

soğuk olabileceğini öğrenirler (Sperry, 1996; Charlesworth ve Radeloff, 1991). 

Çocuk sıcaklık kavramı ile ile birçok şekilde temas kurar. Çorbanın sıcak, ılık 

ve sonra içilebilir olması ile soğuduğunu öğrenir. Ayrıca soğuk sütü ve sıcak 

çikolatayı sevdiğini söyleyebilir (Charlesworth ve Radeloff, 1991). 

2.6.8. Grafik 

Grafik iki ya da daha fazla sayısal ifadenin arasındaki ilişkiyi resimlendirmek 

amacıyla kullanılan matematiksel bir araçtır. Grafikler, gerçek kalıplar nesneler, 

sütun, daire veya çizgiler gibi birçok şekilde oluşturulabilir. Çocuklar, grafikleri 

kullanarak benzerlikleri karşılaştırabilir, farklılıkları ortaya koyabilir, yargıda 

bulunabilir, tercihlerini tartışabilir ve sayı sayıp sonuçları ortaya koyabilirler. Bilgiyi 

sınıflandırır, düzenler, ölçer ve grafiği etiketlerler. Grafikleri yapılandırmak 

çocukların grafik okuma becerilerine katkı sağlar. Ayrıca çocuklar beş yaşından 

itibaren blok grafik olarak tanımlanan basit bir grafiği kullanarak iki nesnenin 

miktarını karşılaştırabilirler (Genç Kumtepe, 2008; Sperry, 2006). 

2.6.9. Geometri 

Uzaysal algı gelişimi matematiksel düşünme için temel araçtır. Bir çocuğun 

geometriyi ilk algılayışı fiziksel boşluk algısı olarak ortaya çıkar. Piaget ve diğer 

kuramcılar (Piaget, Inhelder ve Szeminska, 1960; Piaget ve Inhelder, 1967) 

çocukların geometrik gelişimlerinin üç aşamada gerçekleştirildiğini öne 

sürmüşlerdir. A: topolojik aşama, geometrik şekillerin bütünü ve boyutlarını hesaba 
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katma, B: İzdüşümsel, bir nesneyi farklı açılardan gözlemlemek, C: Mesafe, yön açı 

ve uzunluğun hesaba katılması. (Sperry, 2006; Akt. Hung ve Fang, 2010).  

Hannibal (1999)‟a göre çocukların geometrik şekillerle tanışması, genellikle 

bebeklik dönemlerinde mobiller, kitaplar, yapbozlar ve oyuncaklarla olmaktadır. Bu 

dönemde çocuklar daha nesneler arasındaki farkları ifade etmeyi öğrenmeden, bazı 

şekillerin diğerlerinden farklı olduğunu öğrenmektedirler (Akt. Aslan ve Aktaş, 

2005).  

Okul öncesi dönemde geometri öğretimi, çocukların çevrelerinde bulunan 

nesnelerin benzerliklerinin ve farklılıklarının farkına varmalarına, geometrik şekilleri 

tanımalarına ve bu şekilleri uygun kriterler kullanarak birbirlerinden ayırt 

edebilmelerine yardımcı olmaktadır (Aktaş ve Durmuş, 2005). 

2.7. Proje Temelli YaklaĢım 

Eğitimde yapılan araştırmalar ile sağlanan gelişmeler sınıfları, çocukların 

farklı öğrenme tarzları ve ilgilerine daha çok cevap verebilecek nitelikteki öğrenme 

ortamlarına çevirebilecek eğitici yeniliklere kapı aralamıştır. Artık daha önce sıradan 

bir sınıf ortamına göre hareket etmesine izin verilen çocukların aslında daha çok 

yeteneğe sahip olduklarına dair bir farkındalık oluşmuştur. Çocuklar bu yeteneklerini 

sergilemek için, farklı öğrenme stillerine cevap verebilecek nitelikte öğrenme 

ortamlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Proje temelli yaklaşım ise sınıf ortamında farklı 

öğrenme stillerine sahip çocuklara zengin öğrenme fırsatları sunabilmenin bir 

yoludur (Chard, 1998a). 

Proje, bir konu hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için yapılan detaylı 

araştırmadır. Araştırma genellikle sınıfta, bazen küçük bir grup, bazen sınıfın tamamı 

tarafından ya da bireysel olarak gerçekleştirilir. Projenin kilit noktası çocuklar, 

öğretmen veya çocuklarla çalışan öğretmenler tarafından ortaya konan bir konu 

hakkında oluşturulan sorulara cevap bulmayı hedefleyen bir araştırma çabasıdır.  

Proje çalışmasının temel amacı öğretmen tarafından ortaya atılan bir soruya doğru 
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yanıtlar bulmaktan çok, konu hakkında daha fazla şey öğrenmektir (Katz, 1994; 

Gürkan, 2010).     

Gürkan (2010)‟a göre proje yaklaşımı, disiplinlerarası arası çalışmayı 

gerektiren, bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk alan öğrencilerin gerçek 

yaşama dayalı problemler üzerinde, belirlenen konuya bağlı kalarak oluşturdukları 

içerikte, işbirliğine dayalı olarak, kendi ilgi ve yetenekleri çerçevesinde araştırmaya 

dayalı çalışmalar yaptıkları, öğretmenin ise temelde çalışmaları kolaylaştırıcı, 

öğrencileri yönlendirici rol üstlendiği, gerçekçi ürünlerle ya da sunumlarla 

sonuçlanan, farklı yaklaşımları bünyesinde birleştirebilen bir yaklaşımdır.  

Projeler, çocukları genellikle birkaç gün ya da birkaç hafta sürekli çaba 

gerektiren, önceden hazırlanmış bir plan doğrultusunda yürütülen farklı etkinliklere 

dahil etmektedir. Ancak aynı zamanda daha kısa, doğaçlama veya küçük projeler de, 

beklenmedik bir olay, bir ziyaretçi ya da iyi planlanmış bir proje sırasında uyarılıp 

ortaya çıkabilmektedir (Katz ve Chard, 2000). 

Proje yaklaşımının en kritik özelliği; öğrencilerin, öğretmenin ya da 

öğretmenle öğrencilerin birlikte bir konuda ortaya koydukları bir soruya yanıt 

bulmaya odaklandıkları bir araştırma çabası olmasıdır (Gürkan, 2010).  

2.8.  Proje Temelli YaklaĢımın Tarihi GeliĢimi 

Öğretme ve öğrenme yaklaşımı olarak proje, 19. yüzyıl içinde ve 20. yüzyılın 

başlarında Friedrich Froebel, William James, G. Stanley Hall, Francis Wayland 

Parker, John Dewey and William Heard Kilpatrick‟in eğitime dair fikirlerinden 

ortaya çıkmıştır (DuCharme, 1993). 

Proje çalışmasının kökleri Yenilikçi Eğitim dönemine uzanmaktadır. Daha 

çok Dewey‟in yapılandırmacılığı ve Kilpatrick‟ in proje yöntemine benzemektedir. 

Aynı zamanda proje çalışması Bruner‟in keşif yoluyla öğrenme ve Thelen‟in grup 

araştırma modelini de anımsatmaktadır (Hartman ve Carolyn, 1995). 
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Projelerin ilkokul müfredatına dahil edilmesi ilk defa son yüzyılın başlarında 

Amerika‟daki Chicago Laboratuvar Okulun‟da gerçekleştirilmiştir. Hemen 

sonrasında bu yaklaşım William Kilpatrick (1922) tarafından “Proje Yöntemi” adı 

altında ilkokullarda bir öğretme metodu olarak yararlanılması için teşvik edilmiştir. 

Kilpatrick, Thorndike‟in bağlaşımcılığı ile Dewey‟in öğretim teorisini bağdaştırmayı 

amaçlamıştır (New ve Cochran, 2007; Saettler, 2004). 

Thorndike‟in “öğrenme kuramının temel yasaları”na göre “eğilim”in 

varolduğu bir durum “hoşnutluk” meydana getirir ve muhtemelen “sinirli” ve 

“zorunluluk” altında gercçekleştirilen bir duruma göre tekrar edilme ihtimali daha 

fazladır. Kilpatrick buradan yola çıkarak “çocuğun psikolijisi”nin öğrenme sürecinde 

önemli bir unsur olduğu sonucuna varmıştır. Ona göre, çocuklar yapmak 

istediklerine özgürce karar verebilmelidir (Knoll, 1997). 

Çocuklar hayata dair sorunları kendi deneyimleri ile çözerken farklı 

tecrübeler kazanırlar. Bu durum öğretme sürecini amaçlı kılmaktadır. Bu yaklaşım 

deneyimlere dayanmaktadır. Çocuklara günlük hayatta onları başarılı kılacak sosyal 

yeteneklerini geliştirecek deneyimler sağlanmalıdır. Proje yönteminde, Kilpatrick 

yedi adımdan bahsetmektedir:  

1. Durumlar oluşturma 

2. Projenin seçilmesi 

3. Projenin amacı 

4. Programın planlanması 

5. Programın uygulanması 

6. Çalışmayı değerlendirme 

7. Sunma (Sharma ve Chandra, 2003).   
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Proje temelli yaklaşımın tarihçesi beş aşamada ele alınmaktadır. Bu aşamalar;

 1590-1765: Avrupa‟da mimarlık okullarında proje çalışmalarına başlanması, 

1765-1880: Düzenli bir öğretim yöntemi olarak benimsenmesi ve Amerika‟ya 

aktarılması, 

1880-1915: El işi eğitiminde ve genel devlet okullarında çalışılması, 

1915-1965: Proje temelli yaklaşımın yeniden tanımlanması ve Amerikadan 

Avrupa‟ya geri dönüşü, 

1965-Günümüz: Proje fikrinin yeniden keşfi ve uluslararası anlamda üçüncü 

kez yayılması (Knoll, 1997). 

Günümüzde proje temelli yaklaşım ile ilgili yapılan açıklamalar, projelerin 

erken çocukluk dönemi programlarında önemli bir yer teşkil ettiğini belirtmektedir. 

Proje temelli yaklaşıma ilişkin yenilenen ve artarak devam eden ilgiye birçok 

açıklama getirilebilir. Çocukların gelişimlerine ve öğrenmelerine katkıda bulunmak 

için yapılan araştırmaların büyük bir kısmı, iyi bir proje çalışmasının çocukların 

zihinsel ve sosyal gelişimlerinin yanısıra temel yeteneklerinin gelişimini arttırma, 

güçlendirme ve geliştirmek için uygun bir yol olduğunu belirtmektedirler (New ve 

Cochran, 2007; Katz ve Chard, 2000). 

2.9. Proje Temelli YaklaĢım Özellikleri  

Proje temelli yaklaşımın aşağıda belirtilen beş yapısal özelliği öğretmenlere, 

çocukların ilgi ve öğrenme ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte esnek bir yapı 

geliştirebilme imkanı sunmaktadır (Chard, 1998a). 

2.9.1. TartıĢma 

Bütün sınıf ya da küçük bir grubun, birçok farklı konuyu ve fikri tartışmak 

için bir araya gelmesi paylaşım ve rehberlik için oldukça faydalı bir ortam 

sağlamaktadır (Chard, 1998a). 
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2.9.2. Alan ÇalıĢması 

Alan gezilerini her zaman okul dışında yapılan geziler olarak düşünmemek 

gerekir. Çünkü uzak yerlere geziler pahalıya mal olabilmektedir. Bazen, sınıf dışında 

gerçekleştirilecek ilk elden bir deneyim, alan gezisi yerine tercih edilebilir. Okul 

binasını ve bahçeyi araştırmak, okulda farklı alanlarda çalışan insanlarla röportaj 

yapmak, okulun bir haritasını çıkarmak: tüm bunlar seyahat masrafı gerektirmeyen 

alan çalışması örnekleridir. Alan çalışmaları, çocukların kişisel deneyimleri ile elde 

ettiklerini kullanarak kendi bilgileri üzerine inşa ederek, sınıfta öğrendikleri ile okul 

dışındaki dünyada öğrendiklerini birleştirebilmelerini sağlamaktadır (Chard, 1998a). 

2.9.3. Sunum 

Çocuklar konu ile ilgili kendi kişisel deneyimleri ile ilgili bilgi toplayabilir ve 

gözden geçirebilirler. Deneyimler veya fikirler arasındaki farklılıkları tartışabilir ve 

araştırma soruları oluşturabilirler. Deneyimlerini yorumlayabilecekleri etkinlikleri 

sınıf ortamında çizim, yazma, matematiksel ifadeler kullanarak, drama ve model inşa 

etme gibi çok çeşitli yöntemler aracılığıyla sunabilmektedirler (Chard, 1998a). 

2.9.4. Ġnceleme 

Proje temelli yaklaşım, bir konuyu farklı kaynakları kullanarak rehber 

eşliğinde inceleme imkanı sağlamaktadır. Çocuklar aileleri, okuldan veya okul 

dısından arkadasları ile görüşme yapabilirler. Aynı zamanda keşif yapabilir, 

nesneleri, materyalleri, farklı maddeleri ellerini kullanarak analiz edebilir, taslağını 

çıkarabilir ya da detay ve desenlerini daha yakından inceleyebilmek icin büyüteç 

kullanabilirler. Ayrıca kütüphane ya da sınıfta bulunan kitaplar yardımıyla daha 

detaylı incelemeler yapabilirler (Chard, 1998a). 

2.9.5. Sergileme 

Proje sürecinde çocuklar bireysel olarak seçilen faaliyetleri ya da çalışmanın 

farklı yönleri üzerinde küçük gruplar halinde işbirliği içerisinde çalışmayı üstlenirler. 
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Bülten tahtaları veya çocukların işlerinin sergilendiği duvar sergileri hem faydalı bir 

bilgi kaynağı olmakta hem de bireysel çalışma ve fikirleri sınıftakilerle paylaşma 

imkanı sunmaktadır. Sergi aynı zamanda çocuklara ve öğretmenlere sınıf dışından 

gelen ziyaretçilere proje süreci hakkında bilgi verebilme imkanı da sunmaktadır 

(Chard, 1998a). 

2.10. Proje Temelli YaklaĢımın Amaçları 

Proje temelli yaklaşımın genel amacı, çocukların zihinsel yaşantılarını 

geliştirmektir. Zihin kavramı sadece bilgi ve yetenekleri değil, aynı zamanda sosyal, 

duygusal, ahlaki, estetik ve ruhsal duyarlılığıda içermektedir (Temel ve diğ., 2004; 

Katz ve Chard, 2000).  

Proje temelli yaklaşımın amaçları altı temel başlıkta incelenmektedir. 

2.10.1. Zihinsel GeliĢimi Desteklemek 

Erken çocukluk eğitiminde programlar genellikle akademik hedeflere 

yöneliktir. Bu programlarda bazı kazanımların ve becerilerin elde edilmesi önemlidir. 

İçerik ve etkinlikler dikey program anlayışı ile düzenlenmiştir. Bu anlayışla 

hazırlanan eğitim programlarında öğrencilerin bir sonraki öğretim kademesine 

hazırlanmaları önemlidir. Çağdaş program anlayışında ise içerik ve etkinliklerin 

yatay düzenlenmesi benimsenmektedir. Bu anlayışla öğrencilerin sınıf ya da okul 

içinde ve dışında var olan sorunları çözmek için eğitilmeleri önemlidir. Sorun çözme, 

üst düzey bilişsel becerilerin gelişiminde en temel yöntemdir (Gürkan, 2010).  

Proje süresince çocuklar belirli bir görevi başarmak için ihtiyaç duydukları 

becerileri öğrenmektedirler. Çocuklar geleneksel eğitimin aksine, konunun 

araştırılmasında, belirlenmesinde ve ürününün ortaya konulması süresince 

öğrendikleri becerileri hatırlamakta ve kullanmaktadırlar. Proje kapsamında belirli 

bir konuyu araştırırken ellerindeki bilgileri bir araya getirmeyi öğrenmektedirler. 

Sorular sorarlar ve cevaplarını kendileri bulurlar. Bu çalışmalar ile zihinsel 

gelişimlerini desteklerler (Diffily ve Sassman, 2002; Gürkan, 2010).  
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Erken çocukluk döneminde projeler çocuklar için oldukça değerlidir çünkü bu 

dönem uzun vadede önemli sonuçları olan hızlı zihinsel gelişmelerin olduğu 

dönemdir (Helm ve Katz, 2001). 

2.10.2. Etkinlikler Ġçinde Denge OluĢturmak 

Proje çalışmalarının gün içinde yapılacak bütün etkinlikleri kapsayacak 

şekilde planlanması tavsiye edilmemektedir. Proje çalışması çocukların 

kendiliğinden ortaya çıkan oyunlardan öğrendiklerini tamamlamak ve geliştirmenin 

yanı sıra sistemli eğitimden öğrendiklerini de tamamlayıp ve geliştirmelidir. Proje 

çalışmaları okul öncesi ve ilköğretim eğitim programlarında biraz da olsa farklı bir 

rol üstlenmektedir. Okul öncesi çocukları için proje, çalışmalarında tutarlılık ve 

süreklilik sağlamada katkıda bulunur. Bu anlamda, okul öncesi çocukları için, eğitim 

programının diğer bölümleri ile kıyaslandığında, proje temelli yaklaşım nispeten 

daha çok öğretmen tarafından yönlendirilen bölümüdür. İlkokul yıllarında ise 

projeler öğretmen tarafından önceden planlanmayıp, fikir alışverişleri sonucunda 

meydana getirildiği için, programın daha az yapılandırılmış bölümünü 

oluşturmaktadır (Katz ve Chard, 2000; Temel ve diğ., 2004). 

Katz ve Chard (1988), çocukların yapılandırılmış eğitimden faydalanma 

kapasitelerinin arttığını ve çocukların yapılandırılmış eğitimden kazandıkları bilgi ve 

becerileri uygulayarak güçlendirebileceklerini, bunun ise proje yaklaşımı ile 

dengelenmesi anlamına geldiğini vurgulamaktadırlar (Akt. Temel ve diğ., 2004).  

2.10.3. Okul ile YaĢamı BirleĢtirmek 

Geleneksel okul anlayışında genellikle okullarda gerçekleştirilen öğretim 

süreçleri yaşamdan farklı ve kopuk sürdürülmektedir. Proje yaklaşımında ise okulun 

gerçek bir yaşam alanı olarak görülmesi sağlanmaktadır (Gürkan, 2010; Temel ve 

diğ, 2004). 

Geleneksel okullarda çocuklar geleneksel yöntemlerle işlenen geleneksel 

konular nedeniyle gerçekle benzeşmeyen bir çevre ile ilişki kurmaktadırlar. Bu 
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durum onların dikkatlerini toplama, merak etme, kendi öğrenmesini yönlendirmede 

sorumluluk alma gibi konularda sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Proje 

çalışmaları ise, çocukların zihinlerini konu ve süreçlerin snırlarının dışına 

çıkarmaktadır. Bu nedenle özellikle okul öncesi yaşlarda programın proje çalışmalrı 

ile bütünleştirilmesi önemlidir (Gürkan, 2010).  

2.10.4. Sınıfta Topluluk Ruhunu GeliĢtirmek 

Tüm çocuklardan bütün grup yaşamına katkıda bulunmaları konusunda 

beklenti oluştuğunda ve bu konuda cesaretlendirildiklerinde toplumsal değerler 

oluşturulmaktadır. İşbirlikçi ortamlarda, bireyler ortak hedefleri gerçekleştirmek için 

birlikte çalışır; çabaları nispeten uzun süreli ortak ilgi alanları tarafından uyarılır 

böylece ortak ürünü en yüksek düzeye ulaştırmak için çaba gösterirler (Katz ve 

Chard, 2000). Proje yaklaşımı çocuklara bu nitelikleri kazandırmada önemli rol 

oynar. 

Proje süreci boyunca çocuklar gruplar halinde çalışarak fikirlerini 

nedenleriyle nasıl destekleyebileceklerini ve projeye nasıl devam edileceği 

konusunda ortak fikre sahip olmadıklarında diğerleriyle nasıl uzlaşabileceklerini 

öğrenirler. Aralarında meydana gelen sorunları çözebilmek icin çatışma çözüm 

tekniklerini ya da alınması gereken kararlara ulaşabilme yollarını öğrenirler (Gürkan, 

2010; Diffily ve Sassman, 2002). 

2.10.5. Eğitimde Demokrasi 

Eğitim programına proje çalışmasının dahil edilmesi ile ulaşılmak istenen ana 

hedef, çocukların demokratik topluma ustaca bir biçimde katılabilmelerine ve katıda 

bulunabilmelerine yardımcı olmaktır (Katz ve Chard, 2000). 

Proje çalışması ile çocuklar öncelikle, bilgiyi, beceriyi ve yeteneği aynı 

zamanda diğerlerinin farklı şekillerde bizim refahımıza katkı sağlamak için 

sarfettikleri çabayı takdir etme becerilerini pekiştirirler. İkincisi, toplumu oluşturan 
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bireylerin bağımsız olduklarını, farklılıkları ödüllendirebilmeyi ve bu farkılıkları 

zenginlik olarak algılamayı öğrenirler (Katz ve Chard, 2000). 

Proje çalışması çocukların yargılarının deneysel olmasını; yani var olan 

kanıtları arama ve sınama, tahminlerini, hipotezlerini gerçeklere dayandırarak 

kontrol etme, gerçekleri ve bulguları farklı yorumlama ve değerlendirme yollarına 

açık olmalarını da güçlendirir. Ayrıca, proje çalışması onların çok çalışmaya ilişkin 

eğilimlerini güçlendirir, bazı şeyleri yeni baştan yaparak katılımcıların gelişen 

normlarını karşılayabilme fırsatı sunar, aynı zamanda engel ve zorlukların üstesinden 

gelebilmiş olmanın memnuniyetini de yaşatır. Tüm bunlar proje temelli yaklaşımın 

çocukların demokratik yaşam hakkında erken dönem deneyimlerine katkıda 

bulunduğu yollardır (Katz ve Chard, 2000).  

2.10.6. Eğitimde Zorluklarla BaĢ Edebilmek 

Proje temelli yaklaşımın diğer bir amacı öğretmenler için merak uyandıran ve 

uğraştırıcı deneyimler oluşturmaktır. Sınıfta çocuk sayısının fazla olması, aynı 

öğretim mekanını günün farklı saatlerinde farklı öğrencilerin paylaşması gibi 

zorluklara rağmen öğretmenlerin öğrenci gereksinimlerini temel alan bireysel 

farklılıklara özen gösteren, çocukları kendi öğrenmelerinden sorumlu tutan 

çalışmaları organize etme yollarını bulmaları gerekmektedir. Proje yaklaşımı 

öğretmenlere bu ve buna benzer diğer zorluklara meydan okuma şansı verir (Katz ve 

Chard, 2000; Gürkan, 2010).  

2.11. Proje Temelli YaklaĢımda Konunun Belirlenmesi 

Proje çalışmalarının sağladığı yararlar büyük oranda hangi konuya 

odaklandıkları ile ilişkilidir. Konu seçilirken, belirlenen konunun çocukların 

gelişimine uygun olup olmadığını, harcayacakları zamana değer olup olmadığını ve 

başka kriterleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmede temel sorumluluk 

öğretmene aittir. Proje temelli yaklaşımda konular çocukların yakın çevrelerinden 

seçildiğinden farklı yeteneklere ve kültürel geçmişe sahip olan çocuklardan oluşan 
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gruplarda da oldukça kullanışlı olabilmektedir (Katz ve Chard, 2000; Akt. Katz ve 

Chard, 1998).  

Çocuklar birbirlerini tanıdıkça, diğerlerinin farklı deneyimlere ve ilgilere 

sahip oldukları gerçeğini daha kolay kabul edebilirler. Ancak konu seçilirken 

çocuğun kültürü ve etnik kökeninin bir birine karıştırılmamasına özen gösterilmesi 

tavsiye edilmektedir. Bir çocuğun kültürü şu anki günlük yaşam deneyimleri ve 

çevresi anlamına gelir; çocuğun etnik kökeni ise ailesinin tarihi ve kökenleri ile 

ilgilidir (Katz ve Chard, 1998). 

Proje çalışmalarında, gelişimsel hedeflere ulaşabilmek için araç olarak seçilen 

konular, derinlemesine ele alınmaktadır. Proje yaklaşımına dayalı programda 

konuların bu şekilde ele alınması; konunun didaktik olarak öğretmen tarafından 

yapılandırılmış etkinliklerle öğretilmesi anlamına gelmemektedir (Temel ve diğ, 

2004).  

Proje çalışmalarında konu iki şekilde belirlenebilmektedir: 

1. Çocuk Temelli Konular 

2. Öğretmen Temelli Konular  

2.11.1. Çocuk Temelli Konular 

Çocuklar sıklıkla kendi projelerini başlatırlar bazen ise konu meraklarını 

uyandıran bir olay üzerinden ortaya çıkar. Aniden bir şey olur ve yoğun ilgi ve 

incelenmek üzere ortaya çıkan birçok soru ile sınıf kendini konuya kaptırır. Belirli 

bir konuya olan ilgiyi ateşleyen deneyim veya olay, genellikle bir süreç dizisinin 

başlamasına neden olan “katalizor etki” olarak adlandırılır (Helm ve Katz, 2001). 

Konu seçiminde çocukların ilgilerini başlangıç noktası olarak kullanmak 

uygun konunun belirlenmesine olanak sağlayabilmektedir. Ancak bu yaklaşım aynı 

zamanda birçok potansiyel tehlikeyi de beraberinde getirir. 
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İlk olarak, bireysel olarak bir çocuğun, bir grubun veya bütün sınıfın bir 

konuya duyduğu ilgi bazen eğitimsel açıdan kayda değer olmayabilmektedir (Katz ve 

Chard, 1998). 

İkincisi, sırf bir çocuğun ya da grubun bir konuya olan ilgisi bu konunun 

proje çalışması ile desteklenmesi ya da güçlendirilmesi anlamına gelmemektedir 

(Katz ve Chard, 2000).  

Üçüncü olarak, yetişkinlerin görevlerinden biri de çocuklara yeni ilgi alanları 

oluşturmalarında yardımcı olmaktır. Çocukların, öğretmenlerinin bir konuya olan 

gerçek ve derin ilgisinin farkında olmaları, aynı şekilde onlarıda konuya gereken 

ilgiyi gösterme konusunda teşvik etmektedir (Katz ve Chard, 1998). 

Dördüncü olarak, proje konusunun seçimi çocukları ve çocukların zihinsel 

güçlerini ciddiye alan, gerçek bir mesele olarak değerlendiren ve çocukları dikkat 

edilmeye değer ciddi olayların küçük araştırmacıları olarak gören eğitimcilerin genel 

yükümlülüğü ile de tutarlı olmalıdır (Katz ve Chard, 2000). 

