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                                 ÖZET 

 
 

Bu araştırmada, okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin 

Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın evrenini 2005–2006 öğretim yılında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı resmi ilköğretim okuluna devam eden birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Random 

örneklemle belirlenen iki ilçeden yine aynı yöntemle sekiz ilköğretim kurumu seçilmiştir. 

Belirlenen bu kurumların birinci sınıfına giden okul öncesi eğitimi alan 150 ve okul öncesi 

eğitimi almayan 150 olmak üzere toplam 300 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 

Araştırmada öğrencilerin ailelerinden elde edilen bilgi formları ve okul müdürlüklerinden 

alınan örneklem grubuna ait not çizelgeleri incelenerek değerlendirmeler yapılmıştır.  

Elde edilen bulgular doğrultusunda; 

Cinsiyete göre Türkçe ve Matematik derslerindeki başarı ortalamalarında kız ve erkek 

öğrenciler arasında fark yoktur. 

 Okul öncesi eğitim alan öğrenciler Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı 

ortalamaları yönünden okul öncesi eğitim almayanlara göre daha başarılıdırlar. 

 Okul öncesi eğitim alma süresi arttıkça öğrencilerin başarı puan ortalamaları da 

artmaktadır.  

Ailenin ekonomik durumuna göre öğrencilerin başarı puan ortalamaları arasındaki farklar 

anlamlı çıkmıştır. 

Anne-baba eğitim düzeylerine göre öğrencilerin başarı puan ortalamaları arasındaki 

farklar da anlamlı bulunmuştur. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this study is to compare academical success in Turkish and Maths lessons 

of primary school 1st class students who are trained at preschools and students who are not 

trained at these schools. 

The universe of this study were composed of the students who were attending first class 

of the government primary schools placed in Konya during 2005-2006 education season. Eight 

primary schools which are defined as random sample and two districts which are defined as the 

same method have been chosen. The sample of this study consist of 150 students who have been 

trained at preschools and 150 students who haven’t been trained at these schools and totally 300 

students that attend to first class of the primary schools. 

In the study information forms that were filled by students’ families and grade tables that 

were taken from school managers were evaluated. 

According to the findings of the study; 

According to sex (gender), there is no difference between boys and girls in the average 

success of Turkish and Maths lessons. 

Students, who are trained at preschools are more successful at Turkish and Maths lessons 

in point of academical success average than students who aren’t trained at preschools.  

The more time students are trained at preschools, the more successful they become. 

According to the economical situation of the family the differences between the average 

of success have been found meaningful. 

According to the educational level of the parents, the differences between the average of 

success have been found meaningful. 
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ÖNSÖZ 

Okul öncesi dönem insan hayatının en duyarlı dönemidir. Çocuğun gelişim hızı ve 

öğrenme kapasitesi bu yıllarda en üst seviyededir. Çocuklar bu dönemde bedensel, zihinsel ve 

sosyal açıdan oldukça hızlı bir gelişim süreci içerisine girerler. Çocuğun kişiliğinin 

temellerinin atıldığı bu dönemde edinilen deneyimler, çocuğa verilen eğitim onun tüm 

yaşamını şekillendirip, etkilemektedir. Bu dönemde çocuğa sunulan olanaklar ona sağlanan 

zengin çevre uyarıcıları en az kalıtımsal özellikleri kadar önemlidir. 

Çocuğun bu dönemde karşılaştığı ilk ve en önemli çevre aile çevresidir. Ancak bu 

dönemde son derece meraklı, girişken ve araştırmacı olan çocuğu sadece ailenin inisiyatifine 

bırakmak oldukça hatalı bir tutum olacaktır. Dünyadaki yenilikler, bilim, sanat, teknoloji 

alanındaki gelişmeler doğrultusunda ve günümüzün çağdaş, demokratik toplum yapısının 

gereği olarak kendini özgürce ifade edebilen, kendi kararlarını alıp uygulamaya geçirebilen, 

meraklı, girişimci, kendisinin ve başkalarının haklarına saygılı, yeteneklerini en üst seviyede 

kullanabilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yaş aralığı çocuklara sahip ailelere 

yardımcı olabilecek en önemli kurumlar okul öncesi eğitim kurumlarıdır. 

Okul öncesi eğitim kurumunda, zengin uyarıcı çevre ortamında, bu alanda yetişmiş 

öğretmeniyle kaliteli süreçler geçiren çocuklarla, ev ortamında yetişen çocuklar arasında fark 

olması kaçınılmazdır. Bu iki ortamın çocuğun zihinsel kapasitesine, bazı temel kavramları 

kazanmasına, matematiksel yetenekler geliştirmesine, dil gelişimine, Türkçeyi doğru ve güzel 

kullanmasına katkısı da elbette farklı olacaktır. Evdeki çocuğun bu yetenekleri kullanma ve 

kazanım düzeyleri sınırlıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarına giden çocuklar, söz 

dağarcıklarını, düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmekte bazı matematiksel 

kavramları kazanmakta ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri fırsatlar bulmaktadırlar. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında zengin uyarıcı çevre ortamında çocukların Türkçe dil 

kazanımları ve matematiksel yetenekleri olumlu yönde gelişmektedir. Okul öncesi eğitim 

alarak ilköğretime başlayan çocuklarda hiçbir uyum problemine de rastlanmamaktadır. Okul 

öncesi eğitimden yararlanarak ilköğretime başlayan çocuklarda oluşan bilgi ve deneyim 

birikimi onu diğer çocukların bir adım önüne taşımaktadır. 

 Bu gerçekler ışığında bu çalışmada, okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıftaki 

öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarılarına etkisi incelenmiştir. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

1.1. Problem 

Eğitim, genel anlamda, bireyin içinde bulunduğu topluma uyum sağlayabilmesi için 

yetiştirilmesidir (Dirim, 2004, s:7).  

Eğitim kavramı insanlığın ilk dönemlerinden günümüze kadar gelen serüveninde önemli 

değişikliklere uğramıştır. Başlangıçta insanoğlunun, yaşamını sürdürebilmesi için, tabiatın 

tehlikelerinden korunması, yiyecek, giyecek, barınak bulması vb. gibi faaliyetler öğrenmesi 

gereken temel davranış ve becerilerdi. Eğitim ise bu becerileri yeni kuşaklara öğretmekten 

ibaretti. Zamanla insanoğlu tabiata karşı olan zayıflığını büyük ölçüde yenmeyi başardıktan ve 

yeryüzünde kendini güven içinde hissetmeye başladıktan sonra olaylar ne nedenleri üzerinde 

ayrıntılı olarak düşünmeye başlamıştır. Böylece insan için artık eğitimde, sadece temel ihtiyaçları 

karşılamak için gerekli davranışların kazandırılmasının yeterli olmadığı yeni bir dönem 

başlamıştır. Bu yeni dönemde insanoğlu zihin gücünü kullanarak, içinde yaşadığı evreni ve onun 

kanunlarını keşfetmeye çalışmıştır. İnsanın, içinde yaşadığı doğal çevreyi anlama çabasına zaman 

içinde insanların oluşturduğu toplumsal çevreyi anlama çabası ve insanın kendi kendisini tanıma 

ve anlama çabası da eklenince eğitimle ilgili ilk teorilerde ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Başlangıçta, insanların çocuklarını eğitirken gösterdikleri tavırlar birbirine oldukça benzerlik 

gösterirken, zamanla önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Önceleri içinde yaşanılan zaman ve 

uygarlık düzeyi eğitimde farklılaşmayı getirirken, zamanla bu farklılıklar aynı zaman diliminde, 

ülkeden ülkeye, aileden aileye, hatta aynı ailenin farklı çocukları için benimsediği eğitim 

tutumlarında da kendini göstermiştir. Bu farklılıkta, içinde yaşanılan çağın, kültür ve uygarlığın 

ve bunlara bağlı olarak değişen eğitim görüşlerinin etkisi vardır (Oktay, 2002, ss:41–42). 

İnsanın gelişimi, doğum öncesi başlayıp bir ömür boyu devam eden, çevresel ve genetik 

etkenlerin karşılıklı etkileşimiyle yönelen bir süreçtir. Bu süreç içinde, çocuğun karşılaştığı ilk 

çevre aile çevresidir. Aile çevresi çocuğun beslenmesinden korunmasına, sağlığından eğitimine 

kadar bütün görev ve sorumlulukları üzerine alır (Başer, 1996, s:1). İlk ve en iyi öğretmenin, 

anne olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Ancak, bu yaştaki çocuklar için annenin her şey 

olduğu söylenemez. Anne-baba ne kadar kültürlü, çevre ne kadar elverişli olursa olsun, çocuğun 

okul öncesinde muhtaç olduğu eğitimin okuldan uzak bir ortamda, yeterince verilebileceği 
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söylenemez. Çünkü okulun taşıdığı bazı özellikleri ailede bulmamız mümkün değildir. İnsan 

hayatının en önemli dönemi olduğuna inanılan okul öncesi döneminde, çocukların yaşadıkları, 

yetiştikleri ve büyüdükleri ortam çok önemlidir. Çocuk ailesinden bekleneni alamıyor, çevresi de 

çocuğa bekleneni veremiyorsa ve çocuk okul öncesi eğitim kurumundan da yoksun ise o çocuğun 

yetişmesinde ve gelişmesinde büyük eksiklikler meydana gelir. Böyle bir ortamda çocuğun 

sağlıklı ve normal bir insan olarak yetişmesi güçtür ve tamamen tesadüflere kalmıştır  (Yangın, 

1991, s:9). Doğumdan itibaren annesi ve ailedeki diğer bireylerle duygusal ve sosyal iletişim 

içinde olan çocuk, üç yaşına doğru diğer çocuklarla birlikte olma, oynama ihtiyacı duymaya 

başlar. Bu ihtiyacı giderecek ortam da okul öncesi eğitim kurumudur (Dirim, 2004, s:8). 

0–6 yaş, gelişimin en hızlı olduğu, kişiliğin temellerinin atıldığı bir dönemdir. Çocuk bu 

dönemde çok meraklıdır ve her türlü öğrenmeye açıktır. Bu dönemde çocuğa sağlanan yaşantı 

zenginliği ve çevre uyarıcıları çocuklar açısından çok önemlidir. Bu yaşlardaki çocuk yapısı 

gereği çevresindekileri sürekli merak eder ve araştırır. Tüm bu nedenlerden ötürü, ayrı bir birey 

olan çocuğun bu yaş dönemlerinde sadece ailenin inisiyatifine bırakılması hatalı bir tutum 

olacaktır. Eski çağlardan günümüze kadar çocuğun ilk yıllarındaki eğitimi tüm toplumlarda 

ailenin görevi gibi kabul edilmiştir. Ancak yenilikler, dünyadaki uluslar arası bilim, sanat, kültür 

ve teknoloji alışverişindeki hızlı akış eğitimin, aile yanında organize olmuş bir kurum tarafından 

da desteklenmesini zorunlu kılmıştır. Bu yaş aralığına sahip çocukları olan ailelere yardımcı 

olabilecek en önemli kurumlar okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlarda Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak belirlenmiş amaç ve 

kazanımlar uzman öğretmenler tarafından uygulanmaktadır. Bu etkinlikler sonucunda, okul 

öncesi eğitim alan çocuklar toplumsallaşmayı öğrenmekte, bilgi ve beceriler kazanmaktadır. 

Ayrıca bu eğitim kurumlarının diğer önemli görevlerinden biri ise başarılı bir ilköğretim için 

gerekli düşünce ve davranışları, duyguyu, beceriyi, bilgiyi çocuklara kazandırmaya çalışmaktır. 

Okul öncesi dönemde her alanda verilen eğitimin niteliği ve içeriği örgün eğitime temel 

oluşturması bakımından önemlidir. Erken çocukluk döneminde, okul öncesi eğitimden 

yararlanabilen çocuk birçok beceri yanında sayma ve sayılar, toplama-çıkarma, büyüklük, 

uzunluk, ağırlık, geometrik şekiller, kesirler, grafik ve zaman kavramı gibi pek çok matematik 

kavramını doğru ve hızlı bir şekilde öğrenmeye olanak bulmaktadır (Ergün, 2003, ss:1-2).  

Okul öncesi eğitimi, çocuğun duygularının gelişimini ve algılama gücünü arttırır. Akıl 

yürütme, neden-sonuç ilişkileri kurma sürecinde ona yardımcı olur. Çocuğu genel kültür 

değerlerine dayalı, sosyal bir ortam içerisinde eğiterek, toplumun kültür değerlerini 
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özümlemesinde yardımcı olur. Okul öncesi eğitimin en büyük amaçlarından biri de çocuğun dil 

gelişimini sağlamaktır. Okul öncesi eğitim kurumları çocuğun dil gelişimi üzerinde bazı önemli 

katkılarda bulunur. Çocuk bu dönemde hayal gücünü anlatır, diğer çocuklarla ve yetişkinlerle 

iletişim kurmak ister. Bu iletişim esnasında da öğrendiği yeni kavramlar çocuğa yardımcı olur. 

Çocuğun yeni kelimelere karşı ilgisinin artmasıyla, kelime dağarcığı genişler, kelimeleri doğru 

telaffuz etme yeteneği artar. Konuşması düzgünleşir, cümleler kurar, net ve duyulabilir şekilde 

konuşur. Okul öncesi eğitim kurumunda kendisine düşünce ve duygularını açığa vurma 

olanakları sağlanan çocuk, kendisini anlar ve daha rahat bir şekilde ortaya koyma fırsatı bulur 

(Şahin, 2005, s:2; Temiz, 2002, s:2). 

 Ülkemizde, okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin çocuk gelişimindeki yeri ve önemi, 

okul öncesi eğitimin çocuğun çeşitli gelişim aşamalarına olan etkileri, okul öncesi eğitimin 

ilköğretime olan etkileri gibi pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmanın da okul öncesi 

eğitimi alanına katkı yapacağı umulmaktadır. 

1.2. Amaç ve Alt Amaçlar 

Bu araştırmanın genel amacını “Okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci 

sınıf öğrencilerinin, Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarılarının karşılaştırılması” 

olarak belirtmek mümkündür. 

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

1. Öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları, 

cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 

2. Öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları, 

okul öncesi eğitimi alıp almamaya göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları, 

okul öncesi eğitim alma sürelerine göre farklılaşmakta mıdır? 

4. Öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları, 

ailenin sosyo-ekonomik durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

5. Öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları, 

anne eğitim düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? 

6. Öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları, 

baba eğitim düzeyine göre farklılaşmakta mıdır? 
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1.3. Denenceler 

 Araştırmanın temel ve alt problemlerine dayalı olarak aşağıdaki denenceler geliştirilmiştir. 

1.  Kız öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları 

erkek öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamalarından 

daha yüksektir. 

2. Okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik 

başarı puan ortalamaları okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin Türkçe ve Matematik 

derslerindeki akademik başarı puan ortalamalarından daha yüksektir. 

3. Okul öncesi eğitim alma süresi arttıkça öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki 

akademik başarı puan ortalamaları da artar. 

4. Ailenin sosyo-ekonomik gelir düzeyi arttıkça öğrencilerin Türkçe ve Matematik 

derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları da artar. 

5. Anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik 

başarı puan ortalamaları artar. 

6. Baba eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik 

başarı puan ortalamaları artar. 

1.4. Araştırmanın Önemi 

Okul öncesi yaşlarda çocuk, çevresindeki kişilerin ortamlarıyla etkileşim yollarını, kendine 

özgü duyuş, düşünüş ve davranış biçimiyle bağdaştırarak benimser. Başka bir deyişle bir yandan 

kendi varlığının bilincine varır. Öte yandan toplumun ondan neler beklediğini, kendisinin 

topluma neler vermek zorunda olduğunu öğrenir. İçinde bulunduğu toplum kesitinin gelenek ve 

görenekleri çerçevesi içinde kendine özgü iletişim ve etkileşim yollarını geliştirir. Çocuğun 

doğuştan getirdiği yetenek ve özellikler, çevresiyle giriştiği etkileşim sonucu zamanla gelişir. 

Okul öncesi eğitimin amacı da, çocuğun bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini 

sağlamak, ilerde uyumlu bir yaşam sürmesi için gerekli olan temelleri sağlıklı bir şekilde 

oluşturmaktır. Böylece, çocuğun bir yandan doğuştan getirdiği yetenek ve özellikler geliştirilerek 

kendini gerçekleştirmesi sağlanır, bir yandan da topluma verimli ve üretken bir şekilde katılımı 

güvence altına alınmış olur (Ulcay, 1993, s:1). 

Çocuğu etkileyen çevre önceleri aile ile sınırlıyken, günümüzde televizyon, sinema, kitap, 

dergi, gazete gibi iletişim araçları yoluyla büyük bir oranda genişlemiştir. Bu nedenle, çocuğun 
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sadece aile içi ilişkilerinden etkilenerek büyümesi, yetiştirilmesi artık söz konusu değildir. 

Çocukların da birlikte olabilecekleri, yaşıtlarıyla kendi çevrelerini oluşturup, gelişimlerini en 

sağlıklı, en doğal biçimde karşılayabilecekleri bir ortama gereksinimleri vardır. Bu dönemin en 

iyi şekilde değerlendirilmesi ve çocuğun eğitiminin sağlanabilmesi yönünde, en etkili kurumlar 

şüphesiz okul öncesi eğitim kurumlarıdır (Zembat ve diğerleri, 1994, s:111). 

Okul öncesi eğitim dönemini kapsayan 0-6 yaş, çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal 

gelişimlerinin en hızlı olduğu dönemlerden biridir. Bu dönemdeki gelişimler, çocuğun ileriki 

yaşamında büyük önem taşımaktadır. Bloom’ un yaptığı araştırmalara göre, 17 yaşına kadar olan 

zihinsel gelişmenin % 50’ si 4 yaşına, % 30’u 4 yaşından 8 yaşına, % 20’ si ise 8 yaşından 17 

yaşına kadar oluşmaktadır. Bu bilgilere göre çocuğun eğitiminde erken yılların değeri büyüktür 

ve bu dönemde çocuğun yetenek ve becerilerini geliştirmek için ona rehberlik etmek, çocuğun 

doğru davranışlarını pekiştirmek gerekir. Bu da ancak en iyi bir şekilde planlanmış, sistemli bir 

okul öncesi eğitim ile olur (Poyraz ve Dere, 2001, s:17). 

Bu araştırmayla elde edilecek bulguların özellikle şu alanlarda faydalı olacağı 

umulmaktadır: 

Okul öncesi eğitimi alanında uzaman öğretmenlerin çocuğa matematik ve dile ait 

kavramları kazandırırken, kendi önemlerini fark etmeleri, çocukların gelişim düzeylerine uygun 

olarak yaklaşmaları ve eğitim programlarını düzenlerken dil ve matematik yeteneklerine ilişkin 

etkinliklere yer vermeleri konusunda daha dikkatli ve bilinçli olmaları yönünden önemlidir. 

Araştırma ile elde edilecek veriler doğrultusunda, okul öncesi eğitimi almış olan ilköğretim 

birinci sınıf öğrencilerinin Türkçe ve matematik derslerindeki akademik başarılarının, okul 

öncesi eğitim almayan öğrencilerden daha yüksek olması durumunda okul öncesi eğitimin bu 

alandaki önemi bir kez daha vurgulanacaktır. Bu sayede okul öncesi eğitimin ilköğretime olan 

katkılarına da ışık tutulacaktır. 

 Anne ve babaların okul öncesi eğitimin Türkçe dil yeteneklerinde, matematik 

yeteneklerinde ve diğer tüm alanlarda çocuğa yaptığı katkıları görmeleri, okul öncesi eğitimin 

önemini fark etmeleri, okul öncesi eğitime gereken önemi vermeleri ve bu olanaktan 

çocuklarının yararlanmasını sağlamaları açısından önemlidir. 