2.11.2. Öğretmen Temelli Konular 

Öğretmen bir proje çalışmasında çocuklar için faydalı deneyimler 

kazandıracağını düşündüğü herhangi bir konu seçebilmektedir. Ögretmen temelli 

konular, eğer konu sınıftaki çocukların mümkün olduğunca farklı ilgi alanlarına hitap 

ediyorsa iyi çalışacaktır. Bazen proje öğretmen temelli bir ünite ya da konudan da 

yola çıkılarak ortaya konabilir. Örneğin bir çalışmada, öğretmenin etkinlikte “elma” 

kullanması üzerine, çocuklar “elmalar” ile ilgili araştırma yapma düşüncesini ortaya 

atmışlardır. Bu çalışmada konu öğretmen tarafından bulunmuş olmasına rağmen, 

çocuklar tarafından projeye dönüştürülmüştür (Helm ve Katz, 2001; Temel ve diğ., 

2004). 
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2.11.3. Konu Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

Konular öğretmenin çocuklarla yaptığı fikir alışverişi ve işbirliği ile seçilir. 

Unutulmamalıdır ki hangi konunun hangi çocuk grubunda iyi çalışacağına karar 

vermek kolay değildir. Buradan yola çıkarak: 

Bir konu; 

1. Çocukların kendi çevrelerinde direkt olarak gözlemlenebiliyorsa; 

2. Çocukların kendi deneyimlerinden elde edilmişse; 

3. İlk elden direkt incelemeye uygunsa (tehlikeli olmamalı); 

4. Yerel kaynaklar ve uzmanlara kolayca ulaşılabiliniyorsa; 

5. Farklı yöntemlerle sunulabiliniyorsa (örneğin; rol oynama, grafik, inşa 

etme vb.) 

6. Ebeveyn katılımı mümkünse ve birçok ebeveyn sürece kolaylıkla dahil 

olabiliyorsa; 

7. Yerel kültüre duyarlıysa bununla birlikte genel anlamda kültürel olarak 

uygunsa;  

8. Çocukların ilgisini çekiyorsa; 

9. Okulun, bölgenin ve devletin program hedefleri ile ilişkiliyse; 

10. Temel okuma-yazma ve matematik becerilerine hakim olma ve uygulama 

konusunda yeterli fırsat sağlıyorsa (çocukların yaşlarına bağlı olarak) bir proje 

çalışması için uygun şartları taşıyor olarak kabul edilebilir (Chard, 1998a; Katz ve 

Chard, 2000).  
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2.11.4. Konu Ağının OluĢturulması 

Öğrenci ya da öğretmen temelli bir konu belirlendikten sonra, öğretmenler 

süreci planlamaya devam ederler. Bunu yapabilmenin bir yolu konu ağı 

oluşturmaktır. Konu ağı, bilgilerin ve fikirlerin alt başlıklar halinde gruplandığı bir 

çeşit grafiktir. Konu ağı oluşturmak öğretmenin, konu ile ilgili kendi bilgilerini 

projeyi planlamada başlangıç noktası olarak kullanabilmesini mümkün kılmaktadır. 

Öğretmenler kendi konu ağlarını oluşturmalarının yanında başkaları tarafından 

hazırlanan konu ağı ile de çalışabilirler. Ancak öğretmenin kendi konu ağını 

oluşturması ona, kendi bilgi ve kaynaklarının farkında olması konusunda yardımcı 

olmaktadır (Helm ve Katz, 2001; Katz ve Chard, 2000; Chard, 1998a).  

Konu ağı oluşturma aşamaları, 

1. Birinci aşamada, konu ile ilgili her fikir kağıtlara yazılır. Örneğin 

“hastaneye gitmek” konusu. Bu konu ile ilgili; ambulans, doktor, hemşire, röntgen 

cihazı, bekleme odası, yatak, ameliyathane, sedye gibi akla ilk gelen fikirler ayrı ayrı 

kağıtlara yazılır. Fakat okul öncesi dönem çocuklarının okuma yazma bilmemeleri 

nedeniyle belirlenen düşüncelere ilişkin resimlerin kullanılması gerekmektedir (Katz 

ve Chard, 2000; Bıçakçı ve Gürsoy, 2009). 
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ġekil 1. Konu ile İlgili Fikirler 

          ÇALIġANLAR AMBULANS KAZALAR 
HASTANENĠN 

BÖLÜMLERĠ 
DONANIM 

DOKTOR ŞOFÖR KESİKLER MERDİVENLER RÖNTGEN 

HEMŞİRE SEDYE ÇÜRÜKLER 
BEKLEME 

SALONU 

TEKERLEKLİ 

SANDALYE 

AMBULANS 

ŞOFÖRÜ 
TEKERLEK YANIKLAR AMELİYATHANE STERİLİZATÖR 

CERRAH OKSİJEN KIRIKLAR ODALAR SEDYE 

DANIŞMA  

GÖREVLİSİ 
MOTOR    

SEKRETER     

(Katz ve Chard, 2000) 

Benzer fikirlerin birbirinin yanında yer almasına dikkat edilerek gruplama 

yapılır (Katz ve Chard, 2000). 
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ġekil 2. Maddeleri Düzenleme ve Kategorileri Sınıflandırma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Katz ve Chard, 2000). 

1. Farklı renkte bir kaç parça kağıt alınır. Her bir gruba başlık verilerek 

şekilde etiketleme yapılır. Eğer gruplardan biri çok büyükse, genellikle fikirler 

verilen başlık altında iki ya da üç farklı alt başlık olarak ayrılabilir (Katz ve Chard, 

2000).  

2. Öğretmenlerin konu ağını bir grup halinde „beyin fırtınası‟ tekniğini 

kullanarak oluşturması, yeni fikirler ortaya koyabilmek için birbirlerinin beyin 

fırtınası sonucunda ortaya koydukları fikirlerini incelemelerine ve kendi konu 

ağlarını zenginleştirmelerine katkı sağlayacaktır (Katz ve Chard, 2000). 
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3. Bu aşamada, ayrı ayrı not kağıtları üzerine üretilen notlar tek bir 

kağıda aktarılabilir (Katz ve Chard, 2000).  

2.12. Proje ÇalıĢmalarında Öğretmenin Rolü  

Proje çalışmalarında öğretmenin görevi etkinlikleri yöneten bir idareci 

olmaktan ziyade bir rehber ve danışman rolü üstlenmektir. Bu rehberliğin çocukları 

teşvik etmeyi, seçenekler sunmayı, çocuklara özgür olma ve yanlış yaptıklarında 

düzeltebilme imkanı vermeyi, çocuklarla birlikte araştırmayı ve bilinmeyenleri 

birlikte keşfetmeyi kapsadığı vurgulanmaktadır (Chard, 1998a; Temel ve diğ., 2004; 

Bıçakçı ve Gürsoy, 2009).  

Proje çalışmaları kısa süreli ya da daha fazla devam eden çalışmalar şeklinde 

olabilmektedir. “Mini projeler” olarak adlandırılan, kısa süreli, küçük bir grupla veya 

kendiliğinden gelişen projelerde öğretmen tarafından ileri düzey bir planlama 

gerekmemektedir. Eğer proje bir kaç hafta sürecek ve tüm sınıf dahil edilecekse ileri 

düzey bir planlama verimli bir araştırma ve başarı şansını arttıracaktır (Katz ve 

Chard, 2000). 

2.13. Proje Temelli YaklaĢımın AĢamaları 

Proje çalışmaları üç aşamada gerçekleştirilir. Proje her biri kendi içerisinde 

ayrı bir süreç olan başlangıç, orta ve son aşama olarak tanımlanabilir. Ögretmen her 

bir aşamada çocukların öğrenmeleri ile ilgili özel bir ilgi ve çaba gösterir. 

Öğretmenin ve çocukların yürüttükleri aşama ile ilgili beklentileri karşılandığında, 

proje çalışma sonuçlanıncaya kadar bir sonraki aşamadan devam eder. Bazı projeler 

çocukların ilgisini daha ilk dakikalarda çekerken, diğerleri ise öğretmenin daha fazla 

çaba harcamasını gerektirebilmektedir (Chard, 1998a; Katz ve Chard, 2000). 

2.13.1. Planlama ve BaĢlama AĢaması 

Projenin birinci aşama ile başlangıcında konu seçilir. Konu öğretmen ya da 

çocuk tarafından önerilebilmektedir. Konu seçimi için birçok ölçüt göz önüne 
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alınabilinir. Konu, öncelikle çocuğun günlük yaşantısı ile yakından ilişkili olmalıdır 

(Chard, 1998a; Helm ve Katz, 2001; Katz, 1994, Temel ve diğ., 2004). 

Konunun seçilmesinin ardından, öğretmenler genellikle „beyin fırtınası‟ 

tekniğine dayanarak çocuklar ile bir ağ veya kavram haritası oluşturarak işe başlarlar. 

Ön hazırlık tartışmaları boyunca öğretmen ve çocuklar inceleme yoluyla cevap 

arayacakları soru önerilerinde bulunurlar. Tartışmaya katılan çocuklar aynı zamanda 

konu ile ilgili kendilerine ait geçmiş deneyimleri de hatırlayarak; boyama, çizim ve 

drama çalışmaları ile ilgili deneyimlerini ve algılarını ortaya koyarlar. Ailelere 

çalışmanın konusu hakkında bilgi veren öneri ve uzmanlıklarını paylaşıp 

paylaşamayacakları soran bir davet mektubu gönderilir (Katz, 1994; Chard, 1998b). 

2.13.2. Uygulama ve Alan ÇalıĢması  

Bir projenin ikinci aşamasını oluşturan ana eleman, birinci aşamanın sonunda 

üretilen sorulara cevap aranan alan çalışmasıdır. İkinci aşama özellikle ilk elden, 

direkt, gerçek hayat deneyimleri ile edinilen yeni bilgiler edinmeyi içerir. Çocuklar 

sıklıkla alan, nesne ve olayları incelemeye yönelik planlanan alan gezilerini içeren 

direkt incelemelerle konuyu geliştirir ve genişletirler (Jackman, 2012; Katz ve Chard, 

2000; Katz, 1994; Temel ve diğ, 2004).   

Kimi zaman okul dışında yapılan gezilerle, kimi zaman konuk 

konuşmacılarla, kimi zaman nesnelerin, kitapların, fotoğrafların ya da ürünlerin 

toplanması ile gerçekleşen bu aşama “projenin kalbi” olarak nitelendirilmektedir 

(Temel ve diğ, 2004).  

Proje çalışması süresince gerçekleştirilecek alan deneyimleri özellikle alan 

çalışmasının yürütülebilirliğine göre planlanır. Alan çalışması çocuklara alan 

hakkında araştırma fırsatı sunmak ve onları proje hakkında gerçek derin düşüncelere 

sevk etmek için planlanan proje sürecinin bir bölümüdür. (Helm ve Katz, 2001). 

İkinci aşama genellikle konu üzerine konuşma yapmak için uzman 

ziyaretlerini de içerir. Uzmanlar yeni sorulara cevap vermesi için sınıfa davet 
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edilmektedirler. İkinci aşamada, öğretmen çocukların yeteneklerini becerikli, 

bağımsız, yaratıcı, ilgili, işbirlikçi ve üretici olabilmeleri için güçlendirir. (Helm ve 

Katz, 2001). 

Katz ve Chard (1988)‟e göre bu evrede öğretmenlerin ayrıca, çocukların 

ilgisini çeken bir konu hakkında çocukları desteklemeleri, materyaller sunmaları ve 

çocukların bulgularını ve görüşlerini sunmaya yönelik uygun yollar önermeleri 

gerekmektedir (Akt, Temel ve diğ, 2004). 

2.13.3. Projeyi Sonlandırma AĢaması 

En son aşama projeyi farklı biçimlerde sunma ve diğerleri ile paylaşma 

aşamasıdır. Yapılan iş gözden geçirilir ve değerlendirilir; belirli kısımlar sunum için 

seçilir. Bu aşamada yeni bilgi sunmak pek tavsiye edilmez. Bunun yerine, gerekli 

olan şey çocuğun öğrendiklerinin detaylandırılmasıdır böylece ürün kişiselleştirilmiş 

hale getirilir ve geliştirilmiş olur (Chard, 1998b; Katz ve Chard, 2000). 

2.14. Konu Ġle Ġlgili AraĢtırmalar 

2.14.1. Kavram GeliĢimi ile Ġlgili ÇalıĢmalar 

Sterner ve McCallum (1988) çalışmalarında Gesell Gelişim Testi ve Bracken 

Temel Kavram Ölçeği ile belirlenen temel kavram bilgisi arasında ilişki var mıdır? 

Başarı testi puanları ile gelişimsel yaş arasında önemli ölçüde ilişkili var mıdır? 

Temel kavram bilgisi ile gelişimsel yaş arasında bir ilişki var mıdır? sorularına cevap 

bulmayı amaçlamışlardır. Araştırmanın örneklemini bir devlet ve özel okulun 

anasınıfını yakın zamanda bitirmiş 37‟si erkek, 43‟ü kız (14 zenci, 63 beyaz ve 3 

asyalı) 80 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Gesell 

Gelişim Ölçeği, Bracken Temel Kavram Ölçeği ve Geniş Kapsamlı Başarı Testi-

Gözden Geçirilmiş Form‟u kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yapılan korelasyon 

analizine göre Bracken Temel Kavram Ölçeği ile Gesell Gelişim Ölçeği arasında 

gelişimsel yaş ile temel kavram bilgisi arasındaki ilişkiyi gösteren anlamlı yönde 

pozitif bir ilişki bulunmuştur.  Yapılan diğer analizler sonucunda Bracken Temel 
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Kavram Ölçeği‟ni kullanmanın başarı ölçümde daha iyi bir seçim olacağı sonucuna 

varılmıştır.  

Şahin Asfuroğlu (1990) çalışmasında anasınıfına devam eden beş-altı yaş 

çocuklarına üçgen, daire ve kare kavramlarını kazandırmayı amaçlamıştır. 

Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Antakya‟da 

devlet okullarının anasınıfına devam eden beş-altı yaş çocukları, örneklemi ise 

Antakya‟da Haydar Mursaoğlu İlkokulunun anasınıfına devam eden beş-altı yaş 

grubu 36 çocuk oluşturmaktadır. Örnekleme dahil edilen çocuklardan 18‟i materyalli 

eğitim alan, 18‟i ise materyalsiz eğitim alan grup olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Oran testi kullanılmıştır. Eğitim programı 

uygulanmadan önce deney ve kontrol gruplarına öntest uygulanmıştır. Materyalli ve 

materyalsiz gruba 16 gün boyunca aynı eğitim etkinlikleri uygulanmıştır. Yalnızca 

materyalli gruptaki çocukların eğitim etkinliklerine ek olarak Montessori 

materyallerini kullanmalarına olanak sağlanmıştır. Eğitim etkinliklerinin 

tamamlanmasının ardından 1. sontest uygulanmış dört hafta sonra 2. sontest 

uygulanarak sonuçları tartışılmıştır.  Araştırma sonucunda uygulanan her üç test 

sonucunda da gruplar arasında geometrik şekilleri tanımaları arasındaki fark 

istatistiksel anlamda önemli bulunmamıştır.  

Akman (1995) çalışmasında anaokuluna devam eden 40-69 aylık çocuklara 

kavramlarla ilgili bilgiler kazandırmak amacıyla verilen kavram eğitiminin 

çocukların kavram gelişimlerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır.  Araştırma 

örneklemini 75‟i deney grubu, 71‟i kontrol grubu olmak üzere toplam 146 çocuk 

oluşturmuştur. Araştırma öntest-sontest düzeninde yürütülmüştür. Eğitim aşamasında 

toplam üç aylık bir program uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

Bracken Temel Kavram Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol 

gruplarındaki çocukların aldıkları toplam kavram öntest-sontest puanlarının 

ortalamaları arasındaki fark önemli bulunmuştur. Çocuklara verilen kavram 

eğitiminin etkili olduğu ve bu eğitimin sonucunda çocukların eski bilgilerinin üzerine 

yeni bilgiler inşa ederek, yeni kavramlar öğrendikleri gözlenmiştir. 
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Arı, Üstün ve Akman (1995) tarafından yapılan çalışmada dört-altı yaş 

arasında anaokuluna giden ve gitmeyen çocukların kavram gelişimleri karşılaştırmalı 

olarak incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu yaşları dört-altı arasında 

değişen anaokuluna devam eden ve etmeyen 74‟ü kız, 79‟u erkek toplam 114 çocuk 

oluşturmuştur.  Araştırmada veri toplama aracı olarak Bracken Screening  Testi‟nin 

A ve B formları kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda tüm kavramları 

kazanmada eğitimin önemli ölçüde etkili olduğu bulunmuştur. 

Arı, Üstün, Akman ve Etikan (2000) çalışmalarında anaokuluna giden ve 

gitmeyen dört-altı yaş çocuklarının bilişsel gelişim alanındaki kavram gelişimlerini 

incelemişlerdir. Araştırma örneklemine 504‟ü kız, 584‟ü erkek toplam 1088 çocuk 

alınmıştır. Örnekleme alınan bu çocuklardan 351‟i dört yaş, 469‟u beş yaş, 268‟i ise 

altı yaş grubundadır. Random yoluyla seçilen çocukların 545‟i anaokulu eğitimi 

almakta, 543‟ü ise hiç okul öncesi eğitim almamış çocuklardır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak Bracken Temel Kavram Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma 

kapsamında anaokuluna giden ve gitmeyen çocukların yön/konum, büyüklük ve 

nicelik kavramları arasında fark olup olmadığına bakılmıştır. Araştırmadan elde 

edilen bulgulara göre, okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların kavram 

gelişimleri arasında okul öncesi eğitim alan çocukların lehine anlamlı bir fark olduğu 

tespit edilmiştir. 

Black (2001) yürüttüğü çalışmada yüksek ve düşük gelir düzeyine sahip 

ailelerin çocuklarının anasınıfı eğitimine hazırbulunuşlukları arasında fark olup 

olmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Çalışma örneklemini okul öncesi eğitim 

kurumuna devam eden 54 çocuk oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Bracken 

Temel Kavram Ölçeği (Gözden Geçirilmiş Formu) Okula Hazır Bulunuşluk alt 

ölçekleri ve aile anketi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ailenin gelir düzeyi ile 

çocukların Bracken Temel Kavram Ölçeği (Gözden Geçirilmiş Formu) Okula Hazır 

Bulunuşluk alt ölçek puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Panagiotakopoulos ve Ioannidis (2002) yaptıkları çalışmada çocukların temel 

zaman kavramlarını algılamalarını değerlendirmede multimedya yazılımı ile 
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bilgisayarın rolünü incelemeyi amaçlamışlardır. Veri toplama aracı standart zaman 

algılama testlerinden oluşan özel bir multimedya yazılımı geliştirilmiştir. Rastgele 

belirlenen 374 okul ve okul öncesi dönem çocuğu (4-11 yaş) iki gruba ayrılmış 

karşılaştırmalı bir çalışma yöntemi uygulanmıştır. Sonuçlar multimedya yazılımı 

kullanıldığında çocukların zaman kavramlarını algılamada başarı gösterdiğini ortaya 

koymuştur. Bu başarının daha çok hareket ve eylem içeren deneylerde olduğu 

gözlenmiştir. Ayrıca yaş ve kavrama arasında pozitif bir korelasyon olduğu 

saptanırken, cinsiyetin ve anne-baba mesleğinin anlamlı bir fark yaratmadığı tespit 

edilmiştir.  

Akman ve Üstün (2003) yaptıkları çalışmada anaokuluna giden ve gitmeyen 

üç yaş çocuklarının kavram gelişimlerini incelemişlerdir. Örnekleme random yoluyla 

seçilen çocukların 59‟u anaokulu eğitimi almakta 65‟i ise hiç okul öncesi eğitimi 

almamış olan çocuklardan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Bracken Temel 

Kavram Ölçeği uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada anaokuluna giden ve 

gitmeyen çocukların okula hazır bulunuşluk (renk, şekil, harf, karşılaştırma, 

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

arasında fark olup olmadığına bakılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara 

göre, okul öncesi eğitimi alan ve almayan çocukların kavram gelişimleri arasında 

fark olduğu bulunmuştur. 

Aktaş, Deretarla Gül ve Sığırtmaç (2003) yaptıkları çalışmada 48-86 ay arası 

çocuklarda sayı ve işlem kavramının kazanılmasına ilişkin bir başarı testi 

geliştirmeyi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 48-86 ay arası toplam 865 

çocuk oluşturmuştur. Testin güvenirliğini araştırmak amacıyla iç tutarlılık katsayısı 

hesaplanmış ve KR-20 değeri tüm test için .98 , test tekrar test için hesaplanan 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı r=.95** olarak bulunmuştur. 

Analizler sonucunda, sayı ve işlem kavramları yetenekleri açısından yaş grupları 

arasındaki farklığın istatistiksel olarak önemli olduğu ve yaş arttıkça çocukların sayı 

ve işlem yeteneklerinde de doğrusal bir artış olduğu görülmüştür. Cinsiyetler 

arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
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Aslan (2004) tarafından yapılan araştırmanın amacı, üç-altı yaş grubu 

çocukların temel geometrik şekilleri tanımalarını ve şekilleri bir birinden ayırt 

ederken kullandıkları kriterleri belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Adana 

ili merkezinde bulunan bir kurum anaokulundaki üç-altı yaş grubundaki 100 çocuk 

oluşturmuştur. Veriler çocuklarla yapılan bireysel görüşmeler sonucunda elde 

edilmiştir. Çalışma sırasında her çocuğa ikişer gün arayla, sırasıyla üçgen, 

dikdörtgen, kare ve daire tanıma testleri verilmiş ve çocuklardan testlerde bulunan 

şekilleri sınıflandırmaları istenmiştir. Her test bitiminde çocuklara yaptıkları 

sınıflandırmaların nedenleri sorulmuştur. Araştırma sonucunda anaokuluna devam 

eden üç-altı yaş grubu çocukların üçgen, dikdörtgen, kare ve daireyi güvenilir bir 

biçimde tanıyıp ayırt edemedikleri; şekillerin tipik örneklerini tanımada oldukça 

başarılı olmalarına karşın, tipik örneklerin basıklık, çarpıklık, konum ve boyutu ya da 

kenar özellikleri değiştirildiğinde şekilleri tanımada zorluk yaşadıkları saptanmıştır. 

Ayrıca araştırma sonucunda çocukların şekilleri sınıflandırırken çoğunlukla şekillerin 

belirleyici olmayan özellikleri üzerine odaklandıkları, şeklin belirleyici özelliklerine 

çok fazla dikkat etmedikleri belirlenmiştir. Buna karşın çocukların yaşla birlikte 

belirleyici özelliklere daha fazla dikkat ettikleri saptanmıştır.  

Türkmenoğlu (2005) tarafından yapılan araştırmada, 60–72 aylık çocuklara 

yönelik hazırlanan “Oyun Yoluyla Matematik Kavramlarını Kazandırma 

Programı‟nın etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde ayrıca, 

oyun yoluyla matematik programı sonucunda çocukların matematik becerileri 

öğrenmelerinde cinsiyetler arasında farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. 

Araştırmanın evrenini 2004-2005 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarına devam etmekte olan 60-72 aylık çocuklar 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bağımsız anaokullarına devam 

etmekte olan 40 çocuk oluşturmuştur. Bu çocuklardan 20‟si deneme, 20‟si kontrol 

grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada Herbert P. Ginsburg ve Artur J. 

Broody(1990) tarafından geliştirilen “Test of Early Mathematics Ability-2”(Erken 

Çocukluk Matematik Yeteneği Testi-2) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

Testin Türkiye‟deki geçerlilik, güvenilirlik ve norm çalışması Güven (1997) 
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tarafından yapılmıştır. Erken Matematik Yetenek Testi–2‟nin deney ve kontrol 

grubuna “öntest” uygulanmasından sonra araştırmacı tarafından geliştirilen “Oyun 

Yoluyla Matematik Becerilerini Kazandırma Programı” deney grubuna uygulanmış, 

kontrol grubu ise mevcut okul öncesi programına devam etmiştir. “Oyun Yoluyla 

Matematik Kavramlarını Kazandırma Programının” deney grubuna uygulanmasından 

sonra, “Erken Matematik Yeteneği Testi–2” deney ve kontrol gruplarına “sontest” 

olarak tekrar uygulanmıştır. Sonuç olarak öntest ve sontest arasındaki farklar 

incelendiğinde, deney grubundaki çocukların matematik becerilerinde kontrol grubu 

çocuklarına göre artış olduğu görülmüştür. Programa katılan çocukların sontest 

puanlarının, öntest puanlarından daha yüksek olması, uygulanan “Oyun Yoluyla 

Matematik Becerilerini Kazandırma Programının mevcut okul öncesi programından 

daha etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu araştırma sonucunda, kız ve erkek 

çocuklar arasında matematik becerileri açısından cinsiyetlere göre anlamlı bir fark 

olmadığı görülmüştür. 

Alabay (2006) yaptığı çalışmasında anasınıflarına devam eden altı yaş 

çocuklarına sayı ve şekil kavramlarını kazandırmada bilgisayar destekli eğitim ve 

geleneksel yöntemlerin etkililiği incelenmeyi amaçlamıştır. Araştırmada bilgisayar 

destekli eğitim ve geleneksel yöntem uygulanan gruplar arasında fark olup 

olmadığına bakılmıştır. Ayrıca anasınıfı çocuklarının ve velilerinin okul öncesi 

eğitim kurumlarında bilgisayar destekli eğitimle ilgili görüşlerinin belirlenmesine 

çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2004–2005 eğitim öğretim yılında Konya İli 

Meram İlçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ilköğretim okulunun 

anasınıflarına devam eden, normal gelişim gösteren, sağlıklı altı yaş çocukları 

oluşturmuştur. Çalışma grubu olarak Meram Ali İhsan Dayıoğlugil ilköğretim okulu 

belirlenmiştir. Bir sınıf deney grubu olurken diğer sınıf ise kontrol grubu olarak 

belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Piaget‟in Sayı Korunum Ölçeği 

ve Şekil Kavram Ölçeği kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin öntest 

puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı bir fark çıkmamış, buna göre araştırma 

öncesinde grupların birbirlerine denk olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma 

sonucunda bilgisayar destekli kavram eğitimi verilen deney grubu ile geleneksel 
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eğitim verilen kontrol grubunun puan ortalamaları arasında deney grubu lehine 

anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. 

Ayhan ve Aral (2005) tarafından yapılan çalışmanın amacı bilgisayar destekli 

öğretimin çocukların kavram gelişimlerindeki etkisini incelemektir. Araştırma 

Ankara il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayriye Andiçen 

Anaokulu ile Yıldırım Beyazıt Anaokuluna devam eden 100 çocuk üzerinde 

yürütülmüştür. Araştırmaya dahil edilen çocuklar deney ve kontrol olmak üzere iki 

gruba ayrılmıştır. Deney grubundaki çocuklara 15 hafta süreyle haftada bir kez 

bilgisayar destekli öğretim programı uygulanmıştır. Bu süreç içinde kontrol grubuna 

böyle bir eğitim verilmemiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bracken (1998) 

tarafından geliştirilen “Bracken Temel Kavram Ölçeği (Gözden Geçirilmiş Formu)” 

ile araştırmacılar tarafından hazırlanan “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ölçeğin 

Türkçe‟ye uyarlama çalışmaları kapsamında bir ön uygulama gerçekleştirilmiş ve bu 

çalışmalar sonucunda ölçeğin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu kabul edilmiştir. 

Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubundaki çocukların kavram gelişimi 

puanları arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Erdem (2006) yaptığı çalışmada anaokuluna devam eden beş-altı yaş 

çocuklarının matematik yetenekleri ve görsel algı becerilerini karşılaştırmayı 

amaçlamıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara Özel Tevfik Fikret 

Anaokulu‟na devam eden 68‟i altı yaş, 32‟si beş yaş grubu çocuklar oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak çocukların görsel algı becerilerini ölçmek 

amacıyla DVTP-2 Gelişimsel Görsel Algı ölçeği, matematik yeteneklerini ölçmek 

amacıyla Bracken Temel Kavram ölçeği (Gözden Geçirilmiş Formu) kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda çocukların matematik becerileriyle görsel algı becerileri 

arasındaki korelasyon katsayısının yüksek ve istatistiksel olarak önemli olduğu 

bulunmuştur. 

Erdoğan (2006) altı yaş grubu çocuklarına drama yöntemi ile verilen 

matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisini incelemek amacıyla yürüttüğü 

çalışmasında, Ankara ilinde orta sosyo-ekonomik düzeydeki semtlerde bulunan, 
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Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı iki ilköğretim okulunun anasınıflarına devam eden 

toplam 105 çocuğu örneklem grubu olarak belirlemiştir. Örneklemi oluşturan 

çocukların 35‟ i deney grubu, 35‟ i kontrol grubu ve 35‟i placebo kontrol grubu 

olarak atanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Genel Bilgi Formu” ile Ginsburg ve 

Baroody tarafından 1983 yılında geliştirilmiş olan Erken Matematik Yeteneği Testi-3 

(TEMA-3) kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle Erken Matematik Yeteneği Testi-3 

(TEMA-3)‟ ün geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış, daha sonra deney 

grubundaki çocuklara uygulanacak olan Drama Yöntemine Dayalı Matematik Eğitim 

Programı hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda; deney grubuna uygulanan drama 

yöntemine dayalı matematik eğitiminin çocukların matematik yeteneğine anlamlı bir 

etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İrkörücü (2006) araştırmasında, anasınıfına devam eden altı yaşındaki 

çocukların annelerine uygulanan örnek bir matematiksel destek programının 

çocukların matematiksel kavram becerilerine etkisini ve ailelerin eğitime katılımları 

sonucunda çocuğun eğitimindeki gelişimini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın 

örneklemi 2006-2007 öğretim yılında Ankara ilindeki alt sosyo ekonomik düzeyde 

olan Mamak ilçesinde bulunan M.E.B‟na bağlı ilkokulların anasınıflarına devam 

eden altı yaşındaki 50 çocuk ve 50 anneden oluşmuştur. Bu çalışmada, çocukların 

matematiksel kavram becerilerini ölçmek için “Matematiksel Kavram Becerileri 

Kontrol Listesi” kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, iki grup 

incelendiğinde; öntest puanlarında sayı becerileri, uzay becerileri, ölçme becerileri, 

grafik becerileri, zaman kavram becerileri, işlem becerileri, şekil becerileri, zıt 

kavram becerileri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık görülmemektedir. 

Sontest sonucunda ise deney grubunun sayı becerileri puanları, uzay becerileri 

puanları, ölçme becerileri puanları, grafik becerileri puanları, zaman kavram 

becerileri puanları, işlem becerileri puanları, şekil becerileri puanları, zıt kavram 

becerileri puanları anlamlı derecede kontrol grubuna göre yüksek olduğu 

görülmektedir. Genel toplamda deney grubunun sontest puanının kontrol grubunun 

puanına göre anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmanın deney 

grubunun sontest ölçümlerindeki artışın, kontrol grubundaki artışa göre anlamlı 
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derecede yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu sonuçtan yola çıkılarak verilen eğitimin 

çocuklar üzerinde önemli etkisi olduğu söylenebilir. Araştırmanın başka bir 

değişkeni olan anne yaşı ve çocuk sayısının, sayı, uzay, ölçme, grafik, zaman 

kavramı, işlem, şekil ve zıt kavram becerileri puanları ile matematiksel beceriler 

kontrol listesi toplam puanları açısından anlamlı farklılık görülmemektedir. Sonuç 

olarak ev ortamında yapılan ebeveyn odaklı matematiksel destek programının 

çocuğun öğrenme sürecinde daha etkili olduğu görülmüştür. 

Kırlar (2006) çalışmasında okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı 

yaş çocuklarına bazı matematik kavramlarını kazandırmada yapılandırılmış ve 

geleneksel yöntemlerin etkililiğini karşılaştırmayı amaçlamıştır. Bu amaçla, Sincan 

İlköğretim Okulu anasınıfında eğitim gören altı yaş çocuklarına yapılandırılmış 

yöntemle geometrik şekil ve sayı kavramı eğitimi verilerek, geleneksel yöntemle 

eğitim alan öğrencilerle karşılaştırma yapılmıştır. Araştırmaya dört sınıftan 20'şer 

çocuk olmak üzere toplam 80 çocuk dahil edilmiştir. Çocuk ve ebeveynler hakkında 

bilgi edinmek amacı ile "Kisisel Bilgi Formu", şekil ve sayı kavramları hakkındaki 

bilgileri ortaya koymak amacı ile "Geometrik Şekil Kavramı Formu" ve "Piaget'nin 

Sayının Korunumu Testi-Sayı Kavram Formu" kullanılmıştır. Çocuklar deney ve 

kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış, deney grubuna yapılandırılmış 

yöntemle kullanılarak hazırlanan geometrik şekil ve sayı kavramı eğitimi verilmiştir. 

Kontrol grubu ise M.E.B. müfredatına bağlı olarak geleneksel eğitim almaya devam 

etmiştir. "Geometrik Şekil Kavramı Formu" ve "Piaget'nin Sayının Korunumu Testi-

Sayı Kavram Formu " her iki gruba da öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. 

Yapılandırılmış yöntem uygulanan çocukların geometrik şekil ve Piaget'in sayının 

korunumu testi puanlarında geleneksel yöntemle eğitim alan çocukların puanlarına 

oranla daha fazla artış olduğu saptanmıştır. 

Ömercikoğlu (2006) tarafından yapılan çalışmanın amacı; dört, beş, altı, yedi 

yaşlarındaki çocukların sayı kavramlarının Piaget‟nin Birebir Eşleme Deneyleri ile 

incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini; İstanbul ilinin Kadıköy ilçesindeki Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı beş resmi ve beş özel okula devam etmekte olan 268 çocuk 

oluşturmuştur. Dört, beş, altı, yedi yaşlarındaki çocukların oluşturdukları bu 
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örnekleme Bire Bir Eşleme Deneyleri bireysel olarak uygulanmıştır. Araştırmanın 

sonucunda dört-beş yaş arasında, altı-yedi yaş arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Fakat beş-altı yaş çocukların performansı arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. Dört yaş çocuklarının birebir eşleme testi sonuçlarının diğer yaş 

gruplarının gerisinde olmasının kavram öncesi dönemde olmalarından; Beş-altı yaş 

çocuklarının birebir eşleme testi sonuçları arasında fark çıkmamasının her iki yaş 

grubunun da sezgisel dönemde bulunmalarından; yedi yaş çocuklarının en iyi 

sonuçları elde etmesinin ise bu yaş çocuklarının artık somut işlemler döneminde 

olmalarından kaynaklandığının düşünüldüğü belirtilmiştir.  

Sama‟on (2006) tarafından yapılan çalışmada beş, altı ve yedi yaşlarındaki 

çocukların temel ilişkisel kavram gelişimlerini belirlemek amaçlanmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Boehm Temel Kavram Ölçeği (Gözden 

Geçirilmiş Formu) kullanılmıştır. Ölçek Malezya kültürüne göre tercüme edilip 

güncellenmiş daha sonra Malezya İslam Üniversite Anaokulu örneklemi kullanılarak 

pilot uygulama yapılmıştır. Temel araştırmanın örneklem grubunu kronolojik 

yaşlarına göre gruplanan 160 çocuk oluşturmuştur.  Yapılan analizler sonucunda 

ortalama puanlar ile yaş karşılaştırıldığında yaş arttıkça temel ilişkisel kavram 

puanlarının da arttığı belirlenmiştir.  

Yılmaz ve Sığırtmaç (2006) çalışmalarında Adana‟nın Yüreğir ilçesindeki alt 

sosyo-ekonomik bölgedeki üç ilköğretim okulunun anasınıfına devam eden altı yaş 

çocuklarının sayı ve işlem kavramlarını kazanmalarında müzikli oyun etkinliklerinin 

etkisinin incelenmesini amaçlamışlardır. Araştırmada bir deney ve iki kontrol grubu 

oluşturulmuştur. Deney ve kontrol gruplarına 10‟ar çocuk alınmıştır. “Beş-altı yaş 

çocuklarda sayı ve işlem kavramının kazanılmasına ilişkin başarı testi” öntest ve 

sontest olarak uygulanmıştır. Ayrıca Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla çocuk ve 

ailesine ilişkin demografik veriler toplanmıştır. Sayı ve işlem kavramı deney grubuna 

müzikli oyun etkinlikleri kullanılarak verilmiş, kontrol gruplarında ise müzikli oyun 

etkinlikleri dışındaki diğer etkinliklerden yararlanılmıştır. Eğitim 12 hafta, haftada 

iki gün yarım saat olacak şekilde sürdürülmüştür. Araştırma sonucunda sayı ve işlem 

kavramı açısından, öntest puan ortalamalarına göre deney ve kontrol grupları 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı, sontest puan ortalamaları 

arasında ise deney grubu ile kontrol grupları arasında deney grubu lehine istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Kontrol grupları arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Sonuç olarak, çocuklara 

verilen sayı ve işlem kavramı eğitiminin, deney grubundaki çocuklar tarafından daha 

başarılı bir şekilde edinilmesi müzikli oyunlarla eğitimin öğrenmedeki etkisini ortaya 

koymuştur. 

Aydoğan (2007) tarafından yapılan çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarına 

devam eden altı yaş çocuklarının sayılarla ve geometrik şekillerle ilgili kavramları 

geliştirmelerinde Piaget ve Montessori yöntemine uygun olarak hazırlanan “Kavram 

Eğitim Programı‟nın etkisinin olup olmadığını incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada 

öntest- sontest kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Çalışmada bir deney 

grubu, bir de kontrol grubu oluşturulmuştur. Deney ve kontrol grubundaki çocuklara 

öntest ve sontest olarak Piaget Sayı Korunum Testi ile Geometrik Şekilleri Tanıma 

Testi uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna 2005-2006 eğitim öğretim yılında 

Aydın ilinde bulunan alt sosyo-ekonomik düzeydeki iki ilköğretim okulunun iki 

anasınıfı alınmıştır. Bu ilköğretim okullarındaki anasınıflarından biri deney grubu, 

diğeri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 18 çocuk (dokuz kız, dokuz erkek) 

deney grubuna, 18 çocuk (dokuz kız, dokuz erkek) kontrol grubuna olmak üzere 

toplam 36 çocuk çalışma grubuna alınmıştır. Araştırma sonucunda Piaget ve 

Montessori yöntemine uygun olarak hazırlanan Kavram Eğitim Programının 

uygulandığı deney grubu çocukların sontest puan ortalamalarının kontrol grubu 

çocukların sontest puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

bulunmuştur. 

Ayhan, Akı, Aral ve Kayıhan (2007) yaptıkları araştırmada anasınıfı 

çağındaki normal gelişim gösteren 36 çocuğun kavramsal gelişim ve motor 

becerilerini incelemeyi amaçlamışlardır. Araştırma örneklemini bir devlet okulu 

anasınıfına devam eden 19‟u kız, 17‟si erkek 36 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak Bracken Temel Kavram Ölçeği (Gözden Geçirilmiş Formu) 

ve Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi Kısa Formu kullanılmıştır. Araştırma 
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sonucunda her iki ölçeğinde ele alınan örneklemde bir biri ile ilişkili olduğu 

bulunmuştur.  

Ergül (2007) tarafından yapılan çalışmanın amacı çocukların temel kavram 

bilgilerini değerlendirmek için geliştirilen Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar 

Testi– 3‟ün (Boehm–3 Okul Öncesi Testi) Türkçe formunun 36–47 aylık çocuklar 

için geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmasıdır. İlişkisel tarama modelinde 

betimsel bir araştırma olan bu çalışmada, Ankara ilindeki çeşitli anaokullarına devam 

eden ve 36–47 ay aralığında olan toplam 200 çocuk tesadüfî örnekleme yolu ile 

seçilmiştir. Boehm–3 Okul Öncesi Testi‟nin faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) ile test edilmiş ve her iki kavram setinde yapılan değişikliklerin uyum 

değerlerine anlamlı düzeyde katkı (p<0.01) sağladıkları görülmüştür. Boehm–3 Okul 

Öncesi Testi‟nin madde ayırt ediciliklerini belirlemek amacıyla madde test 

korelasyonlarına bakılmış ve madde ayırt edicilik değerlerinin .07–.54 arasında 

değiştiği bulunmuştur. Bunun yanı sıra, maddelerin güçlük dereceleri incelenmiş ve 

testin genel madde güçlük değeri .89 olarak bulunmuştur. Testin geçerliğine ilişkin 

olarak kapsam geçerliği çalışması için alan uzmanlarının ve bu yas grubu ile çalışmış 

öğretmenlerin görüşlerinden yararlanılmıştır. Boehm–3 Okul Öncesi Testi‟nin 

güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alpha iç tutarlılık ve test tekrar test 

analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda, iç tutarlılık katsayısı 0.89 ve test-

tekrar test katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Sonuçlar Boehm–3 Okul Öncesi 

Testi‟nin 36–47 ay arasında olan Türk çocuklarının temel kavram bilgilerini 

değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir. Ayrıca 

çocukların cinsiyetleri, yas aralıkları, anne – baba öğrenim ve çalışma durumları, 

çocukların devam ettikleri okul öncesi eğitim kurumlarının türü ve okul öncesi 

eğitim alma süresi değişkenlerinin, çocukların Boehm–3 Okul Öncesi Testi‟nden 

aldıkları puan ortalamaları üzerindeki etkileri, t-testi ve ANOVA ile incelenmis ve 

farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur. 

Pedük (2007) çalışmasında, anasınıfına devam eden altı yaş grubu çocuklara 

Çoklu Zeka Kuramına dayalı olarak verilen matematik eğitiminin matematik 

yeteneğine etkisinin olup olmadığını ve Çoklu Zeka Kuramına dayalı matematik 
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eğitiminin kalıcılığını belirlemeyi ayrıca bazı değişkenlerin matematik yetenek 

düzeylerinde farklılık yaratıp yaratmadığını ortaya koymayı amaçlamıştır. 

Araştırmanın örneklemini 20‟si deney, 20‟si kontrol ve 20‟si placebo kontrol grubu 

olmak üzere 60 çocuk oluşturmaktadır. Deneysel desenli olan bu araştırmada, 

çocuklar ve aileleri hakkında bilgi almak için Genel Bilgi Formu, çocukların 

matematik yeteneklerini belirlemek için Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (Test of 

Early Mathematics Ability-TEMA-3) Form A ve Form B kullanılmıştır. TEMA-3 

çocuklara öntest, sontest ve kalıcılık testi olmak üzere üç farklı zamanda 

uygulanmıştır. Araştırmacı tarafından deney grubu için hazırlanan “Çoklu Zeka 

Kuramına Dayalı Matematik Eğitim Programı” on iki hafta süresince haftada iki 

yarımşar gün, placebo kontrol grubu için çocukların matematik yeteneğini 

destekleyici etkisi olmayan etkinlikler on iki hafta, haftada bir gün birer etkinlik 

olacak şekilde uygulanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklar ise normal eğitim 

programına devam etmiştir. Sontestin uygulanmasından bir ay sonra Erken 

Matematik Yeteneği Testi-3 Form B deney grubuna tekrar uygulanarak Çoklu Zeka 

Kuramına dayalı matematik eğitiminin kalıcılığı değerlendirilmiştir. Araştırmanın 

sonucunda çocukların matematik yetenek testi puanlarının uygulanan deneysel 

işleme bağlı olarak anlamlı bir şekilde değiştiği saptanmıştır. Bonferroni Çoklu 

Karşılaştırma Testi sonuçları farklılığın deney grubu lehine olduğunu göstermiştir. 

Yapılan t testi sonucunda Çoklu Zeka Kuramına dayalı matematik eğitiminin 

etkisinin bir ay sonra devam ettiği saptanmıştır. Tüm grupların matematik yeteneği 

öntest ve sontest puanlarında cinsiyet, doğum sırası, anne ve baba yaşına göre 

gözlenen farkların anlamlı düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Çocukların matematik 

yeteneği sontest puanlarında anne öğrenim düzeyine, öntest ve sontest puanlarında 

baba öğrenim düzeyine göre anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. 

Üstünel (2007) tarafından yapılan araştırmanın amacı Bracken Temel Kavram 

Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu‟nun (Bracken Basic Concept Scale-Revised) 

geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. Araştırmanın örneklemini, Ankara 

il merkezinde bulunan MEB bağlı üç resmi, üç özel anaokulu ve kamu kurum ve 

kuruluşlarına bağlı iki anaokuluna devam eden üç, dört ve beş yaş gruplarından 300 
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çocuk oluşturmuştur. Örnekleme seçilen çocuklara BTKÖ uygulanmış, çocuk ve 

aileye ait bilgilerin belirlenmesi amacıyla ise Kişisel Bilgi Formu doldurulmuştur. 

Ölçeğin güvenirlik hesaplamalarında Kuder Richardson -20 (KR-20) güvenirlik 

katsayısı r = .98 olarak belirlenmiştir. Pearson korelasyon katsayısı ile alt testlerle 

toplam test puanı arasındaki korelasyona bakılmış ve testin iç tutarlılığının yüksek 

olduğu bulunmuştur. Geçerlik çalışmaları kapsamında, uzman görüşleri ile kapsam 

geçerliliğine bakılmış, yapı geçerliği analizlerinde özelliği bilinen iki grup arasında 

gözlenen farkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına t-testi ile bakılmıştır. 

Test puanlarının geçerliği için ayrıca, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) 

uygulanarak, test puanlarının yaş gruplarına göre karşılaştırılması yapılmıştır. 

ANOVA testi sonuçlarında oluşan farklılığın (varyansın) kaynağını tanımlamak için 

Scheffe Testi uygulanmıştır. Okul öncesi eğitim alan üç, dört ve beş yaş grubu 

çocukların BTKÖ toplam kavram puanı, OHS ham puanı ve alt test puan toplamları, 

cinsiyete, yaşa ve okula devam süresine göre karşılaştırılmıştır. Çocukların kavram 

gelişimleri üzerinde cinsiyet faktörü anlamlı fark oluşturmazken, kavram gelişimi 

üzerinde yaş ve okula devam etme süresinin anlamlı fark oluşturduğu bulunmuştur. 

Güvenirlik ve geçerlik çalışmalarında elde edilen bulgular Bracken Temel Kavram 

Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu‟nun geçerli ve güvenilir olduğunu desteklemiştir. 

Avşalak (2008) çalışmasında okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-

72 aylık çocukların kavram gelişimlerinde müzik eğitiminin etkisinin incelenmesini 

amaçlamıştır. Araştırma deneme modelinde yürütülmüştür. Araştırma evrenini 

İstanbul ili Kadıköy ilçesindeki devlete bağlı anaokullarına devam eden, yaşları 60 

ay ile 72 ay arası, normal ve sağlıklı gelişim düzeyine sahip çocuklar 

oluşturmaktadırlar. Örneklem grubu ise 2006-2007 eğitim öğretim yılında Öğretmen 

Harun Reşit ilköğretim Okuluna devam eden, yasları 60 ay ile 72 ay arasında değişen 

24 kız, 26 erkek çocuk olmak üzere toplam 48 çocuktur.  Bu çocuklardan: Dokuz‟u 

kız, 14‟ü erkek olmak üzere toplam 23 çocuk Deney grubunu, 13‟ü kız, 12‟si erkek 

olmak üzere toplam 25 çocuk ise kontrol grubunu oluşturmaktadır. Grupların 

tespitinden sonra araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan değerlendirme ölçeğinin 

öntesti iki gruba da eş zamanlı olarak uygulanmıştır. Örneklem grubunun yansız bir 
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şekilde tespitinden sonra, deney grubuna belirlenen kavramların etkin bir şekilde 

kazandırılması amacı ile hazırlanan müzik eğitimi uygulanmıştır. Belirlenen zaman 

içerisinde tamamlanan müzik eğitiminden sonra her iki gruba da eş zamanlı olarak 

sontest uygulanmış ve değerlendirme sonuçları istatistiksel analizlerden sonra 

raporlaştırılmıştır. Araştırmanın sontest verilerine göre; deney grubu öntest-sontest 

sonuçları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Araştırma için 

seçilen çalışma grubunun cinsiyet ve sosyo-demografik değişkenlerine göre anlamlı 

bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara 

dayanılarak, okul öncesi dönem 60-72 aylık çocukların kavram gelişiminde müzik 

eğitiminin büyük ölçüde etkili olduğu sonuçları ortaya koyulmuştur. 

Ayhan (2008) çalışmasını anaokuluna devam eden altı yaş grubundaki 

çocukların kavram gelişiminde cinsiyet, anne-baba öğrenim düzeyi ve anaokuluna 

devam etme süresinin etkisini incelemek amacıyla yürütmüştür. Araştırma Ankara il 

merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı bağımsız anaokuluna devam 

eden altı yaş grubundaki 100 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada çocuk ve 

ailesi hakkındaki bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan 

„Genel Bilgi Formu‟, çocukların kavram gelişimini belirlemek amacıyla Bracken 

(1998) tarafından geliştirilen ve Ayhan ve Aral (2007) tarafından altı yaş grubu Türk 

çocukları için uyarlama çalışması yapılan Bracken Temel Kavram Ölçeği (Gözden 

Geçirilmiş) formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda anne- baba öğrenim düzeyi 

ile anaokuluna devam etme süresinin çocuğun kavram gelişimi puan ortalamalarında 

anlamlı farklılık yarattığı belirlenirken; çocuğun cinsiyetinin ise anlamlı bir farklılık 

yaratmadığı tespit edilmiştir. 

Çıkılı (2008) çalışmasında Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Temel 

Geometrik Kavramların Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı 

Olarak Hazırlanan Bireyselleştirilmiş Öğretim Materyalinin Etkililiğini araştırmıştır. 

Araştırma 2007-2008 öğretim yılında Konya ilinde özel eğitim sınıfına devam eden 

orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan üç öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin 

seçiminde öncelikle öğretmenlerle görüşülerek geometrik kavramlardan kare, üçgen, 

dikdörtgen ve daireyi ayırt etmede sorunu olan öğrenciler belirlenmiştir. Daha sonra 
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öğrencilere önceden hazırlanan önkoşul beceri ölçü aracı ve kare, üçgen, dikdörtgen 

ve daire kavramları ölçü aracı uygulanmıştır. Ölçü aracının uygulanmasından sonra 

önkoşul becerilere sahip beş öğrenci belirlenmiştir. Öğrencilerden üçü ile çalışmalar 

yürütülmüş, ikisi ise yedek öğrenci olarak belirlenmiştir. Çalışmada yarı deneysel 

model olan tek desenli araştırma modellerinden denekler arası çoklu yoklama modeli 

kullanılmıştır. Bu modelde uygulanan programın etkililiği her öğrencide ayrı ayrı 

incelenmiştir. Çalışmada her bir kavram için öğretim planı, ölçü aracı, ölçü aracı 

uygulama yönergesi hazırlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin etkinlikler sırasındaki 

davranışlarını belirlemek amacıyla gözlem formu, ailelerin yürütülen program ve 

çocuklarında gördükleri davranışlar hakkındaki görüşlerini almak üzere görüşme 

formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara 

Temel Geometrik Kavramlardan Kare, Üçgen, Dikdörtgen ve Daire Kavramlarının 

Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Olarak Hazırlanan 

Bireyselleştirilmiş Öğretim Materyalinin çalışmaya katılan üç öğrencide de etkili 

olduğu gözlenmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin üçünün de tüm etkinliklere 

katıldıkları, etkinlikleri dikkatle izledikleri, etkinlikleri tamamladıkları, ihtiyaç 

duyduklarında soru sordukları belirlenmiştir. Aileler, uygulanmış olan programın 

çocukları için uygun ve gerekli olduğunu, çocukların öğrendikleri kavramları evde ve 

dışarıda kullandıklarını, evde ve dışarıda eşya ve nesnelerin şekillerine daha dikkatli 

olduklarını belirtmişlerdir. 

Demir ve Kabadayı (2008) tarafından yapılan çalışmada okul öncesi eğitim 

kurumuna devam eden üç-dört yaş çocuklarına ana ve ara renk kavramlarını 

kazandırmada bilgisayar destekli ve geleneksel öğretim yöntemlerinin etkililiğini 

karşılaştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla Selçuklu İlçesi, anaokullarına devam eden 

3-4 yaş çocuklarına bilgisayar destekli ve geleneksel öğretim yöntemleriyle renk 

kavramı eğitimi verilerek hangi yöntemin daha etkili olduğu araştırılmıştır. 

Araştırma, deneysel olarak planlanmıştır. Buna göre çocuklar bir deney ve bir 

kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Deney grubuna, bilgisayar destekli öğretim, 

kontrol grubuna da geleneksel öğretim yöntemi ile ana ve ara renk kavramı eğitimi 

verilmiştir. Eğitimden sonra “Renk Değerlendirme Çizelgesi” uygulanmıştır. Renk 
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değerlendirme çizelgesinin tüm sayfalarını kapsayan toplam puanlar istatistiksel 

olarak değerlendirildiğinde; bilgisayar destekli ve geleneksel öğretim yöntemlerinin 

kullanıldığı grupların ana ve ara renkleri kavrama düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu bulunmuştur. Bilgisayar destekli öğretim alan grubun geleneksel 

öğretim yöntemi ile eğitim alan gruba göre ana ve ara renk kavramını kazanmada 

daha başarılı olduğu bulunmuştur. 

Er (2008) yaptığı çalışmasında okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 

beş-altı yaş arası çocuklarda zaman kavramıyla zenginleştirilmiş Türkçe dil 

etkinliklerinin, zaman kavramı gelişimine etkisini incelemeyi amaçlamıştır. 

Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli şeklinde yürütülmüştür. 