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasıyla ilgili kuruluşların faaliyetlerinin daha etkili 

olması ve bu alanda yapılan yaygınlaştırma çalışmalarının hızlandırılması açısından önemlidir. 
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Araştırma sonucunda elde edilen verilerden okul öncesi eğitimi alan ve almayan öğrenciler 

arasında herhangi bir farklılık bulunmazsa mevcut eğitim programlarının yeniden gözden 

geçirilmesi, aksaklıkların belirlenmesi ve bu eğitim kademesinde kalitenin arttırılması 

gerektiğinin vurgulanması açısından rehber bir çalışma olabilir. 

Bundan sonraki araştırmalara katkı sağlaması açısından önemlidir. 

1.5. Sayıltılar 

1. Örneklem grubundaki öğrenci ailelerinin sorulara doğru cevap verdikleri, 

2. Örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin, not değerlerinin gerçeği yansıttığı 

sayıtlılarından hareket edilmiştir. 

1.6. Sınırlılıklar 

1. Araştırma, okul öncesi eğitiminin, ilköğretim birinci sınıfındaki öğrencilerin Türkçe ve 

matematik derslerindeki akademik başarıları üzerine etkisinin saptanması konusu ile sınırlıdır. 

2. Araştırmanın öğrenci örneklemi, Konya ilinde, 2005–2006 eğitim-öğretim yılında Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarına devam eden ilköğretim birinci sınıf 

öğrencileri ile sınırlıdır. 

3. Konya ili sınırları içinde olan Sarayönü ve Selçuklu ilçelerinde bulunan sekiz ilköğretim 

kurumunun birinci sınıfında öğrenim gören 300 öğrenci ile sınırlıdır. 

4. Araştırma, veri elde etmede, bilgi formları ve ilköğretim kurumlarında tutulan not 

çizelgeleri ile sınırlıdır. 

1.7. Tanımlar 

Bu araştırmada geçen bazı kavramlar, araştırmanın anlaşılabilmesi açısından gerekli 

görüldüğü için burada tanımlanmıştır. 

Eğitim: Bireyde kendi yaşantıları yoluyla, kalıcı izli ve istendik davranış değişikliği 

oluşturma sürecidir (Demirtaş ve Güneş, 2002, s:47). 

Okul öncesi Eğitimi: 0–72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel 

özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre imkânları sağlayan, onların bedensel, duygusal ve sosyal 

yönden gelişmelerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi 
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biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan bir 

eğitim sürecidir (Şahin, 2005, s:1). 

İlköğretim Okulu: Zorunlu öğrenim yaş grubundaki çocukları kapsayan, onların bedensel, 

zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden, sekiz yıllık zorunlu temel eğitim ve 

öğretim okulu (Demirtaş ve Güneş, 2002, s:78). 

Öğrenci: Planlı eğitim yapılan bir eğitim yerinde, önceden hazırlanan bir eğitim 

programının gerektirdiği öğrenme yaşantılarını belli bir sürede gerçekleştirmek için eğitilen kişi 

(Demirtaş ve Güneş, 2002, s:116). 

Başarı: İstenen sonuca ulaşma, güdülen amaca erişme, isteneni elde etme (Demirtaş ve 

Güneş, 2002, s:15). 

Akademik Başarı: Başarının ölçülmesinde kullanılan puan ve notlar toplamının sınav veya 

değerlendirme sayısına bölünerek elde edilen nottur (Akt. Başer,1996, s:27). 

Not: Okullarda her öğrencinin bilgisi üzerine edinilen kanıyı gösteren sayı ya da derece 

(TDK, 1974, s: 606). 
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BÖLÜM II 

İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR 

Okul öncesi eğitim insan yaşamının temelini oluşturur. Bu dönemde çocuğun sağlığı ve 

beslenmesi kadar, aile ortamının ona sağladığı sevgi ve şefkat de son derece önemlidir. Bu 

dönemdeki yaşantılar çocuğun gelecekte hayata bakış açısını da önemli ölçüde etkiler. Sağlıklı, 

mutlu, yaratıcı insanlar yetiştirebilmek için bu dönemi tanımak ve en iyi şekilde değerlendirmek 

gerekir (Aral ve diğerleri, 2000, s:12). 

Bu bölümde okul öncesi eğitimin tanımı, önemi, amaçları, gerekçesi ve temel ilkeleri; dilin 

tanımı ve önemi, yapısı, elementleri, fonksiyonları, dil kazanımına ilişkin görüşler, okul öncesi 

dönemde dil gelişimi, okul öncesi eğitimin dil gelişimine olan etkileri; matematiğin tanımı, okul 

öncesi dönemde kazanılan matematiksel kavramlar, matematik başarısını etkileyen faktörler ve 

okul öncesi eğitimin matematik başarısına olan etkileri konuları hakkında bilgi verilmiştir.  

2.1. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı, Önemi, Amaçları, Gerekçesi ve Temel İlkeleri 

2.1.1. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı 

Aral ve arkadaşları (2000), okul öncesi eğitimi, 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 

tamamlandığı, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitimle kişiliğin şekillendiği gelişim ve eğitim 

süreci olarak tanımlamışlardır. 

Gürkan (1988), ise okul öncesi eğitimi, “0–6 yaşlarındaki çocukların bedensel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal yönlerden gelişmelerini, sistemli bir ortam içinde daha iyi sağlayan, 

yeteneklerinin gelişmesine yardım eden, onları ilköğretime hazırlayan ve temel eğitim bütünlüğü 

içinde yer alan bir eğitimdir” diye tanımlamıştır. 

Dirim (2004), ise okul öncesi eğitimi, “Doğumdan ilköğretim yıllarına kadar çocuğun 

kişisel özelliklerine, gelişim düzeyine uygun; çocuğa zengin ve çeşitli uyarıcı olanaklar 

sağlayarak temel bilgi ve beceriler kazandıran; toplumun kültürel ve sosyal değerleri 

doğrultusunda onu en iyi şekilde yönlendiren düzenli ve sistemli bir eğitim sürecidir.”  şeklinde 

tanımlamıştır. 



 9 

Yılmaz (2003)’ a göre okul öncesi eğitim, 0–72 aylık çocukların, tüm gelişimlerini, 

toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren; duygularının gelişimini ve algılama 

gücünü artırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan ve yaratıcılığını geliştiren; kendini 

ifade etmesini ve öz denetimlerini kazanmasını sağlayan, sistemli bir eğitim sürecidir. 

M.E.B. (1998)’na göre okul öncesi eğitim; 0-6 yaş çocukların bireysel özelliklerine ve 

gelişim düzeylerine uygun, zengin uyarıcı ve çevre imkanlarını sağlayan; onların bedensel, 

zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri ve özellikleri 

doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren, bilinçli ve sistemli bir eğitim sürecidir. 

2.1.2. Okul Öncesi Eğitimin Önemi 

Eğitim genel anlamda, bireyin içinde bulunduğu topluma uyum sağlayabilmesi için 

yetiştirilmesidir. Okul öncesi eğitim ise; çocuğun yaşamının ilk yıllarını kapsayan, doğumdan 

ilköğretime başladığı yıllara kadar verilen eğitimdir. Okul öncesi eğitim, çocuğun doğuştan 

getirdiği yetenek ve özelliklerinin geliştirilerek bedensel, ruhsal, sosyal ve sanatsal yaşamını 

şekillendiren bir süreç olarak benimsenmiştir (Dirim, 2004, s:7). 

Toplumların sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yapısını oluşturan özellikler eğitim 

yoluyla kazandırılır. Nitelikli, sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip bireylerin yetiştirilmesi için, 

eğitime küçük yaşlarda başlanmasının gerekliliği bir gerçektir. Araştırmalar, okul öncesi eğitim 

alan çocuğun ileriki yıllarda okul yaşamındaki başarısının yaşıtlarından farklı olduğunu ortaya 

koymuştur. Çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel 

yeteneklerinin hızla gelişip biçimlendiği dönem 0–72 aylar arasıdır (Yılmaz, 2003, s:13). 

Kalıtımsal etkilerin yanı sıra çocuğun doğumdan itibaren bilgi, beceri ve davranışlarının 

niteliği çevresel koşulların etkisiyle şekillenir. Çocuğa çevre koşullarından en çok etkilendiği okul 

öncesi dönemde gerekli eğitimin verilmesinin önemi giderek artmaktadır. Okul öncesi dönem, 

çocuğun çevresini araştırıp tanımaya çalıştığı, çevresiyle iletişim kurmaya istekli olduğu, yaşadığı 

toplumun değer yargılarını ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış ve alışkanlıkları 

kazanmaya başladığı bir dönemdir. Kişiliğin temellerinin atıldığı bu dönemde, çocuğun ev, okul 

ve sosyal yaşantıda bilinçli bir rehberliğe ihtiyacı vardır. Erken yıllarda uygun eğitim fırsatları 

sağlanarak, çocukların öz-bakım, zihin, dil, sosyal, duygusal ve motor yeteneklerinin gelişimi 

desteklenebilmektedir. Çocuğa erken yaşlarda sağlanacak deneyimlerle elde edilecek temel bilgi, 

beceri ve alışkanlıklar, çocuğun daha sonraki öğrenim yaşamının yanı sıra sosyal ve duygusal 
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yaşamını da biçimlendirecek güçtedir. Tesadüflere bırakılmayacak kadar ciddi, bilimsel ve 

sistematik bir organizasyon ile yönlendirilmesi gereken okul öncesi eğitim hizmeti, tüm eğitim 

sisteminin en can alıcı basamağıdır (Dirim, 2004, s:7; Şahin, 2005, s:1; Arı, 2003, s:31). 

Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve 

bu özellikler doğrultusunda ihtiyaçlarının neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Çocukların 

özelliklerini bilmeden verilen eğitim, hem güçtür hem de tamamen tesadüflere kaldığı için hata 

yapılmasına ve istemeyerek de olsa onların zarar görmesine yol açabilmektedir. Özellikle 

çocukların, temel eğitime başlayıncaya kadar geçirdikleri birçok kritik dönemi içine alan ve 

gelişim hızlarının çok yüksek olduğu okul öncesi dönem bu bakımdan daha fazla önem 

taşımaktadır. Bu dönemde çocuklar, henüz kendi gelişim özelliklerini, yeteneklerini ilgi alanlarını 

ve gereksinimlerini tanımadıklarından, duygu ve düşüncelerini ifade etme güçlüğü içinde 

olduklarından, onlarla ilgilenen yetişkinlerin çok bilinçli ve dikkatli olmaları gerekmektedir (Aral 

ve diğerleri, 2000, ss:12–13). 

Okul öncesi eğitim, insan hayatının en duyarlı dönemidir. Çocuk, çevresindeki olaylardan 

kısa sürede etkilenir. Bu sebeple, çevre imkânlarının hazırlanması, onun çeşitli ve nitelikli 

uyarıcılarla karşı karşıya bırakılması, çocuğun zihin ve diğer gelişimlerini etkiler. Bu yönden, 

sosyo-ekonomik ve kültür seviyeleri farklı ailelerde büyüyen çocuklar arasında meydana gelen 

eğitim farklılıklarının asgari bir seviyeye indirilmesi, toplumun her kesimindeki çocukların daha 

iyi bir gelişim ve yeteneklerinin en üst düzeyde geliştirme imkânlarının yaratılması, okul öncesi 

eğitimin önemini artırmaktadır. Kişiliğin temellerinin atıldığı bu dönemde çocuğun bilinçli bir 

rehberliğe ihtiyacı vardır. Çünkü bu dönemdeki çocuğun eğitiminde ortaya çıkan ihmaller, 

engellemeler ve karşılaştığı problemler onun tüm yaşamını etkiler. Çocuğun bu dönemde düzenli 

bir toplum yaşantısına ihtiyacı vardır, ona bu olanağı sağlayacak olan okul öncesi eğitim 

kurumlardır (Akt: Kefi, 1999, ss:12–13).  

İnsan yaşamının en kritik fakat aynı zamanda da en güzel yılları okul öncesi yıllardır. 

İnsanoğlu yaşamının başka hiçbir döneminde okul öncesi yıllardaki kadar hızla gelişmemekte, 

sevgi ve hoşgörü ile karşılaşmamaktadır. Okul öncesi yıllarda çocuk bedensel, zihinsel, duygusal 

ve sosyal yönlerden kendisini izleyenleri şaşırtacak kadar hızla değişip, gelişirken çevresinden de 

büyük ölçüde etkilenmektedir. Bazen bu etkiler onda yaşamı boyunca silemeyeceği derin izler 

bırakabilmektedir. Okul öncesi dönem, çocuğun gelişiminin hızlandığı yıllardır. Bu dönemde 

verilen eğitim çocuğun geleceğine yön verir. Yapılan araştırmalarla çocukluk yıllarında kazanılan 

davranışların büyük bir kısmının, yetişkinlikte bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve 
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değer yargılarını biçimlendirdiği gözlenmiştir. Bugün özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde çocuklar, okul öncesi yıllarının büyük bir bölümünü bu amaçla oluşturulmuş eğitim 

kurumlarında geçirmektedirler (Gürkan, 1988, s:2; Şahin, 2005, s:2). 

Çocuklara, okul öncesi eğitim döneminde belli davranışları kazandırmak ve gelişimlerini 

desteklemek için gerekli eğitim yaşantıları evde ebeveynler, okul öncesi eğitim kurumlarında 

öğretmenler tarafından hazırlanmalıdır. Bu eğitim yaşantılarından yararlanamayan çocukların 

gelişimleri yavaş olmakta ve çocuklar bu olumsuz izleri yaşamları boyunca taşımaya mahkûm 

edilmektedir (Aral ve diğerleri, 2000, ss:12–13). Birçok araştırma bu kurumlardan yetişen 

çocukların, zihin, beden, sosyal, duygusal vb. gelişim alanlarında diğerlerine göre daha ileri 

olduklarını ortaya koymaktadır. Çünkü okul öncesi eğitimi çok özel bir eğitim alanıdır ve 

beraberinde bu eğitimin verimini arttırmak için yetki ve sorumlulukların önemle dikkate alınması 

gerekmektedir (Poyraz ve Dere, 2001, s.17 ). 

Çocuğun ilk düzenli eğitim öğretim basamağı olan ilkokula başlamadan önce bir okul 

öncesi eğitim kurumuna devam etmesi gerekmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarının rolü, daha 

sonra gelecek eğitim aşamalarına, çocuğun her yönden, özellikle de toplumsal açıdan 

hazırlanmasında çok önemlidir. Çocuğun ilkokulda başarı kazanmasını sağlayan esas özellik, okul 

öncesi eğitim kurumlarında edindiği bilgiler değildir. Bu konuda rol oynayan temel özellik, 

çocuğun elde edeceği toplumsal alışkanlıklar ve tutumlardır. Tüm bunlar, çocuğun yeni eğitim 

düzeyine, yani yeni bir yaşam biçimine çabuk uyum sağlamasını kolaylaştırması açısından çok 

önemlidir (Zembat ve diğerleri, 1994, s:111). 

Okul öncesi eğitim alan çocuk öncelikle kendi varlığının bilincine varır, toplumun 

kendisinden beklediklerini öğrenir, çevresiyle daha kolay iletişim kurar. Doğuştan getirdiği 

yetenek ve diğer özellikleri, becerileri gelişir. Çocuğun kendisine olan güven duygusunu 

geliştirmek, içinde bulunduğu toplumda alacağı yeri ve sorumluluklarını öğretmek, kişiliğini, özel 

yetenek ve becerilerini geliştirmek okul öncesi eğitimle mümkündür (Dirim, 2004, s:7). 

Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklara bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal 

gelişimlerini destekleyen birçok uyarıcılar sunulmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumları: 

— Çocuğu diğer çocuklarla bir araya getirir, diğer çocuklarla birlikte olmasını, kendisini 

tanımasını, bağımsız bir kişilik kazanıp geliştirmesini, başkalarının haklarını tanımasını, 
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paylaşmayı öğrenmesini sağlar. Çocuk birlikte oynayarak sosyal deneyimler kazanır, enerji 

düzeyi artar. 

— Çocuğa sunduğu pek çok uyarıcı ve zengin etkinliklerle çocuğun zihinsel gelişimine 

katkıda bulunur, yaratıcılığını, algılama gücünü arttırır. Akıl yürütme, neden-sonuç ilişkileri 

kurma sürecinde ona yardımcı olur. 

— Çocuğun kendi kültürel çevresi dışındaki farklı bir sosyal ortamda, toplumun diğer ahlaki 

ve kültürel değerlerini öğrenmesine, alışkanlıklar kazanıp benimsemesine, aynı zamanda 

kazandığı iyi alışkanlıkların pekiştirilmesine yardımcı olur. 

— Çocuğa kendi düşünce ve duygularını açığa vurma olanakları sağlayarak kendisini 

anlamasına ve ortaya koymasına fırsat verir. 

— Çocuğun zihinsel ve bedensel olgunluğa erişerek ilköğretime hazırlanmasını sağlar. 

Sonraki öğrenimlerde başarılı olma şansını arttırır. Çocuğun çeşitli alanlarda yeterlilik ve 

yetersizlikleri, duygusal sorunları daha erken yaşlarda saptanır ve buna göre önlemler alınabilir. 

Kendini ve başkalarını tanıması, kendisinin ve başkalarının duygularının farkına varabilmesi, 

sanatsal beceri ve yetenekleri okul öncesi eğitim sürecinde ortaya çıkar. 

— Gelir düzeyi düşük, yeterli eğitim almamış ailelerin, çalışan annelerin zorlukları 

üstlenilerek, çocuklarının daha sağlıklı bir ortamda ve uygun koşullarda yetişmesi sağlanır ve bu 

sayede çocukların olumsuz çevre koşullarından etkilenmeleri önlenmiş olur. 

—  Kentleşme sonucu yaşam koşullarının değişmesiyle oyun alanı kısıtlanmış çocuklara 

daha uygun ortamlar sunar (Şahin, 2005, s:2; Dirim, 2004, ss:8–9). 

Görülüyor ki, çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği; duygu ve düşüncelerini özgürce 

ifade edebilen, girişimci ve araştırıcı, öz denetimini sağlayabilen kendisinin ve başkasının 

haklarına saygılı, yeteneklerini kullanma becerisine ve kültür değerlerine sahip, ruhsal ve 

bedensel özellikler yönünden sağlıklı bireyler yetiştirmek, ancak okul öncesi dönemdeki 

çocukların eğitimine gerekli önemi vermekle sağlanabilir (Aral ve diğerleri, 2000, s:13). 
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2.1.3. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları 

Okul öncesi eğitimin evrensel amaçları olarak kabul edilebilecek görüşler, OMEP’in uzun 

süre başkanlığını yapan, ünlü eğitimci Mialaret tarafından şöyle ifade edilmiştir: 

1. Toplumsal amaçlar: 

   ● Çalışan kadınların çocuklarına bakmak, 

   ● Her çocuğa eğitim sağlamak ve onların bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak, 

● Çocukların birbirleriyle ve başkalarıyla ilişki içinde bulunmasına, sosyalleşmesine çok 

önemli katkıda bulunmak. 

2. Eğitici amaçlar: 

● Çocuğun duyularını eğitmek, 

● Çocuğun çevreye olan duyarlılığını artırmak. 

3. Gelişimsel amaçlar: 

● Çocuğun doğal gelişimini temel alarak gelişimle ilgili tecrübelerine önem vermek    (Aral 

ve diğerleri, 2002, s:13). 

2.1.4. Türkiye’ de Okul Öncesi Eğitimin Amaçları 

Türkiye’ de okul öncesi eğitimin amaçları, Milli Eğitim’ in genel amaç ve temel ilkelerine 

uygun olarak şöyle özetlenebilir: 

1. Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini, temel 

alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak (gelişimsel amaçlar), 

2. Her fırsattan faydalanarak çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere 

bağlılığının gelişmesine yardımcı olmak (eğitici ve toplumsal amaçlar), 

3. Atatürk, millet, vatan ve bayrak sevgisini kazandırmak (toplumsal amaçlar), 

4. Çocukların sorumluluk yüklenmelerini, dürüst, saygılı, nazik ve düzenli olmalarını 

sağlamak (eğitici amaçlar), 
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5. Çocuğun benlik kavramının gelişmesine, kendini ifade etmesine, bağımsızlığını 

kazanmasına ve özdenetimini sağlamasına imkân tanımak (gelişimsel ve eğitici amaçlar) (Oktay, 

2002, s:188). 