Araştırmada Sevinç (1999) tarafından geliştirilen; Zaman Kavramı Başarı 

Değerlendirme Ölçeği (ZKBDÖ) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini Afyonkarahisar ili, Sultandağı ilçesindeki okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden beş-altı yaş grubu çocukları oluşturmaktadır. Araştırmaya 

dahil edilen okullardaki anasınıflarına devam eden çocuklara araştırmacı tarafından 

“Zaman Kavramı Başarı Değerlendirme Ölçeği” öntest olarak uygulanmıştır. Yapılan 

öntest uygulamasından sonra, öntest sonuçları ve çocuk aile profili benzerlik 

gösteren iki okuldaki öğrenciler deney ve kontrol grubu olarak seçilmiştir. Deney 

grubu ve kontrol grubu olarak seçilen iki okuldan da 18‟er (18+18=36) öğrenci ile 

araştırma yürütülmüştür. Araştırmada uygulanan zaman kavramıyla zenginleştirilmiş 

Türkçe dil etkinliklerinin temel alındığı eğitim programı ile, beş-altı yaş grubu 

çocukların zaman kavramı hakkındaki bilgilerinin ölçüldüğü ZKBDÖ üç alt boyuttan 

oluşmaktadır. Uygulanan bu eğitim programında ZKBDÖ alt boyutlarında yer alan 

her konu için üç ayrı etkinlik hazırlanmıştır. Hazırlanan her konu ile ilgili etkinlik 

haftada üç gün çocuklara uygulanmıştır. Bu şekilde program 10 hafta, hafta da üç 

gün, her hafta başka bir konu ele alınarak toplam 30 hikaye ve hikaye sonrası 

çalışmalarından oluşmuştur. Araştırmada uygulanan zaman kavramıyla 

zenginleştirilmiş Türkçe dil etkinliklerinin, öğrencilerin zaman kavramı öğrenme 

düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymak amacıyla deney ve kontrol 

gruplarının öntest ve sontest puanları arasındaki farkın anlamlılığı test edilmiş, deney 
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grubu çocuklarının zamansal sıralama becerileri, zaman birimlerini sınıflandırma ve 

sıralama becerileri ve zamanı gösteren araçları kullanma becerilerinin önemli 

düzeyde geliştiği, ancak bu gelişimin kontrol grubu çocuklarında aynı oranda 

olmadığı görülmüştür.  

Öngören (2008) yaptığı araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam 

eden dört-beş yaş grubu çocuklarına geometrik şekil kavramını kazandırmada 

Montesorri Eğitimi Yöntemi‟nin etkililiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaçla Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi İhsan Doğramacı Uygulama 

Anaokuluna devam eden dört-beş yaş grubu çocuklarına Montessori Eğitim Programı 

ve M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı ile geometrik şekil kavramı kazandırılmaya 

çalışılmış ve hangi yöntemin daha etkili olduğu araştırılmıştır. Araştırmaya dört-beş 

yaş grubu 40 çocuk katılmıştır. Çocuklar deney ve kontrol grubu olarak iki gruba 

ayrılmış bu çocuklara Geometrik Şekil Kavram testi öntest ve sontest olarak 

uygulanmıştır. Deney grubundaki 20 çocuğa altı hafta boyunca Montessori 

Materyalleri ile eğitim verilirken, kontrol grubundaki 20 çocuk M.E.B. Okul Öncesi 

Eğitim müfredatına uygun olarak eğitim almaya devam etmiştir. Araştırmada, deney 

ve kontrol grubu çocukların öntest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir 

fark bulunmazken, deney ve kontrol grubu çocukların sontest puan ortalamaları 

arasında deney grubu lehine anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmuştur.  

Sezer (2008) çalışmasında okul öncesi eğitimi alan beş yaş grubundaki 

çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada drama yönteminin etkisini 

incelemeyi amaçlamıştır. Bolu ili merkezinde bulunan MEB‟e bağlı bağımsız bir 

anaokulunda bulunan beş yaş grubu çocuklar araştırmanın çalışma grubunu 

oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini oluşturmak için bu beş yaşındaki 45 çocuk 

arasından rastgele atama ile 20 (10 erkek 10 kız) çocuk belirlenmiştir. Daha sonra 

yine rastgele atama ile deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Araştırmada 

çocukların sayı ve işlem kavramlarını kazanmalarını desteklemek için “Drama 

Temelli Sayı ve işlem Kavramları Eğitim Programı” hazırlanmıştır. Deney grubuna 

drama temelli sayı ve işlem kavramları etkinlikleri, kontrol grubuna ise anaokulu 

programı dahilinde uygulamalar yapılmıştır. Eğitim programı altı hafta boyunca 
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haftada üç gün (pazartesi, çarşamba, cuma) uygulanmıştır. Araştırmanın verilerini 

toplamak için Aktaş, Gül ve Sığırtmaç (2003) tarafından geliştirilmiş “48-86 Ay 

Çocuklar için Sayı ve işlem Kavramları Testi” ve “Bilgi Formu” kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda deney grubundaki çocukların sayı ve işlem kavramları 

başarısında kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bir başka deyişle 

drama yönteminin çocukların sayı ve işlem kavramlarını kazanmalarında ve bu 

kavramları desteklemede önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırma 

sonuçları cinsiyetin, kardeş sayısının ve anne çalışma durumunun deney grubundaki 

çocukların sayı ve işlem kavramları başarısında anlamlı bir farka yol açmadığını 

göstermiştir. 

Sucuoğlu, Büyüköztürk, Ünsal (2008) çalışmalarında Türk çocuklarının temel 

kavram bilgilerini değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Çalışmanın verileri okul öncesi 

kurumlara devam eden alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyden 808 öğrenci ile 

1073 birinci ve 1138 ikinci sınıf öğrencisinden toplanmıştır.  Çocukların kavram 

bilgileri öğretmenler tarafından Boehm Temel Kavramlar Testi kullanılarak 

değerlendirilmiş; veriler çocukların sınıf ve sosyo ekonomik düzeylerine göre analiz 

edilmiştir.  Çalışmanın sonuçları 50 temel kavramın çocukların % 85 ve daha fazlası 

tarafından bilindiğini, ancak çocukların yaklaşık % 50 sinin birinci, her, birkaç, 

üçüncü, çift ve yarım kavramlarını bilmediklerini göstermiştir. Ayrıca kavram 

bilgilerinin sınıf düzeyi ve sosyo ekonomik düzeye göre farklılaştığı, ikinci sınıf 

öğrencileri ile üst sosyo ekonomik düzey çocuklarının kavram puanlarının diğer 

gruplardan daha fazla olduğu bulunmuştur. Çalışmanın sonuçları, öğrenme 

güçlükleri olan ve olmayan çocuklarla çalışan öğretmenlerin Boehm gibi kavram 

testlerini kullanmalarının yararları çerçevesinde tartışılmıştır.  

Şahin (2008) araştırmasını dört yaş çocuklarının kavram edinimleri üzerinde 

Oyuncak Odaklı Ev Eğitim Programının etkilerini araştırmak amacıyla yürütmüştür. 

Araştırmanın örneklem grubunu, Malatya il merkezinde yasayan, alt-orta-üst gelir 

düzeylerindeki aileler ve bu ailelerin dört yaşındaki çocuklarından oluşan 30‟u 

deney, 30‟u kontrol grubu olmak üzere toplam 60 aile ve çocuk oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Dört Yaş 
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Çocukları için Kavram Edinimi Aracı” kullanılmıştır. Ölçme aracının başlangıcında, 

çocuğun ailesiyle ilgili demografik bilgiler yer almakta ve ikinci kısmında ise altı alt 

testten oluşan, kavram edinimine ilişkin ölçme maddeleri bulunmaktadır. Ölçme 

aracının bir uygulama yönergesi ve bir de bu yönergeyle birlikte uygulamada 

kullanılan oyuncakların yer aldığı oyuncak çantası bulunmaktadır. Araştırmada 

öncelikle, deney ve kontrol gruplarına öntest uygulanmış, bu uygulamadan sonra 

deney grubunda yer alan çocukların ailelerine, araştırmacı tarafından hazırlanan olan 

sekiz haftalık “Oyuncak Odaklı Ev Eğitim Programı” verilmiş, kontrol grubuna 

hiçbir işlem uygulanmamıştır. Sekiz haftalık eğitimin sonunda her iki gruptaki 

çocuklara sontest uygulanmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda, Oyuncak Odaklı 

Ev Eğitim Programının uygulandığı deney grubu çocuklarının puanlarının, kontrol 

grubu çocuklarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  

Yiğit (2008) tarafından yapılan çalışmanın amacını, okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden dört-beş yaş çocuklarına sayı kavramını kazandırmada 

Montessori Öğretim Yöntemi ve Geleneksel Öğretim yöntemlerinin etkinliğini 

karşılaştırmak oluşturmuştur. Bu amaçla, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim 

Fakültesi‟ne bağlı İhsan Doğramacı Uygulama Anaokuluna devam eden dört-beş yaş 

çocuklarına Montessori Öğretim Yöntemi ve Geleneksel Öğretim Yöntemi ile “Sayı 

Kavramı” eğitimi verilerek, hangi yöntemin daha etkili olduğu araştırılan çalışma 

deneysel olarak planlanmıştır. Çocuklardan 20 tanesi dört yaş (10 tanesi deney 

grubu, 10 tanesi kontrol grubu) 20 tanesi de beş yaş (10 tanesi deney grubu, 10 tanesi 

kontrol grubu) olmak üzere, toplam 40 çocuk çalışma grubunu oluşturmuştur. 2006 

yılı Okul öncesi Eğitim Programı‟nda yer alan  (36-72 aylık çocukları için) kazanım 

değerlendirme formunun sayı kavramına yönelik 17 maddesi sıralanarak bir tablo 

oluşturulmuştur. Bu tablo araştırmanın amaçları doğrultusunda, veri toplama aracı 

olarak kullanılmıştır. Araştırmanın başlangıç düzeyinde gerek deney, gerekse kontrol 

grubuna öntest uygulanarak her iki grubun birbirine denk olduğu sonucu elde 

edilmiştir. Başlangıç düzeyinin tespitinden sonra altı haftalık bir süreçte deney 

grubuna Montessori Eğitim Yöntemine uygun eğitim verilirken, kontrol grubuna da 

Geleneksel Öğretim Yöntemi ile eğitim verilmiştir. Verilen her iki eğitimin sonunda 
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gruplara sontest uygulanmıştır. Araştırma sonunda deney grubu ile kontrol grubu 

arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. 

Balat (2009a) çalışmasında ilköğretim okuluna yeni başlayan çocukların 

temel kavram bilgilerini cinsiyet, okul öncesi eğitimden yararlanma süresi ve sosyo-

ekonomik durum değişkenleri açısından incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma 

örneklemi 89‟u kız, 94‟ü erkek toplam 183 çocuktan oluşmuştur. Örneklemi 

oluşturan çocukların kavram bilgileri Boehm Temel Kavramlar Testi (Boehm-3) 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, çocuklara ilişkin demografik bilgiler 

araştırmacı tarafından hazırlanan aile bilgi formu ile elde edilmiştir. Araştırma 

sonuçları incelendiğinde cinsiyetin kavram bilgi puanlarında farklılaşmaya neden 

olmadığı tespit edilirken, çocukların okul öncesi eğitimden yararlanma süreleri 

incelendiğinde, kavram puanları arasındaki farkın okul öncesi eğitimden yararlanma 

süreleri uzun olan çocukların lehine anlamlı olduğu bulunmuştur. Çocukların anne 

eğitim seviyesi ile baba eğitim seviyesi arasında bir korelasyona rastlanırken, eğitim 

seviyesi yüksek ebeveynlerin çocuklarının kavram puanlarının da yüksek olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca ailelerin sosyo ekonomik düzeyleri açısından çocukların kavram 

puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur.   

Balat (2009b) çalışmasında çocukların hayatı algılamasında çok önemli bir 

yeri olan ve yanlış algılanma durumunda çocuğun öğrenmesini olumsuz etkileyebilen 

temel kavram bilgisini ölçmek için geliştirilmiş olan Boehm Temel Kavramlar Testi 

(Boehm-3,2000) ve Bracken Temel Kavramlar Ölçeği‟nin Türk çocukları için 

korelasyonlarını incelemeyi hedeflemiştir. Bu amaçla şu sorulara yanıt aranmıştır; 

her iki ölçme aracının toplam puanları arasında ilişki var mıdır? Bracken Temel 

Kavram Ölçeği alt testlerinden yer-yön, zaman ve miktar alt testleri ile Boehm Temel 

Karamlar Testi‟nin alan, zaman ve miktar alt testleri arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? Her iki test çocukların alan, zaman ve miktar kavramlarını değerlendirmek 

için birbirinin alternatifi olarak kullanılabilir mi? Araştırma tarama modelinde 

planlanmış, orta sosyoekonomik düzey ailelerin çocuklarının devam ettiği Milli 

Eğitim Bakanlığı‟na bağlı resmi ilköğretim okulunun dört farklı anasınıfına devam 

eden çocuklar ile gerçekleştirilmiştir. Okulda bulunan 94 çocuk arasından rastgele 
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örnekleme yöntemiyle seçilen 17 kız ve 17 erkek olmak üzere 34 çocuk araştırmaya 

katılmıştır. Çocukların yaş ortalaması 64.8 ay ve standart sapması 3.5 aydır 

Araştırmaya katılan çocukların ailelerine çocukların betimsel özelliklerini 

belirlemeye yönelik araştırmacı tarafından hazırlanan bilgi formu gönderilmiştir. 

Araştırmaya katılan çocuklara Boehm Temel Kavramlar Testi-3 ve Bracken Temel 

Kavram Ölçeği bireysel olarak uygulanmıştır. Boehm Temel Kavramlar Testi 

(Boehm-3) ile Bracken Temel Kavram Ölçeği toplam puanları arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu bulunmuştur. Bu sonuç her iki testin anasınıfı çocuklarının temel 

kavram bilgisini değerlendirmek için kullanılabileceğini göstermektedir.  Boehm 

Temel Kavramlar Testi alt kavramları ile Bracken Temel Kavram Ölçeği alt testleri 

incelenmiş ve .421 ile .746 arasında değişen pozitif anlamlı korelasyon olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca, her iki testin zaman kavramları arasında .421 düzeyinde 

anlamlı bir korelasyon olduğu bulunmuştur. 

Balat (2009c) tarafından yapılan çalışmanın amacı, anasınıfına devam eden 

çocukların temel ilişkili kavram bilgilerini cinsiyetlerine göre incelemektir. Bu 

amaçla araştırmaya farklı ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden ve basit 

rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 154 çocuk katılmıştır. Araştırma veri toplama 

aracı olarak Boehm Temel Kavramlar Testi (Boehm-3, 2000) kullanılmıştır. 

Araştırma bulguları incelendiğinde; kız çocukların “biraz, çift ve geriye” 

kavramlarında, erkek çocukların ise “biraz, en geniş ve atla” kavramlarında yüzde 

ellinin altında başarı gösterdikleri bulunmuştur. Kız ve erkek çocukların toplam 

kavram puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Cinsiyete göre tek 

çocuklar ile kardeşi olan çocukların temel kavram puanları arasında anlamlı fark 

bulunmamış fakat tek çocukların toplam kavram puanlarının daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Anne öğrenim düzeyinin kız çocukların temel ilişkisel kavram 

bilgilerinde, baba öğrenim düzeyinin ise hem kız hem de erkek çocukların temel 

ilişkisel kavram bilgilerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu bulunmuştur. 
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Orçan (2009) çalışmasında anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarına 

uygulanan Erken Öğrenme Becerileri Destekleyici Eğitim Programı‟nın çocukların 

erken öğrenme becerilerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma deneme 

modelinde olup kontrol gruplu öntest/sontest modeli uygulanmıştır. Araştırma 

örneklemini tesadüfî örnekleme ile seçilmiş olan Mustafa Necati İlköğretim Okulu 

anasınıflarına devam eden 60-72 aylık çocuklar oluşturmuştur. Tesadüfî küme 

örnekleme yöntemi ile deneme ve kontrol grubu olarak 30‟u kontrol ve 32‟si deneme 

olmak üzere toplam 62 çocuk araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak Erken Öğrenme Becerileri Ölçeği (EÖBÖ) uygulanmıştır. Erken 

Öğrenme Becerileri Ölçeği öntest olarak örneklem dâhilindeki çocuklara uygulanmış 

ve elde edilen veriler analiz edildiğinde grupların öntest puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı bulunmuştur. Araştırmada çocukların 

Erken Öğrenme Becerileri‟ne (EÖB) Erken Öğrenme Becerileri Destekleyici Eğitim 

Programı‟nın (EÖBDEP) etkisini ve bunun çocukların cinsiyetine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını incelemek amacıyla araştırmacı tarafından EÖBDEP hazırlanmış 

ve uygulanmıştır. EÖBDEP örnekleme alınan deneme grubundaki çocuklara haftada 

üç gün günde en az yarımşar saat olmak üzere 13 hafta uygulanmıştır. Uygulamanın 

ardından deneme ve kontrol gruplarına EÖBÖ sontest olarak uygulanmıştır. 

Sontestlerin uygulanmasından dört hafta sonra deneme grubuna EÖBDEP‟nın 

etkiliğini izlemek amacıyla EÖBÖ tekrar uygulanmıştır. Araştırma sonucunda 

EÖBDEP uygulanan deneme grubundaki çocukların EÖB (Düşünme, Dil, Sayı 

Becerileri ve Erken Öğrenme Becerileri Toplam Puan) öntest ve sontest puan 

farklarının ortalaması arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Ayrıca deneme 

grubundaki kız ve erkek çocukların EÖB (Düşünme, Dil, Sayı Becerileri ve Erken 

Öğrenme Becerileri Toplam Puan) sontest puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde fark bulunmamıştır. 

Yalım (2009) tarafından yapılan çalışmanın amacı, okul öncesi eğitimi alan 

beş-altı yaş çocuklarında matematiksel şekil algısı ve sayı kavramının gelişiminde 

drama yönteminin etkisini incelemektir. Araştırma deneysel bir çalışmadır. 

Araştırmada, Kayseri iline bağlı Kocasinan ilçesinde bulunan Beyazşehir İ.M.K.B. 
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İlköğretim Okulu‟na devam etmekte olan beş-altı yaş arası 60 öğrenciden rastgele 30 

öğrenciyi (15 erkek15 kız öğrenci) tesadüfi olarak seçip kontrol grubu olarak, diğer 

30 öğrenciyi ise deney grubu yapmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Araştırmada 

deney grubuna sayı ve geometrik şekil kavramlarının öğretimi için, önceden 

hazırlanan “Drama Temelli Geometrik Şekil ve Sayı Kavramları Eğitim Programları” 

uygulanırken, kontrol grubunda geleneksel yolla öğretim uygulamaları yapılmıştır. 

Eğitim programları beş hafta boyunca haftada iki gün uygulanmıştır. Araştırma 

verilerini toplamak için “Piaget Sayı Korunum Testi” ve Aktaş ve Aslan (2004) 

tarafından geliştirilen “Geometrik Şekilleri Tanıma Testi” öntest olarak 

uygulanmıştır. “Piaget Sayı Korunum Testi”nin, amacına uygun bir şekilde 

kullanılabilmesi için, başka bir araştırma için Aydoğan (2007) tarafından geliştirilen 

6‟dan 10‟a kadar olan sayılarla ilgi kavramları tanıma testi Piaget Sayı Korunum 

Testi‟ne ilave olarak eklenerek uygulanmıştır. Araştırma sonucunda drama temelli 

eğitim programı sonrasında deney grubundaki çocukların, geometrik şekil ve sayı 

kavramları başarısında, kontrol rubundaki çocuklara göre anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür. Araştırma çocukların geometrik şekil ve sayı kavramlarını 

kazanmalarında drama yönteminin önemli derecede etkisi olduğunu göstermiştir. 

Aktaş ve Durmuş (2010) çalışmalarında okul öncesi dönem üç-altı yaş 

çocuklarının ve ilköğretim birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin geometrik 

şekilleri tanıması ve şekilleri birbirinden ayırt ederken kullandıkları kriterleri 

belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu amaçla 150 çocukla bireysel görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak dört tane sınıflama testi kullanılmıştır 

(üçgen, dikdörtgen, kare ve daire sınıflama testi). Veri toplama aracı, önceki 

araştırmalar temel alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Her bir sınıflama 

testi, A4 kâğıdı üzerine yerleştirilmiş 12 tane şekilden meydana gelmektedir. 

Araştırmanın sonuçları, küçük çocukların geometrik şekillerin tipik örneklerini 

tanımada başarılıyken, tipik olmayan örneklerini (örneğin, farklı boyut, konum ve 

basıklıktaki şekiller) tanımada yeterince başarılı olmadıklarını ortaya koymuştur. 

Aynı zamanda, küçük çocukların sınıflama işlemi sırasında çoğunlukla şekillerin 

görsel özelliklerine dikkat ettikleri belirlenmiş, daha büyük yaştaki çocukların ya 
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hem görsel hem de niteliksel özelliklere ya da sadece niteliksel özelliklere dikkat 

ettikleri saptanmıştır. 

Kol (2010) çalışmasında geliştirilen Zaman ve Mekân Kavramları Başarı 

Testi‟nin, okul öncesi dönem çocuklarının zaman ve mekân kavramlarının 

kazanılmasındaki başarı düzeylerini ölçebildiğini ortaya koymayı amaçlamıştır. 

Araştırmada okul öncesi eğitime devam eden ve okul öncesi eğitimi tamamlamış 

öğrencilerin zaman ve mekân kavramlarını öğrenme düzeylerini ölçmek için betimsel 

tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Sakarya İli Hendek İlçe 

merkezinde okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve okul öncesi eğitimi 

tamamlamış öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Hendek Ziya 

Gökalp İlköğretim Okulu anasınıfına devam eden 40 ve anasınıfı eğitimi tamamlamış 

40 toplam 80 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından verilerin toplanması 

için okul öncesi eğitime devam eden öğrenci grubu ile okul öncesi eğitimi 

tamamlamış öğrenci grubuna zaman ve mekân kavramlarını öğrenme düzeylerini 

belirlemeye yönelik resimlerden oluşan başarı testi geliştirilmiştir. 43 sorudan oluşan 

ZMKBT uygulama sonuçlarından elde edilen verilere ITEMAN istatistik programı 

ile madde analizi yapılmıştır. Bu süreçte madde ayırt edicilik indeksi, madde güçlük 

indeksi ve madde toplam korelâsyonu hesaplamaları yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre geliştirilen başarı testinin öğrencilerin zaman ve mekân kavramlarının 

kazanılmasındaki başarılarını ölçtüğü ortaya konulmuştur.  

Topal (2010) tarafından yapılan çalışmanın amacı, okul öncesi çağındaki 

çocukların temel geometrik şekilleri tanımalarını, şekilleri bir birinden ayırt ederken 

kullandıkları kavramları ve geometrik şekilleri nasıl algıladıklarını belirlemektir. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. 

Araştırmanın katılımcıları, Ankara‟nın merkez ilçelerinden biri olan Keçiören ilçe 

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir devlet ilköğretim okulunun okul öncesi 

kademesindeki dört-altı yaş grubundaki 25 çocuktan oluşmaktadır. Çalışmanın 

uygulaması 2008–2009 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri 

görüşme ve yazılı dokümanlar yoluyla elde edilmiştir. Çalışma sırasında her çocuğa 

sırasıyla yatay çizgi, dikey çizgi, eğri çizgi, kenar, köşe, kare, dikdörtgen, üçgen ve 
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daire tanıma testleri verilmiş ve çocuklardan testlerde bulunan şekilleri 

sınıflandırmaları istenmiştir. Her test bitiminde çocuklara yaptıkları sınıflandırmaları 

nedenleri sorulmuştur. Araştırmanın bulguları ışığında okul öncesinde öğretilen 

geometri kavramlarını öğrenmelerin nasıl gerçekleştiği ve bu geometri kavramlarını 

nasıl algıladıkları ile ilgili olarak araştırmanın alt problemlerini içeren sonuçlar ve 

öneriler verilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi çağındaki çocukların 

araştırmada kullanılan geometri kavramlarını görsel algılamada problem 

yaşamamalarına rağmen tanımlarını sözelleştirmede zorlandıkları saptanmıştır. 

Geometrik şekillerden birbirine benzer özellik taşıyanları ilişkilendirip, ayırt etmekte 

güçlük çektikleri; şekillerin tipik örneklerini tanımada oldukça başarılı olmalarına 

karşın, tipik örneklerin basıklık, çarpıklık, konum ve boyutu ya da kenar özellikleri 

değiştirildiğinde şekilleri tanımada zorluk yaşadıkları görülmüştür. 

Sarıtaş (2010) yaptığı çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim 

Programına uyarlama çalışması yapılmış GEMS (Great Exploration in Math and 

Science) Fen ve Matematik Programının anaokuluna devam eden altı yaş grubu 

çocukların kavram edinimleri ve ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyleri üzerine 

etkisini incelemeyi amaçlamıştır.  Araştırmanın örnekleminin, deney grubunu İSTEK 

Özel Bilge Kağan Anaokulu‟na devam eden ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi 

Eğitim Programına uyarlama çalışması yapılmış olan GEMS Programı uygulanan altı 

yaş grubundaki 40 çocuk; kontrol grubunu ise Özel Beykent Anaokulu‟na devam 

eden altı yaş grubundaki GEMS Programı uygulanmayan 40 çocuk oluşturmaktadır. 

Yarı deneysel nitelikte olan bu araştırmada deney grubuna öntest-uygulama-sontest 

deseni uygulanırken kontrol grubuna sadece öntest-sontest verilmiştir. Deney 

grubuna Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programına uyarlama çalışması 

yapılmış GEMS Fen ve Matematik Programı 12 hafta boyunca toplam 81 saat olarak 

uygulanmıştır. Uygulamalar sona erdikten sonra sontestler yapılmıştır. Verilerin 

toplanmasında Bracken Temel Kavram Ölçeği (BTKÖ), Marmara İlköğretime Hazır 

Bulunuşluk Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Proje temelli etkinliklerle 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programına uyarlama çalışması yapılarak 

yeniden düzenlenen GEMS Fen ve Matematik Programının BTKÖ sonuçlarına göre; 
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sayı, boyut, karşılaştırma, şekil, yön/konum, bireysel/sosyal farkındalık, 

yapı/materyal, miktar, zaman, toplam kavram test puanlarında ve okula hazırlık 

bulunuşluk (OHS) üzerinde etkili olduğu, ancak renk kavramının kazanılmasında 

deney ve kontrol grubunun öntest ve sontest sonuçlarında fark olmadığı bulunmuştur. 