2.1.5. Okul Öncesi Eğitimin Gerekçesi 

Bugün birçok ülkede, hala çocuk için ilkokula başlayıncaya kadar en iyi eğitim ortamının 

aile olduğu görüşü mevcuttur. Ancak, değişen aile yapısı, kadının rolündeki değişmeler, 

şehirleşmenin insanların yaşam biçimine getirdiği değişiklikler vb. nedenlerle çocuğun özellikle 

üç yaşından sonra veya ilkokula başlamadan önceki yılda, hiç değilse günün belirli saatlerinde 

kurumda eğitimi konusunda ailelerde artan bir eğilim olduğu da dikkati çekmektedir. Geçmişten 

günümüze bakıldığında, okul öncesi eğitim kurumlarını gerekli kılan nedenler ülkeden ülkeye 

farklılık göstermekle birlikte, pek çok ortak sebep de dikkati çekmektedir. Bu sebepler şöyle 

özetlenebilir: 

● Geniş aileden, çekirdek aileye dönüşen aile yapısı, 

● Köyden kente gelişle birlikte akraba ve yakınlarının çocuk bakımı ile ilgili desteğinin 

azalması, 

● Kadınların artan eğitim düzeyi ve bununla birlikte evin dışında çalışma fırsatlarının 

artması, 

● Kültürel eşitsizliklerin eğitimde fırsat eşitliğini engelleyici yönünün dengelenmesi, 

● Özellikle şehirleşme ile birlikte artan sınırlı mekânlara sahip apartman tipi yaşama 

geçilmesi, böylece çocukların yaşıtları ile birlikte bulunmalarının ve hareket imkânlarının da 

büyük ölçüde sınırlanması, 

● Ailelerin, çocuklarının eğitiminde bazı yetersizliklerinin bulunduğunu fark etmeleri, 

● Çocuk psikologlarının araştırmalarında ortaya çıkan sağlık ve büyüme ile ilgili yeni bilgi 

ve fikirler (Oktay, 2002, s:189). Çocuk gelişimine ilişkin bilgilerin artması ve yaşamın ilk 

yıllarında kazanılanların daha sonraki yıllar üzerinde etkili olduğunun öğrenilmesi            

(Gürkan, 1988, s:2). 
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● İlkokullarda kazandırılmaya çalışılan okuma-yazma-aritmetik gibi soyut öğrenimden önce 

bir hazırlık geçirmenin yararlı olduğunun, kazanılan sosyal uyumun öğrenci başarısını 

arttırdığının çeşitli araştırmalarla ortaya çıkarılması  (Gürkan, 1988, s:2). 

Bugün gelişmiş veya gelişmekte olan diye nitelenen tüm ülkelerde okul öncesi eğitim çok 

kere zorunlu eğitimin dışında tutulmakla birlikte, eğitim sistemlerinin en alt basamağını 

oluşturacak şekilde sistem içindeki yerini almış bulunmaktadır. “Demokratikleşen toplumlarda 

tüm bireylerin eğitim imkânlarından yararlanabilmesi yönünden konuya bakıldığında, kültürel 

veya sosyal olarak yetersiz şartlarda bulunan çocukların orta öğretim seviyesinde okul sistemine 

gerçek anlamda giriş imkânlarının bulunmadığı açıkça görülmektedir. Bu yetersizlikler ne kadar 

erken teşhis edilirse, o kadar iyi sonuç alınmaktadır. Bu açıdan erken teşhisin yapılabileceği ve 

yeniden eğitimin verileceği en iyi yer yine okul öncesi eğitim kurumudur (Oktay, 2002, s:190). 

2.1.6. Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri 

Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Bir yaş 

grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; ancak her çocuğun 

kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır. 

Okul öncesi eğitim bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır: 

1. Okul öncesi eğitim çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır. 

2. Okul öncesi eğitim çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini 

desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır duruma getirmelidir. 

3. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlanmalıdır. 

4. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve 

okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır. 

5. Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak 

tanınmalıdır. 

6. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir. 

7. Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, 

hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygu ve davranışları geliştirilmelidir. 

8. Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı, ona öz denetim 

kazandırmalıdır. 
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9. Oyun bu yaş gurubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm etkinlikler 

oyun temelli düzenlenmelidir. 

10.  Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve 

kısıtlamalara yer verilmemelidir. 

11.  Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim 

duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır. 

12. Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir. 

13.  Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve 

duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir. 

14.  Program hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınmalıdır. 

15.  Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır. 

16.  Okul öncesi eğitimde çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak 

değerlendirilmelidir. 

17.  Okul öncesi eğitimde değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın 

geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır (M.E. B. ,2006, s:10). 

2.2. Dilin Tanımı ve Önemi, Yapısı, Elementleri, Fonksiyonları, Dil Kazanımına İlişkin 

Görüşler, Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimin Dil Gelişimine Olan 

Etkileri 

2.2.1. Dilin Tanımı ve Önemi 

Dil, bir anda düşünemeyeceğimiz kadar çok yönlü, değişik açılardan bakınca başka başka 

nitelikleri beliren, kimi sırlarını bugün de çözemediğimiz büyülü bir varlıktır (Aksan,1995, s:11). 

Yaşamımızın hemen her anında, konuşurken, dinlerken, okurken, düşünürken ve hatta düş 

görürken, dilimizle birlikte oluruz. Dil, insanın bir parçası, insan olmanın bir özelliğidir. Dili 

olmayan bir insan topluluğunu hayal etmek bile zordur. Bir Afrika kabilesinin dilinde henüz 

konuşmayan çocuklara “kuntu” (şey) denmektedir. Çocuk konuşmayı öğrenince “muntu” (insan) 

olmaktadır. Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli öğedir. İnsanlar, düşündüklerini 

başkalarına aktarmak, başkalarının düşüncelerini de anlamak için dil becerilerini işe koşarlar. 

Deneyimlerini, bilgi birikimlerini, kısacası tüm öğrendiklerini ancak dil yardımıyla öteki 

kuşaklara aktarabilirler (Sezer, 1991, s:2). 

Dilin şimdiye değin pek çok tanımı yapılmıştır. Ünlü Yunan düşünürü Platon dili, “Kendi 

özel düşüncelerini sesin yardımıyla, özne ve yüklemler aracıyla anlaşılabilir duruma getirmek” 
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olarak tanımlamıştır. Ünlü dil bilginlerinden Andre Martinet dili, “İnsanın kendi bilgi ve 

deneylerini, bir anlamsal kapsamı ve bir ses karşılığı olan birlikler, fonemlerle, her toplumda bir 

başka biçimde açıkladığı bir bildirişme aracı” olarak tanımlamaktadır (Akt: Aksan, 1995, s:55). 

Dilbilimci Doğan Aksan (1995), dili, “Düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve 

anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanılarak başkalarına aktarılmasını 

sağlayan, çok yönlü, çok gelişmiş bir dizgedir.”  şeklinde tanımlar. 

Öztürk (2005)’ e göre dil, iletişimi sağlamada araç olarak kullanılan sesler, sözcükler ve 

işaretler (semboller) gibi temel birimleri olan bir sistemdir. 

Dil, insanların düşünce, duygu, tutum ve kültürel değerlerini öğrenmelerinde önemli bir 

iletişim aracıdır. Milletleri tanımlamada kullanılan en önemli unsurlardan biridir ve milletleri 

oluşturan bireylerin en önemli ortak yanını ifade eder (Koçak, 2000, s:100). 

Dil insanların düşünce, duygu, tutum ve kültürel değerleri öğrenmelerinde ve 

öğretmelerinde önemli bir iletişim aracıdır (Ülgen ve Fidan, 1984, s:141). İletişim kurmanın en 

önemli aracı dildir. Etkileşimi başlatma, sürdürme ve üründen yararlanma, insanların iletişim 

kurma, bilgileri anlama, üretme ve ifade etme becerisine dayanır. İnsanlar tarafından üretilen ve 

geliştirilen semboller ve anlamları dille ifade edilir (Ülgen, 1997, s:150). 

Dil, düşünce ve duyguları anlatmada ve öğrenmede; algılananları, deneyimleri, bilgileri 

aktarmada; soru sormak, emir vermek, istekte bulunmak gibi işlevleri gerçekleştirmede kullanılan 

bir araçtır (Akt. Alpöge, 1991, s:64). 

Dil, insanların birbirine bilgi, düşünce ve eğilimlerini aktarabilmelerinin yanı sıra, fikirlerini 

düzenleyebilmelerine ve duygularını ifade edebilmelerine olanak hazırlar. Dil, aynı zamanda 

düşünme, bellek, muhakeme, problem çözme ve planlama gibi bilişsel süreçleri de içermektedir. 

Dil, çocuğu egosundan uzaklaştırıp, onun sosyal bir kişi olmasını sağlayan, kendisini kontrol ve 

takip ettirebilen, düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını yavaş yavaş öğretebilen aynı 

zamanda da kendini güvenli hissetmesine yardım eden bir davranıştır (Yavuzer, 1998, s:46). 

Dil gelişimi doğumla başlayıp, yaşam boyu süren, seslerin, sözcüklerin, sembollerin 

kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına uygun kullanılmasını içeren bir süreçtir (Öztürk, 

2005, s:5). Dil gelişimi, dilin kurallarına uygun olarak kazanılmasının gelişimidir. Çocuğun dil 

gelişimi ile bilişsel ve duyu-motor gelişimi arasında sıkı ilişkiler olduğu gibi diş çıkarma, 
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emekleme, yürüme ve çevreye tepkide bulunmanın bu gelişimi etkilediği ortaya konmuştur 

(Poyraz, 1999, s:28). 

Chomsky’ nin Kompetenz kavramına göre dil gelişimi, çocukta var olan dil yetisinin adım 

adım detaylanmasıdır. Davranışçılara ve Amerikan yapısalcılarına göre çocuğun içinde bulunduğu 

dile deneyimleri yardımıyla uyum sağlaması sürecidir (Ağaçsapan, 2002, s:97). 

Dilin kazanılması çocuğun bilişsel ve algısal gelişmesi ile yakından ilgilidir. Problem 

çözme, kavram oluşturma gibi süreçlerde dil gelişimi ve bilişsel gelişim karşılıklı etkileşim 

içindedir. Çocuğun dili çözmesinde algısal ve bilişsel gelişimin rolü vardır. Çocuğun anadilini 

öğrenmesi için dili duyması, dille deneyimleri olması gerekir. Çocuğa dili öğretmek için özel bir 

gayret gösterilmediği halde çocuk dilin yapısını çözer ve öğrenir (Alpöge, 1991, s:64). 

Çocuklar yaşamlarının ilk günlerinden itibaren çevrelerindeki sesleri algılamaya, sesler 

çıkarmaya ve içinde yaşadıkları toplumda konuşulan dilin temel yapısını kazanmaya 

başlamaktadırlar. Dil, tüm kuralları ile birlikte, geçirilen yaşantılar sırasında doğal olarak 

öğrenilmektedir. Çocuklar dili modelleri dinleyip, onları taklit ederek, geri-iletimi algılayarak, 

düşünce ve deneyimlerini paylaşarak öğrenmektedirler. Dili kazanırken çocukların ilk modelleri 

anne-babaları, diğer aile bireyleri, daha sonra sosyal çevrede ve okul ortamında, etkileşimde 

bulundukları diğer bireylerdir. Çocukların dili kazanmalarında ve yaratıcı bir şekilde 

kullanmalarında bu modeller kadar çocuklara sunulacak zenginleştirilmiş, uyarıcı nitelikteki dil 

çevreleri de oldukça önemlidir. Erken çocukluk döneminin en önemli etkileşim araçlarından biri 

olan dil, tüm etkinlikler için gereklidir. Dil, akranlar arasındaki, çocuklar ve yetişkinler arasındaki 

ve yetişkinlerin de kendi aralarındaki tüm etkileşimlerin en önemli iletişim aracıdır            

(Güven ve Bal, 2000, s:13). 

Dil ve öğrenme arasında önemli bir bağ vardır. Dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi, öğrenme 

sürecinde çocuğun dili gelişmektedir (Öztürk, 2005, s:5). Çocukların ilk sözcükleri nesneler-

insanlar ve onların yaptıkları faaliyetlerle ilgilidir. Çocuk kendi ilgisini çekmeyen nesnelerin adını 

öğrenmez fakat oyuncakları ile ilgili kelimeleri öğrenebilir. Piaget’ e göre de çocuğun ilk 

sözcükleri kendisi için önemli nesneler ve bunların kullanılış şekilleri ile ilgilidir            

(Poyraz, 1999, s:28). 

Çocukta dil gelişiminin önemli bir özelliği ise, dilde ilk dönemlerin evrensel oluşudur. 

Değişik dilleri konuşan toplumların çocuklarında dil gelişiminin benzerlik gösterdiği 
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bulunmuştur. Dilde ilk aylarda görülen bu evrensellik 18–32 aylardan sonra, sosyal sınıf 

farklılıklarının etkisiyle ortadan kaybolur. Dilin diğer bir önemli özelliği de, dil ve kritik yaş 

ilişkisidir. Tüm dünyada çocuklar kendi dillerini 2–5 yaş arasında öğrenmektedirler            

(Öztürk, 2005, ss:5–6). 

2.2.2. Dilin Yapısı 

Dil, insanlara son derece karmaşık ve kudretli bir sembolik iletişim aracı sağlamıştır. İnsan 

dili son derece soyut ve karmaşık bir süreçtir. Dil, insan seslerinin bir araya gelmesinden oluşmuş, 

belirli bir yapısı olan bir sistemdir. 

Her dil fonem adı verilen temel ses birimlerinden oluşur. Fonemlerin belirli kurallara göre 

bir araya gelmesiyle morfemler, morfemlerin bir araya gelmesiyle de kelimeler oluşur. 

Fonemlerin harflere, morfemlerinde hecelere karşılık geldiği söylenebilir. Kelimeler de bir araya 

gelerek aşama aşama önce tümleç, daha sonra cümlecik ve en sonunda da cümle oluşturur 

(Cüceloğlu, 1998, ss:204–205). 

2.2.3. Dilin Elementleri 

Dilin gelişiminde üç önemli element bulunmaktadır. Ses, sıra ve anlam. 

SES: Çocuk başlangıçta sesin akışını duymalıdır. Sesin akışını duyan çocuk, bu sesleri 

küçük parçalara bölerek kendi dilini oluşturur. Çocuk zamanla benzer ve farklı sesleri ayırt eder. 

SIRA: Çocuğun seslerin akışını öğrenmesi dil öğrenmek için yeterli değildir. Çocuk, ses 

gruplarındaki sıraya da dikkat eder. Türkçe’ de emir, soru ve benzeri ifadelerde, isimlerin ve 

fiillerin sonuna gelen ekler cümle düzenini etkiler ve cümlenin anlamını değiştirir. 

ANLAM: Anlam dili kullanmanın can damarıdır. Seslerin sembol aracılığı ile obje ve 

olaylarla ilişkisini belirler. Dil öğrenirken çocuk görerek ve duyarak algıladığı sembollerin 

anlamlarını bulmalı, sonrada aynı anlama gelen farklı cümleleri realize etmelidir (Ülgen ve Fidan, 

1984, ss:142–143). 
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2.2.4. Dilin Fonksiyonları 

Dilin, en önemli iletişim aracı olarak, insanın gelişiminde fonksiyonlarını şu şekilde 

sayabiliriz: 

● İhtiyaç ve istekleri ifade etmek, 

● Başkalarıyla ilişki kurmak, 

● Kendisinin ve başkalarının davranışlarını yönlendirmek; 

● Kendi varlığını ve özelliğini ortaya koymak; 

● Kendi dışındaki dünyayı tanımak, bilgi almak ve öğrenmek; 

● Başkalarını bilgilendirmek ve fikirlerini açıklamak; 

● Hayal kurmak, varsayımlarda bulunmak ve geleceğe ilişkin durumlar oluşturmak (Öztürk, 

2005, s:6). 

2.2.5. Dilin Kazanımına İlişkin Görüşler 

Dil kazanımına ilişkin dört temel görüşten söz etmek mümkündür: 

2.2.5.1. Psikolinguistik Görüş  ( Chomsky ) 

Psikolinguistik kuram, çocuğun biyolojik yapısına birinci derecede önem verir ve 

insanoğlunun “biyolojik dil programı” ile doğduğunu kabul eder. Bu kurama göre insanlar 

doğuştan dil öğrenme yeteneği ile doğarlar. Çevre koşulları çocuğun hangi dili, hangi sözcükleri 

kullanacağını belirler. Böylece hangi çevrede, hangi koşullar altında olursa olsun, çevresinde 

konuşan olduğu sürece, insan yavrusu konuşmayı öğrenir (Cüceloğlu, 1998, s: 212). 

2.2.5.2. Davranışçı Görüş ( Skinner ) 

Davranışçılara göre dil ile çocuğun diğer davranışları arasında öğrenme açısından hiçbir 

fark yoktur. Onlara göre, çocuk diğer davranışları nasıl öğreniyorsa, dili de aynı öğrenme 

süreçleri aracılığıyla öğrenir. Tek fark, çocuğun çevresini el ve kollarıyla değil, sözle 
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etkilemesidir. Bu görüşe göre dil öğrenmesinin temelinde pekiştirme, sönme ve genelleme gibi 

davranışçı kuramın temel ilkeleri yatar (Cüceloğlu, 1998, s: 211). 

2.2.5.3. Etkileşimci Görüş- Anlamsal\ Bilişsel Görüş ( Vygotsky, Piaget, Bloom, Lahey ) 

Etkileşimci görüşün temel hipotezinde dil kazanımında kalıtım, çevre ve olgunlaşmanın 

etkileşim içinde olduğu vurgulanmaktadır. Bir başka deyişle, bebekler konuşma öğrenmeye hazır 

doğarlar ve çevre onlara konuşmayı öğretir (Öztürk, 2005,s: 7). 

2.2.5.4. Sosyolinguistik Görüş ( Morris ve Brunner) 

Sosyolinguistik görüşe göre çocuklar, sosyalleşmek ve başkalarının davranışlarını 

yönlendirmek için dili öğrenmektedirler. 

Dil bilimcilerin ve eğitimcilerin birçoğu, son yıllarda yapılan çalışmalara dayanarak, şu 

ortak görüşte birleşmektedirler: 

Dilin kazanılmasında, insanın doğuştan getirdiği bilişsel kapasite etkindir ve bu kapasite 

çevre yaşantıları ile geliştirilmektedir (Öztürk, 2005, ss:7–8). 

2.2.6. Dilin Kazanılması 

Çocuğun dili anlama ve kullanmasında belli aşamalar vardır. Bu aşamaları; 

● Konuşma Öncesi Dönem 

- Yenidoğan Dönemi, 

- Gığıldama, 

- Mırıldanma, 

- Mırıldanmanın Tekrarı, 

- Ses Sözcükler (Baykoç Dönmez ve diğerleri, 2000, ss:51-52). 

● Konuşma Dönemi 

- Tek Sözcük Dönemi, 
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- İki Sözcük Dönemi, 

- Üç ve Daha Fazla Sözcüklü İfadeler Dönemi; Gramer Kurallarına Uygun Konuşma 

Dönemi, 

Olarak iki grupta inceleyebiliriz ( Öztürk, 2005, s:8). 

2.2.6.1. Konuşma Öncesi Dönem 

2.2.6.1.1. Yenidoğan Dönemi (Refleksif Dönem): 0–6 Hafta 

Bu ilk dönemde refleksif yani istem dışı ses çıkarma görülür. Konuşma mekanizmasının bu 

dönemdeki asıl görevi nefes alma ve yemedir. İlk üç haftada çıkarılan sesler farklılaşmamış sesler 

olup; amaçsız, anlamsız ve rasgele çıkarılırlar. İkinci üç haftalık dönemde farklılaşmış sesler 

ortaya çıkar. Çıkarılan bu sesler uyarıcıyla ilgili olup, açlık ve rahatsızlık ağlamalarıdır. Anne 

sesin farklılığına göre ağlamanın nedenini belirleyebilir. Yaşamın bu ilk aylarında arama, emme 

ve yutma gibi yemeyle ilgili reflekslerin sürekli tekrarlanması, ağlama ve sesleme (dilsel sesleri 

çıkarabilme) sonucunda, bebek konuşma sesi üretimi için gerekli olan solunumu ve ağız-yüz 

yapılarını kazanır (Baykoç Dönmez ve diğerleri, 2000, s: 51; Öztürk, 2005, s: 9). 

2.2.6.1.2. Gığıldama Dönemi: 6. Hafta- 3 Ay 

Bu dönemde bebek rahatsızlığı ifade eden ağlama seslerinin yanı sıra, mutluluk ve 

memnuniyet ifade eden sesler de çıkarır. Ağız kaslarının kontrolü gelişmiştir. Gülme ve gığıldama 

dönemidir. İkinci ayın sonundan itibaren ilk zamanlara oranla daha az ağlamaya rastlanırken, 

bebekler kumru gibi sesler çıkarmaya başlarlar. Bu ilkel seslerin çevresel etkenlerden ve işitme 

algısından bağımsız olarak meydana geldiği görülür. Çocuk, sesi, ses olarak çıkardığının 

farkındadır. Çıkardığı sözcüklerden doyum sağlar. Ses oyunları yapar. Kendiliğinden ses üretimi 

başlar. Yetişkinlerin konuşma seslerinden daha çeşitli sesler çıkarır. Ses üretiminden zevk aldığını 

belli eder. Çok erken aşamada görülen bu seslendirmelere o dilin temel taşları gözüyle bakılabilir. 

Doğumdan iki ay sonrasına kadar erken bir dönemde çocuk, insan sesinin çıkarabileceği dildeki 

tüm sesleri çıkarabilir. Başkalarının çıkardığı seslere tepki gösterir ve annesinin sesine gülümser 

(Baykoç Dönmez ve diğerleri, 2000, s:51; Öztürk, 2005, s:9;Yavuzer, 1998, s:70). 
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2.2.6.1.3. Mırıldanma Dönemi: 3–6 Ay 

Bu dönemde bebeğin ses mekanizması üzerindeki kontrolü artar. Hoşnutluğunu belirten 

sesler çıkarır ve kendi çıkardığı bu sesleri taklit eder. Bu taklit sesleri çocuk yalnız olduğunda 

görülür, başkasının karışması durumunda kaybolur. Ses çıkarması için uyaran kendisi olup, ses 

çıkarması için işitmesi önemli değildir işitme olmasa da kendi kendine ses çıkarır. Dünyanın 

hemen her bölgesinde, hangi ırktan ve hangi dilden olursa olsun bebekler hemen hemen altı ay 

civarında cıvıldamaya başlarlar. Bu sesler birbirine son derece benzeyen evrensel seslerdir. Hatta 

sağır ana-babadan doğan ve onların çevresinde büyüyen sağır bir çocuk bile, diğer çocuklarınkine 

benzer sesler çıkarır. Bebek ünsüz benzeri seslerle ünlü benzeri sesleri birleştirerek iki heceli 

sesler oluşturmaya başlar. B, m, p, gibi dudak sesleri artar      (Baykoç Dönmez ve diğerleri, 2000, 

s: 52; Cüceloğlu, 1998, s:209). 

2.2.6.1.4. Mırıldanmanın Tekrarı Dönemi: 6–9 Ay 

Bu dönemde bebeğin ağız hareketlerinde çeşitlilik gözlenir. Çıkardığı sesler ( ba-ba-ba, de-

de-de, ma-ma-ma) hece tekrarına doğru gelişir ve daha çok çevredeki dilin niteliklerini kazanır 

(Öztürk, 2005, s:9). Bu sesler anlam yönünden incelendiğinde, dikkat çekme, sosyalleşme için 

kullanıldığı, hoşnutluk verici bir durum veya nesne hatırlandığında sesin yeniden ortaya çıktığı 

görülür. Bebek konuşmalara gülümseyerek ve sesler çıkararak cevap vermekte; kızgınlık ve 

hoşnutluk ifadelerini ayırt edebilmektedir. Anne ve babasının sözlerini de taklit etmeye başlar 

(Baykoç Dönmez ve diğerleri, 2000, s:52). 

 Heceleme daha sonra konuşma dilinde kullanılan değişik olguların pratiğini sağlama 

konusunda önemli rol oynayabilir. Heceleme sözlü bir pratiktir, dile gerekli olan şekilli 

hareketlerin gelişmesi için temeli hazırlar. Heceleme vokal mekanizmayı kontrol altında tutarak 

çocuğun konuşmayı öğrenmesini hızlandırır (Yavuzer, 1998, s:71). 

2.2.6.1.5. Ses Sözcükler Dönemi: 9–12 Ay 

Bu döneme, tekrarlama ya da çeşitlenmiş mırıldanma dönemi de denir. Bu dönemde 

çıkarılan sesler ana dile ait seslerdir. Bebek ana dilinin ses örüntülerinin farkına varır ve ses 

çıkarma sırasında bu sesler üzerinde daha çok durur. Bunlar “jargon” denilen anlamdan yoksun, 

akıcı seslerdir. Bu sesler anlaşılmaz, düz cümle ya da soruya benzeyen acele mırıltı şeklindedirler 

ve çocuk için sözcük yerini tutarlar (Baykoç Dönmez ve diğerleri, 2000, s:52). 
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2.2.6.2. Konuşma Dönemi 

2.2.6.2.1. Tek Sözcük Dönemi: 12–18 Ay 

İlk sözcükler genellikle birinci yılın sonunda kullanılmaya başlar. Bir yaş civarında bebekler 

dilde bulunan gerçek kelimeleri öğrenmeye ve söylemeye başlarlar. Bu kelimeler toplumsal dilin 

ilk başlangıcını gösterir ve ilk başlarda yetişkinlerin diline pek benzemez, zamanla yetişkinin 

konuştuğu dille çocuğun dili birbirine benzemeye başlar. İlk sözcükler genellikle bir ya da iki 

heceden oluşur (baba, mama gibi). Çocuğun başlangıçta sözcükleri tek tek kullandığı görülür. 

Bunlar bir kural olarak kısa sözcüklerdir. Tek bir sözcük bir cümlenin işini gördüğü için, bunlara 

“tek sözcüklü cümleler” adı verilir. Çocuk bir kelimeyi tüm bir anlamı ifade etmek için kullanır 

(Yavuzer, 1998, s:73; Cüceloğlu, 1998, s:210). Örn: “baba” sözcüğü, baba kucağına al, baba 

gezmeye götür, baba çukulata ver gibi değişik anlamlara gelebilir. İlk kelimelerin içeriği 

incelendiğinde isimler başta gelir, bunu sıfatlar, edatlar izler. Zamirler ise sonra kullanılır (Akt: 

Koçak, 2000, s:103). 

2.2.6.2.2. İki Sözcük Dönemi: 18–24 Ay 

On sekiz ay civarında çocuklar iki kelimelik kısa cümleler kurmaya başlarlar. Bu cümleler 

ilk gramer yapısının belirtileridir. “Anne gel!”, “Baba al!”, “Atta git!” gibi cümleler çocuğun dilin 

gramatik yapısıyla ilgili ilk çabalarını gösterir (Cüceloğlu, 1998, s:210). İki sözcüklü cümleler, 

isim ve fiillerden oluşan cümlelerdir ve dilbilgisel çekim ekleri henüz kullanılmamaktadır. İki 

sözcüklü cümlelerde çocuklar vurgu kullanmaktadırlar, çocuğun söyledikleri bulunduğu durum 

içinde değerlendirilmelidir. Örn: “Anne top” cümlesinin bir anlamı “Anne topu ver”, diğer bir 

anlamı ise “Anne top oynayalım” vb. olabilir (Öztürk, 2005, s:11). 

2.2.6.2.3. Üç ve Daha Fazla Sözcüklü İfadeler Dönemi, Gramer Kurallarına Uygun 

Konuşma Dönemi 

Çocuk bu dönemde üç-dört sözcüğü bir araya getirerek, tek bir düşünceyi bir bütün olarak 

ifade edebilmektedir. 2–3 yaşlarda çocuğun dil bilgisi yeteneği hızla gelişir ve sözcük kullanımı 

çoğalır. İletişimde işbirliğine yatkın olmakla birlikte sorulu- cevaplı sohbetlere katılır, basit 

emirlere itaat eder. Bir şeyi elde etmek, bir şeyi aktarmak amacıyla dili kullanır (Öztürk, 2005, 

s:11). 
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Üç-beş yaş arasında çocuk, anadilinin temel yapılarını öğrenir ve kendini iyi bir şekilde 

ifade edebilir. Yetişkininkine benzer sözdizimi yapısını kazanır. Dil kullanımı çok yönlüdür. 

Duygularını, düşüncelerini, ilişkilerini anlatır. Hayali oyunlarında dili kullanır, kendine dönük 

açıklamalar yapar. Kız çocukları dili erkeklerden daha becerikli bir şekilde kullanırlar. Ses 

üretiminde doğruluk oranı artar. Çocuk anne ve babasının ses perdesindeki yükselme alçalma gibi 

tonlamalarını taklit eder. Sözcük sayısındaki artışla önceki dönemlere göre, daha karmaşık cümle 

yapısı kullanmaya başlar (Baykoç Dönmez ve diğerleri, 2000, ss:87–88). 

Beş-altı yaşlarında dil giderek yetişkin konuşmasına benzer. Cümleyi düzgün kurarlar. 

Cümlelerde anlamlılık ve tutarlılık söz konusudur. 1500–2000 kelime kullanır ve 2500–3000 

kelime anlarlar. 5–6 kelimelik karmaşık cümleler kurabilir ve karmaşık cümlelere, emirlere 

karşılık verip tepkide bulunabilirler, fakat çok karışık ise çelişkiye düşmeleri normaldir. Daha az 

soru sorarlar, sorulara daha açık ve mantıklı cevap verirler. Lütfen, verir misin? Gibi nezaket 

bildiren kelimeleri kullanabilirler. Konuşmalarında daha az benmerkezci ve daha çok 

sosyalleşmişlerdir (Koçak, 2000, s:105). 

Beş-altı yaş çocuklarının dil gelişim özelliklerini maddeler halinde şöyle açıklayabiliriz: 

1. Az, çok, biraz; en çok, az, en az olan miktarları gösterirler. 

2. Adres ve telefon numaralarını söyleyebilirler. 

3. Günlük deneyimlerini anlatabilirler. 

4. Basit şakalar yaparlar. 

5. Üç veya beş bölümlük hikâyeyi birleştirip anlatabilirler. 

6. Dün ve yarını anlamlı olarak kullanırlar. 

7. Yeni ve bilmediği sözcüklerin anlamlarını sorarlar. 

8. Sözcükleri tanımlarlar ve “Bana tersini söyle” sorusunu cevaplarlar (Eğer yumurtayı 

düşürseydin ne olurdu? gibi). 

9. “Niçin?” sorusunu içeren sözel ifadelere açıklayarak cevap verirler. 

10. Konum ve hareket belirten sözcükleri kullanırlar (içinden, …..uzağına, ……..oradan 

oraya gibi) (Güven ve Bal, 2000, s:150). 

2.2.7. Dil Gelişimini Etkileyen Faktörler 

Çocuğun dil gelişimi pek çok faktörün etkisi altındadır. Çocuğun doğuştan getirdiği 

kapasite, cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, doğuş sırası, sosyo-ekonomik düzey, beslenme, sağlık, anne 



 26 

babanın öğrenim düzeyi vb. faktörler çocuğun dil gelişiminin olumlu ya da olumsuz 

belirleyicisidir (Koçak, 2000, s:107). 

Kalıtım ve Çevre: Çocuklar kalıtımsal olarak birçok donanımla doğarlar, bu özeliklerin 

geliştirilmesi çocuğun içinde bulunduğu olumlu çevre özelliklerine bağlıdır. Çocuğun dil gelişimi 

de çevre özelliklerinden oldukça etkilenir. Çocuğun dil gelişiminde işitme duyusu, sinir sistemi, 

fiziki yapı ve fizyolojik kontrolün istendik nitelikte olması gerekir. Bir sesi işitemeyen kimsenin o 

sesi öğrenmesi ve kullanması mümkün değildir. Çocuğun sinir sisteminin ve konuşma 

organlarının olgunlaşmış olması, konuşma için karmaşık motor işlemlerin yapılıyor olması 

konuşma için gerekli ön şartlardandır (Koçak, 2000, s:107). 

Çocuk kalıtımsal birçok donanımla doğar. Bu özelliklerin ne kadar geliştirilip 

geliştirilemeyeceği ise çevrenin özelliklerine bağlıdır. Özellikle eğitim yönünden önemli olan 

dilin gelişiminde çevrenin etkisi, kalıtımın etkisine üstün gelmektedir. Çevre uyaranlarından 

yoksun ortamlarda yetişen çocukların dil düzeylerinin yetersiz oluşu, çevrenin dil gelişimi 

üzerindeki önemini ortaya koymuştur Çevre, çocuğu doğum öncesi, doğum anı ve doğum 

sonrasında etkileyen durumlardır. Anne karnında iyi beslenememe, doğum anında meydana gelen 

olumsuzluklar, doğumdan sonra çocuğun hastalanması, beslenememesi, çocukla ilgilenememe, 

kazalar gibi pek çok etken çocuğu olumsuz yönde etkileyen koşullardır. Gereken çevre olmadan 

çocuğun dili kazanması mümkün gözükmemektedir (Temiz, 2002, s:30). Dil gelişiminde, 

çocuğun okuduğu kitap sayısı, ana-babanın çocukla meşgul olma derecesi ve oynadığı oyunlar da 

etkili olur. Bakımevlerinde büyüyen çocuklar, daha geç konuşmayı öğrenirler. Ailede tek olan 

çocuk, iyi ve düzgün konuşma olanağına sahiptir. Çünkü tek çocuk, ana-babanın ilgisi altındadır 

(Aral ve diğerleri, 2001, s:137). 

Sağlık: Şiddetli ve uzun süreli hastalıklar, çocuğun konuşmasını bir ya da iki yıl 

erteleyebilir. Hastalık nedeniyle başkalarıyla haberleşmesinin kısıtlanması da onun konuşmasını 

geciktirir. Ayrıca böyle durumlarda çocuk konuşmaya az teşvik edilir, kendini iyi hissetmez ve 

her istediği önceden yapılır (Yavuzer, 1998, s:95). 

Zekâ: Dil yeteneği ile zihin yeteneği arasında doğru orantı bulunur. İki yaşına kadar 

çocuğun çıkardığı seslerle zekâ arasında bir ilişki bulunmaz. İki yaşından sonra dil gelişimi ile 

zekâ arasında sıkı bir ilişki olduğu görüşü önem kazanır. Erken konuşan çocukların, genellikle 

zekâ açısından normal ya da normalin üstünde olduğu ileri sürülür. Zekâ düzeyi yüksek olan 
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çocuklar, düşük olan çocuklara oranla daha kısa sürede konuşmayı öğrenerek belirgin dil 

üstünlüğü gösterirler (Aral ve diğerleri, 2001, s:136). 

Cinsiyet: Konuşma konusunda erkek çocuklar kızların gerisinde kalmaktadır. Erkek 

çocukların sözcük dağarcıkları daha kısıtlı, cümleleri de kızlarınkine oranla daha kısa ve daha çok 

yanlışlıdır. İlk yıllarda cinsiyet farkı görülmez çocuklar bu dönemde annelerini örnek alarak 

heceler, ancak bir süre sonra kızlar anneyi, erkeklerde babayı örnek almaya başlarlar. Bu arada 

babanın işi gereği evden daha çok ayrı olması nedeniyle erkek çocuklar babalarını örnek almaya 

daha az fırsat bulurlar. Çocukluk sırasındaki sıkı anne-kız ilişkileri de kızların daha çabuk ve 

yanlışsız konuşmalarında etkilidir (Yavuzer, 1998, s:96). 

Aile İlişkileri: Anne-babanın öğrenim düzeyi ile çocuğa sağladığı imkânlar arasında pozitif 

bir ilişki vardır. Öğrenim düzeyi yüksek ebeveynler çocuklarına iyi model olmakta ve onları 

teşvik etmektedirler. Kardeş sayısının çokluğu, doğuş sırası da çocuğun dil gelişimini etkiler 

ancak asıl etkileme ana babanın çocuğa olan ilgisi ve sunduğu imkânlarla ilgilidir. Ailelerdeki tek 

çocuk ilgi merkezi olduğundan daha çabuk, iyi ve düzgün konuşur. Çok çocuklu ailelerde ilgi 

yetersizliği çocukların konuşmasını olumsuz etkiler. Annenin çocuğuyla bebekçe konuşması ve 

çocuğun yaşı ilerledikçe de bu konuşmayı sürdürmesi çocuğun dil gelişiminde geriliklere neden 

olur. Çocuğuyla açık, sık ve anlaşılır konuşması da çocuğun erken konuşmasını sağlar ve 

gelişimini de olumlu etkiler (Akt: Koçak, 2000, s:108). 

Sosyo-Ekonomik Koşullar: Dil gelişimindeki değişiklikler, sözcük dağarcığının sınırı, 

dilin doğru kullanılışı ve ifade etme becerisi çocuk büyüdükçe gelişir. Sosyo-ekonomik durumu 

iyi ailelerin çocukları erken ve düzgün konuşurlar. Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan aileler iyi 

konuşmaya daha çok önem verdiklerinden, çocuklarına daha iyi model olurlar ve çocuklarının 

daha düzgün konuşabilmesi için çaba harcarlar (Yavuzer, 1998, s:96). 

Jersıld (1979)’ e göre alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklar dil gelişimi açısından 

şanssızdır. Bunun nedeni ebeveynlerin öğrenim durumlarının ve gelir düzeylerinin düşük olması, 

çocuğun dille ilgili deneyim geçireceği zengin uyarıcı bir çevrenin bulunmaması, ayrıca ailede 

sözcük dağarcığının kısıtlı oluşu, dili doğru kullanan iyi bir modelin olmayışı ve çocuklarla sözel 

iletişimin yetersiz olmasıdır (Akt: Temiz, 2002, s:46) 

Konuşmaya Teşvik: Çocuğun konuşmaya teşvik edilmesi ve cevap vermeye 

cesaretlendirilmesi dil gelişimini olumlu yönde etkiler. Çocukla konuşmak, oyun oynamak dil 
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gelişimini destekler. Dilin yapısal sistemindeki gelişmeler önemli ölçüde çocuğun yetişkinlerle 

yaptığı konuşmalar sürecinde olur. Ana-baba ya da başka bir yetişkinle sürdürülen soru-cevap 

alışverişleri, çocuğun bilmediği dil yapılarını öğrenmesini sağlar (Aral ve diğerleri, 2001, s:137). 

Kitle İletişim Araçları: Çocuk kitapları, tiyatrolar, televizyon, radyo gibi yayınlardan 

yararlanma çocuğun dil gelişimini etkiler. Bu yayınlarda kullanılan dilin akıcı, doğru ve güzel 

kullanılması çok önemlidir (Akt: Koçak, 2000, s:108). 

2.2.8. Okul Öncesi Eğitimin Çocuğun Dil Gelişimine Olan Etkileri ve Okul Öncesi 

Eğitim Kurumlarında Çocuğun Dil Gelişimine Yönelik Etkinlikler 

Dil gelişimi seslerin, sözcüklerin, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına 

uygun kullanılmasıdır. Dil gelişimi kısaca dilin kurallarına uygun olarak kullanılmasının 

gelişimidir. Dil gelişimi üzerine yoğunlaştırılan araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, 

çocuğun dil gelişimi ile bilişsel ve duyu-motor gelişimi arasında sıkı ilişkiler olduğu; diş çıkarma, 

emekleme, yürüme, çevreye tepkide bulunmanın da bu gelişimi etkilediğini ortaya koymuştur 

(Öztürk, 2005, s:17). 

Çocukların ilk sözcükleri nesneler-insanlar ve onların yaptıkları faaliyetlerle ilgilidir. Çocuk 

kendi ilgisini çekmeyen nesnelerin adını öğrenmez fakat oyuncakları ile ilgili kelimeleri 

öğrenebilir. Piaget’ e göre de çocuğun ilk sözcükleri kendisi için önemli nesneler ve bu nesnelerin 

kullanış şekilleri ile ilgilidir (Poyraz, 1999, s:28). 