BTKÖ ve Marmara İlköğretime Hazır Bulunuşluk Ölçeğinden elde edilen bulgular; 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı‟na proje temelli etkinliklerle 

uyarlama çalışması yapılan GEMS Fen ve Matematik Programının, altı yaş 

çocuklarının kavram edinimleri ve okula hazır bulunuşluk düzeylerinin 

geliştirilmesinde etkili bir program olduğunu desteklemiştir. 

Yoleri (2010)  yürüttüğü çalışmasında, okul öncesi dönem çocukları (üç-altı 

yaş) için “Bracken Temel Kavram Gelişimi Ölçeği- İfade Edici Formu”nun Türkçeye 

uyarlanması, güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını gerçekleştirmeyi, temel kavramlarla 

Okul Öncesi Kişilerarası Problem Çözme Becerileri arasındaki ilişkiyi incelemeyi 

amaçlamıştır.  Çalışmanın örneklem grubunu, İzmir ilinde yaşayan, anaokuluna 

devam eden, üç-altı yaş grubu 757 çocuk oluşturmuştur. Örneklem grubundaki 

çocuklara “Bracken Temel Kavram Gelişimi Ölçeği-İfade Edici Formu”, “Okul 

Öncesi Kişilerarası Problem Çözme Testi” uygulanmış, çocuk ve aileye ait bilgilerin 

belirlenmesi amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” aileler ve öğretmenler tarafından 

doldurulmuştur. Bracken Temel Kavram Ölçeği-İfade Edici Formunun güvenirlik, 

geçerlik çalışma grubunda, İzmir ilinde yaşayan, anaokuluna devam eden, üç-altı yaş 

grubundan 380 çocuk yer almıştır. Bracken Temel Kavram Gelişimi Ölçeği-İfade 

Edici Formu”nun güvenirlik çalışmaları için aritmetik ortalama, standart sapma 

değerleri, iç tutarlık katsayıları hesaplanmış ve test-tekrar test güvenirliği yapılmıştır. 

Güvenirlik çalışmasında test-tekrar test korelasyonu r= ,99 (p<,001) olarak 

bulunmuştur. Bracken Temel Kavram Ölçeği-İfade Edici Formu Cronbach Alpha iç 

tutarlık katsayısının ,91 ve Spearman Brown iki yarı test korelasyonunun ,86 olduğu 

görülmektedir. KR-20 güvenirliği ise ,89 olarak hesaplanmıştır. Bracken Temel 

Kavram Ölçeği-İfade Edici Formu”nun geçerlik çalışmaları için uzman görüşleri ile 

kapsam geçerliliğine bakılmış, yapı geçerliği ve ölçeğin ayırt edici gücü 

hesaplanmıştır. Analizler, ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur. 
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Ölçeğin güvenirlik, geçerlik çalışmalarının ardından, okul öncesi dönem çocuklarının 

“Bracken Temel Kavram Ölçeği-İfade Edici Formu” ile “Kişilerarası Problem 

Çözme Becerileri” ve bazı değişkenler ile ilişkisinin incelenmesi çalışması 

yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; “Bracken Temel Kavram Ölçeği- İfade 

Edici Formu” ile “Kişilerarası Problem Çözme Becerileri” toplam puanları arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.  “Bracken Temel Kavram Ölçeği- İfade Edici 

Formu” alt testlerinden Yön/Konum, Benlik/Sosyal Farkındalık ve Zaman/Sıralama 

alt testleri ile “Kişilerarası Problem Çözme Becerileri” testi arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda kavram gelişiminin ve hem de 

kişilerarası problem çözme becerisinin yaşla birlikte arttığı belirlenmiştir. Ancak 

kardeş sayısı açısından anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Kesicioğlu (2011) çalışmasında; doğrudan öğretim yöntemiyle hazırlanan 

eğitim programının ve bu yönteme göre hazırlanan bilgisayar destekli eğitim 

programının okul öncesi çocuklarının geometrik şekil kavramlarını öğrenmelerine 

etkisinin incelenmesini amaçlamıştır.  Araştırmanın evrenini Ankara il merkezindeki 

Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı bağımsız anaokullarına ve ilköğretim okullarının 

anasınıflarına devam eden 60–72 aylık çocuklar oluşturmuştur. Araştırmanın 

örneklemini 60-72 aylık 45 çocuk oluşturmuştur. Çocuklardan 15‟ i birinci deney 

grubunu, 15‟i ikinci deney grubunu, 15‟i ise kontrol grubunu oluşturmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Durmuş Aslan (2004) tarafından geliştirilen 

“Geometrik Şekilleri Tanıma Testi” kullanılmıştır. Geometrik şekilleri Tanıma Testi 

üçgen, kare, daire ve dikdörtgen olmak üzere 4 boyuttan oluşmaktadır. Yapılan 

istatiktiksel analizler sonucunda Geometrik Şekilleri Tanıma Testi‟nin geçerli ve 

güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Doğrudan Öğretim Yöntemiyle hazırlanan eğitim 

programının ve doğrudan öğretim yöntemine göre hazırlanan bilgisayar destekli 

eğitim programının okul öncesi çocuklarının geometrik şekil kavramlarını 

öğrenmelerine etkisini belirlemek amacıyla “öntest sonteste dayalı deney ve kontrol 

gruplu” model kullanılmıştır. Araştırmaya katılan çocuklara sekiz hafta boyunca 

haftada üç gün yaklaşık yarım saatlik doğrudan öğretim yöntemiyle hazırlanan 

eğitim programı ve doğrudan öğretim yöntemine göre hazırlanan bilgisayar destekli 
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eğitim programı uygulanmıştır. Uygulanan programlar sonrasında doğrudan öğretim 

yöntemiyle hazırlanan eğitim programı ve doğrudan öğretim yöntemine göre 

hazırlanan bilgisayar destekli eğitim programı lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Eğitim programının kalıcılığına yönelik kalıcılık testinde eğitim programlarının 

etkisinin devam ettiği saptanmıştır.  

Şirin (2011) çalışmasında anaokuluna devam eden beş yaş grubu çocuklara 

sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada oyun yönteminin etkisinin olup olmadığını 

ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma deneysel yöntemle yürütülmüştür. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Bursa ilinin 

Osmangazi ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız bir 

anaokuluna devam eden beş yaş grubu çocuklar oluşturmuştur. Araştırmanın 

örneklemini oluşturmak için beş yaş grubu çocuklardan seçkisiz atama yoluyla 15 kız 

15 erkek olmak üzere 30 çocuk belirlenmiştir. Daha sonra yine seçkisiz atama ile 

deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Araştırmanın verilerini toplamak için 

Aktaş, Gül ve Sığırtmaç (2003) tarafından geliştirilmiş “48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı 

ve İşlem Kavramları Testi” nin, Sezer tarafından beş yaş grubuna uygun olmayan 21 

maddesi çıkarılarak hazırlanan şekli kullanılmıştır. Öncelikle sayı ve işlem 

kavramları testinin deney ve kontrol grubuna “öntest” olarak uygulanmasından sonra 

araştırmacı tarafından geliştirilen “Oyun Temelli Sayı ve İşlem Kavramları 

Programı” deney grubuyla gerçekleştirilmiştir. Program uygulandıktan sonra “Sayı 

ve İşlem Kavramları Testi” deney ve kontrol gruplarına sontest olarak uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda deney grubundaki çocukların sayı ve işlem kavramları 

başarısında kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bir başka deyişle 

oyun yönteminin çocukların sayı ve işlem kavramlarını kazanmalarında önemli bir 

etkisinin olduğu ifade edilmiştir.  

Toran (2011) yaptığı çalışmada Montessori eğitim yönteminin dört-altı yaş 

arası çocukların kavram edinimleri (okula hazırlık seviyeleri, yön/konum, 

bireysel/sosyal farkındalık, yapı/materyal, miktar ve zaman/sıralama), sosyal 

uyumları (iletişim, günlük yaşam, sosyalleşme ve motor becerileri) ve küçük kas 

motor becerileri üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamıştır.  Çalışmada araştırma 
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modeli olarak öntest, sontest deney-kontrol gruplu deneysel desen tercih edilmiştir. 

Araştırmada deney grubundaki dört-altı yaş arası çocuklara verilen Montessori 

eğitiminin etkisini ölçmek amacı ile öntest-sontest çalışması yapılmış ve Montessori 

eğitim yönteminin deney grubu üzerindeki etkisini karşılaştırmak amacı ile kontrol 

grubu oluşturulmuştur. Örneklemin oluşturulmasında deney grubunu Gazi 

Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü Uygulama 

Anaokuluna devam eden ve Montessori eğitimi alan dört-altı yaş arasındaki 24 

çocuk, kontrol grubunu ise Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu ve Çocuk 

Kulübüne devam eden MEB Okul Öncesi Eğitim Programının uygulandığı okul 

öncesi eğitimi alan 24 çocuk oluşturmuştur. Araştırmanın 1. deneyini 

gerçekleştirmek için deney grubuna Montessori yönteminde belirtilen öğrenme 

görevlerinden oluşan eğitim programı Eylül 2008 - Ocak 2009 tarihleri arasında 

uygulanmış, kontrol grubuna ise MEB Okul Öncesi Eğitim Programı uygulanmıştır. 

Bununla birlikte araştırmanın 2.deneyini gerçekleştirmek için deney grubuna Ocak-

Haziran 2009 tarihleri arasında Montessori eğitim yönteminde bulunan duyu alanı 

materyalleri ile duyu eğitimi verilmiş, kontrol grubu ise MEB Okul Öncesi Eğitim 

Programı kapsamındaki okul öncesi eğitimine devam etmiştir. Araştırmada veri 

toplama araçları olarak; çocukların kavram edinimleri (okula hazırlık seviyeleri, 

yön/konum, bireysel/sosyal farkındalık, yapı/materyal, miktar ve zaman/sıralama) 

için Bracken Temel Kavram Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu (Bracken Basic 

Concept Scale-Revised), çocukların sosyal uyumları için; (iletişim, günlük yaşam, 

sosyalleşme ve motor becerileri) Vineland II Uyum Davranış Ölçeği ve çocukların 

küçük kas motor becerileri için; Küçük Kas Motor Becerileri Gözlem Formu 

kullanılmıştır. Bulgular, grupların Bracken Temel Kavram Ölçeğinin alt 

ölçeklerinden aldıkları öntest-sontest aritmetik ortalama puanları karşılaştırıldığında, 

deney ve kontrol grubu arasındaki istatistiksel farkların deney grubu lehine olduğunu 

göstermektedir. Montessori eğitimi alan çocuklar ve Montessori eğitimi almayan 

çocuklar karşılaştırıldığında okula hazırlık seviyeleri, yön/konum, bireysel/sosyal 

farkındalık, yapı/materyal, miktar ve zaman/sıralama gibi kavram alanlarında 

istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. İletişim, 

günlük yaşam, sosyalleşme ve motor becerileri gibi sosyal uyum becerileri yönünden 
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Montessori eğitimi alan çocuklar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

yapılan analizler sonucunda bulunmuştur. Küçük kas motor becerileri alanında da iki 

grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuş ve bu 

farklılığın deney grubu lehine olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak Montessori eğitim 

yönteminin çocukların kavram edinimleri, sosyal uyumları ve küçük kas motor 

becerileri üzerinde olumlu etkisinin olduğu belirtilmiştir.  

2.14.2. Proje Temelli YaklaĢım ile Ġlgili ÇalıĢmalar 

Temel, Çiftçibaşı ve Ünal (2004) çalışmalarında anaokuluna giden altı yaş 

çocuklarının görsel algıları üzerinde proje yaklaşımının etkisini belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Araştırmada deney grubu MEB. Dr. Ufuk Ege Anaokulu‟na devam 

etmekte olan altı yaş gruplarından tesadüfi yöntemle seçilen 20 çocuktan, kontrol 

grubu ise MEB Sevgi Anaokulu‟na devam etmekte olan altı yaş gruplarından yine 

tesadüfi yöntemle seçilen 20 çocuktan oluşmuştur.  Araştırmada, Frostig Görsel Algı 

Testi veri toplama aracı olarak kullanılmış, deney ve kontrol gruplarındaki çocuklara 

görsel algı seviyelerini belirlemek amacıyla öntest olarak uygulanmıştır. Daha sonra 

deney grubundaki çocuklara haftada yarım gün olmak üzere, on hafta süreyle okul 

programlarının bir bölümü olarak proje yaklaşımına dayalı eğitim uygulanmıştır. 

Kontrol grubundaki çocuklar ise normal okul programlarına devam etmişlerdir. 

Çalışmanın sonunda her iki grupta bulunan çocuklara Frostig Görsel Algı Testi 

sontest olarak tekrar uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde 

deney ve kontrol grubunda bulunan çocukların sontest puanları arasında Frostig 

Görsel Algı testinin şekil sabitliğinin algılanması boyutunda kontrol grubunda 

bulunan çocuklar lehine anlamlı bir farklılık bulunduğu, diğer boyutlarda ise 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Başbay (2005), tarafından yapılan çalışmada proje tabanlı öğrenme ve 

basamaklı öğretim programıyla desteklenen programın, öğrenme sürecinde meydana 

getirdiği değişim belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışma, Ankara ili Özel 

Tevfik Fikret İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler dersi kapsamında disiplinler arası 

bağlantının temel alınmasıyla bir yıl yürütülmüştür. Çalışma grubu 11 kız, 12 erkek 



84 

 

 

 

olmak üzere toplam 23 öğrenenden oluşmuştur. Araştırma iki aşamada 

gerçekleştirilmiş; güz yarıyıl etkinlikleri işbirlikli proje tabanlı öğrenme etkinlikleri, 

bahar yarıyılı ise basamaklı öğretim programıyla desteklenen bireysel öğrenme 

görevlerine odaklanan proje tabanlı öğrenme anlayışı işe koşulmuştur. Çalışmada, 

araştırma problemine bağlı olarak nitel veri nicel veri toplama yöntemleri birlikte 

kullanıldığı karma yöntemden yararlanılmıştır. Ağırlıklı olarak nitel veri toplama 

yöntemlerinden yararlanılan bu çalışmada; öğrenme süreci gözlenmiş, öğretmenlerin 

ve öğrenenlerin görüşleri alınmıştır. Gözlem ve görüşme sonucu elde edilen veriler 

tematik kodlama yoluyla analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda elde 

edilen bulgular hem grupla yürütülen proje tabanlı hem de basamaklı öğretim 

programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenme etkinliklerinin öğrenme sürecine 

olumlu katkılar getirdiğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda, grup çalışmalarında 

işbirlikli çalışma becerileri gelişmiş ve basamaklı öğretim programının sorumluluk 

bilincinin artmasına katkı sağlayıcı rolü olduğu görülmüştür.  

Fun (2005) çalışmasında öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim 

kurumlarında proje yaklaşımını uygularken karşılaştıkları güçlükleri tespit etmeyi 

amaçlamıştır. Örneklem grubu 20 aday öğretmen oluşturmuştur. Çalışmada nitel 

araştırma yöntemi benimsenmiş, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmış verilerin desteklenmesinde günlüklerden yararlanılmıştır. 

Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının konu seçimi, çocukların ihtiyaçlarını 

tanımlamada öğretmenin rolü, izleme çalışmaları ve dinleme, sorgulama, gözlem 

yapma, iletişim kurma becerilerini bütünleştirmede problem yaşadıklarını ortaya 

çıkmıştır.  

Gültekin (2005) tarafından yürütülen araştırmanın temel amacı ilköğretim 

beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenmenin öğrenme ürünlerine 

etkisini saptamaktır. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte 

kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda öntest-sontest kontrol gruplu deneme 

modeli kullanılmış, nitel boyutunda ise görüşme tekniğinden yararlanılmış, 

araştırmaya katılan deney grubu öğrencileri ve sınıf öğretmeni ile proje tabanlı 

öğrenmeye ilişkin yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma 2003-2004 
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öğretim yılının ikinci döneminde Eskişehir ili Merkez Şehit Ali Gaffar Okkan 

İlköğretim Okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini çeşitli özellikleri 

göz önüne alınarak seçilen beşinci sınıfa devam eden 40 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırma haftada altı saat olmak üzere üç hafta süreyle toplam yirmi saatte 

gerçekleştirilmiştir. Uygulama boyunca deney grubunda proje tabanlı öğrenme 

yaklaşımı uygulanmış, kontrol grubunda ise geleneksel öğretime uygun ders 

işlenmiştir. Araştırma sonucunda deney grubundaki öğrencilerle proje tabanlı 

öğrenme yaklaşımının uygulanmadığı kontrol grubundaki öğrencilerin sontestten 

elde ettikleri puan ortalamaları arasında deney grubu lehine istatistiksel bakımdan 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırmanın görüşmeler yoluyla elde edilen 

bulgularına göre, öğrenciler, proje tabanlı öğrenmeyi güzel, zevkli ve eğlenceli bir 

çalışma olarak gördükleri belirlenmiştir. 

Yılmaz, Beyazkürk ve Anlıak (2006) çalışmalarını ülkemizde proje 

yaklaşımının eğitim programlarının bütünleyici bir parçası olarak daha aktif ve 

işlevsel biçimde kullanımını sağlamak ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak 

amacıyla gerçekleştirmişlerdir. Çalışma kapsamında yürütülen süt projesinin hedefi, 

çocukların temel bir besin maddesi olan süte yönelik ilgilerini arttırarak konuyla 

ilgili bilgileri derinlemesine öğrenmelerini sağlamaktır. Çalışma örneklemi olarak 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü‟ne bağlı Kampüs Anaokulu‟na devam eden altı 

yaşındaki 15 çocuk belirlenmiştir. Çalışma sınıf öğretmeni ile birlikte beş gün 

boyunca yürütülmüştür. Sonuç olarak, çalışmanın başlangıçta belirlenen hedeflerine 

ulaştığı, çocukların sütle ilgili tutumlarının olumlu yönde geliştiği ve bu gelişimin 

davranışlarına da yansıdığı gözlenmiştir.   

Canoğlu (2007) çalışmasında, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 

altı yaş grubu çocuklarda proje tabanlı öğrenmenin, sezgisel matematik becerilerine 

olan etkisi incelemiştir. Araştırma 2005-2006 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili 

Küçükçekmece İlçesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Papatya Anaokulu ve 

Sardunya Anaokulunda yürütülmüştür. Proje tabanlı öğrenmenin sezgisel matematik 

becerilerine olan etkisini inceleyebilmek amacıyla bir deney, bir kontrol grubu 

oluşturulmuştur. Çalışmaya toplam 112 çocuk dahil edilmiştir. Deney grubu olan 
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Papatya Anaokulunda 24 kız, 32 erkek olmak üzere 56 çocuk, kontrol grubu olan 

Sardunya Anaokulunda ise 22 kız, 34 erkek olmak üzere 56 çocuk ile araştırma 

yapılmıştır. Her iki gruba deneysel işlemler başlatılmadan önce ve deneysel işlemin 

sonunda Sezgisel Matematik Yeteneği Testi (SMYT) öntest ve sontest olarak 

uygulanmıştır. Deney grubunda proje tabanlı öğrenme programı uygulanırken 

kontrol grubunda geleneksel eğitim programı yürütülmüştür. Yapılan analizler 

sonucunda proje tabanlı öğretim yaklaşımı ile eğitim alan deney grubunun sezgisel 

matematik düzeyleri, geleneksel öğretim yaklaşımı ile eğitim alan gruptan anlamlı 

düzeyde yüksek çıkmıştır. Bu sonuç sezgisel matematik yeteneğinin gelişiminde, 

proje tabanlı öğretim yaklaşımının geleneksel öğretim yaklaşımından daha etkili 

olduğunu ortaya koymuştur.  

Kurt (2007) tarafından yapılan çalışmanın amacı okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden beş-altı yaş çocuklarının sosyal-uyum ve becerilerine proje 

yaklaşımlı eğitim programlarının etkisini incelemektir. Örnekleme 23‟ü deney, 23‟ü 

kontrol I ve 23‟ü kontrol II grubu olmak üzere 69 çocuk dahil edilmiştir. 

Araştırmada, deney grubu çocukları ile 23 hafta boyunca, haftada 2 saat proje 

yaklaşımlı eğitim programı uygulanmıştır. Kontrol I ve kontrol II gruplarında ise 

günlük eğitim programlarının uygulanmasına devam edilmiştir. Araştırma verileri 

Kişisel Bilgi Formu ve Sosyal Uyum Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları 

incelendiğinde, proje yaklaşımlı eğitim programlarının uygulandığı deney 

grubundaki çocukların sosyal uyum ve becerilerinde, Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği 

ile tüm alt boyutlarında anlamlı bir farklılığın olduğu belirtilmiştir.  

Alacapınar (2008) tarafından yapılan çalışmada proje tekniğinin ilköğretim 5. 

sınıf öğrencilerine bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarda neler kazandırdığı 

araştırılmak istenmiştir. Araştırmada, nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Ankara‟da Milli Eğitim Bakanlığı‟na 

bağlı bir ilköğretim Okulu 5. sınıflarından iki şube random yoluyla belirlenmiştir. Bu 

gruplar, Gerçekleşen Düşler içeriği ile ilgili olarak hazırlanan uygulama düzeyindeki 

15 sorudan oluşan test puanları, yaş, cinsiyet, sosyal bilgiler dersi karne notları 

ortalamaları, yüz puanlık proje değerlendirme ölçeği puanları açısından 
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denkleştirilmiştir. Gruplar deney ve kontrol grubu olarak atanmıştır. Araştırma   

2006-2007 öğretim yılı bahar dönemi Gerçekleşen Düşler içeriği ile ilgili olarak 

yapılmış ve bir dönem sürmüştür. Deney grubunda projeye dayalı öğrenme, kontrol 

grubunda ise mevcut programa göre ders işlenmiş ve onlardan da bir dönem boyunca 

bu konuyla ilgili çalışmalar yapmaları istenmiştir. Beş sorudan oluşan yarı 

yapılandırılmış grup görüşmesi ve video kayıtları ile veriler toplanmıştır. Verilerin 

toplanması için hazırlanan görüşme formunun kapsam geçerliği ile proje ürünlerinin 

değerlendirilmesi konusunda uzman görüşleri alınmıştır. Görüşme formunun 

güvenirliği .73; proje değerlendirme formununki ise, .84 bulunmuştur. Bilişsel alanla 

ilgili ise, uygulama düzeyinde 15 soru hazırlanmış ve güvenirlik katsayısı K.R.21 ile 

. 79 hesaplanmıştır. Araştırmada nitel veriler için öğrencilerin görüşleri alınmıştır. 

Elde edilen verilere göre proje tekniğinin kullanıldığı grubun proje çalışması erişi 

ortalaması, kullanılmayan grubun erişi ortalamasından anlamlı derecede daha 

yüksektir. 

Aladağ (2008) yaptığı çalışmada matematik öğretiminde proje tabanlı 

öğrenme yaklaşımının ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin akademik 

başarılarına etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma 2004-2005 öğretim yılı 

bahar döneminde Ankara ili, Çankaya ilçesi, Mohaç İlköğretim Okulu öğrencileri 

üzerinde yapılmıştır. Örneklem random yoluyla seçilmiş, öntest-sontest kontrol 

gruplu desen kullanılmıştır. Deney grubunda matematik dersi dört hafta boyunca 

proje tabanlı öğrenme yaklaşımına göre işlenmiştir. Kontrol grubunda ise matematik 

dersi bu sürede geleneksel öğrenme yaklaşımına göre işlenmiştir. Araştırmaya 

katılan gruplara başarı ölçeği öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Araştırma 

sonucunda, işlem öncesi uygulamada deney ve kontrol gruplarının başarıları arasında 

anlamlı bir farkın olmadığı; işlem sonrası proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 

uygulandığı deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür.  

Ada, Baysal ve Kadıoğlu (2009) tarafından yapılan çalışmada ilköğretim 

dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde, projeye dayalı öğrenme yaklaşımının, 

öğrencilerin sosyal bilgiler dersi tutumuna ve görsel sunu uygulamalarına etkisi 

araştırılmıştır. Araştırma, İstanbul ili, Esenler ilçesi Engin Can Güre İlköğretim 
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Okulu‟nda öğrenim gören 44 deney, 44 kontrol grubunda olmak üzere 88 dördüncü 

sınıf öğrencisi ile 2006-2007 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem süresince 

gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda sosyal bilgiler dersi, projeye dayalı öğrenme 

yaklaşımıyla, kontrol grubunda müdahale edilmeden işlenmiştir. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumu ölçmek amacıyla 

“Görsel Sunu Tutum Ölçeği”, sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu ölçmek 

amacıyla “Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırma, yarı 

deneme modellerinden eşitlenmemiş kontrol gruplu modele göre desenlemiştir. 

Araştırma sonucunda ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi “İnsanlar ve 

Yönetim” ile “Uzaktaki Arkadaşlarım” ünitelerinde projeye dayalı öğrenme 

yaklaşımının öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına ve sosyal bilgiler dersine 

yönelik tutumunu olumlu yönde arttırdığı bulunmuştur. 

Aral, Kandır, Ayhan ve Yaşar (2010) tarafından yapılan çalışmada proje 

tabanlı öğretim programlarının altı yaşındaki okul öncesi dönem çocuklarının kavram 

gelişimlerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Örneklem grubunu random yoluyla 

belirlenmiş 14‟ü deneme, 14‟ü kontrol 28 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak Bracken Temel Kavram Ölçeği (Gözden Geçirilmiş Formu) 

öntest ve sontest olmak üzere deneme ve kontrol grubuna uygulanmıştır. Deneme 

grubuna proje tabanlı yaklaşım tekniği benimsenerek hazırlanan eğitim programı 12 

hafta boyunca uygulanmış, kontrol grubu ise normal okul öncesi eğitim programını 

takip etmiştir. Çalışma sonunda her iki grubunda öntest ve sontest puanları arasında 

anlamlı düzeyde bir farklılaşma olduğu bulunmuş, ancak deneme grubunun sontest 

puanlarında anlamlı bir artış olduğu saptanmıştır.  

Beneke (2010) yürüttüğü araştırmada proje yaklaşımının özel gereksinimi 

olan çocukların sosyal etkileşimleri, problem davranışları ve dil gelişimleri 

üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma örneklemi sekiz çocuktan ve 

proje yaklaşımını uygulama konusunda uzman altı yetişkinden oluşmaktadır. 

Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmanın başlangıcında, ortasında ve 

sonunda yetişkinlerle görüşmeler yapılmış, proje yaklaşımının etkililiği 

değerlendirebilmek amacıyla ise çocuklar 14 hafta boyunca haftada iki kere oyun 
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esnasında kamera kaydı yapılmıştır. Araştırma sonucunda proje yaklaşımının 

çocukların sosyal etkileşimleri, problem davranışları ve dile gelişimleri üzerinde 

pozitif yönde bir etki yarattığı bulunmuştur.   