Okul başarısı ilköğretimde de, lise ve üniversite de doğrudan doğruya dil öğrenimine 

bağlıdır. Sözcük ve kavram hazinesinin zenginliği, düzgün cümleler kurabilme, soru sorma, 

yanıtını dinleme, anlama öğretmenlerle ve arkadaşlar arasında kolayca iletişim kurmayı sağlar, 

bunun sonucunda da insanlar birbirleriyle daha rahat anlaşırlar. Okul öncesi dönemde kitaplarla 

ilişki kurdurularak düzenli ve bilinçli bir dil öğrenimi gören çocuk, ilköğretime başladığı günden 

itibaren okuma ve yazma becerisini kolaylıkla geliştirmekten zevk alacaktır. Bu zevk alma 

okuma yazma alışkanlığının oluşmasının ön koşuludur (Alpay, 1987, ss:48–49). 

Bu alandaki araştırmalara göre, Ken Goodman’ ın yeniden yorumladığı ve bu gün ABD 

Literatüründe “bütünsel dil” olarak adlandırılan teori, Yeni Zelandalı, Avusturyalı, Kanadalı ve 

Britanyalı dil bilimcilerin geliştirdiği ilkelerdir. Bu ilkelere göre öğretmen çocukları anlamlı bir 

bağlamda dil ile kuşatır. Bu kuşatma kitapları, çocuk edebiyatını, müziği, bilimsel ve sosyal 

araştırma projeleriyle ilgili müfredat programlarını, okuma-yazma malzemelerini ve dinleme ya 
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da özel ilgi alanlarını içermektedir. Öğrenciler şiir, hikâye kitapları, şarkılar, haritalar, grafikler, 

gazeteler ve oyunları kapsayan zengin bir çevrede kavramsal öğretimle bütünleştirilmektedir. 

Böyle bir çevre içerisinde çocuk, yeni düşünceler üstünde çalışma, risk alma, hipotezler üretme, 

kendini doğrulama ve topluluk ile birlikte çalışma gibi nitelikler kazanma doğrultusunda 

yönlendirilmekte ve bütünsel dil sınıfı, kendiliğinden değil ama aşamalı olarak zaman içinde 

ortaya çıkmaktadır (Poyraz, 1999, s:32). 

Dilin unsurlarını doğru duymak, anlamak ve yorumlamak alıcı dilin; istek, duygu ve 

düşünceleri, dilin unsurlarını doğru ve anlaşılır şekilde kullanarak, ortaya koymak ise ifade edici 

dilin gelişimi ile ilgilidir. Alıcı ve ifade edici dili eksik, yetersiz kullanan birey, dili en önemli 

iletişim aracı olarak kullanmakta da yetersiz kalacaktır. Söylenenleri anlayamamanın yanı sıra, 

istediklerini iletmekte de başarısız olacaktır. Okul öncesi dönemde sözlü dili yaşına uygun 

seviyede kazanmamış çocuk, okul döneminde okuma yazmayı öğrenmede de ciddi sorunlar 

yaşayacaktır. Belirtilen tüm bu hususlar 0–6 yaş çocuğun, aile içinde başlayan eğitimi ile okul 

öncesi eğitim kurumlarının programlarında yer alan, çocukların dil gelişimini destekleyici 

etkinliklerinin önemini ortaya koymaktadır (Öztürk, 2005, s:18). 

Çocuğun yetiştirilmesi, beden-ruh ve kafa olarak ilköğretime hazırlanması, incelik isteyen, 

sabır ve bilgi gerektiren önemli bir iştir. Doğduğu andan başlayarak duyduğu ninniler, 

konuşmalar, sesler- ötüş, havlama, miyavlama vb. dahil- kendisine okunan ve anlatılan masallar, 

sorulan bilmeceler, ezberletilen şiirler, tekerlemeler, söyletilen şarkılar hep dil ve düşünce 

gelişmesini biçimlendiren uyaranlardır. Bu zihni gelişme ilerde çocuğun davranışlarının zihinsel 

temelini oluşturur. Bunlar olmadığı zaman insan yavrusunun bebeklik ve ilk çocukluk 

döneminde dil gelişmesi yavaşlar ve çocuk konuşma ve düşünme yeteneği bakımından 

yaşıtlarına göre geri kalır (Alpay, 1987, s:51). 

Okul öncesi eğitimde oral dil ön plana çıkartılır. Öğretmen çocukların hoşuna gidebilecek 

tüm iletişim araçlarıyla çocukların oral dil gelişimini destekler. Yüksek sesle şarkılar, şiirler 

söyleyen çocuklar dilin ton ve ritimlerini öğrenirler. Şiir, tekerleme, parmak oyunu, öykü, masal 

vb. dil ile ilgili faaliyetlerle; oyun, müzik, resim gibi etkinliklerle ve gün içinde tekrarlanan tüm 

rutin etkinliklerle, okul öncesi eğiti kurumlarında çocuk anlamlı bağlamda dil ile kuşatılır. 

Bireysel, grup veya topluca; yaşıtlarıyla veya yetişkinlerle beraber yapılan bu etkinlikler zengin 

dil pratikleri için ve bütünsel dilin gelişmesi bakımından imkân tanımaktadır Bu deneyim erken 

okumanın da temelini oluşturur. Bu alanda yapılan araştırmalara göre, anaokulu eğitimi sırasında 

çocukların birbirlerinin öğretmeni olduğu, birbirlerinden sözcükleri nasıl heceleyecekleri, nasıl 
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telaffuz edecekleri hakkında yardım aldıklarını ve birbirleriyle oynarken kendi tasarımlarını 

konuştukları saptanmıştır. Bu düzeyde temel öge öğretmen tutumlarıdır. Okuma-yazmaya 

hazırlık, sözcüklerin anlamlarını kavrama, söyleneni anlama, konuşmalarda tutarlılık, telaffuz 

düzgünlüğü gibi net bir yol ile öğretmen çocuğun dil eğitimine önem vermek durumundadır 

(Poyraz, 1999, ss:32–33; Öztürk, 2005, s:18). 

2.2.8.1. Serbest Zaman Etkinlikleri 

Serbest zaman etkinlikleri, çocukları güne ve diğer etkinliklere hazırlayan, eğitim 

programının ilk etkinliğidir. Çocuklar, serbest zaman etkinlikleri sırasında kendi isteklerine ve 

ilgilerine göre, çoğu zamanda kendi seçtikleri arkadaşlarıyla bir etkinliğe yöneldikleri zaman 

yetişkin baskısı hissetmeden, rahat ve özgür bir ortamda daha yaratıcı olurlar, denemelere 

girişirler ve buluşlarını serbestçe ortaya koyabilirler. Serbest zaman etkinlikleri; ilgi köşelerinde 

oyun ve sanat etkinliklerinden oluşur (Kandır, 2001, s:150; Oğuzkan, 1987, s:29). 

Serbest zaman etkinlikleri çocukların yaratıcılıklarını geliştirme, kendisini ifade etmesini 

sağlama, sorumluluk alma, paylaşma, başladığı bir işi tamamlama, dikkatlerini belli bir noktada 

toplama, el becerilerini geliştirme, işbirliği, gözlem yapma, ayrıntıları fark edebilme, duygu ve 

düşüncelerini rahatça dile getirebilme gibi değişik gelişim alanlarına yönelik, temel özellikler 

geliştirmelerine yardımcı olur (Oğuzkan ve diğerleri, 1999, s:18; Kandır: 2001, s:150). 

Okul öncesi eğitim kurumlarında ilgi köşeleri, çocuklara gelişimsel hedeflerin 

kazandırılmasında, onların hoşça vakit geçirebilmeleri için ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak 

hazırlanmış ortamlardır. Bunlar evcilik, blok, kitap, kukla, fen ve doğa, eğitici masa oyuncakları, 

müzik ve ayrıca çocukların değişen ilgilerine uygun olarak hazırlanacak geçici ilgi köşeleridir. 

Çocuklar bu köşelerde oyunları esnasında çeşitli rollere girerler, başlarından geçen olayları aşırı 

bir hayal gücüyle ortaya koyarlar. Çevrelerini anlamaya ve uyum sağlamaya çalışırlar. Çocuklar 

köşe çalışmalarında oynarken kendi kendilerine, bir oyuncakla ya da oyuna katılan arkadaşları 

ile konuşarak duygularını, düşüncelerini dile getirirler. Dili kullanma onların dil gelişimine 

yardım eder, dil zenginliği kazanmalarını sağlar (Dirim, 2004, s:48; Oğuzkan, 1987, s:30; 

Oğuzkan ve diğerleri, 1999, s:23). 

Sanat etkinlikleri, çeşitli boyalarla yapılan çalışmalar, yoğurma maddeleriyle yapılan 

çalışmalar, kâğıt işleri ve çeşitli artık materyallerle yapılan çalışmalardan oluşur. Sanat 

etkinlikleri çocuğun duygu ve düşüncelerini anlatmasına imkân sağlar. Bu yaş çocukları bazen 
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kendilerini resim yaparak, kil ve benzeri bir yoğurma maddesine şekil vererek daha rahat ifade 

ederler. Çocuk bize resmiyle adeta kendisinin bir parçasını yansıtmakta, olaylar hakkındaki 

duygu, düşünce ve görüş biçimlerini dile getirmektedir. Resim özellikle küçük yaşlarda çocuğun 

sözcüklerden daha güçlü bir anlatım aracıdır. Sanat etkinlikleri ayrıca çocukta yaratıcı 

düşüncenin gelişmesini sağlar, çocukta problem çözme yeteneğini ve kendine güven duygusunu 

geliştirir. Çocuk kendini ve başkalarını tanır, estetik duyarlılık kazanır, çocukta iyi alışkanlıklar 

ve sorumluluk duygusu gelişmesine katkı sağlar (Oğuzkan, 1987, ss:30–31; Yavuzer, 1998, 

ss:209-211). 

2.2.8.2. Türkçe Dil Etkinlikleri 

Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuğun dil gelişimini destekleyen en önemli 

etkinliklerden biri Türkçe dil etkinlikleridir. Bu etkinlikler öğretmen rehberliğinde yapılan grup 

etkinliklerinden biridir. Türkçe dil etkinlikleri sayesinde çocuklar başkalarının konuşmalarını 

dinleyerek ve uygun karşılıklar vererek konuşmalara katılırlar. Duygu ve düşüncelerini 

başkalarına sözel ifadelerle açıklarlar. Bu arada yeni sözcüklerin anlamlarını öğrenerek 

konuşmalarında kullanırlar. Anlamlı cümleler kurarak iletişim becerilerini geliştirirler. 

Türkçe-dil etkinlikleri çocuğun zihinsel gelişiminde de önemli rol oynamaktadır. Çocuklar 

belli konularla ilgili düşüncelerini açıklarlar. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurarlar. 

Belli kavramları kullanmayı öğrenirler. Gözlem yapma ve problem çözme becerileri gelişir. Bu 

etkinlikler kapsamında çocuklar bilmece, tekerleme, parmak oyunları, şiir söylerler; sohbet 

ederler; öykü, masal, fabl dinlerler, anlatırlar veya oluştururlar, dramatizasyon, pandomim, rol 

oynama ve doğaçlama yaparlar (Aral ve diğerleri, 2001, ss:17; Öztürk, 2005, ss:18–19). 

Türkçe dil etkinlikleri: 

● Çocukların yeni kelimeler öğrenmesini sağlayarak kelime hazinesini geliştirir. 

● Çocukların düzgün konuşmasına yardım eder. Doğru ve güzel konuşmayı öğrenen 

çocuğun dilsel estetiği gelişir. 

 ● Algılarını, belleklerini ve hatırlama güçlerini geliştirir. 

● Alıcı ve ifade edici dili bir bütün olarak gelişen çocuk sesleri doğru çıkarmayı, 

kelimeleri doğru telaffuz etmeyi öğrenir. 
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● Gözlem yapma becerisini geliştirir, olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini irdeleyerek 

akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirir. 

● Onlara kitap sevgisi kazandırır. Çocuk kitapları kullanmayı ve korumayı; kitapları 

sevmeyi ve değer vermeyi öğrenir. 

● Çocukların dil gelişimine destek olmanın yanı sıra onların sosyal,duygusal, zihinsel, 

fiziksel,psikomotor gelişimlerini de destekler. 

● Çocuk belli kavramları öğrenir ve kullanır. 

● Parça-bütün ilişkilerini kavrama becerisi gelişir. 

● Ses, söz, ritm üzerinde dikkatini yoğunlaştırır, dinleme alışkanlığı kazanır. 

● Sesleri doğru çıkarmayı, kelimeleri doğru telaffuz etmeyi öğrenir. Sesini denetlemeyi ve 

kullanmayı öğrenir. 

● Dinlediğini duymak, duyduğunu anlamak gibi okuma yazmaya hazırlıkta önemli 

beceriler kazanır. 

● Dil ve düşünce arasındaki bütünlüğü algılar. 

● Gramer kurallarına uygun olarak konuşmayı öğrenir. Sözlü olarak kendini ifade etmeyi, 

sorunlarını çözmeyi, anlaşmayı öğrenir. 

● İlköğretimin ilk aşamasında okuma yazmasını kolaylaştıracak, kitaplarda harflerle ilgili 

göz aşinalığı kazanır (Öztürk, 2005, s:20; Poyraz, 1999, s:33). 

 Okul öncesi eğitim kurumlarında yer alan, çocuğun tüm gelişimleri açısından önemli olan, 

öğretmen rehberliğinde yapılan ve her gün uygulanması gereken Türkçe dil etkinliklerini; 

sohbet, parmak oyunları, tekerlemeler, şiir, öykü, masal ve fabl, öykü tamamlama, öykü 

oluşturma, dramatizasyon, pandomim, rol oynama ve doğaçlama oluşturmaktadır (Öztürk, 2005, 

s:25). 

Okul öncesi eğitim kurumlarında Türkçe dil etkinliklerinde yer alan sohbet, hedef ve hedef 

davranışları kazandırmak için araç edinilmiş, eğitim programında o gün yer verilen konu 

hakkında, çocuklarla karşılıklı konuşmaların yapıldığı bir grup etkinliğidir. Çocuklarla konuşma, 
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hikâyeye geçmeden önce çocukları zihinsel ve psikolojik yönden dinlemeye hazırlama, hikâyeye 

ilgilerini çekme, hikâye içindeki bazı yeni sözcüklerin, kavramların açığa çıkmasına ve 

çocukların dili kullanmasına yardım etmektedir. Çocuk belirlenen konunun gerçek boyutları ile 

ilgili bilgilerini tazeler, pekiştirir, genişletir, yanlış bildiklerini düzeltir. Çocuğun kelime 

hazinesini geliştirir; çocuk dili kurallarına uygun olarak kullanmayı öğrenir. Karşılıklı iletişim 

içinde bildiklerini, duygu ve düşüncelerini aktarmayı öğrenir. Ayrıca çocuğun söz alma, 

başkalarının sözünü saygı ile dinleme, toplum önünde konuşma gibi sosyal becerilerini geliştirir 

(Öztürk, 2005, ss:33–34; Temiz, 2002, s:56). 

Parmak oyunları, küçük manzum öyküler, birkaç cümle şiir ya da tekerlemelerin sözle 

hareket arasında bağlantı kurularak el-kol-beden ile canlandırılmasıdır. Parmak oyunlarının etkili 

bir şekilde kullanılabilmesi için sözcüklerin ve buna bağlı hareketlerin iyi bilinmesi 

gerekmektedir. Parmak oyunlarının sözleri harekete dönük olmalıdır. Parmak oyunları çocuklara 

yeni kelimeler öğretir ve dinleme alışkanlığı kazandırır. Ayrıca çocukların sözcüklerle hareket 

arasında ilişki kurmalarını sağlayarak onları yaratıcı dramatizasyona hazırlamada önemli rol 

oynar. Parmak oyunlarının bir kısmı aynı zamanda çocuklara sayı, zaman, yön gibi 

kavramlarının öğretilmesinde de yardımcı olabilir (Aral ve diğerleri, 2001, ss:23–24; Poyraz, 

1999, s:34). 

Tekerlemeler, bazen anlamlı, bazen anlamsız sözcüklerin bir araya gelmesinden oluşan 

sözcükler arasında uyum olan eğlendirici ifadelerdir. Benzer sesli hecelerden oluşan sözlerdir, 

ölçülü ve kafiyeli söyleyişleri vardır. Ses tekrarları esastır. Sözlerin anlam tarafı, mantık örgüsü 

ihmal edilebilir. Bu doğrultuda tekerlemeler çocuklara bir mesaj vermek yerine, daha çok 

eğlendirmek, dikkati bir noktaya toplamak ve sözcükleri daha kolay telaffuz ederek konuşma 

akıcılığına katkıda bulunmak amacıyla kullanılır. Tekerlemelerin çok uzun olmamasına, 

çocukların yaş ve dil gelişimi özelliklerine uygun olmasına, anlamını hiç bilmediği, özellikle de 

argo sözcüklerin olmamasına dikkat edilmelidir. Çocuklara tekerlemeyi ezberletmek gerekli 

değildir, çocukların ilgisi doğrultusunda birkaç kez tekrar ettirmek yeterli olmaktadır. Önemli 

olan çocuğun dilini kullanması, sözcüklerdeki uyumu hissetmesi ve söylemekten zevk almasıdır. 

Tekerlemeler, tekrarlar ve ses benzerlikleri yoluyla çocuk ruhunda ritmik bir etki bırakırlar. 

Tekerlemelerdeki ritm, çocuklardaki estetik düşünceyi geliştirir. Çocukları eğlendirerek, yeni 

kelimeler öğrenmelerini sağlar. Tekerlemeler çocukların düzgün ve akıcı konuşmalarını 

destekleyerek, dil gelişimlerine katkıda bulunur. Grupla birlikte aynı anda, aynı etkinliğe 

katılmak, birlikte hareket edebilme davranışını geliştirir. Bildikleri tekerlemeleri çocukların 
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söylemeleri, onların kendine olan güvenlerini artırır (Aral ve diğerleri, 2001, ss:19–20; Şimşek, 

2002, s:42). 

Şiirler, hayal gücü, duygusallık, uyum ve ölçü gibi kendine özgü anlatım biçimi olan, dilin 

üst düzeyde bireysel kullanımından doğan, coşkuya dayalı metinlerdir. Şiirde dil göstergeleri 

bilinen anlamların dışına çıkar ve imge değeri kazanır. Fransız şair Paul Valery şiiri dansa 

benzetmiştir. Çocukların şiirsel metinlere ilgisi erken yaşlarda başlar. Şiir taşıdığı müzikal 

unsurlarla çocuğu kendine çeker. Erken yaşlarda çocuğa şiir okumak ve onda şiir dinleme 

alışkanlığı oluşturmak, ileriki yaşlar için önemlidir. Çocukta hayal gücünün ve yaratıcı yönün 

gelişmesi, dil servetinin zenginleşmesi bu sayede kolaylaşır. Anaokulundan ilköğretim üçüncü 

sınıfa kadarki dönemde çocuklar genellikle gülmece öğeleri taşıyan ve tasvire dayalı şiirlerden 

hoşlanırlar. Çocuk şiirinde temanın çocuğa uygun olması önemlidir. Dış dünyaya ve olaylara 

iyimser bakmak, sevgiyi öne çıkarmak, merak duygusunu olumlu yönde kullanmak, sorularına 

tatmin edici cevaplar bulmak, içinde yaşadığı toplumun değerlerine ilgiyle yaklaşmak bu 

temalardan birkaçıdır. Öğrenciler okul öncesi çağlardan itibaren nitelikli şiir örnekleriyle 

tanıştırılmalıdır. Bu yaşlardan itibaren öğrencileri şiir ezberlemeye özendirmek dil gelişimi 

açısından önemlidir. Şiir, çocukta ahenk duygusunu geliştirir. Uyaklar, söz oyunları, ses 

tekrarları gibi müzikal öğeler çocukların ritm duygularına seslenir. Şiir yardımıyla çocuk kişisel 

yaşantısını, gözlem izlenim ve duygularını zenginleştirir. Şiir, çocuğa dili sevdirir, kavram 

gelişimini destekler, hayal gücünü geliştirir. Şiir ezberleyerek kelime hazinesini zenginleştirir ve 

sözel ifadelerde müzikalliği hissettirir. Bellek, hatırlama gücü, dikkat yoğunlaştırma gibi 

süreçleri destekler. Konuşmada esneklik, çeviklik kazandırır, kontrollü nefes alıp vermeyi 

öğretir. Topluluk önünde şiir okumak da çocukta kendine güven duygusunu geliştirir. Çocuk iyi-

kötü, güzel-çirkin gibi kavramları öğrenir ve bu değerleri içselleştirmeye başlar (Şimşek, 2002, 

ss:135–137; Öztürk, 2005, ss:30–31). 