Bıçakçı ve Gürsoy (2010), yürüttükleri araştırmada, proje yaklaşımına dayalı 

eğitim alan ve almayan çocukların gelişim düzeylerinde farklılık olup olmadığının 

saptanması amaçlanmıştır. Araştırma, Ankara il merkezinde Milli Eğitim 

Bakanlığı‟na bağlı Sevgi Anaokulu‟ndan 19 ve Sardunya Anaokulu‟ndan 19 çocuk 

olmak üzere toplam 38 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada, proje 

yaklaşımına dayalı eğitim programının çocukların gelişimlerine olan etkisini 

belirlemek amacıyla öntest, sontest ve kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel desen 

kullanılmıştır. Araştırmada, çocuk ve ailesi hakkında bazı bilgileri elde etmek 

amacıyla “Genel Bilgi Formu”  çocukların gelişimlerini öntest ve sontest olarak 

değerlendirmek amacıyla ise “Brigance Erken Gelişim Envanteri II” kullanılmıştır. 

Deney grubuna Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitim Programı uygulanmıştır. Proje 

Yaklaşımına Dayalı Eğitim Programı altı hafta üç gün (33 gün), günde yaklaşık 3 

saat olmak üzere toplam 99 saat uygulanmıştır. Deney grubundaki çocuklara eğitim 

programı uygulanırken, farklı okuldan seçilen kontrol grubundaki çocuklar kendi 

eğitim programlarına devam etmişlerdir. Araştırma sonucunda, deney ve kontrol 

grubundaki çocukların Brigance Erken Gelişim Envanteri II toplam öntest ve sontest 

puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. 

Kefi (2011) çalışmasında keşiflerle dolu bir süreç yaşatan proje yaklaşımının, 

bir uygulama modeli üzerinde gösterilerek, bu alanda hizmet veren eğitimcilere katkı 

sağlayabilmesini amaçlamıştır. Araştırmanın çalışma grubunu beş yaş grubu 15 

çocuk ve öğretmenleri oluşturmaktadır. Proje, yürütücü ve araştırıcı olarak sınıf 

öğretmeni tarafından yönlendirilmiştir. Çalışma 5 hafta süreli “şişe” projesi olarak 

yürütülmüştür.  Proje çalışması ile çocukların ilgisini çeken bir konu üzerinde 

eğlenerek, keşfederek yaratıcı ve kalıcı bir öğrenme süreci yaşamalarına fırsat 

verilmiş ve desteklenmiştir. Ayrıca yeniden proje çalışmaya karşı istekleri 

artırılmıştır.   
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Rahman, Ruhizan ve Yassin (2012) tarafından yapılan çalışmanın amacı okul 

öncesi kurumlarda proje temelli yaklaşımın kullanımını teşvik etmektir. Çalışmada 

eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Örneklem grubu Malezya‟da bir devlet 

üniversitesinin eğitim fakültesinde görev yapan üç araştırmacı ve bir okul öncesi 

eğitim kurumunda görev yapan altı öğretmenden oluşmaktadır.  Araştırma her 

aşamada beş basamak bulunan iki eylem araştırması şeklinde yürütülmüştür. 

Araştırma sonucunda, öğretmenlerin yaklaşımı uygulayabilme konusunda 

yeterliliklerini arttığı bulunmuş, ayrıca yaklaşımın çocukların öğrenme sürecine, 

sosyal ve bilişsel gelişimlerine olumlu katkılar sağladığı konusunda bilinçlendikleri 

ortaya konmuştur.  

Toran ve Temel (2012) çalışmalarında Türk okul öncesi eğitim programının 

çocukların kavram kazanımlarına etkisini incelemişlerdir. Çalışma çocukların Eylül 

2008, Ocak, 2009 ve Haziran 2009‟da olmak üzere üç kere değerlendirilmesi 

şeklinde yürütülmüştür. Çalışma örneklemini ise Türk okul öncesi eğitim programına 

göre eğitim alan beş yaşında 24 çocuk oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak 

Bracken Temel Kavram Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formunun altı alt ölçeği 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Türk okul öncesi eğitim programının çocukların 

kavram kazanımları üzerinde pozitif etkisi olduğu bulunmuştur.  
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, çalışma evreni ve çalışma grubu, veri toplama 

araçları, veri toplama işlemi ve verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  

3.1. AraĢtırma Modeli 

Araştırma gerçek deneme modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu 

deneme modeli şeklinde düzenlenmiştir. 

Araştırma deseninin simgesel görünümü aşağıdaki şekilde açıklanabilir. 

          Öntest        Sontest    İzleme testi 

GD R O1.1      XPTEP 01.2  O1.3 

 

GK R O2.1   02.2 

GD: Proje temelli eğitim verilen deneme grubunu 

GK: Kontrol grubunu 

R: Deneklerin gruba yansız atandığını 

O1.1 ve 01.2: Deneme grubu öntest-sontest ölçümlerini 

O2.1 ve 02.2: Kontrol grubu öntest-sontest ölçümlerini 

O1.3: Deneme grubu izleme testi ölçümlerini 

XPTEP: Deneme grubuna uygulanan bağımsız değişkenleri (deney 

değişkenlerini) göstermektedir. 

Desende bağımlı değişken 60-71 aylık çocukların boyut/karşılaştırma ve 

miktar kavramları gelişimleridir. Bağımsız değişken ise çocukların 
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boyut/karşılaştırma ve miktar kavram gelişimleri üzerine etkisi incelenen Proje 

Temelli Eğitim programıdır.  Araştırmada deneme grubuna atanan çocuklara 

bulundukları ortamdaki yaşantılarına ek olarak araştırmacı tarafından PTEP 

uygulanırken, kontrol grubuna atanan çocuklara öğretmenleri tarafından mevcut 

programın uygulanmasına devam edilmiştir. 

3.2. ÇalıĢma Evreni ve ÇalıĢma Grubu 

3.2.1. ÇalıĢma Evreni  

Çalışma evrenini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Konya/Selçuklu ilçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne bağlı anasınıflarına devam eden 60-71 aylık çocuklar 

oluşturmuştur. 

3.2.2. ÇalıĢma Grubu 

Araştırmanın çalışma gruplarını çalışma evreninden tesadüfi küme örnekleme 

yöntemi kullanılarak seçilen Vesile Sağ Ergun Anaokulu anasınıfına devam eden 

20‟si deneme, 20‟si kontrol grubu olmak üzere toplam 40 çocuk oluşturmuştur. 

Çalışma grubunu oluşturan çocukların daha önce Proje Temelli Eğitim 

almamış olmasına, 60-71 ay arasında olmasına ve normal gelişim göstermelerine 

dikkat edilmiştir.  

Tablo 3. Deneme ve Kontrol Grubunu Oluşturan Çocukların Cinsiyetlerine 

Göre Dağılımları 

Cinsiyet Deneme Kontrol 

n % n % 

Kız 9 45 11 55 

Erkek 11 55 9 45 

Toplam 20 100 20 100 
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Tablo 3. incelendiğinde deneme grubunu oluşturan çocukların 9‟u kız, 11‟i 

erkek, kontrol grubunu oluşturan çocukların 11‟i kız, 9‟unun erkek olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 4. Deneme ve Kontrol Grubu Çocuklarının Boyut/Karşılaştırma Alt 

Ölçeği Öntest Puanlarına İlişkin Sonuçlar 

 

 n X  Ss Sıra 

Ortalaması 

Sıralar 

Toplamı 

U 

Değeri 

Z değeri p değeri 

Deneme 

Öntest 

20 13.50 2.98 21.80 436.00 174.00 .708 .479
* 

Kontrol 

Öntest 

20 11.25 4.49 19.20 384.00 

*
p >.05 

Deneme ve kontrol gruplarının boyut/karşılaştırma kavramı açısından 

birbirlerine benzeşik olup olmadıklarını belirlemek için deneme ve kontrol 

gruplarının boyut/karşılaştırma alt ölçeği öntest puan sıra ortalamaları Mann Whitney 

U testi ile karşılaştırılmıştır. Boyut/karşılaştırma alt ölçeğinden deneme grubundaki 

çocukların elde ettikleri sıra ortalaması 21.80 iken, kontrol grubundaki çocukların 

sıra ortalaması 19.20‟dir. Analiz sonucunda elde edilen z değeri .708 anlamlı değildir    

(p >.05). Bu bulguya göre deneme ve kontrol grubu çocuklarının boyut/karşılaştırma 

kavram gelişimleri arasında anlamlı bir fark yoktur, yani gruplar denktir.  

Tablo 5. Deneme ve Kontrol Grubu Çocuklarının Miktar Alt Ölçeği Öntest 

Puanlarına İlişkin Sonuçlar 

 n X  Ss Sıra 

Ortalaması 

Sıralar  

Toplamı 

U 

Değeri 

Z değeri p 

değeri 

Deneme  

Öntest 

20 

 

17.90 

 

5.59 

 

23.48 

 

469.50 

 
140.500 1.616 .106

* 

Kontrol  

Öntest 

20 15.35 5.70 17.53 350.50 

*
p >.05 

Deneme ve kontrol gruplarının miktar kavramı gelişimi açısından benzeşik 

olup olmadıkları, grupların miktar alt ölçeği öntest puan sıra ortalamalarının Mann 

Whitney U testi ile karşılaştırılması ile sınanmıştır. Deneme grubu çocukların miktar 
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alt ölçeğinden elde ettikleri sıra ortalaması 23.48 iken, kontrol grubu çocukların 

miktar alt ölçeği sıra ortalaması 17.53‟tür. Analiz sonucunda elde edilen z değeri 

1.616 anlamlı değildir (p >.05). Bu bulguya göre, deneme ve kontrol grubu 

çocuklarının boyut/karşılaştırma kavram gelişimleri arasında anlamlı bir fark yoktur, 

yani gruplar denktir.  

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada çocukların kavram gelişimlerini değerlendirmek amacıyla 

Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu ve Genel Bilgi Formu kullanılmıştır.  

3.3.1. Genel Bilgi Formu  

Araştırmacı tarafından oluşturulan Genel Bilgi Formu‟nda, örnekleme dahil 

edilen çocukların yaşı, cinsiyeti, kardeş sayıları, okul öncesi eğitim kurumuna devam 

etme süreleri, anne-baba yaşı, öğrenim ve çalışma durumları ile mesleklerine ilişkin 

sorular yer almıştır. 

3.3.2. Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu  

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan Bracken Temel Kavram 

Ölçeği-III: Alıcı Formu, Bruce A. Bracken tarafından 1984 yılında geliştirilmiştir. 

2006 yılında 3. kez gözden geçirilmiş olan BTKÖ-III:A testi üç yaş sıfır ay ile altı 

yaş on bir ay arasındaki çocukların temel kavram gelişimlerini değerlendirmek 

amacıyla geliştirilmiştir. 10 alt testten ve 282 maddeden oluşan ölçeğin çocuğun 

yaşına ve kabiliyetine bağlı olarak uygulama süresi 30-40 dakika sürmektedir. 

Ölçeğin Okula Hazır Bulunuşluk Bileşkesi (OHBB) uygulama süresi ise 10-15 

dakika arasındadır. Ölçeği oluşturan alt testler renk, harf, sayılar/sayma, 

boyut/karşılaştırma, şekil, yön/konum, bireysel/sosyal farkındalık, yapı/materyal, 

miktar ve zaman sıralama olarak belirlenmiştir. İlk beş alt ölçeğin toplam puanı 

OHBB olarak adlandırılmaktadır. Bracken Temel Kavram Ölçeğinde yer alan alt 

ölçeklerin uygulanış sırası ve içerikleri şu şekilde açıklanmaktadır: 
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Renk: Bu alt test tüm dillerde temel renk olarak adlandırılan ana renkleri 

içermekte ve 10 maddeden oluşmaktadır. 

Harfler: Bu alt test büyük ve küçük harfleri içermekte ve 15 maddeden 

oluşmaktadır. 

Sayılar/Sayma: Bu alt test tek ve çift haneli sayıları ve saymayı içermekte ve 

18 maddeden oluşmaktadır. 

Boyut/Karşılaştırmalar: Bu alt test tek boyutlu(örneğin; uzun boy dikey 

uzunluğun tanımlayıcısıdır), iki boyutlu (kısa hem dikey hem yatay uzunluğun bir 

tanımlayıcısı olabilir) veya üç boyutlu (büyük ve küçük gibi iki belirgin boyuttan 

daha fazlasının değerlendirilmesi gereken) kavramları içermektedir. Bu alt test aynı 

zamanda bir veya daha fazla belirgin özelliklere bağlı olarak nesneleri eşleştirme, 

ayırt etme ve karşılaştırma yeteneklerini ölçmektedir ve 22 maddeden oluşmaktadır. 

Şekiller: Bu alt test bir, iki ve üç boyutlu şekilleri içermektedir. Tek boyutlu 

kategoride eğri, açı ve köşegen gibi çizgisel şekiller yer almaktadır. İki boyutlu 

şekiller daire, kare ve üçgen gibi kavramları temsil ederken, üç boyutlu şekiller küp 

ve piramit gibi kavramları içermektedir ve 20 maddeden oluşmaktadır. 

Yön/Konum: Bu alt test bir nesnenin bir veya daha fazla nesneye göre 

konumunu tanımlayan (örneğin; arkasında, altında, üstünde) bir nesnenin kendisiyle 

bağlantılı durumlarını (açık; kapalı ve baş aşağı) veya yerleştirilme yönünü (sağ, sol, 

köşe ve orta) içermektedir ve 62 maddeden oluşmaktadır. 

Bireysel/Sosyal Farkındalık: Bu alt test okul öncesi ve ilkokul dil ölçekleri ile 

nadir olarak ölçülen kavramsal alanı temsil etmektedir. Bu alt ölçeğin bireysel 

farkındalığa ilişkin maddeleri duygusal durumlara gönderme yapan kavramları 

içermektedir (örneğin; kızgın, heyecanlı ve yorgun). Sosyal farkındalık maddeleri 

akrabalık, cinsiyet, yaş ve toplumsal uygunluğu tanımlamaktadır (baba, anne, genç 

ve doğru) ve 33 maddeden oluşmaktadır. 
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Yapı/Materyal: Bu alt test bir nesnenin göze çarpan özelliklerini veya 

niteliklerini (örneğin; ağır, yumuşak ve keskin) veya bir nesnenin temel oluşumunu 

(örneğin; tahta, cam ve metal) tanımlayıcı kavramları içermektedir ve 29 maddeden 

oluşmaktadır. 

Miktar: Bu alt test miktar terimlerini ve çocuğun miktarı nasıl 

ayarlayabileceğini ölçen maddeleri (örneğin; daha fazla, haricinde ve bölünmüş) 

içermektedir ve 43 maddeden oluşmaktadır. 

Zaman/Sıralama: Bu alt test bir zaman veya sıra içerisinde gerçekleşen 

olayları ve bu süreçteki olayların oluş hızı veya sırasını belirten terimleri (örneğin; 

yavaş, başlangıç ve dördüncü) içermektedir ve 30 maddeden oluşmaktadır (Bracken, 

2006). 

3.3.2.1. Bracken Temel Kavram Ölçeği -III: Alıcı Formu’nun 

Uygulanması ve Puanlanması  

BTKÖ-III:A Formu‟nun uygulanmasına OHBB‟yi oluşturan ilk beş alt test ile 

başlanmaktadır. İlk beş alt testte yer alan maddeler doğru, yanlış ve cevap yok olarak 

işaretlenmekte, doğru cevap bir puan, yanlış cevap ve cevap yok seçeneği ise sıfır 

olarak değerlendirilmektedir. Bazı test maddelerinde ise dört cevap seçeneği 

bulunmaktadır. İlk beş alt ölçeğin her birine birinci maddeden başlanmakta, çocuk 

peş peşe üç maddeye yanlış cevap verinceye kadar test devam ettirilmektedir. Peş 

peşe üç maddeye yanlış cevap verilirse bir sonraki alt teste geçilmektedir. Her alt test 

için toplam puan çocuğun bu testte verdiği doğru cevap sayısı toplanarak bulunur. İlk 

beş alt ölçeğin puan toplamı ise OHBB puanını oluşturmaktadır. Sonraki alt testler 

için başlama noktası tablosundan OHBB puanına karşılık gelen harf tespit edilerek 6 

ile 10. alt testler için başlama noktası belirlenmektedir. Başlangıç puan tablosundaki 

toplam puan sayı aralıkları A‟dan H‟ye kadar olan harflerle temsil edilmektedir. 6 ile 

10. alt testlerde dört cevap seçeneği olan maddeler yer almaktadır. İlk beş alt testte 

olduğu gibi, maddeler doğru, yanlış ve cevap yok olarak işaretlenmekte, doğru cevap 

bir, yanlış cevap ve cevap yok seçenekleri ise sıfır olarak puanlanmaktadır. 6. ve 10. 
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alt testler için başlangıç noktasından ileriye doğru maddeler uygulanır. Eğer bir taban 

(peş peşe üç doğru cevap) elde edilemezse çocuk bir taban elde edinceye kadar test 

başlangıç noktasından geriye doğru uygulanır. Peş peşe üç doğru cevap elde 

edildikten sonra bitiş noktası (peş peşe üç sıfır puanı) belirlemek için test ileriye 

doğru devam ettirilir. Tüm alt ölçeklerin puanları toplanarak toplam kavram puanı 

elde edilmektedir. 

3.3.2.2. Bracken Temel Kavram Ölçeği -III: Alıcı Formu’nun 

Türkçe’ye Uyarlama ÇalıĢması  

BTKÖ-III:A Formu‟nun Türkçe‟ye uyarlama çalışmasına İngilizce olan 

orijinal değerlendirme formunun Türkçe‟ye çevrilmesi ile başlanmıştır. 

Değerlendirme formu iki uzman tarafından önce Türkçe‟ye çevrilmiş daha sonra geri 

çevir tekniği ile iki uzman tarafından tekrar İngilizce‟ye çevrilerek orijinal 

değerlendirme formu ile karşılaştırılmıştır. Türkçe‟ye çevrilen değerlendirme formu 

ile orijinal değerlendirme formu arasında ifade ve anlam bütünlüğü olduğu 

görülmüştür. Daha sonra Türkçe‟ye çevrilen değerlendirme formu ifadeler açısından 

Türk Dili uzmanı tarafından incelenmiş gerekli düzeltmeler yapılarak Türkçe 

değerlendirme formuna son şekli verilmiştir. Uzman görüşü değerlendirme formu 

hazırlanarak erken çocukluk gelişimi ve eğitimi alanında çalışan 12 akademisyene 

resimli ölçeğin orijinal kopyası, İngilizce ve Türkçe değerlendirme formu ve uzman 

görüşü değerlendirme formu verilerek BTKÖ-III:A Formu‟nu yönerge ve test 

maddelerinin ifade bakımından uygunluğu, test maddelerinin altı yaş çocuklarının 

kavram gelişimine uygunluğu, alt test maddelerinin ait olduğu alana uygunluğu, test 

maddelerinin Türk kültürüne uygunluğu, ölçekte yer alan resimlerin altı yaş 

çocuklarına uygunluğu açısından değerlendirmeleri istenmiş ve öneriler başlığı 

altında katkı sağlamak istedikleri noktalar için bir bölüm oluşturulmuştur.  

Uzmanların görüş birliği ile uygun buldukları madde ve resimler ölçeğin 

Türkçe formuna olduğu gibi alınmış, değişiklik ve düzeltme yapılması önerilen 

madde ve resimler yeniden düzenlenmiştir. Harfler alt ölçeğinde Türkçe alfabede yer 

almayan harfler “W, X ve Q” sırası ile “U, N ve T” ile değiştirilmiştir. 36-72 aylık 
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çocuklar için uygulanan okul öncesi eğitim programında 20‟ye kadar kazanım 

gerçekleştirildiğinden sayılar/sayma alt ölçeğindeki 41, 95 ve 53 sayıları yerine sırası 

ile 13, 16 ve 17 kullanılmıştır. Ayrıca dört rakamının yazılışı Türkçe‟de kullanıldığı 

biçimde düzeltilmiştir. Şekiller alt ölçeğindeki açı maddesi testten çıkarılmıştır. 

Miktar alt ölçeğinde yer alan “domuz” ifadesi ve resmi “koyun” ifadesi ve resmi ile 

değiştirilmiştir. Buna ek olarak aynı anlamı taşıdığı düşünülen iki madde testten 

çıkarılmıştır. Uzman görüşlerine dayalı olarak BTKÖ-III:A Formu‟nun kapsam 

geçerliğine sahip olduğu kabul edilmiştir. Ölçeğin çocuklar tarafından 

anlaşılabilirliği ve uygulama süresi hakkında fikir sahibi olmak amacıyla ölçek, 

küçük bir grup (n=3)  üzerinde uygulanmıştır. Bu küçük grup çalışmasıyla ölçekte 

yer alan madde ve resimlerin çocuklar tarafından anlaşıldığı gözlenmiştir. Ölçeğin 

geçerlik ve güvenirlik analizleri için gerekli olan veriler, Konya İli Selçuklu ve 

Meram İlçeleri Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı ilköğretim okulları anasınıflarına 

devam eden tesadüfi yöntemle seçilen 60-71 aylık 111 çocuktan elde edilmiştir. 

3.3.2.3. Bracken Temel Kavram Ölçeği -III: Alıcı Formu’nun 

Geçerliği  

Geçerlik, testin bireyin ölçülmek istenen özelliğini ne derece doğru 

ölçtüğüyle ilgilidir (Büyüköztürk, 2005). BTKÖ-III:A Formu‟nun geçerlik 

çalışmaları kapsamında kapsam ve ölçüt bağımlı geçerlik analizlerine yer verilmiştir.  

3.3.2.3.1. Kapsam Geçerliği  

Kapsam geçerliği, testi oluşturan maddelerin, ölçülmek istenen davranışı 

(özelliği) ölçmede nicelik ve nitelik olarak yeterli olup olmadığıdır (Büyüköztürk, 

2005). Yürütülen kapsam geçerliği çalışmasında 12 erken çocukluk gelişimi ve 

eğitimi uzmanı tarafından yönerge ve test maddelerinin ifade bakımından 

uygunluğuna, test maddelerinin altı yaş çocuklarının kavram gelişimine 

uygunluğuna, alt test maddelerinin ait olduğu alana uygunluğuna, test maddelerinin 

Türk kültürüne uygunluğuna ve ölçekte yer alan resimlerin altı yaş çocuklarına 

uygunluğuna bakılmıştır. 
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Uzman görüşleri dikkate alınarak ölçekte gerekli değişiklik ve düzeltmeler 

yapılmıştır. 

3.3.2.3.2. Ölçüt Bağımlı Geçerlik 

Ölçüt bağımlı geçerik, test puanlarının belirlenen bir veya birkaç dış ölçütle 

ilişkisini inceleyen geçerlik tekniği olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2005). 

BTKÖ-III:A Formu ölçüt geçerliğini incelemek amacıyla altı yaş grubunda ölçek 

uygulaması yapılan sınıflarda çocuk sayısı dikkate alınarak, öğretmenlerden 

çocukları kavram gelişimleri açısından iyi ve zayıf olarak değerlendirmeleri 

istenmiştir. Çocukların BTKÖ-III:A Formu boyut/karşılaştırma ve miktar alt 

ölçeklerinden aldıkları puanlar ile öğretmen değerlendirmeleri ortalama puanlar 

arasındaki farkın anlamlılığı t testi ile analiz edilmiştir.  

Tablo 6. Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmasına Dahil Edilen Çocukların 

Öğretmen Değerlendirmelerine Göre Boyut/Karşılaştırma ve Miktar Alt 

Ölçeklerinden Aldıkları Puanlara İlişkin T-testi Sonuçları 

Alt Test Puanları Öğretmen 

Değerlendirmesi 

n         X          S         Sd         t           p 

Boyut/KarĢılaĢtırma  İyi  

Zayıf 

23     21.73    0.54     44      4.23      .000 

23     17.00    5.34 

Miktar İyi  

Zayıf 

23    39.26     3.46     44      5.60      .000 

23    27.91     9.07 

 

Tablo 4‟e göre çocukların öğretmen değerlendirmelerine ilişkin kavram 

gelişimleri incelendiğinde, kavram gelişimi iyi olan çocukların boyut/karşılaştırma 

ve miktar kavram puanlarına ait ortalama değerlerin, kavram gelişimi zayıf olan 

çocuklardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Boyut/karşılaştırma,      

t-4.23, p<.001; miktar, t-5.60, p<.001. Buradan Temel Kavram Ölçeği III. Baskı: 

Alıcı Formu‟nun kavram gelişimi bakımından iyi ve zayıf olarak değerlendirilen 

çocukları ayırt ettiği söylenebilmektedir. 



100 

 

 

 

3.3.2.4. Bracken Temel Kavram Ölçeği -III: Alıcı Formu’nun 

Güvenirliği  

Güvenirlik, bireylerin test maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki 

tutarlılık olarak tanımlanabilir ve testin ölçmek istediği özelliği ne derece doğru 

ölçtüğü ile ilgilidir (Büyüköztürk, 2005).  

Çalışmada Kuder Richardson (KR20) güvenirliği hesaplanmıştır. 

Tablo 7. Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu 

Boyut/Karşılaştırma ve Miktar Alt Ölçekleri KR 20 Güvenirlik Puanları 

 

Alt Testler KR20 

Boyut/KarĢılaĢtırma 

Miktar 

0.85 

0.92 

 

Tablo 5 incelendiğinde; Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu 

boyut/karşılaştırma alt ölçeği güvenirlik katsayısının KR20=.85, miktar alt ölçeği 

güvenirlik katsayısının KR20=.92 olduğu görülmektedir. Psikolojik bir test için 

hesaplanan güvenirlik katsayısının .70 ve daha yüksek olması test puanlarının 

güvenirligi için genel olarak yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2005). Buna göre; 

testin alt boyutlarından elde edilen KR20 güvenirliği değerlerinin yüksek olması 

testin güvenilir oldugunu göstermektedir. 

3.3.2.5. Bracken Temel Kavram Ölçeği -III: Alıcı Formu’nun 

Uygulanması  

Ölçeğin uygulanması, yalnızca uygulama için gerekli malzemelerin ve masa 

ile sandalyenin bulunduğu sessiz bir ortamda araştırmacı tarafından bireysel olarak 

yapılmıştır. Araştırmacı ölçeğin uygulanmasına geçmeden önce çocukların 

uygulamayı daha rahat anlayabilmeleri için “Senden bazı şeyleri bana işaret ederek 

göstermeni isteyeceğim. Mesela bana ayakkabını göster desem nereyi işaret edersin” 
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diyerek ön bir ısınma çalışması yapmıştır. Daha sonra çocuğa resimleri göstererek 

nasıl bir çalışma yapacaklarını anlatmıştır. “Sana bazı resimler göstereceğim ve bu 

resimlerle ilgili sorular soracağım. Senden doğru olduğunu düşündüğün cevabı bana 

işaret ederek göstermeni isteyeceğim. Verdiğin cevapları unutmamak için bu forma 

kaydedeceğim. Haydi bakalım önce bir alıştırma yapalım” diyerek ölçeğin alıştırma 

maddelerinden başlayarak ölçeği uygulamıştır. Uygulama için geçen süre çocuğun 

bireysel özelliklerine göre 25 ile 45 dakika arasında değişmiştir. 