Bilmeceler, bir objenin niteliklerini söyleyerek sonucun veya ait olduğu bütünün 

bulunmasını amaçlayan ifadelerdir. Okul öncesi eğitimde bilmecelerin kullanılması özellikle dil 

ve zihin gelişimi başta olmak üzere, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını da desteklemektedir. 

Bilmecelerde verilen ipuçlarından yararlanarak bütüne gidilmesi, parça bütün ilişkisinin 

kurulmasını sağlamaktadır. Bilmeceler çocuğun esnek düşünme yeteneğini ve olaylar arasında 

neden-sonuç bağlantıları kurabilme becerilerini geliştirir. Birbirlerinin bilmece ile ilgili 

söylediklerini dinlemeleri, bunları birlikte değerlendirmeleri dil, sosyal ve duygusal becerileri 

geliştirir (Aral ve diğerleri, 2001, ss:20–21). 
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Hikâye, yaşanmış ya da yaşanması mümkün konuları işleyen; bir ya da birkaç kişinin 

başından geçen kısa hayat olaylarını anlatan bir edebiyat türüdür. Olay belli bir zaman ve yerde 

geçer. Okul öncesi dönemde çocuklar özellikle, hayvan ve bitkileri, insan ilişkilerini anlatan 

eğlenceli öyküleri severek dinlerler. Bu yaş çocuklarına masalımsı öykülerde anlatılabilir. 

Masallar yaşamdan alınan olaylara hayali unsurlar katılarak yazılmış öykülerdir. Ancak, okul 

öncesi çocuklara anlatılan masallarda cadılar, sihirler, canavarlar gibi olağanüstü unsurlara yer 

verilmemelidir. Bu yaş çocukları hayvanların, oyuncakların kendi aralarında geçen, bulutla 

güneşin arkadaşlığı gibi masalları ilgiyle dinlerler. Fabllar ise, belli bir ahlak dersi vermek 

amacıyla meydana getirilen, hayal ürünü, kısa ve hareketli hayvan hikâyeleridir. Fabllarda bazen 

hayvanların yanı sıra bitkiler ve eşyalar da konuşturulabilir. Hikâyelerde gerçek olaylar ele 

alındığı için, çocuğun bilgi kazanması ve yaşadığı toplumun kültürel yapısını öğrenmesi 

kolaylaşır. Hikâyelerde farklı karakterler ele alınmıştır ve bu da çocuğun görüş açısını genişletir, 

ona deneyim kazandırır. Eğlendirici özelliklerin, mutlu olayların ele alınması çocuğun hoş vakit 

geçirmesine, mutlu olmasına yardımcı olur. İyilik, dürüstlük, doğruluk gibi kavramları öğretir ve 

içselleştirir. Dünyaya umut ve güvenle bakmasına yardımcı olur (Dirim, 2004, s:70; Tür ve 

Turla, 1999, s:72; Öztürk, 2005, s:35). 

Araştırmalar, yetişkin ve çocuğun birlikte kitap okuma deneyimini, çocukluk döneminden 

başlayarak ilkokul yılları boyunca sürebilecek şekilde geniş ve okuma-yazmaya hazırlık için bir 

köprü olarak nitelendirmektedir. Çünkü çocuk hikâye okuma yoluyla düşünme gücü, hayal gücü, 

yaratıcılık, mantıklı düşünme, sebep-sonuç ilişkileri edinir. Çocuğun kitaba karşı sevgi ve ilgi 

duymasında ebeveyn ve öğretmenlerin, çocuğun ilgi seviyesine uygun hikâyeler okumalarının ve 

anlatmalarının önemli bir etkisi bulunmaktadır. Hem evde hem de okul öncesi eğitim 

kurumlarında çocukların kitaplara bakması, dokunması hatta okuyormuş gibi yapması; kendisine 

hikâye okuyan annesini, bakıcısını, öğretmenini zihinsel aktivite içinde dinlemesi ve hikâyeler 

anlatması onun ileriye dönük okuma alışkanlığının gelişmesinde oldukça etkili bir yol olarak 

görülmektedir. Çocuğa resimli hikâye kitapları okunması, çeşitli dil becerilerini öğrenmede ve 

bir cümleyi aynı anlama gelen değişik sözcüklerle ifade etmede, anlatmada ve anlamlı 

konuşmada oldukça faydalı bir yöntemdir. Çocuklar hikâye anlatmaları yönünde 

desteklenmelidir. Hikâye anlatan çocuğun dil becerileri gelişir, bu sayede çocuk kendine daha 

çok güven duyar ve kendini daha rahat ifade edebilir. En önemlisi de çocuğun pasif dinleyici 

rolünden, aktif katılımcı rolüne geçmesidir. Ayrıca çocukların kendi hikâyelerini oluşturmaları 

onların yaratıcılıklarının da göstergesidir (Poyraz, 1999, ss:35–36). 
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Hikâye oluşturma, öğretmenin seçtiği bir konuya yönelik bir veya iki kelime söyleyerek 

çocuklardan bu kelimelerle ilgili hikâye oluşturmalarını istediği bir etkinliktir. Hikâye oluşturma 

etkinlikleri arasında hikâyenin bir kısmının (adı, başlangıcı, sonu) verildiği ve verilmeyen 

kısımlarının çocuklar tarafından tamamlandığı etkinlik olan “hikâye tamamlama” etkinliği de 

girebilir. Çocukların kendi yaratıcılıklarını kullanarak oluşturdukları bu tip öykülerin giriş, 

gelişme ve sonuç kısımlarının oluşturulmasına öğretmen rehberlik eder. Çocuklara hikâye 

anlatmak kadar, onların hikâye yaratmalarına fırsat vermek de çok önemlidir. Çocuklar bu 

sayede, gözlemlediklerini ve yaşadıkları olayları, korkularını, isteklerini sözle ifade etmeye 

alışırlar. Çocuklar kendi yarattıkları öykülerindeki kahramanların rollerine girerek gerçek 

yaşamda başaramadıklarını, bu sayede başararak rahatlarlar. Hikâye tamamlama ve oluşturma 

çocuklara anlatım zenginliği kazandırarak, onları yaratıcı dramatizasyona hazırlar (Aral ve 

diğerleri, 2001, s:32). 

Dramatizasyon, bir öykü içinde sunulan durum ve olayların canlandırılarak oynanmasıdır. 

Bir hikâyenin veya bir olayın dramatize edilmesidir. Dramatizasyon çocukların hayal güçlerini 

kullanarak, kendilerini ifade ederek rahatlamalarını sağlar. Grupla birlikte hareket ederek 

kendilerine güven duymalarına, sosyal bir kişilik kazanmalarına yardımcı olur. Çocuğun 

dikkatini arttırır, sözlü anlatımını geliştirerek serbest ve güzel konuşmasına katkı sağlar. Çocuk 

edindiği kavramları, canlandırdığı olay ve rollerle kaynaştırarak, dil becerilerini dener, kullanır 

ve yeni sözcükler öğrenir. Rollerini ve canlandıracağı konuları düşünürken seçmeyi ve karar 

vermeyi öğrenir. Dramatizasyon çocuğun küçük ve büyük kaslarını hareket ettirerek bedensel 

gelişimine önemli yararlar sağlar. Ayrıca çocukta hayal gücünü kullanmayı sağlar, yaratıcılığa 

teşvik eder, dil gelişimine katkıda bulunur ve çekingenliğini giderir (Dirim, 2004, s:83) 

Pandomim, bir hikâyeyi, bir durumu sözel ifade kullanmaksızın, sadece vücut 

hareketleriyle iletme aracı olarak tanımlanabilir. Jest ve hareket, konuşmadan önce gelmektedir. 

Duygu ve düşüncenin aktarılmasında benden dili kullanılır. Örneğin: top oynamak, piknik 

yapmak, diş fırçalamak, el yüz yıkamak vb. öğretmen bunlardan bir ya da birkaçını seçer. 

Çocuklar konuşmadan sadece hareketle bu durumları canlandırırlar. Pandomim, çocuğun 

bedenini tanımasına, kendini ifade etmesine ve bedenini rahatça kullanmasına olanak sağlar. 

Özellikle okul öncesi dönem çocukları için önemlidir (Aral ve diğerleri, 2001, s:33; Poyraz, 

1999, s:36). 

Rol oynama, bir olayda anlatılan karakterlerin özelliklerini ve duygularını canlandırmak 

demektir. Doğaçlama ise, sözel ya da sözel olmayan, basit bir şekilde, kendiliğinden ifade tarzı 



 37 

ile bir olayın ve durumun canlandırılmasıdır. Rol oynama ve doğaçlamada olayların nasıl 

gelişeceğini gösteren yazılı bir belge yoktur. Ne olacağına, nasıl olacağına, kimin ne 

söyleyeceğine oyuncular karar verir. Çocuk bu etkinlikler sayesinde başka kişilerin rolüne 

girerek, dünyaya onların bakış açısından değerlendirme fırsatı bulu, böylece çevresindeki 

olayları ve ilişkileri daha iyi anlar. Gözlem yapma yeteneği, akıl yürütme ve problem çözme 

yeteneği gelişir. Sözel ve eden dilini etkili şekilde kullanır. Grup çalışmalarında sosyal becerileri 

gelişirken, yaratıcılığını geliştirmek için ortam bulur (Öztürk, 2005, s:43). 

2.2.8.3. Oyun Etkinlikleri 

 Oyun, çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, çocuğun kendi deneyimleriyle 

öğrenmesi yöntemidir. İnsan yaşamında önemli bir yeri olan oyun, çocuğun gelişimi için 

yaşamsal bir önem taşır ve çocuğun gelişimini yansıtır. Bir çocuğun bedensel ve ruhsal yönden 

sağlıklı gelişimi ve eğitimi için oyun, beslenme ve uyku kadar önemli bir ihtiyaçtır. Sevgiden 

sonra gelen en önemli ruhsal besindir (Yavuzer, 1998, s:191; Aral, 2001, s:11). 

Oyun, çocuğun bedensel ve ruhsal yönden gelişimi için olduğu kadar, eğitimi için de 

önemli bir ihtiyaçtır. Oyun, çocuk için öğrenme, keşfetme, kendini ifade etme demektir. Oyun, 

çocuk eğitiminde hem eğlendirici, hem öğretici bir uğraş, hem de bir öğrenme yöntemi olarak 

uygulanır. Okul öncesi eğitimde zamanın büyük bir kısmını dolduran oyun, çocuğun 

toplumsallaşması ve kişilik gelişimi gibi iki temel işlevi de yerine getirir. Çocuğun büyük ve 

küçük kas gelişimine önemli katkılarda bulunur. Toplum kurallarını öğrenme, benimseme, duygu 

ve düşüncelerini rahatça ifade edebilme oyunla gerçekleşir. Başkalarıyla uyum ve eş güdüm 

içinde birlikte olmayı, onların hakkına saygı göstermeyi, paylaşmayı, işbirliğini, kendini 

savunmayı hep oyunla öğrenir. Yeni sözcüklerle ve kavramlarla karşılaşan çocuğun zihinsel 

gelişimi de desteklenir (Dirim, 2004, s:93). 

Çocuk, oyun yolu ile çeşitli fikirlerini geliştirmeyi, bunları uygun bir biçimde ifade 

edebilmeyi de öğrenir. Saldırganlıklarını, hayal kırıklıklarını, sevinçlerini oyun aracılığı ile 

açıklayabilme fırsatını bulur. Oyun, çocuğun özgürlüğüdür. Yaşadığı bu oyun dünyasında her 

türlü sınırlamadan uzaktır ve kendi kuralları geçerlidir. Çocukla iletişim kurmanın, onun 

dünyasını paylaşmanın en doğal olanı ve en sık kullanılanı ve en sağlıklı sonuç vereni gene 

oyundur (Şahin, 2001, s:263). 
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Oyun çocuğun gerçek yaşantısından daha çok benimsediği, daha çok içinde yaşadığı mutlu 

olduğu bir dünyadır. Çocuklar oyun yoluyla kendilerine bir dünya yaratır ve kendi kurallarını, 

kendi hedeflerini belirlerler. Bu kurallar çerçevesinde çeşitli roller alır ve bu rolleri uygulayacak 

deneyim kazanırlar. İlerde alacakları yetişkin rollerini oyun içinde öğrenirler ve kişilik 

gelişimleri desteklenir. Oyun çocuğun sorumluluk, güven duygularını ve diğer insanlarla olan 

iletişimini geliştirir. Oyun çocuğun tüm gelişim aşamalarını desteklemekle beraber, özellikle dil 

gelişimi için çok önemli bir unsurdur. Oyun, dinleme, gözlemleme, taklit etme, kavram oluşumu 

ve sembolik anlama gibi dil gelişiminin temelini oluşturan bu becerilerin gelişimine de yardım 

eder (Baykoç Dönmez ve diğerleri, 2000, s:111). 

Oyun, çocuğun yaşantısının hemen hemen tümü olarak düşünülebilir. Çocuk bu yaşantıda, 

çevresindeki diğer bireylerle olan iletişimini sürdürmek için dili kullanmak zorundadır. Çocuğun 

yaşama başlamasıyla dil yeteneği, önce alıcı sonra ifade edici şekilde gelişir. Çocuk oyunlarının 

birçoğu dil gelişimini destekler. Özellikle evcilik oyunları ile sembolik oyunların dil gelişiminde 

rolü büyüktür. Sembolik oyunda çocuk, objeleri, eylemleri ve duyguları temsil etmeyi öğrenir. 

Dil aracılığıyla deney yaparak bilişsel problemlerin üstesinden gelir. Sosyal oyunda, çocuk 

sesleri, tonlamaları, doğaçlamayı, kafiyeleri ve sözcükleri kullanma, konuşma ve söylev vermeyi 

deneme imkânı bulabilir. Dramatik oyunun konuşulan sözcüklerin sayısının artmasına, daha 

uzun cümleler kurulmasına, oyunla ilişkili konuşmaya, daha zengin bir sözcük hazinesine yol 

açtığı belirlenmiştir. Oyun, çocukların kendilerinin ya da oyun arkadaşlarının sözcüklerini 

duyarak pratik yapmalarına olanak sağlar ve sözcük dağarcıklarını geliştirir (Aral, 2001, s:27). 

2.2.8.4. Müzik Etkinlikleri 

Artan (1994) müziği, “kelimelerin ifade edemediği duyguları ortaya çıkaran; ses içinde 

tutulan, zaptedilen bir yaratıcı enerjidir” diye tanımlar. 

Müzik, tüm insanların yaşamında önemli bir yer tutar. Özellikle çocuklar müziğe karşı çok 

duyarlıdırlar. Doğduklarından itibaren, hatta daha öncesinden müzikal bir yaşantıya başlarlar. 

Doğumla beraber, sallanma ve ninniler gibi doğal olarak ortaya çıkan yaşantılar onlara ilk 

müzikal ve ritmik deneyimleri kazandırır. Daha sonra kendileri bu deneyimi geliştirirler. 

Oyuncaklarını birbirine vururlar, atarlar, kaşığı masaya vururlar, ses çıkaran nesneleri sallarlar 

ve yavaş yavaş mırıldanmaya başlarlar. Bu dönemdeki erken ses deneyimleri çocuk için çok 

önemlidir. Doğumdan itibaren bebeğin işitsel uyarım alması daha ileriki işitsel becerilerine bir 

temel oluşturacaktır. Bu nedenle okul öncesi dönemde müzik eğitiminin başlangıç yaşı olarak 
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doğum alınabilir. Bu konuda anne-babalar uyarılmalı ve okul öncesi eğitim kurumlarında müzik 

eğitimine gereken önem verilmelidir (Artan, 1994, s:103). 

Antik çağlardan bu yana düşünürler, doktorlar, psikiyatrlar, psikologlar ve eğitimciler, 

bireyin zihinsel ve fiziksel gelişiminde müziğin önemli bir yeri olduğunu, eğitim ve tedavi 

açısından da büyük bir değer taşıdığını savunmuşlardır. Müzik, diğer sanatlara oranla daha çok 

çocuğa açıktır. Müzik kendiliğinden ses çıkarmaya hevesli olan çocuğun doğasında vardır. Bu da 

göstermektedir ki, müziksel yetenekler her çocukta farklı derecelerde olmakla birlikte doğuştan 

gelmektedir. Her çocuk, ilk aylardan itibaren müziğe ilgi duyar. Bu ilgi, annesinin söylediği 

ninni ile başlar, gitgide çevreden, radyodan, televizyondan duyduğu, evde-okulda-sokakta 

duyup, öğrenip söylediği müziklerle beslenir. İlk aylardan itibaren müzik onları mutlu eder ve 

duydukları ezgiye başlarını sallayarak, ellerini sallayarak eşlik ederler. Daha sonraları buna tüm 

vücutları katılır (Yavuzer, 1998, s:220; Sun ve Seyrek, 2000, s:30; Oğuzkan ve diğerleri, 1999, 

s:57). 

Yaşamın ilk 6 yılı, çocukların duyularının ve izlenimlerinin en yoğun olduğu dönemdir. Bu 

nedenle bu çağlarda verilecek müzik eğitimi, çocukta duyusal ve ritmik sezgilerin 

uyandırılmasına destek olur. Müzik, çocuğa aktif bir biçimde dilmemeyi ve duymayı öğretir. 

Ayrıca günlük yaşamdan uzaklaşıp içinde görebildiği o çok daha geniş dünyayı yansıtma 

fırsatını verir. Çocuğun hayal gücüne seslenerek onu besler ve yaratma yetisine elverişli bir 

zemin hazırlar (Yavuzer, 1998, s:221). 

Okul öncesi eğitim kurumlarının günlük etkinlik programlarında müzik çalışmaları önemli 

bir yer tutar ve çocukların severek katıldıkları etkinliklerdir. Okul öncesi müzik etkinliklerinin 

temel amacı, çocukta müzik sevgisini geliştirerek çocukların yaşamlarını zenginleştirmek, duygu 

ve düşüncelerini yansıtmalarına olanak sağlayacak yeni ortamlar hazırlamaktır (Dirim, 2004, 

s:88). 

Çocuklar, küçük yaşlardan itibaren iyi müzikle beslenirse, büyüyünce müzikçi olmasalar 

bile, iyi müziği seven, seçen ve ondan yararlanmasını bilen yetişkinler olacaklardır. Okul öncesi 

eğitim kurumları çocukta iyi müzik beğenisinin tohumlarının atılacağı, fidanlarının 

yetiştirileceği, özenli bir bahçe olmalıdır. Minik insanlar bu sayede bedensel ve ruhsal açıdan 

daha sağlıklı bir kişilik geliştirebilirler (Sun ve Seyrek, 2000, s:31). 
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Yapılan pek çok araştırma müziğin çocukların gelişiminde ve eğitiminde çok etkili 

olduğunu ortaya koymaktadır. Dünyada normal ve özel eğitim alanında müzik etkili bir eğitim 

aracı olarak yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan 

müzik etkinlikleri; müzik dinleme, şarkı söyleme, şarkılı oyunlar, tartım çalışmaları, yaratıcı 

dans vb. dir. Müzik çalışmaları, çocukların kelime dağarcığını geliştirme, insanlarla iletişim 

kurabilme, duygularını ifade edebilme ve psiko-motor gelişimlerine katkıda bulunabilme gibi 

yararlar sağlar. Ayrıca ritm duygusunun ve müzik beğenisinin gelişmesi açısından da önemlidir 

(Oğuzkan ve diğerleri, 1999, s:57). 

Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar, ritimli çocuk şarkılarını ezberleyerek dil ile 

zevkli bir ilişki kurarlar. Şarkı söyleme, yetenek ve dil düzeyini dikkate almaksızın tüm çocuklar 

için verimli bir dil deneyimi üretir. Ürkek, zayıf konuşan, isteksiz bir çocuk bile, şarkı söylemesi 

sayesinde sınıf korosuna katkıda bulunan bir üye olarak özgüven duygusunu ve kendini ifade 

etme yeterliliğini geliştirir. İletişimin temel öğelerinden olan dinleme becerileri de şarkı söyleme 

sayesinde geliştirilebilir. Çocuk şarkıları, paylaşılan bir dil deneyimidir ve grupta herkesin 

katılım ve işbirliğini kapsar (Poyraz, 1999, s:37). 

Okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan müzik parçaları (tekerlemeler, saymacalar, 

çocuk şarkıları ve çocukların söyleyebilecekleri halk türküleri) çocuğun dil gelişimini olumlu 

yönde etkiler. Çocuk bu tür parçaları söylerken sözlerini de öğrenir. Böylece sözcük dağarcığı 

genişler. Sözcükleri doğru ve anlaşılır bir şekilde söylemesi sağlanırsa, diksiyonu doğru ve güzel 

kullanmayı öğrenmiş olur. Bu etkinlikler sayesinde çocuk dil çevikliği kazanır ve akıcı bir 

konuşma becerisi elde eder (Sun ve Seyrek, 2000, s:32). 

2.3. Matematiğin Tanımı, Okul Öncesi Dönemde Kazanılan Matematiksel Kavramlar, 

Matematik Başarısını Etkileyen Faktörler, Okul Öncesi Eğitimin Matematik 

Başarısına Olan Etkileri ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Matematik Eğitimi 

Verilirken Kullanılan Etkinlikler 

2.3.1. Matematiğin Tanımı 

Güven (1999) matematiği; aritmetik, geometri, cebir, büyüklük, uzunluk, ağırlık, hacim, 

grafik, sayılar gibi matematiği oluşturan kavramlar ve bunların birbirleriyle ilişkileri ve 

sembollerini kapsayan bilim dalı olarak tanımlar. 
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Dayak ise matematiği insanların matematiği nasıl gördüklerini dört grupta toplayarak şu 

şekilde ifade etmiştir: 

—Matematik, günlük hayattaki problemleri çözmede kullanılan sayma, hesaplama, ölçme 

ve çizmedir. 

—Matematik, bazı sembolleri kullanan bir dildir. 

—Matematik, insanda mantıklı düşünmeyi geliştiren, mantıklı bir sistemdir. 

—Matematik, dünyayı anlamamızda ve yaşadığımız çevreyi geliştirmede başvurduğumuz 

bir yardımcıdır (Küçükahmet, 2001, ss:9–10). 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde matematik, “Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü 

temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı” olarak 

tanımlanmıştır (T.D.K. Sözlüğü, 1974, s:557). 

Matematik, her şeyden önce günlük yaşamın kopmaz bir parçasıdır. Fizik, kimya, 

astronomi gibi pek çok alana da temel oluşturmaktadır. Daha çok rakamlara ve ölçmeye dayalı 

olduğundan, soyut varlıkları ve bunlar arasındaki bağıntıları akıl yürütme esasına göre inceler. 

Hayatımızın önemli bir parçasını oluşturan matematikle ilgili yaşantılarımız biz yetişkinler için 

çok basit işlemlerden oluşuyor gibi gelsede aslında ilk temel kavramları kazanmaya 

başlamamızdan sonra uzun ve zahmetli bir sürecin geçmesi gerekmektedir. Bazı araştırmacılara 

göre birden dokuza kadar olan ilk dokuz doğal sayının kazanılması için en az beş yıla; yaklaşık 

iki yaşından yedi yaşına kadar geçen bir sürece gereksinim vardır. Matematikle ilgili diğer 

kavramlarda aynı şekilde oldukça uzun bir süreç içerisinde kazanılmaktadır (Küçükahmet, 2001, 

s:9; Güven, 1999, s:72). 

2.3.2. Okul Öncesi Dönemde Kazanılan Matematiksel Kavramlar 

Kavram, aralarında belirli özellikleri paylaşan bir grup nesne veya olaya verilen 

semboldür. Kavram, birbirleriyle ilişkili obje ve olayların ortak yönlerini gösterir. Örneğin, ağaç 

bir kavramdır, çünkü çok sayıda nesneyi temsil eder ve bu nesneler toprağa kök salma, dik 

durma, gövdesi dalları ve yaprakları olma gibi bir dizi ortak özelliğe sahiptirler. Bunun gibi, kız, 

kitap, meyve, ev birer kavramdır. Kavram geliştirme diğer biliş formlarını kullanmayı gerektirir. 

Çocuk büyüdükçe daha çok şemalar geliştirir, tasarımları artar, sembol ve objelerin boyutlarını 



 42 

algılar, ipuçlarından yararlanır. Belleğinde sakladığı şemaları ve tasarımları organize etme 

yeteneğini geliştirir (Cüceloğlu, 1998, s:215; Ülgen ve Fidan, 1984, s:91). 

Çocuklarda kavramların yerleşmesi yavaş ve oldukça zor bir süreçtir. Çocuklar her gün 

yeni bilgilerle donanırlar ve bu bilgileri ya var olan kavramlarla ilişkilendirirler ya da bunlara 

karşı gelen kavramlar yaratırlar. Algının kesinleşmesi, artan ve çeşitlenen deneyimler ve gelişen 

söz dağarcığı ile çocuğun kavramları farklılaşmaya başlar (Arı ve diğerleri, 1994, s:197). 

Çocuklar sezgilerinin, tecrübelerinin ve gelişimlerinin bir sonucu olarak okula başlamadan 

önce matematiğin pek çok kavramını somut tecrübelerine bağlı olarak informal yolla öğrenmeye 

başlarlar. Çocuklar bir öğrenme ortamı olmadan günlük yaşantılarında, informal olarak mantıklı 

düşünme yoluyla problem çözebilirler. Örneğin: Yumurtadan ne kadar civciv çıktığını 

hesaplayarak, ağaçta açan çiçekleri sayarak, kendi yaşını diğer çocuklarla karşılaştırarak kendi 

kendine çevre ile etkileşimi sonucu ve yetişkinleri taklit ederek matematiksel bilgiler öğrenebilir. 

Bu ilk tecrübeler daha sonraları okulda öğrenilecek olan formal matematiğin de temelini 

oluşturmaktadır. Okulda verilen formal matematiğin çocuğun düşünce düzeyine uyum sağlaması 

ve çeşitli problemler yaşanmaması için okul öncesi dönemde kazanılan informal bilgiler son 

derece önem taşımaktadır (Güven, 1999, s:72; Aktaş, 2002, s:9). 

Çocuk küçük yaşlarda erkek ve kız kardeşlerinin yaşı, ev numarası, üç tekerlekli bisiklet, 

birçok kitap, birkaç lira ve ev telefon numarasını bilir. Annesinin keke iki yumurta ve bir fincan 

şeker koymasını izler, sevdiği bir içeceğin yarısını bir bardağa döker, televizyondan saatin kaç 

olduğunu duyar. Az-çok, uzun-kısa, boş-dolu gibi ilişkileri görerek öğrenmektedir. Matematik 

kavram geliştirmeye yöneliktir ve temeli çocukların günlük yaşadıkları deneyimlerdir. Model 

oluşturma, gözlem yapma, ölçme, kıyaslama, aynı ve farklı olanı bulma, eşleştirme yapma gibi 

etkinlikler matematiksel kavramların gelişmesine yardımcı olur (Dere ve Ömeroğlu, 2001, s:7). 

Matematiksel kavramlar çocuğun sayılar, geometrik şekiller, ölçme, zaman, para gibi 

kavramlar ve dile ilişkin kavramları kazanıp kullanmaları ve bu bunun sonucunda edindiği 

bilgileri güncel yaşama aktarabilmesini içermektedir. Çocuklar kavramları tanıma, adlandırma, 

eşleştirme, sıraya koyma, gruplama, ayırt etme aşamalarına göre öğrenirler (Dere ve Ömeroğlu, 

2001, ss:7–8). 
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Tanıma: Çocuklar önce şekilleri tanır. Çocuk bir kavramı öğrenmeye başladığını onu 

tanıyarak gösterir. Örneğin; “Bana bardağı göster.” denildiğinde çocuğun bardağı göstermesi 

gibi. 

Adlandırma: Çocuğun gösterilen şeklin adını söylemesi, yani şekli adlandırmasıdır. Bir 

üçgen şekli gösterilip ne olduğu sorulduğunda “üçgen” demesi gibi. 

Eşleştirme: Çocuğun kendine gösterilen şeklin benzerini bulmasıdır. Çocuk zaman 

içerisinde varlıkları özelliklerine göre karşılaştırır. Örneğin: çocuğun 8 sayı sembolü ile üzerinde 

sekiz tane armut olan resmin eşit sayıda olduğu ve 2 sayı sembolü üzerinde iki tane armut olan 

resmin farklı olduğunu bilmesi gibi. 

Sıraya Dizme: Çocuklar eşleştirme yaptıktan sonra nesneleri artık büyüklük, tat, renk, 

doku vb. özelliklerine göre sıralamaya başlarlar. Örneğin; kalemleri uzundan kısaya, su içtiği 

bardakları büyükten küçüğe doğru sıralayabilir. 

Gruplama: Çocuklar 4–5 yaşlarına geldiklerinde nesneler arası özellikleri belirli ölçülerde 

anlar ve basit düzeyde de olsa nesne, olay ve resimleri renk, biçim, boyut, yüzey, şekil vb. 

özelliklerine göre gruplayabilirler. 

Ayırt Etme: Çocuklar 5 yaş civarında benzer nesneleri birbirinden ayıran özellikleriyle 

ayırt etmeye başlarlar (Dere, 2000, ss:6–7; Güven, 2000, ss:85–86). 

Yukarıda açıklanan bu kavramlar çocukta sayı kavramının, şekil kavramının, alan ve 

mekân kavramının, ölçme kavramının ve zaman kavramının öğrenilmesinde büyük öneme 

sahiplerdir. Bu kavramların öğrenilmesi ilköğretimde büyük öneme sahiptir. Bu kavramları şu 

şekilde açıklayabiliriz. 

2.3.2.1. Şekil Kavramı 

Şekiller, çevredeki nesneleri biçimsel olarak algılamamızı ve ayırt edebilmemizi sağlar 

(Ergün, 2003, s:22). Çevremizdeki her nesnenin bir şekli vardır ve çocuklar daha okul öncesi 

eğitim kurumlarına başlamadan şekillerle ilgili pek çok informal deneyime sahip olabilirler 

(Aktaş, 2002, s:80). 

Şekil ve büyüklüğün algılanması erken yaşlarda başlar. Bebeğin oyun aktivitelerinin 

çoğunluğunu şekil bilgisi oluşturur. Bebek ellerini ve ağzını kullanarak hissetme yolu ile şekil 
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bilgisi edinir, bazı şekillerin yuvarlanabileceğini, bazılarının da aynı şekle sahip olduğunu 

öğrenir.2–2,5 yaşlarında ise çocuklar, dirsek ve el becerisi küçük kas motor gelişmesiyle zikzak, 

eğri ve dairesel çizgilerle kalın bir yumak oluşturan karalamalar yaparlar (Dere, 2000, s:10). 

Okul öncesi dönemde çocuklar geometrik şekilleri bir bütün olarak tanıma ve adlandırma 

düzeyindedirler. Şekillerin özelliklerini analiz edemezler. İşlem öncesi dönemin sonlarına doğru 

çocuklar, temel geometrik şekillerin isimlerini öğrenirler. Çocukların geometrik şekilleri 

tanıması çizimlerinden daha önce gelişir. Bu dönemde çocuklar önce daire, kare ve üçgeni, daha 

sonra dikdörtgeni ve elipsi öğrenirler. Ancak bazı şekilleri birbirine karıştırabilirler. 4–7 yaşları 

arasında çocuklar küpü kareden ayırabilirler, ancak onlardan bir küp yapmaları istendiğinde kare 

şeklini çizebilirler (Aktaş, 2002, s:80). 

2.3.2.2. Zaman Kavramı 

Zaman ölçümü, saati okuma, söylenen bir zaman biriminin büyüklüğünü kavrama ve 

okunan zaman ölçüsünün neyi anlattığını kavramayı içermektedir. Zaman hareketle bağlantılı 

olarak akıcılığı, tersine çevrilemez oluşu ve açık bir şeklinin olmaması yani görülmez ve 

duyulmaz olması nedeniyle çocuklar tarafından kazanılması zor bir kavramdır (Aktaş, 2002, 

s:99). 

Küçük çocukların sınırlı bir zaman kavramı vardır ve genelde zamanla ilgili anlayışları 

günlük etkinlikler çerçevesinde oluşmaktadır. Birbuçuk-iki yaşlarında çocuk yakın geçmiş ve 

gelecek zamanı büyükleri taklit ederek kullanabilir. Örneğin, baba gitti, kardeş geldi, anne 

gelecek gibi. Yaklaşık olarak üç yaş civarında geçmiş ve gelecekle ilgili sözcükleri anlamaya 

çalışırlar. 18–48 aylar arasında ilk olarak “şimdi” yi, sonra 30 ay civarında “geleceği” en son 

olarak da “geçmişi” belirleyecek sözcükleri kullanır. Zaman diliminin somut nesneler veya 

çocuk için anlamlı olaylarla ilişkilendirilmesi zaman gibi soyut bir kavramın somut bir şekilde 

öğrenilmesini sağlayacaktır (Dere ve Ömeroğlu, 2001, ss:8-9; Ülgen ve Fidan, 1984, s:98). 

Beş-yedi yaşlar arasında çocukların tanıdığı zamansal örüntülerin miktarında bir 

hareketlenme olur. Örneğin; birçok 6–7 yaş çocuğu her biri bir mevsimi betimleyen 4 kart 

verildiğinde bunları mevsimlerin birbirini izleme sırasına sokabilmektedir. 7–8 yaş civarında 

çocuk haftanın günlerini veya yılın aylarını sıralamayı bilir (Arı ve diğerleri, 1994, s:201). 

Çocuk zaman kavramını anlamaya başladığında bazı olaylarla günün belirli zamanları 

arasında ilişki kurmaya başlar. Okula gitme, öğle yemeği, oyun saati gibi. Zaman kavramı 
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gelişirken çocuk önce saatleri öğrenir, sonra onun daha küçük kısımlarını; yarım saat, çeyrek saat 

gibi. Bir anaokulu çocuğu haftanın ilk ve son günlerinin adlarını öğrenebilir ancak, hafta 

ortasındaki günleri karıştırır. Saate bakarak anlama genellikle ilköğretim çağında başlar fakat 

okul öncesi dönemde de saate bakmayı öğrenen çocuklar olabilir (Ülgen ve Fidan, 1984, s:98). 

2.3.2.3. Uzay (Mekân) Kavramı 

Mekân kavramı, mekân ve mekânın kullanımı ile açıklanmaktadır. Mekân, altında, 

üstünde, içinde, dışında, en üstte, en altta, yukarıda, aşağıda, yanında, arasında, kenarında, uzak, 

yakın gibi sözcüklerle ifade edilir (Ergün, 2003, s:23). 

Çocuklarda uzaysal mekânın algılanması çok erken yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Ancak bu 

durum çocuk için ayırt etme işleminden daha karmaşık bir işlemdir. Yön duygusu ve uzaysal 

algının gelişiminde dokunma, görme, işitme ve koklama gibi algı gelişimleri çok önemlidir. 

Bebekler uzayı ilk olarak devamlı bir bütün olarak algılamaktadırlar. Ancak uzayda hareket eden 

bir nesneyi takip etme yeteneği çocuklarda sürekli gelişmektedir. Çocukların mekâna gerçek 

anlamda hâkimiyetleri, onların yürümeye başlamalarıyla olmaktadır. Çocuklar bu sayede bir 

yerden bir yere hareket ederken bir nesnenin diğer nesneye uzaklığını öğrenmektedirler (Aktaş, 

2002, s:88). 

Bir yaşlarında çocuk, objeler arasındaki ilişkinin farkına varır. Bir cismi yerden alır ve 

ağzına götürür.1–1,5 yaşında bir engelin önünde ya da arkasında olma ilişkisini görür; kendisi ile 

almak istediği oyuncak arasında bir başka obje varsa, onun farkına varır. Engeli iter ve istediği 

objeyi alır. Farklı yönden bakınca objelerin yer değiştirdiğini görür. 1,5–2 yaşlarında, bir objenin 

uzayda yer tuttuğunu anlar. Böylece çocuk günlük yaşantısındaki deneyimleri vasıtasıyla 

nesnelerin uzayda nasıl yer tuttuğunu ve yer değiştiren nesnelerin nasıl görünüş değiştirdiğini 

kavrar (Gülten ve Ülgen, 1984, s:98). 

2.3.2.4. Ölçme ile İlgili Kavramlar 

Ölçme, bir şeyleri karşılaştırmak, miktarlarını belirlemek için kullanılan kavramdır. 

Büyük-küçük, geniş-dar, uzun-kısa, boş-dolu, uzak-yakın, erken-geç vb. sözcükler ise ölçüm 

yapmak için kullanılmaktadır. 

Çocukluktan itibaren ölçme kavramı beş aşamada gerçekleşmektedir: 
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1. Evre: Çevresindekileri taklit ederek kendince ölçümler yapma. 

2. Evre: Nesnelerin özellikleri arasında karşılaştırmalar yapma. 

3. Evre: Kendince ölçüm birimleri kullanma.  

4. Evre: 5–6 yaşlarına geldiğinde yetişkinlerin kullandıkları standart birimleri kullanma. 

5. Evre: Standart birimleri kullanma. Çocuk ancak ilköğretime başladığında bu evreye 

ulaşır (Dinçer ve Ulutaş, 1999, s:8). 

Okul öncesi dönemde çocukların çoğu sayı, ağırlık, hacim, alan, uzunluk korunum ile ilgili 

kavramları henüz kazanmamışlardır. Bu nedenle ölçümleri anlama konusunda yetersizdirler. 

Ancak okul öncesinde ölçümlerin öğretilmesinde amaç çocukların standart birimlerle ölçüm 

yapmaları ve bir problemi çözmeleri değil, ölçme hakkında fikir sahibi olarak, problem 

durumunda tahmin etmeleri ve akıl yürütebilmeleridir. Zaten okul öncesinde çocuklar ölçümlerle 

ilgili pek çok deneyime sahiptirler. Etkinliklerinde uzunluk, alan, hacim, zaman, ağırlık gibi 

birçok ölçümü kullanmaktadırlar. Bazıları çevrelerindeki insanları gözlemleyerek kütle, uzunluk, 

sıcaklık ve para gibi bazı kavramları öğrenebilmektedir. Çocuklar iki nesneden hangisinin daha 

ağır olduğunu tahmin etmede tartma, iki nesneden hangisinin daha uzun-kısa olduğunu ölçme, 

sınıfta yan yana durarak kendisinden uzun veya kısa olan arkadaşını gösterme gibi birçok 

ölçmeyle ilgili etkinlik yapmaktadırlar (Aktaş, 2002, s:92; Dere ve Ömeroğlu, 2001, s:11). 

2.3.2.5. Sayı Kavramı 

Piaget’ e göre çocuklar 7 yaş civarında somut işlemler dönemine varıncaya kadar sayıları 

anlamlı olarak kullanamazlar. Ona göre çocuğun sayı kavramının gelişmiş olması için çocuğun 

birebir eşleştirme işlemini başarabilmesi ve sayı korunumunu (miktar değişmezliğini) kazanmış 

olması gerekmektedir (Aktaş, 2002, s:46). 