3.4. Boyut/KarĢılaĢtırma ve Miktar Kavramlarının GeliĢimini 

Destekleyici Proje Temelli Eğitim Programının Hazırlanması 

PTEP okul öncesi dönemdeki altı yaş çocuklarının boyut/karşılaştırma ve 

miktar kavramlarının gelişimlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. PTEP‟in 

hazırlanmasına ilişkin bilgilere EKLER bölümünde yer verilmiştir.  

3.5. Ölçeklerin ve Boyut/KarĢılaĢtırma ve Miktar Kavramlarının 

GeliĢimini Destekleyici Proje Temelli Eğitim Programının Uygulanması 

Vesile Sağ Ergun Anaokulu anasınıfına devam eden altı yaş çocukların 

oluşturduğu sınıflarda öntest ve genel bilgi formu uygulanmıştır. Öntest 

uygulamalarından sonra deneme grubu çocukları ile proje temelli eğitim yaklaşımı 

felsefesi ile hazırlanmış olan besinlerimiz projesi gerçekleştirilmiştir. Proje 

çalışmasına başlamadan önce aileler okula davet edilerek tanışma toplantısı 

düzenlenmiş ve yürütülecek çalışmalar ile bilgi verilerek çalışmanın verimliliğini 

pekiştirmek ve kalıcılığını sağlayabilmek için aile katılımı çalışmalarına destek 

vermeleri istenmiştir. Projenin başlangıç aşamasında çocuklar besin tabağı ve tabakta 

yer alan besin grupları ile tanıştırılmıştır. Başlangıç aşaması, birinci gün sohbet 

etkinliği sonunda kavram ağına son şekli verilmiştir. Proje uygulama aşamasında her 

gün kazandırılması planlanan kavramlar besin temelli etkinlikler ile ele alınmıştır. 

Proje çalışması süresince gerçekleştirilen etkinliklerde çoğunlukla gerçek 

malzemeler kullanılmaya özen gösterilmiştir. Ayrıca çocukların ele alınan kavramları 

kazanma durumları hergün okuma-yazma çalışmaları aracılığıyla değerlendirilmiştir. 



102 

 

 

 

Proje çalışmaları devam ederken belirli aralıklarla ailelere kazanılan kavramların 

pekiştirilmesine yönelik günlük yaşam içinde uygulayabilecekleri örneklerin yer 

aldığı mektuplar gönderilerek aile katılımı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Projenin 

sonlandırılma aşamasında çalışma süresince gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin hem 

fotoğraflar hem de ürünler aileler ve diğer çocuk ve öğretmenlerle düzenlenen sergi 

aracılığıyla paylaşılmıştır. Programın uygulanmasının hemen ardından hem deneme 

hem kontrol grubu çocuklarına BTKÖ-III:A Formu sontest olarak uygulanmıştır. 

Sontest uygulanmasından bir ay sonra BTKÖ-III:A Formu deneme grubu 

çocuklarına izleme testi olarak tekrar uygulanmıştır. 

3.5.1. Öntestlerin Uygulanması 

BTKÖ-III:A Formu deneme ve kontrol gruplarına 26-27 Eylül 2011 tarihleri 

arasında öntest olarak uygulanmıştır. Aynı zamanda Genel Bilgi Formu veliler 

tarafından doldurulması için sınıf öğretmenlerine gerekli bilgiler verilerek bırakılmış 

beş gün sonra araştırmacı tarafından sınıf öğretmenlerinden teslim alınmıştır. 

Çocuklara öntestlerin uygulanmasından önce öğretmenleri ile tanışılmış süreç 

hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. Araştırmacı daha sonra öğretmenleri 

aracılığıyla çocuklarla tanışmış, sohbet ederek çocukların uygulamaya yönelik 

kaygıları giderilmeye çalışılmıştır. BTKÖ-III:A Formu‟nun uygulaması 

araştırmacının ölçek materyallerini önceden hazır bulundurduğu çocukların eğitim 

ortamından bağımsız sessiz bir ortamda, çocuklara uygun masa ve sandalyelerde 

oturularak her çocuk için bireysel olarak yapılmıştır. Çocukların cevapları ayrı ayrı 

düzenlenmiş olan ölçek formuna kaydedilmiştir. Öntest uygulamaları her bir çocuk 

için ortalama 25 ile 45 dakika arasında sürmüştür. Elde edilen öntest verileri 

değerlendirilerek grupların testlerden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı ve grupların birbirine benzeşik olduğu bulunmuştur. Bu bulgular 

ışığında deneme ve kontrol grubunda yer alacak çocuklar belirlenmiştir. 
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3.5.2. Boyut/karĢılaĢtırma ve Miktar Kavramlarının GeliĢimini 

Destekleyici Proje Temelli Eğitim Programının Uygulanması 

Eğitim programı araştırmacı tarafından deneme grubuna 3 Ekim – 30 Kasım 

2011 tarihleri arasında uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise günlük eğitim programları 

sınıf öğretmenleri tarafından uygulanmaya devam edilmiştir. PTEP sekiz hafta 

boyunca haftanın her günü, günde yaklaşık bir buçuk saat olmak üzere 

uygulanmıştır. Araştırmacı PTEP‟i uygulamaya başlamadan önce ailelerle bir 

toplantı düzenlemiş, yürütülecek olan çalışmalar ile ilgili bilgiler vermiştir. Çalışma 

süresince yürütülecek aile katılımı etkinlikleri konusunda duyarlı olarak çalışmaya 

destek olmaları istenmiştir. Uygulama süresince araştırmacı, PTEP doğrultusunda 

eğitim ortamını ve materyallerini hazır hale getirmiştir. 

3.5.3. Sontestlerin Uygulanması 

PTEP‟in uygulaması tamamlandıktan sonra deneme ve kontrol grubu 

çocuklarına 1 – 2 Aralık 2011 tarihleri arasında BTKÖ-III:A Formu sontest olarak 

uygulanmıştır.  

3.5.4. Ġzleme Testinin Uygulanması 

BTKÖ-III:A Formu sontestlerin uygulanmasından bir ay sonra 4 Ocak 2012 

tarihinde deneme grubu çocuklara tekrar uygulanmıştır.  

3.6. VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

BTKÖ-III:A Formu‟ndan elde edilen verilerin analizinde, ilişkisiz ölçümler 

için Mann Whitney U-Testi, ilişkili örneklemler için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

kullanılmıştır. Analizler SPSS 17 ile yapılmış, karşılaştırmalarda önem düzeyi 0.05 

olarak benimsenmiştir. 
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Araştırmanın, 

1.1. nolu denencesi doğrultusunda deneme ve kontrol grubu çocukların 

BTKÖ-III:A Formu boyut/karşılaştırma alt ölçeği öntest sıra ortalamaları arasında 

anlamlı farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U-Testi, 

1.2. nolu denencesi doğrultusunda deneme ve kontrol grubu çocuklarının 

BTKÖ-III:A Formu Miktar alt ölçeği öntest sıra ortalamaları arasında anlamlı 

farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U-Testi, 

2.1. nolu denencesi doğrultusunda deneme grubu çocuklarının         

BTKÖ-III:A Formu boyut/karşılaştırma alt ölçeği öntest-sontest sıra ortalamaları 

arasında anlamlı farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla Wilcoxon 

İşaretli Sıralar Testi, 

2.2. nolu denencesi doğrultusunda kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A 

Formu boyut/karşılaştırma alt ölçeği öntest-sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı 

farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, 

2.3. nolu denencesi doğrultusunda deneme ve kontrol grubu çocuklarının 

BTKÖ-III:A Formu boyut/karşılaştırma alt ölçeği sontest sıra ortalamaları arasında 

anlamlı farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U-Testi, 

3.1. nolu denencesi doğrultusunda deneme grubu çocuklarının         

BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği öntest-sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı 

farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, 

3.2. nolu denencesi doğrultusunda kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A 

Formu miktar alt ölçeği öntest-sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı 

farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, 
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3.3. nolu denecesi doğrultusunda deneme ve kontrol grubu çocuklarının 

BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı 

farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U-Testi, 

4.1. nolu denecesi doğrultusunda deneme grubu çocukların BTKÖ-III:A 

Formu boyut/karşılaştırma alt ölçeği sontest sıra ortalamaları ile boyut/karşılaştırma 

alt ölçeği izleme testi sıra ortalamaları arasında anlamlı farklılaşmanın olup 

olmadığını belirlemek amacıyla Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, 

4.2. nolu denecesi doğrultusunda deneme grubu çocukların BTKÖ-III:A 

Formu miktar alt ölçeği sontest sıra ortalamaları ile miktar alt ölçeği izleme testi sıra 

ortalamaları arasında anlamlı farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

Bu bölümde, anasınıfına devam eden 60-71 aylık çocukların 

boyut/karşılaştırma ve miktar kavramları gelişimini destekleyici proje temelli eğitim 

programının etkili olup olmadığını incelemek amacıyla oluşturulan araştırma 

denenceleri doğrultusunda Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu‟nun 

boyut/karşılaştırma ve miktar alt ölçeklerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.  

Denence 2.1. deneme grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu Boyut/Karşılaştırma 

alt ölçeği öntest-sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 

Deneme grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu boyut/karĢılaĢtırma alt 

ölçeği öntest-sontest puanları arasındaki farklılaşmayı test etmek amacıyla, deneme 

grubunun BTKÖ-III:A Formu boyut/karĢılaĢtırma alt ölçeği öntest-sontest sıra 

ortalamaları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmaya 

ilişkin bulgular tablo 8‟ de verilmiştir. 

Tablo 8. Deneme Grubu Çocuklarının Boyut/Karşılaştırma Alt Ölçeği Öntest 

ve Sontest Puanlarına İlişkin Wilcoxon Testi Sonuçları 

 n Sıra 

Ortalaması 

Sıralar  

Toplamı 

Z 

değeri 

p değeri 

Negatif Sıra 

Pozitif Sıra 

EĢit 

Toplam 

0 

20 

0 

20 

.00 

10.50 

.00 

210.00 
3.937

* 
.001

** 

       
*
 Negatif sıralar temeline dayalı 

      
 **

 p < .05 

 

Denence 2.1. ile ilgili olarak tablo 8‟deki analiz sonuçları, deneme grubu 

çocuklarının BTKÖ-III:A Formu boyut/karĢılaĢtırma alt ölçeği öntest ve sontest 

puanları arasında anlamlı bir farklılaşma olduğunu göstermektedir (z=3.937, p<.05). 

Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında bu sonuçlara göre 

gözlenen farkın pozitif sıralar yani sontest puanı lehinde olduğu görülmektedir. Proje 
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temelli eğitim etkinliklerinin çocukların boyut/karĢılaĢtırma kavramını geliştirmede 

önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. Bu sonuca göre; araştırmada ele alınan 

denence 2.1. kabul edilmiştir. 

Denence 2.2. kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu 

Boyut/Karşılaştırma alt ölçeği öntest-sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı fark 

yoktur. 

Kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu boyut/karĢılaĢtırma alt 

ölçeği öntest-sontest puanları arasındaki farklılaşmayı test etmek amacıyla, kontrol 

grubunun BTKÖ-III:A Formu boyut/karĢılaĢtırma alt ölçeği öntest-sontest sıra 

ortalamaları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmaya 

ilişkin bulgular tablo 9‟ da verilmiştir. 

Tablo 9. Kontrol Grubu Çocuklarının Boyut/Karşılaştırma Alt Ölçeği Öntest 

ve Sontest Puanlarına İlişkin Wilcoxon Testi Sonuçları 

 n Sıra 

Ortalaması 

Sıralar  

Toplamı 

Z değeri p 

değeri 

Negatif Sıra 

Pozitif Sıra 

EĢit 

Toplam 

7 

12 

1 

20 

11.07 

9.28 

77.50 

112.50 
.705

* 
.481

** 

       
*
Negatif sıralar temeline dayalı 

       
**

 p > .05 

 

Tablo 9‟dan da anlaşılabileceği gibi kontrol grubu çocukların BTKÖ-III:A 

Formu boyut/karĢılaĢtırma alt ölçeği öntest ve sontest puanları sıra ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır (z=.705, p>.05). Ancak fark 

puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, kontrol grubundaki 

bazı çocukların sontest puanlarında, öntest puanlarına göre düşüş olduğu 

görülmüştür. Elde edilen bu sonuç denence 2.2‟yi desteklemektedir. 
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Denence 2.3. deneme ve kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu 

Boyut/Karşılaştırma alt ölçeği sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı fark 

vardır. 

Deneme ve kontrol grubu çocukların uygulama sonrası BTKÖ-III:A Formu 

boyut/karĢılaĢtırma alt ölçeği sontest sıra ortalamalarına ilişkin Mann Whitney- U 

Testi sonuçları Tablo 10‟da verilmiştir.  

Tablo 10. Deneme ve Kontrol Grubu Çocuklarının Boyut/Karşılaştırma Alt 

Ölçeği Sontest Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 n X  Ss Sıra 

Ortalaması 

Sıralar  

Toplamı 

U 

Değeri 

Z değeri p değeri 

Deneme  

Sontest 

Kontrol  

Sontest 

20 

 

20 

21.60 

 

11.85 

.598 

 

4.31 

30.50 

 

10.50 

610.00 

 

210.00 

.000 5.517 .001
* 

*
 p<.05 

Tablo 10‟da deneme ve kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu 

boyut/karĢılaĢtırma alt ölçeği sontest sıra ortalamaları arasında deneme grubu 

lehine anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (z= 5.517, p<.05). Buradan deneme 

grubu çocukların, kontrol grubu çocuklara göre boyut/karĢılaĢtırma kavram 

puanlarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu proje temelli eğitim 

etkinliklerinin boyut/karĢılaĢtırma kavram gelişimini olumlu yönde etkilediğini 

göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre denence 2.3 desteklenmektedir.  

Denence 3.1. deneme grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu Miktar alt 

ölçeği öntest-sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 

Deneme grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği         

öntest-sontest sıra ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 11‟de verilmiştir.  
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Tablo 11. Deneme Grubu Çocuklarının Miktar Alt Ölçeği Öntest-Sontest 

Puanlarına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

 n Sıra 

Ortalaması 

Sıralar  

Toplamı 

Z değeri p 

değeri 

Negatif Sıra 

Pozitif Sıra 

EĢit 

Toplam 

0 

20 

0 

20 

.00 

10.50 

.00 

210.00 
3.925

* 
.001

** 

      
* 

Negatif sıralar temeline dayalı 

      
**

 p < .05 

Tablo 11‟den de görüldüğü üzere deneme grubu çocuklarının BTKÖ-III:A 

Formu miktar alt ölçeği öntest ve sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

olduğu gözlenmektir (z=3.925, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları 

dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani sontest puanı lehine 

olduğu görülmektedir. Buradan, proje temelli eğitim etkinliklerinin, deneme grubu 

çocukların miktar kavramını geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. 

Bu sonuca göre; araştırmada ele alınan denence 3.1. kabul edilmiştir. 

Denence 3.2. kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu Miktar alt 

ölçeği öntest-sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur. 

Kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği öntest-

sontest sıra ortalamaları arasındaki farklılaşmayı test etmek amacıyla, kontrol 

grubunun BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği öntest-sontest sıra ortalamaları 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmaya ilişkin bulgular 

tablo 12‟ de verilmiştir. 

 

 

 



110 

 

 

 

Tablo 12.  Kontrol Grubu Çocuklarının Miktar Alt Ölçeği Öntest ve Sontest 

Puanlarına İlişkin Wilcoxon Testi Sonuçları 

 n Sıra 

Ortalaması 

Sıralar  

Toplamı 

Z değeri p 

değeri 

Negatif Sıra 

Pozitif Sıra 

EĢit 

Toplam 

8 

11 

1 

20 

9.94 

10.25 

79.50 

110.50 
.625

* 
.532

** 

       
* 

Negatif sıralar temeline dayalı 

       
**

 p > .05 

Tablo 12‟ de sunulan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları incelendiğinde 

kontrol grubu çocukların BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği öntest ve sontest sıra 

ortalamaları arasında fark bulunamamıştır (z=.625, p>.05). Fark puanlarının sıra 

ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, kontrol grubundaki bazı çocukların 

miktar kavramı gelişimlerinde bir artış yaşandığı ancak bu artışın öntest-sontest sıra 

ortalamaları arasında bir farklılaşmaya neden olmadığı görülmüştür. Elde edilen bu 

sonuç denence 3.2.‟yi desteklemektedir. 

Denence 3.3. deneme ve kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu 

Miktar alt ölçeği  sontest sıra ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. 

Deneme ve kontrol gruplarının BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği sontest 

puanları arasındaki farklılaşmayı test etmek amacıyla, her iki grubun BTKÖ-III:A 

Formu miktar alt ölçeği sıra ortalamaları Mann Whitney U Testi ile 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmaya ilişkin bulgular tablo 13‟ de verilmiştir.  
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Tablo 13. Deneme ve Kontrol Grubu Çocuklarının Miktar Alt Ölçeği Sontest 

Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 n X  Ss Sıra 

Ortalaması 

Sıralar  

Toplamı 

U 

Değeri 

Z değeri p değeri 

Deneme 

Sontest 

Kontrol 

Sontest 

20 

 

20 

38.45 

 

16.75 

2.25 

 

4.47 

30.50 

 

10.50 

610.00 

 

210.00 

.000 5.427 .001
* 

 
*
p < .05 

Tablo 13‟de, grupların BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği sontest              

z değerinde anlamlı bir farklılaşma gözlenmektedir (z= 5.427, p<.05). Sıra 

ortalamaları dikkate alındığında deneme grubu çocukların miktar kavram 

puanlarının kontrol grubu çocukların miktar kavram puanlarından daha yüksek 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu,  proje temelli eğitim etkinliklerinin miktar 

kavramı gelişimini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Elde edilen sonuçlara 

göre denence 3.3. desteklenmektedir.  

Denence 4.1. deneme grubu çocukların BTKÖ-III:A Formu 

boyut/karşılaştırma alt ölçeği sontest sıra ortalamaları ile boyut/karşılaştırma alt 

ölçeği, izleme testi sıra ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur.  

Deneme grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu boyut/karĢılaĢtırma alt 

ölçeği sontest-izleme testi sıra ortalamaları açısından farklılaşıp farklılaşmadıklarını 

test etmek amacıyla, deneme grubunun BTKÖ-III:A Formu boyut/karĢılaĢtırma alt 

ölçeği sontest-izleme testi sıra ortalamaları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmaya ilişkin bulgular tablo 14‟ de sunulmuştur. 
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Tablo 14. Deneme Grubu Çocuklarının Boyut/Karşılaştırma Alt Ölçeği 

Sontest ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Wilcoxon Testi Sonuçları 

 n Sıra 

Ortalaması 

Sıralar  

Toplamı 

Z değeri p 

değeri 

Negatif Sıra 

Pozitif Sıra 

EĢit 

Toplam 

11 

3 

4 

18 

7.59 

7.17 

83.50 

21.50 
2.012

*
 .044

** 

      
*
Pozitif sıralar temeline dayalı 

      
**

 p < .05 

Tablo 14 incelendiğinde, deneme grubu çocukların BTKÖ-III:A Formu 

boyut/karĢılaĢtırma alt ölçeği sontest-izleme testi z değerinde anlamlı bir 

farklılaşma tespit edilmiştir (z=2.012, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve 

toplamları dikkate alındığında, bu farkın negatif sıralar, yani sontest puanı lehine 

olduğu görülmektedir. Buradan deneme grubundaki bazı çocukların izleme testi 

boyut/karĢılaĢtırma kavram puanlarında bir düşüş olduğu anlaşılmaktadır. Elde 

edilen bu sonuç doğrultusunda denence 4.1. reddedilmiştir. 

Denence 4.2. deneme grubu çocukların BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği 

sontest sıra ortalamaları ile miktar alt ölçeği izleme testi sıra ortalamaları arasında 

anlamlı fark yoktur.  

Deneme grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği       

sontest-izleme testi sıra ortalamaları arasındaki farklılaşmayı test etmek amacıyla, 

deneme grubunun BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği sontest-izleme testi sıra 

ortalamaları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmaya 

ilişkin bulgular tablo 15‟ de verilmiştir. 
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Tablo 15. Deneme Grubu Çocuklarının Miktar Alt ölçeği Sontest ve İzleme 

Testi Puanlarına İlişkin Wilcoxon Testi Sonuçları 

       
*
Pozitif sıralar temeline dayalı 

          **
p > .05 

Tablo 15‟e göre, deneme grubu çocukların BTKÖ-III:A Formu miktar alt 

ölçeği sontest-izleme testi z değerinde anlamlı bir farklılaşma gözlenmediği 

saptanmıştır (z=1.718, p>.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate 

alındığında, deneme grubundaki bazı çocukların miktar kavram puanlarında bir 

düşüş olduğu, ancak bu düşüşün sontest ve izleme testi sıra ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığı görülmüştür. Bu bulgu, proje temelli eğitim 

programı etkinliklerinin çocukların miktar kavramı kazanımı üzerinde kalıcı bir etki 

yarattığını, uygulamanın etkisinin devam ettiğini göstermektedir. Elde edilen bu 

sonuç doğrultusunda denence 4.2. kabul edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 n Sıra 

Ortalaması 

Sıralar  

Toplamı 

Z değeri p 

değeri 

Negatif Sıra 

Pozitif Sıra 

EĢit 

Toplam 

10 

6 

2 

18 

10.10 

5.83 

101.00 

35.00 
1,718

* 
.086

** 
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BÖLÜM V 

TARTIġMA ve YORUM 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular tartışılmıştır. Bulguların 

tartışılması ve yorumlanması denencelerin sırasına uygun olarak yapılmıştır.  

5.1. Proje Temelli Eğitim Programının Etkililiği 

Proje Temelli Eğitimin etkililiğini belirlemek amacıyla 2.1. ve 3.1. nolu 

denencelerde deneme grubu çocuklarının boyut/karşılaştırma ve miktar alt ölçekleri 

öntest-sontest puanları, 2.3. ve 3.3. nolu denencelerde de deneme ve kontrol grubu 

çocuklarının boyut/karşılaştırma ve miktar alt ölçekleri sontest puanları 

karşılaştırılmıştır. Ortaya konulan denencelere bağlı olarak proje temelli eğitim 

programının çocukların boyut/karşılaştırma ve miktar kavramı gelişimlerine etkisi 

sınanmıştır. 

5.1.1. Proje Temelli Eğitim Programının Boyut/KarĢılaĢtırma ve Miktar 

Kavramı GeliĢimine Etkisi 

PTEP‟in çocukların kavram gelişimi - öğretiminde etkili olacağı ve deneme 

grubu çocukların boyut/karşılaştırma alt ölçeği öntest puanları sıra ortalamalarının 

sontest puanları sıra ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşacağı belirtilmiştir     

(denence 2.3.-3.3.). Deneme grubunun öntest puan sıra ortalaması ile sontest puan 

sıra ortalamaları karşılaştırıldığında negatif sıra ortalamasının sıfır (0) olduğu, pozitif 

sıra ortalamasının ise 10.5 olduğu görülmektedir. Yani çocukların 

boyut/karşılaştırma kavramı puanları artış göstermiştir. Çocukların her birinin sontest 

puanlarının öntest puanlarından yüksek olduğu bulunmuştur. Yine PTEP‟in 

çocukların miktar kavram gelişiminde etkili olacağı ve deneme grubu çocukların 

miktar alt ölçeği öntest puanları sıra ortalamalarının sontest puanları sıra 

ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşacağı ifade edilmiştir. Deneme grubunun 

öntest puan sıra ortalamaları ile sontest puan sıra ortalamaları karşılaştırıldığında 

negatif sıra ortalamasının sıfır (0), pozitif sıra ortalamasının ise 10.5 olduğu 
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görülmektedir. Buradan çocukların miktar kavram puanlarının yükseldiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Yani çocukların her birinde sontest puanları öntest puanlarından 

yüksektir.  

İyi planlanmış proje çalışmaları çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal 

yetenekleri uyarmakta ve geliştirmekte aynı zamanda gerçek yaşam deneyimleri ile 

çevrelerindeki dünyayı keşfetmelerine olanak sağlamaktadır (Katz and Chard, 2000).    

Aral, Kandır, Ayhan ve Yaşar (2010)‟da çalışmalarında proje temelli eğitim 

programın altı yaş çocuklarının kavramsal gelişimi üzerinde etkisini incelemişlerdir. 

Çalışmada çocukların kavram gelişimlerini belirleyebilmek için mevcut araştırmada 

kullanılan Bracken Temel Kavram Ölçeği Gözden Geçirilmiş formu kullanılmış, 

çocukların kavram gelişimleri Okula Hazırbulunuşluk Bileşkesi ve toplam kavram 

puanları açısından değerlendirilmiştir. Çocukların öntest ve sontest puanları 

incelendiğinde proje temelli eğitimin çocukların kavram gelişimleri üzerinde olumlu 

ve destekleyici bir etkisi olduğu gözlenmiştir. Bu bulgu proje temelli eğitim 

yaklaşımın çocukların kavram gelişimini desteklediği yönde ortaya konulan mevcut 

araştırma bulguları ile tutarlılık göstermektedir.   

Proje çalışmalarında yürütülen merak uyandıran etkinlikler ve gerçek yaşam 

deneyimleri ile çocuklar dünyayı keşfetmeye hazır bir duruş geliştirmektedirler 

(Grzegorzewska ve Konieczna-Blicharz, 2011).  

Beaty (2000) proje temelli eğitimin çocukların gözlemler, keşifler, 

karşılaştırmalar, sınıflandırmalar, tahminler ve yorumlamalar yapmalarına izin veren 

en iyi eğitim yaklaşımını olduğunu ileri sürmektedir. Aynı zamanda bazı proje 

çalışmalarının çevrelerindeki dünyayı keşfetmede çocuklara şekilleri, sayıları, 

renkleri ve mekanları kullanma olanağı sağladığını belirtmektedir (Akt. Aral, Kandır, 

Ayhan ve Yaşar, 2010). 

Canoğlu (2007) yürüttüğü çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam 

eden 6 yaş çocuklarına uygulanacak olan proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile sezgisel 

matematik gelişimi arasında olumlu yönde bir ilişki olup olmadığını ortaya koymayı 
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amaçlamıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, proje tabanlı öğrenme 

yaklaşımı çocukların büyüklük, uzunluk, miktar, ağırlık, sayısal büyüklük ve sezgisel 

matematik yetenekleri toplam puanlarını anlamlı derecede yükseltmiştir.  

Proje yaklaşımı hem disiplinlerarası bir yapıya sahiptir hem de birçok 

yaklaşımı içinde bulundurmaktadır. Böylece proje çalışmaları çocukların tüm gelişim 

alanlarını desteklemektedir (Aslan ve Akyol, 2006). 

Güven, Zembat ve Şahin (2004) tarafından yapılan çalışmada proje temelli 

eğitimin altı yaş grubu çocukların kavram gelişimine etkisi örnek bir proje ile 

incelenmiştir. Proje temelli eğitim kağıt projesi olarak yürütülmüş ve araştırma 

sonunda yapılan analizler ışığında proje temelli eğitimin çocukların kağıt kavramına 

ilişkin bilgilerinde artış yaşanmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Bıçakçı (2009) proje yaklaşımına dayalı eğitimin anaokuluna devam eden altı 

yaş grubu çocukların motor gelişim, dil gelişimi, bilişsel gelişim, günlük yaşam 

becerileri, sosyal/duygusal gelişim alanlarında farklılık yaratıp yaratmadığını 

belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmasında, araştırma sonuçları proje yaklaşımına 

dayalı eğitimin, çocukların gelişim alanları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. 

Ayrıca proje çalışmalarının çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemekte ve 

çocuklara zengin bir öğrenme ortamı sağlamakta olduğu dolayısıyla çocuklara 

olumlu davranış kazandırdığı aynı zamanda var olan olumlu davranışlarıda 

pekiştirdiği belirtilmektedir. Bu bulgudan yola çıkarak, proje yaklaşımına dayalı 

eğitimin eğitimde kullanımının arttığı, özellikle yaygınlaşan bir eğitim modeli olarak 

dikkat çektiği ifade edilmektedir.  

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

kavram gelişimlerinde kavram eğitiminin etkisini incelemiştir. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak Bracken Temel Kavram Ölçeği kullanılmıştır. Karşılaştırma, 

büyüklük ve miktar kavramları ele alındığında, deneme grubu çocukların sontest 

puanlarının, kontrol grubu çocukların sontest puanlarından anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, araştırmadan elde edilen bulguları desteklemektedir.  



117 

 

 

 

Temel sayıtlısı “PTEP‟in çocukların kavram öğrenmesini olumlu yönde 

etkileyeceği” olan araştırmanın diğer denencelerinde deneme grubu çocukların 

boyut/karşılaştırma ve miktar alt ölçeği sıra ortalamalarının kontrol grubu çocukların 

boyut/karşılaştırma ve miktar alt ölçeği sıra ortalamalarından anlamlı düzeyde 

farklılaşacağı öne sürülmüştür.  

Deneme grubunun boyut/karşılaştırma alt ölçeği sontest puan sıra ortalaması 

ile kontrol grubunun boyut/karşılaştırma alt ölçeği sontest puan sıra ortalaması 

karşılaştırıldığında, deneme grubunun sontest puan sıra ortalamasının 30.5, kontrol 

grubunun sontest puan sıra ortalamasının ise 10.5 olduğu tespit edilmiştir. Bu 

bulgudan yola çıkılarak deneme grubu çocukların boyut/karşılaştırma kavram 

puanlarının, kontrol grubu çocukların boyut/karşılaştırma kavram puanlarından 

yüksek olduğu belirtilmiştir.  

Deneme grubunun miktar alt ölçeği sontest puan sıra ortalaması ile kontrol 

grubunun miktar alt ölçeği testi sontest puan sıra ortalaması karşılaştırıldığında, 

deneme grubunun sontest puan sıra ortalamasının 30.5, kontrol grubunun sontest 

puan sıra ortalamasının ise 10.5 olduğu bulunmuştur. Yani deneme grubu çocukların 

miktar kavram puanları, kontrol grubu çocukların miktar kavram puanlarından daha 

yüksektir.  

Araştırma kapsamında uygulanan proje temelli eğitim programı, etkin bir 

öğrenme yöntemi ile kalıcı bir öğrenme sağlayarak çocukların kavram gelişimlerini 

desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Proje çalışmalarının bir konu hakkında daha 

fazla bilgi edinebilmek için yapılan detaylı çalışmalar olmasından yola çıkılarak 

hazırlanan eğitim programı, çocukların yakın çevrelerinden seçilen etkinlikler ile 

bütünleştirilmiştir. Aynı zamanda çocukları hem bireysel hem de grup çalışmaları ile 

motive etmiş, konuya olan dikkatlerini arttırmış ve ilgi ile çalışmayı devam 

ettirmelerini sağlamıştır. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak, hazırlanan proje 

temelli eğitim programının çocukların boyut/karşılaştırma ve miktar kavramı 

gelişiminde olumlu etki sağladığı görülmektedir.  
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Kurt (2007) yaptığı çalışmada, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 

beş-altı yaş çocuklarının sosyal uyum becerilerine proje yaklaşımlı eğitim 

programlarının etkisinin incelenmesini amaçlamıştır. Araştırma sonucunda 

uygulanan proje yaklaşımlı eğitim programlarının çocukların sosyal uyum ve 

becerileri gelişimlerini olumlu yönde etkilediği bulunmuştur.  

Ra (2009) araştırmasında çocuk çizimlerinin proje yaklaşımının üç aşamasına 

göre nasıl değiştiğini, aynı zamanda çeşitli sanat materyallerinin çocukların 

gelişimleri üzerine etkilerini incelemiştir. Araştırma sonucunda rüzgar konulu proje 

çalışmasının çocukların yaratıcılıklarını, sanatsal duyarlılıklarını geliştirdiğini ve 

duygularını ifade edebilme yeteneklerini arttırdığını ifade etmiştir.  

Danyi, Sebest, Thompson ve Lisa Young (2002) anasınıfına devam eden bir 

grup çocukla birlikte “elma” isimli bir proje çalışması gerçekleştirmişlerdir. Proje 

çalışması sonunda çocukların konu ile ilgili zengin bilgiler elde ettiklerini ve 

öğrenmeye karşı olumlu eğilimler geliştirdiklerini belirtmişlerdir. 

Sarıtaş (2010) tarafından gerçekleştirilen araştırmada GEMS (Great 

Exploration in Math and Science) Fen ve Matematik Programının anaokuluna devam 

eden altı yaş grubu çocukların kavram edinimleri ve ilköğretime hazırbulunuşluk 

düzeyleri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Bracken 

Temel Kavram Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, deneme grubu çocukların 

boyut, karşılaştırma ve miktar kavramları sontest puanları ile kontrol grubu 

çocukların boyut, karşılaştırma ve miktar kavramları sontest puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma gözlendiğini bu farklılaşmanında deneme 

grubu çocukların sontest puanları lehine olduğunu ortaya koymaktadır. Sarıtaş‟ın 

yaptığı çalışmadan elde edilen sonuçlar, araştırma bulguları ile tutarlılık 

göstermektedir.  

Ayhan ve Aral (2005) tarafından bilgisayar destekli öğretim uygulanan ve 

uygulanmayan çocukların kavram gelişimlerinin incelenmesi amacıyla yapılan 

çalışmada veri toplama aracı Bracken Temel Kavram Ölçeği kullanılmıştır.   
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Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde bilgisayar destekli 

öğretimin deneme çocukların boyut, karşılaştırma ve miktar kavramlarına ilişkin 

bilgilerinde kontrol grubu çocukların boyut, karşılaştırma ve miktar kavramlarına 

ilişkin bilgilerine göre artış sağladığı tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgu, nitelikli 

olarak hazırlanmış eğitim programlarının boyut/karşılaştırma ve miktar kavramının 

gelişimde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre mevcut 

araştırmadan elde edilen bulgular desteklenmektedir.  

Arı, Üstün, Akman ve Etikan (2000) okul çocuğun bilişsel gelişiminde 

gerçekten etkili midir? sorusundan yola çıkarak gerçekleştirdikleri çalışmada 

Bracken Temel kavram Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçeğin 

tamamı çocuklara uygulanmıştır. Ancak okul öncesi dönemdeki çocukların renk, 

şekil gibi kavramları nesnelerle oynayarak okula gitmeden de doğal bir şekilde 

kazanabildiklerini, buna karşılık zaman, miktar, büyüklük kavramlarının ise eğitimle 

kazanıldığından yola çıkarak eğitimin etkisini ölçmek amacıyla yön/konum, 

büyüklük ve nicelik alt testleri değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda elde 

edilen bulgular, okul öncesi eğitim kurumlarında nitelikli bir şekilde verilen 

akademik eğitimin çocuğun bilişsel gelişimini ve kavram kazanma ilgili becerilerini 

olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur.  

Mevcut araştırma sonuçları ve yapılan ilgili araştırmalar incelendiğinde, proje 

temelli eğitim yaklaşımı temel alınarak gerçekleştirilen kavram eğitimi 

etkinliklerinin çocukların kavram gelişimini desteklemede etkin bir yöntem olarak 

kullanılabileceği ayrıca Bracken Temel Kavram Ölçeğinin çocukların kavram 

gelişimlerini değerlendirmede geçerli bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 
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5.2. MEB Okul Öncesi Eğitim Programının Boyut/KarĢılaĢtırma ve 

Miktar Kavramı GeliĢimine Etkisi 

MEB Okul Öncesi Eğitim Programının etkililiğini belirlemek amacıyla 2.2. 

ve 3.2. nolu denencelerle kontrol grubu çocuklarının öntest ve sontest puanları 

karşılaştırılmıştır.  

Buradan yola çıkılarak, “Kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu 

boyut/karşılaştırma alt ölçeği öntest ve sontest puanları sıra ortalamaları arasında 

anlamlı fark yoktur” ve “Kontrol grubu çocuklarının BTKÖ-III:A Formu miktar alt 

ölçeği öntest ve sontest puanları sıra ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur” 

hipotezleri test edilmiştir. Bu hipotezlere göre kontrol grubu çocuklarının 

boyut/karşılaştırma kavramı gelişimlerinde anlamlı bir artış olmayacağı beklenmiştir. 

Kontrol grubunun boyut/karşılaştırma puanlarının öntest puan sıra ortalaması ile 

sontest puan sıra ortalaması karşılaştırıldığında, negatif sıra ortalamasının 11.07, 

pozitif sıra ortalamasının ise 9.28 olduğu görülmektedir. Yani bu bulgu, kontrol 

grubundaki bazı çocukların boyut/karşılaştırma alt ölçeği sontest puanlarında düşüş 

yaşandığını göstermiştir. Ancak çocukların öntest ve sontest puanları sıra 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yine kontrol grubunun, miktar 

puanlarının öntest puan sıra ortalaması ile sontest puan sıra ortalaması 

karşılaştırıldığında, negatif sıra ortalamasının 9.94 olduğu, pozitif sıra ortalamasının 

ise 10.25 olduğu belirtilmektedir. Kontrol grubundaki bazı çocukların miktar alt 

ölçeği sontest puanlarında bir artış yaşandığı görülmesine rağmen, çocukların miktar 

alt ölçeği öntest ve sontest puanları sıra ortalamaları arasında anlamlı bir fark tespit 

edilememiştir.  

Kontrol grubu çocuklarının boyut/karşılaştırma ve miktar kavramları öntest 

ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılaşma gözlenmemesinin sebebi olarak, 

araştırma kapsamında belirlenen hem boyut/karşılaştırma hem de miktar 

kavramlarının uygulama yapılan süreçte mevcut okul öncesi eğitim programında 

çocukların öntest ve sontest puanları arasında farklılık yaratacak kadar yeterli 

düzeyde ele alınmamış olmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.  
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5.3. Proje Temelli Eğitim Programının Kalıcılığı 

Uygulanan PTEP‟in kalıcılığını belirleyebilmek için “deneme grubu 

çocukların BTKÖ-III:A Formu boyut/karşılaştırma alt ölçeği sontest puan sıra 

ortalamaları ile boyut/karşılaştırma alt ölçeği izleme testi puan sıra ortalamaları 

arasında anlamlı fark yoktur” ve “deneme grubu çocukların BTKÖ-III:A Formu 

miktar alt ölçeği sontest puan sıra ortalamaları ile miktar alt ölçeği izleme testi puan 

sıra ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur” hipotezleri test edilmiştir.  

Deneme grubu çocuklarının hem boyut/karşılaştırma hem de miktar sontest 

ve izleme testi puan ortalamaları arasındaki farklılaşma Wilcoxon İşaretli Sıralar testi 

ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda deneme grubunun boyut/karşılaştırma 

alt ölçeği sontest ve izleme testi puan ortalamaları arasındaki farkın 0.05 düzeyinde 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Analizden elde edilen bulgular incelendiğinde farkın 

sontest puanı (7.59) lehine olduğu görülmüştür. Yani deneme grubu çocukların 

boyut/karşılaşlaştırma kavram puanlarında bir düşüş olduğu belirlenmiştir. Sontest ve 

izleme testlerinin uygulanması sırasında ölçekte yer alan boyut/karşılaştırmaya 

ilişkin “sığ”, “derin”, “dar” ve “ince” kavramlarında çocuklardan beklenen cevaplar 

alınamamıştır. Bunun nedeni olarak ailelerin günlük hayatta kullandıkları mahalli 

dilin kavramların pekiştirilmesinde bozucu etkiye sebep olmuş olacağı düşünülebilir. 

Yukarıda belirtilen kavramlar dikkate alındığında sontest puanlarının izleme testi 

puanlarından yüksek olmasının sebebi olarak, sontestlerin uygulamadan hemen sonra 

yapılması bu nedenle çocukların kavramları hatırlamada zorluk yaşamamış oldukları 

gösterilebilir. Ancak izleme testi dikkate alındığında, çocuklarda kavramları öğrenme 

gerçekleşmesine rağmen kavrayamadıkları dolayısıyla bu öğrenmenin “sığ”, “derin”, 

“dar” ve “ince” kavramları açısından kalıcı olmadığı söylenebilir. Ayrıca çocukların 

bu kavramları öğrendikleri fakat karşılaştırma yapacak zihinsel hazırbulunuşluğa 

ulaşmadıkları için kalıcılığın gerçeklememiş olabileceği söylenebilir. Diğer yandan, 

altı yaşın altındaki çocukların “odaklanma”nın etkisinde kaldıkları dikkate alınırsa 

kalıcılık ölçümündeki düşüş daha iyi anlaşılabilir (Arı, 2010).  Elde edilen bu sonuç 

doğrultusunda denence 4.1. reddedilmiştir. 
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Temel kavramların kazanımı, okul öncesi dönem çocuklarının kavram 

gelişimi, dil gelişimi, bilişsel gelişim, okula hazırbulunuşluk ve ileriki dönem okul 

başarılarında oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, okul öncesi dönemde 

boyut/karşılaştırma kavramlarına daha çok yer verilmesinin bir sonraki eğitim 

sürecinde çocukların bu kavramlarla ilgili becerilerinde artış sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Verilen proje temelli eğitimin miktar kavramı gelişiminde kalıcı bir etkisinin 

olup olmadığı ise “deneme grubu çocukların BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği 

sontest puan ortalamaları ile miktar alt ölçeği izleme testi puan ortalamaları arasında 

anlamlı fark olmadığı” denencesi sınanmıştır.  Elde edilen bulgular incelendiğinde 

miktar alt ölçeği sontest puan ortalamaları ile miktar alt ölçeği izleme testi puan 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı gözlenmiştir (p>0.05). Ancak sontest 

ve izleme testi fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, bazı 

çocukların miktar kavram puanlarında bir düşüş yaşandığı gözlenmiştir. İzleme testi 

puanları dikkate alındığında yaşanan düşüşün hangi kavramlardan kaynaklanmış 

olabileceği incelendiğinde, çocukların “dışında”, “çift”, “..den daha fazla”, “başka 

bir”, “bazı” ve “…kadar” kavramları için sontestte doğru tepkileri verdikleri halde 

izleme testinde beklenen cevapları vermedikleri gözlenmiştir. Diğer bir ifadeyle 

belirtilen kavramlarda öğrenme gerçekleşmesine rağmen, kavrama oluşmamıştır. 

Dolayısıyla bu kavramlar açısından kalıcılık gerçekleşmemiştir. Ancak bu durum 

sontest ve izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir faklılığa neden 

olmamıştır. Elde edilen bu sonuç doğrultusunda denence 4.2. kabul edilmiştir.   
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BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

6.1. Sonuç 

Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan 

sonuçlara ve bu sonuçlara dayalı olarak sunulan önerilere yer verilmiştir.  

Bu araştırma anasınıfına devam eden 60-71 aylık çocukların 

boyut/karşılaştırma ve miktar kavramı gelişiminde proje temelli eğitimin etkisini 

incelemek amacıyla yapılmıştır.  

Araştırma örneklemini 20‟si deneme, 20‟si kontrol grubu olmak üzere toplam 

40 çocuk oluşturmuştur.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: 

Alıcı Formu kullanılmıştır. BTKÖ-III:A Formu boyut/karşılaştırma ve miktar alt 

ölçekleri deneme ve kontrol gruplarına öntest ve sontest olarak, ayrıca deneme 

grubuna sontestten dört hafta sonra izleme testi olarak uygulanmıştır. Elde edilen 

verilerin istatistiksel olarak analizinde Mann-Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar 

Testi kullanılmıştır.  

Elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

- Deneme ve kontrol gruplarının BTKÖ-III:A Formu 

boyut/karşılaştırma ve miktar alt ölçekleri öntest puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmamıştır.  

- Proje Temelli Eğitim programının uygulandığı deneme grubu 

çocuklarının ve mevcut programın uygulandığı kontrol grubu çocuklarının      

BTKÖ-III:A Formu boyut/karşılaştırma ve miktar alt ölçekleri öntest-sontest 

puanları arasında deneme grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.  
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- Proje Temelli Eğitim programının uygulandığı deneme grubu 

çocuklarının BTKÖ-III:A Formu boyut/karşılaştırma ve miktar alt ölçekleri öntest-

sontest puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuş, bu farkın sontest puanları lehine 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır.  

- Mevcut programın uygulandığı kontrol grubu çocuklarının        

BTKÖ-III:A Formu boyut/karşılaştırma ve miktar alt ölçekleri öntest-sontest 

puanları arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Kontrol grubu çocukların 

boyut/karşılaştırma ve miktar kavramı gelişimlerinde anlamlı bir ilerleme olmadığı 

görülmüştür. 

- Proje Temelli Eğitim programının uygulandığı deneme grubu 

çocuklarının BTKÖ-III:A Formu boyut/karşılaştırma alt ölçeği sontest puanları ile 

izleme testi puanları arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu bulunmuştur. Bu farkın 

sontest puanları lehine anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.  

-  Proje Temelli Eğitim programının uygulandığı deneme grubu 

çocuklarının BTKÖ-III:A Formu miktar alt ölçeği sontest puanları ile izleme testi 

puanları arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.  

6.2. Öneriler 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda geliştirilen öneriler anne-

babalara, eğitimcilere ve araştırmacılara yönelik olarak sunulmuştur.  

- Anne-babaların proje çalışmaları sürecinde yürütülecek aile katılımı 

çalışmalarına özen göstererek katılması sağlanmalı, öğretmenle işbirliği içinde 

çalışarak çocuklarının gelişimlerini desteklemeli ve olumlu katkı sağlamalıdırlar.   

- Eğitimciler anne-babaları tüm eğitim etkinliklerine dahil etmeli, 

kavram gelişiminin önemi konusunda aileleri bilinçlendirmelidirler.  
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- Proje çalışmalarında aile katılımı çalışmalarına önem verilerek proje 

çalışması aracılığıyla kazandırılmak istenen becerilerin veya tutumların pekiştirilerek 

kalıcı olmaları sağlanmalıdır.  

- Çocukların kavram gelişimlerinin incelenmesinde proje temelli eğitim 

yönteminin başka yöntemlerle karşılaştırıldığı çalışmalar yapılabilir.  

- Proje temelli eğitim yönteminin farklı kavramların gelişimi üzerindeki 

etkisinin incelendiği çalışmalar yürütülebilir. 

- Proje temelli yaklaşımın çocukların diğer gelişim alanlarını nasıl 

etkilediğine yönelik araştırmalar gerçekleştirilebilir.  

- Proje temelli eğitim yaklaşımının kavram gelişimi üzerindeki etkisinin 

incelendiği bu çalışmada bilişsel gelişime yönelik farklı ölçme araçları da işe 

koşularak karşılaştırmalı çalışmalar yürütülebilir. 

- MEB programının uygulandığı kontrol grubunda da izleme testi 

uygulanarak düşüş yaşanan kavramlar açısından nasıl bir değişiklik olduğu 

incelenmeli şayet her iki programda da düşüş yaşanıyorsa farklı öğretim metodları ile 

de çalışılmalıdır. 
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EKLER 

BOYUT/KARġILAġTIRMA VE MĠKTAR KAVRAMLARININ 

GELĠġĠMĠNĠ DESTEKLEYĠCĠ PROJE TEMELLĠ EĞĠTĠM PROGRAMI 

PTEP‟in hazırlanmasına literatür taraması yapılarak başlanmıştır. Okul öncesi 

eğitime yönelik yurt içi ve yurt dışı proje temelli eğitim yaklaşımı felsefesi ile 

hazırlanan çalışmalar incelenmiştir. Araştırma kapsamında BTKÖ-III:A Formu‟nda 

çocuklara kazandırılmak istenen kavram maddeleri ayrıntılı olarak incelenmiş, 

boyut/karşılaştırma ve miktar kavramlarını kazandırmaya yönelik amaç ve 

kazanımlar M.E.B 36-72 Aylık Çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programından 

yararlanılarak belirlenmiştir. PTEP, belirlenen amaç ve kazanımlar, proje konusu ve 

proje temelli eğitim yaklaşımı felsefesi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Proje 

konusunun belirlenmesinde proje çalışmalarında çocukların yakın çevrelerinden 

seçilen konuların çocukların ilgi ve motivasyonlarında sağladığı artılar ayrıca 

boyut/karşılaştırma ve miktar kavramlarının en verimli hangi konu ile ele 

alınabileceği düşünülerek “besinlerimiz” konusuna karar verilmiştir. Konu 

belirlendikten sonra kavram ağı oluşturularak ele alınacak çerçeve oluşturulmuştur. 

Kavram ağından yola çıkılarak proje çalışmasının başlangıç, uygulama ve 

sonlandırma basamakları yapılandırılmıştır. Proje basamakları yapılandırılırken besin 

piramidinden yola çıkılarak sırası ile tahıl, sebze, meyve, süt ve ürünleri son olarak 

da et, yumurta ve kurubaklagil grupları çalışmaya dahil edilmiştir. Etkinlikler hem bu 

sıraya göre planlanmış hem de kazandırılmak istenen kavramlar basitten zora doğru 

ele alınarak etkinlikler içine yerleştirilmiştir. Ayrıca kazandırılmak istenilen 

kavramların pekiştirilmesi amacıyla aile katılımı etkinliklerine de yer verilmiştir. 

Programın hazırlık aşamasından sonra bir beslenme eğitimi, iki erken çocukluk 

gelişimi ve eğitimi alanında uzman üç akademisyenin görüşlerine sunulmuştur. 

Uzmanlardan eğitim programını amaç ve kazanımların eğitim programının amacına 

uygunluğu, eğitim durumlarının yeterliliği, kullanılacak materyallerin uygunluğu ve 

yeterliliği ve etkinliklerde verilen yönergelerin uygunluğu açısından 

değerlendirmeleri ve önerilerini belirtmeleri istenmiştir. Uzmanların eğitim programı 
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hakkında yaptıkları eleştiriler ve öneriler göz önüne alınarak programda gerekli 

düzenlemeler yapılmış ve son şekli verilmiştir.  

ġekil 3. Besinlerimiz Projesi Madde Düzenlemesi ve Kategorilerin 

sınıflandırılması 

 

Eğitim programı kapsamında Türkçe, drama, oyun-hareket, fen ve matematik 

etkinlikleri ile mutfak ve sanat çalışmaları yer alan PTEP sekiz haftalık tek proje 

olarak hazırlanmıştır.  
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Sayın Veli;

Boyut/karşılaştırma ve miktar kavramlarını çocuklarınıza kazandırmaya yönelik “Besinlerimiz” 
temalı proje çalışması yürütülecektir. Aşağıdaki ifadelerin tamamının cevaplandırılması 

yürütülecek çalışma açısından oldukça önemlidir.

 Aşağıdaki ifadeleri okuyarak uygun seçeneklerin karşısına (X) işareti koyunuz.

Çalışmaya yapacağınız katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim.

                                                                           Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

                                                                           Uzman Araştırma Görevlisi D. Esra ANGIN

Çocuğun Adı-Soyadı: 

Cinsiyeti: Kız  □ Erkek □

Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl):

Kardeş Sayısı:   Tek çocuk □          Bir kardeşi var □       İki ve daha fazla kardeşi var □

Çocuğun Doğum Sırası:              İlk çocuk□             Ortanca veya ortancalardan biri  □                  Son çocuk  □

Çocuğunuz daha önce okul öncesi eğitim kurumuna (kreş, anaokulu, anasınıfı) gitti mi? 

Evet □ Hayır □

Cevabınız EVET ise devam süresi: 

Anne- Baba Yaşı:   ANNE BABA

1. 20-25 □ □

2. 26-30 □ □

3. 31-35 □ □

4. 36-40 □ □

5. 40 ve üzeri □ □

Anne-Baba Öğrenim Durumu :   ANNE BABA

1. Okur-yazar değil □ □

2. Okur-yazar ve ilkokul mezunu □ □

3. Ortaokul mezunu □ □

4. Lise mezunu □ □

5. Üniversite mezunu □ □

6. Lisansüstü □ □

Anne-Baba Çalışıyor Mu?  ANNE BABA

 Evet □     Hayır □  Evet □     Hayır □

Anne-Baba Mesleği: ANNE BABA

Profesyonel Meslekler:

Mühendis, avukat, doktor, öğretmen vb. □ □

Yardımcı Profesyonel Meslekler: 

Teknisyen, sekreter, sağlık m. hostes vb. □ □

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler □ □

Silahlı Kuvvetler: Subay, polis vb. □ □

GENEL BİLGİ FORMU
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ÖzgeçmiĢ 

 

Adı Soyadı: Duriye Esra ANGIN 

Doğum Yeri: Lice 

Doğum Tarihi: 26.04.1980 

Medeni Durumu: Evli 

Öğrenim Durumu 

Derece Okulun Adı 

İlköğretim Çumra Saliha Onbaşı İlkokulu 

Ortaöğretim Çumra Anadolu Lisesi 

Lise  Konya Selçuklu Anadolu Lisesi 

Lisans Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği 

Yüksek Lisans Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi 

Eğitimi Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 
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Okul Öncesi Eğitimde Proje Temelli Yaklaşım, Okul Öncesi Dönemde Kavram 
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Hakkımda bilgi 
almak için 
önerebileceğim 
şahıslar: 

Prof. Dr. Ramazan ARI 

Prof. Dr. M. Engin DENİZ 

Doç. Dr. Nazan AKTAŞ 

 

Tel: 0 332 223 17 32 

 
Adres 
 

Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü 

Mesleki Eğitim Fakültesi 

Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü 

                         İmza: 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 
 