Piaget’ e göre, çocuğun sayı kavramını anlayabilmesi için, daha önce değişmezlik 

kavramını anlamış özümlemiş olması gerekir. Bunun çocuğun sayıyı öğrenmesinden öte bir 

anlamı vardır. Bir küme içerisindeki nesnelerin yerleri ve sıraları ne kadar değiştirilirse 

değiştirilsin, kümedeki nesnelerin sayıca hep aynı kaldığı fikrine sahip olmadığı halde o 

kümedeki nesneleri doğru olarak sayabilir. Piaget’ e göre çocuklar, sayı kavramını geliştirmeden 

önce miktarın değişmezliği ilkesini kavramış olmalıdırlar. Miktarın değişmezliği mantıksal bir 
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işlemdir. Sayı kavramına sahip olabilmek için çocuğun sayıları (1,2,3,… gibi) başka etmenlere 

bağlı olmaksızın değişmeyen birimleri ifade ettiğini anlamış olması gerekir. Örneğin, bir sayısı 

ister bir elmayı, ister bir tavşanı belirtsin, her zaman “bir” dir. Çocuğun sayı kavramını 

anlayabilmesi için, nesneleri benzerliklerine göre ve aralarındaki farklara göre sınıflandırması 

şarttır. Piaget’ e göre normal bir çocuğun sayı kavramını kullanabilmesi altı-buçuk ya da yedi 

yaşlarında başlar. 

Piaget’ in teorisine göre sayı kavramı geliştirilirken çocuktan yapması beklenenler 

şunlardır: 

1. Çocuk önce sayı saymasını öğrenir. Ardı ardına gelen sayıları ezbere söyler, niceliğini 

bilmez. 

2. Görsel algı yoluyla sayıları ve nesneleri eşitlik ve niceliklerine göre birleştirir. 

3. Söylenen sayıları tam nicelik olarak bağdaştırır. 

4. Numaraların tam olarak niceliğini anlar (Ürkün, 1992, ss:25-26). 

Okul öncesi dönemdeki birçok çocuk, 10’a, 50’ye ya da 100’e kadar hatasız sayabilir. 

Fakat bu sayma ezbere saymadır ve bu onların sayı ya da işlem kavramını kazandıklarını 

göstermez. Çünkü ezbere sayma, kişinin ritm öğrenir gibi aynı yolla sayı isimlerini tekrarlayarak 

saymasıdır. Okul öncesi çağda 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 eşleştirme 

kavramını anlamaları ve sayılacak nesnelerin uzaysal düzenlemeleri yani dağılışları nasıl olursa 

olsun miktarın hep aynı kalacağını anlatan sayı korunumunu kazanmaları ile yakından ilgilidir. 

Bu nedenle okul öncesi dönemde çocuklarda temel sayı kavramının kazanılabilmesi için 

öğretmenlerin bol miktarda sınıflama, sıralama ve birebir eşleme çalışmalarına yer vermesi 

gerekmektedir (Arnas Aktaş, 2002, s:14). 

Çocukta sayma ve sayılar ile ilgili kavramların gelişimi: 

Doğal Sayı, Çokluk (Sayısal) ve Denklik Algısı 

Çocuğun ilk tecrübeleri büyük ölçüde onun algısal gelişimine ve nesnelerle ilgili 

tecrübelerine dayanan, miktarla ilgili tecrübelerdir. Çok ve az olanı ayırt etme yeteneği 

üniversaldir. Örneğin, Fildişi Sahilleri ve Batı Afrika’ da okula giden ve gitmeyen çocuklarla 

yapılan bir araştırma sonucuna göre her iki grup da bu konuda eşit derecede performans 
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göstermişlerdir. Çocuklar kaç tane olduğunu saymasalar bile, bir nesne grubunun kapladığı 

alanın büyüklüğünden yola çıkarak diğer gruptan daha çok sayıda olanı sezerler. Küçük bebekler 

bile algısal yolla az ve çok olanı önlerine konulan iki nesne grubuna (gruplar arası fark çok 

olduğunda) bakarak ayırt edebilmektedirler. Daha ileriki yaşlarda ise, gruplar arası fark çok 

azalsada hangi grubun elemanının çok, hangisinin az olduğunu saymadan algısal olarak ayırt 

etmektedirler. Böyle bir beceri onların algısal ayırt edebilirlik düzeyleri ile ilgilidir. Grupların 

sayıları büyüdükçe ve aradaki fark çok az olduğunda karıştırmaktadırlar  (Güven, 2000, ss:44–

45). 

Toplama-Çıkarma Algısı 

Çocuklardaki sayı algısı toplulukların sayıca değişikliğe uğrayacaklarını algılamalarına 

olanak sağlar. Çok küçük yaşlarda bile bir gruba bir obje ilave edildiğinde, yeni objenin veya 

objelerin o grubu “daha çok” hale getirdiğini, bir gruptan bir obje alındığında o grubun daha 

azaldığını sezgisel olarak algılarlar (Güven, 2000, s:46). 

Okul öncesi dönemde çocuğun 2+3+1+1=7 gibi bir denklemi bilmesine gerek yoktur. 

Çocuğun sadece 5+2=7 şeklinde ayırması yeterlidir. Amaç çocukların parça-bütün eşleştirmesi 

yapmasıdır. Bu çalışmalar ileriki yıllar için güçlü temeller oluşturur. Örneğin, öğretmen 

çocuklara yedi boncuk verir ve bunu iki gruba ayırmasını isteyebilir (Aktaş, 2002, s:71). 

Saymadan Bir Kümenin Çokluğunu Söyleme 

Çocukların eğer nesnelerle ilgili yeterli deneyimleri varsa, saymadan da sezgisel olarak kaç 

tane nesne olduğunu söyleyebilmektedirler. Ancak bu durum büyük sayıdaki nesne grupları için 

söz konusu değildir. Küçük çocuklarda ise sadece 1 ile 5 sayıları arasında sınırlıdır (Güven, 

2000, s:46). 

Sayı Korunumu 

Piaget’ e göre çocuklar 7 yaş civarında somut işlemler dönemine varıncaya kadar sayıları 

anlamlı olarak kullanmazlar. Ona göre çocuğun sayı kavramının gelişmiş olması için çocuğun 

birebir eşleştirme işlemini başarabilmesi ve sayı korunumunu (miktar değişmezliği) kazanmış 

olması gerekmektedir. Korunum matematiksel anlamda, nesnelerle yapılan daha önceki 

düzenlemeler yeniden yapıldığında sadece dış görünüşünün değişmesi, diğer özelliklerinin 

değişmemesi demektir. Piaget’ e göre sayı kavramı bir mantık sistemidir ve çocuklar sayı 
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kavramını kazanmadan ve diğer mantıklı düşünme becerileri gelişmeden önce, sayı kavramını 

anlayamazlar ve mantıklı saymayı öğrenemezler (Arnas Aktaş, 2002, s:14). 

2.3.3. Matematik Başarısını Etkileyen Faktörler 

Olgunlaşma ve Hazırbulunuşluk: Olgunlaşma, büyüme ve fonksiyonlarda daha karmaşık 

yapıya doğru ilerleyerek çevresine uyum sağlamasıdır. Çocuğun fiziksel, nörolojik ve zihinsel 

açıdan olgunlaşması, yaşantıları yoluyla kazandığı tecrübeleri, sosyal olgunluğu ve duygusal 

durumu herhangi bir öğrenme için hazır olup olmadığını belirler. Bazı bireyler diğerlerine göre 

daha hızlı olgunlaşmaktadır. Aynı takvim yaşındaki iki çocuk vücut yapısı, zekâsı ve duygusal 

özellikleri itibarı ile oldukça farklı özellikler gösterebilir. Bu nedenle, olgunlaşma insan 

gelişiminin sınırlarını, dolayısıyla bilişsel gelişimin sınırlarını belirler (Güven, 2000, s:56; 

Selçuk, 2001, s:80). 

Hazıroluş ise olgunlaşmayı ve öğrenmeyi içine alan bir kavramdır. Çocuğun herhangi bir 

duygusal zorluğa uğramadan, kolayca ve yeterli bir şekilde öğrenebileceği dönemdir. Çocuğa 

verilen cesaret ve fırsatlar çocuğun olgunlaşmasının ve gelişiminin çok önünde ise bozucu etki 

yaratabilir. Örneğin, matematik kavramları öğretilirken bir öğretmen okul öncesi çocuğa henüz 

hazır olmadığı halde sayılarla formal toplama-çıkarma işlemi yaptırıyorsa çocuğu gereksiz yere 

zorlamakta ve stres altına sokmaktadır. Fakat zamanın geldiğini fark ederek öğrenmeye hazır 

çocuğa da toplama-çıkarma işlemlerini hangi düzeyde ve hangi aşamalardan geçerek vereceğini 

de bilmelidir. Çocuk objektif ve sistematik gözlemlenerek, en uygun zamanda en uygun eğitim 

verilmelidir (Güven, 2000, s:56). 

Zekâ: Zekâ, değişik biçimlerde tanımlanmaktadır. Bir tanıma göre zekâ, soyut düşünme 

yeteneğidir. Bu tanımdan sayılar ve sözcükler gibi simgelerle düşünme yeteneği anlaşılır. Diğer 

tanımlarda da zekâ: “Problem çözme yeteneği”, “Yaşam koşullarına uyabilme gücü” olarak 

tanımlandığı gibi, öğrenme gücü, genel yetenek, akademik yetenek diye tanımlayanlar vardır. 

Tüm bu tanımlar dikkate alınınca zekânın, insanın çevresine başarıyla uyumunu gerçekleştiren 

zihinsel ve genel bir yetenek olduğu söylenebilir (Ercan, 2000, s:34). 

Zekâ ile öğrenme arasında yüksek bir ilişki olduğu bilinmektedir. Zeki çocuklar daha hızlı 

öğrenirler (Arı, 2005, s:215). Zeki insan ile az zeki insanın bütünü kavraması bir değildir. İnsan 

yetenekleri oranında karşılaştığı sorunu, öğreneceği alanı bütünü ile görebilir, parçalarını 
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ayırabilir, yeniden kurabilir. Bu yüzden öğrenme insanın zekâsına göredir (Başaran, 1983, 

s:130). 

Sağlık: Çocukların sağlıklı duyulara sahip olması öğrenmeyi önemli ölçüde etkiler. 

Özellikle görme ve işitme ile ilgili problemleri, onların tüm gelişim alanlarını olduğu gibi, 

matematikle ilgili becerilerini, algılamalarını da olumsuz etkiler. Çocuklarda öğrenme 

güçlüklerinin temelinde duyu organlarının fizyolojisi ve organizasyonunda yetersizlik olup 

olmadığı düşünülmelidir. Başka deyişle duyu organlarında yetersizlik çocuklarda öğrenmeyi 

önemli ölçüde güçleştirir (Güven, 2000, s:58). 

Yaş, Gelişim Düzeyi ve Bireysel Ayrılıklar: Çocuklarda gelişim süreklidir. Bu süreklilik 

hem zihinsel hem de fizyolojik gelişiminde görülür. Ancak bazı yaşlarda biri daha hızlı, diğeri 

biraz daha yavaş olur. Her yaşın kendine özgü gelişim özellikleri vardır ve her çocuk ayrı bir 

hızla gelişir. En hızlı gelişim 0–10 yaş arasındadır. Eğitim-öğretim çalışmalarının başarılı olması 

için eğitim programlarının bu programa dayalı uygulama tasarımlarının çocukların gelişim 

düzeylerine göre düzenlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi gerekir (Ercan, 2000, s:55). 

Çevre: çocuğun yaşadığı ev ve okul ortamındaki koşullar onun öğrenmesi ve yeteneklerini 

ortaya koyması ile yakından ilişkilidir. Örneğin; çocuğun bağımsız çalışacağı bir odasının 

olmayışı, ev donanımının yeterli olmaması (çalışma masasının, sandalyesinin olmaması gibi) 

öğrenmeyi etkiler. Aynı şekilde okul sıralarının ergonomik olmayışı, karanlık ve havasız 

ortamlar, eğitim materyallerinin yetersizliği de son derece etkili ve önemlidir. Güven (1997) 

yaptığı bir araştırmasında düşük sosyo–ekonomik düzeyden gelen çocukların matematik yeteneği 

puanlarının anlamlı derecede orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklardan daha 

düşük çıktığını bulmuştur. Aynı araştırma sonucu, çocuğun evde ayrı bir çalışma odasının 

olmasının matematik yeteneği puanlarını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Ayrıca anne-

babaların eğitim düzeyi, disiplin anlayışı, matematik konusundaki görüşleri, eğitime katılımı 

çocukların matematik performanslarını önemli ölçüde etkilemektedir (Güven, 2000, ss:59–60). 

Cinsiyet, Kendilik Algısı ve Özgüven: Güven (1997), Erken Matematik Yeteneği Testi–2 

ve yine Güven (2000), Sezgisel Matematik Yeteneği Testi’ nin geçerlik ve güvenirlik 

çalışmalarında matematik yeteneklerinde cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Çepoğlu (1994) tarafından geliştirilen ve 5–6 yaşları arasındaki çocukların okula başlarken sahip 

oldukları sayı ile ilgili kavramları ölçmeyi amaçlayan Sayı Kavramları Testi’ nin geçerlik ve 

güvenirlik çalışmalarında da kız ve erkek çocuklar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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Araştırmalar her ne kadar kızlar ve erkekler arasında doğuştan getirilen yetenekler 

açısından bir farklılık görmemişlerse de; kızlar kendilerini dil ve sosyal bilimlerde, erkekler ise 

kendilerini matematik ve fen alanında daha başarılı görmektedirler. Stipek ve Gralinski (1991) 

de araştırmalarında kızların matematikte başarılı olma konusunda erkeklerden daha düşük 

beklentiye sahip olduklarını ve kendilerini daha az yetenekli gördüklerini gözlemişlerdir. Ancak 

günümüzde bu inanış yavaş yavaş değişmektedir. Kızlarda artık matematiği erkeler kadar iyi 

yapabileceklerine inanmaktadırlar (Güven, 2003, ss:206–207). 

Genel Uyarılmışlık Hali ve Kaygı: Sözel öğrenmede bireyin genel uyarılmışlık 

durumunda olması önem kazanır. Birey tüm ilgisini ve dikkatini öğrenilecek konu üzerinde 

yoğunlaştırmazsa iyi bir öğrenme olmaz. Yani birey hem fizyolojik hem de psikolojik olarak 

öğrenmeye hazır olmalıdır. Duygusal bakımdan gergin olan kişiler de iyi bir öğrenme 

yapamazlar. Kaygı da genel uyarılmışlık hali gibi öğrenmeyle doğrudan ilişkilidir. Kaygının da 

yüksek ve düşük hali öğrenmeyi olumlu veya olumsuz etkiler (Arı, 2005, ss:215–216). 

Matematik korkusu ve kaygısı çocuğun açık-net bir şekilde düşünmesini, bilgiler arasında 

organizasyon sağlamasını, ilişkiler kurmasını güçleştirir ve engeller. Araştırmacılara göre 

matematik kaygısı çocukların matematik alandaki performanslarını önemli ölçüde etkiler. Onlara 

göre matematikte daha fazla başarısızlık daha fazla kaygı; daha fazla kaygı ise daha fazla düşük 

benlik algısı doğurmaktadır (Güven, 2000, s:59). 

2.3.4. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Matematik Eğitimi Verilirken Kullanılan 

Etkinlikler 

Matematiksel kavramlar çocuğun günlük hayatının bir parçasıdır. Örneğin; masadaki 

kaşıkları sayma, bisküvileri paylaşma, para harcama gibi. Okul öncesi çağı çocuğunun okula 

başlarken zengin bir matematik bilgisi vardır, fakat bunların gerçek anlamlarını bilmeyebilir. 

Anaokulunda çocuğa matematiksel kavramlar hakkında bilgiler verilmelidir. Sayılar tanıtılmalı, 

ilişkileri öğretilmeli, geometrik şekiller anlatılmalıdır. Programlardaki gelişim alanlarının içine 

matematiksel kavramlar yerleştirilmelidir. Çocukların kavramları ezberlemesi değil, anlamlarını 

öğrenmesi gerekmektedir. Örneğin; 1’den 10’a kadar saymasını öğrendiğinde bu sayıların ne 

anlama geldiğini de öğrenmelidir. Matematiksel kavramlar basitten zora doğru bir sıra 

izlemelidir (Ürkün, 1992, s:13). 
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Matematik kavramları okul öncesi eğitim programlarının her alanında yer alabilir. Sayılar, 

şekiller, büyüklük-boyutla ilgili kavramlar, sıralama, bağıntı ve ilişkilerle ilgili kavramlar bir 

çocuğun günlük okul yaşantısının öylesine büyük parçalarıdır ki, matematikle ilgili eğitim 

yaşantıları kendiliğinden doğal olarak ortaya çıkmaktadır. Çocukların matematik gelişimini 

desteklemek için uygun matematik etkinliklerin planlanması gerekir. Böyle bir planlamada önce 

somut (gerçek), daha sonra resimli ve son olarak sembolik materyalleri içeren etkinlikler 

önerilmektedir (Metin, 1994, s:75). 

Okul öncesi dönemde matematik eğitimi bilgilerin doğrudan çocuğa aktarılmasına değil, 

çocuğun bunları yaparak ve yaşayarak öğrenmesi temeline dayanmaktadır. Ezbere verilecek bir 

matematik bilgisi, çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlamayacağı gibi aynı zamanda onun 

matematikten uzaklaşmasına da neden olabilir. Oysa bu dönemde önemli olan, çocuğun bilgi 

öğrenmesi değil araştırma, inceleme ve gözlem becerilerini geliştirerek sağlam bilimsel temeller 

oluşturması ve bilimsel düşünme becerisi kazanabilmesidir. Bu nedenle okul öncesi dönemde 

matematik kavramlarının çocuklara nasıl öğretileceği önemli bir konudur. Öğretmen matematiği 

çocuklar için ilgi çekici hale getirmeli ve çocuğun yaşamına eğlenceli bir etkinlik olarak 

sokmalıdır. Öğretmenin görevi uyarıcı bir çevre hazırlamak ve problemin çözümünde çocuk 

gereksinim duyduğu anda ona rehberlik etmektir (Arnas Aktaş, 2005, s:20). 

2.3.4.1. Serbest Zaman Etkinlikleri 

Okul öncesi eğitim kurumu öğretmeni serbest oyun saatini matematik eğitiminin kaynağı 

olarak değerlendirebilir. Serbest oyun saatinde öğretmen, çocukların matematikle ilgili ne 

yaptıklarını ve matematikle ilgili kavramları nasıl adlandırdıklarını gözlemleyebilmesi açısından 

oldukça iyi fırsatlar sağlamaktadır (Metin, 1994, s:74). 

Okul öncesi eğitim kurumlarında blok köşesinde çeşitli renk ve boyuttaki bloklar, 

çocukların boyut, şekil, uzaklık, ağırlık gibi kavramlarla ilgili deneyimler edinmesini, daha 

büyük, daha küçük gibi matematiksel kavramları öğrenmesini, sayma, eşleştirme, karşılaştırma, 

sınıflama ve gruplama yapabilmesini; nesne uzay ilişkisini anlamasını ve problem çözme 

becerisini kazanmalarına yardımcı olur (Aktaş Arnas, 2002, s:14). Blokları üst üste koyarak 

oynayan çocuk, kaç bloğu üst üste koyarsa yıkılmayan bir duvar elde edeceğine karar verir. 

Farklı kombinasyonlar yapar. Böylece problem çözme becerisi kazanır, yeni çözüm yolları 

üretir, orijinal düşünür ve yeni fikirler üretir. Aynı çocuk oyunda üretici düşünceyi kullanarak 

güven kazanır ve ileride karşılaştığı yeni durumlarda bu düşünceyi uygular (Güven, 1989, s:44). 
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İsabel ve Raines (1991) tarafından yapılan bir çalışmada, bloklarla oynamada sözel 

akıcılık, farklı sözcük adedi kullanmada ve değişik iletişim birimleri kullanmada çocukların 

anlamlı ölçüde başarılı oldukları, blok oyunlarının oynama sürelerinin arttırılmasının çocuğun 

bilişsel gelişimine olumlu etkilerinin olacağı, blok oyunlarında kız-erkek çocuklar arasında 

anlamlı bir farklılığın olmadığı ortaya konmaktadır (Poyraz, 2003, s:38). 

Masa etkinlikleri çocukların yaratıcılık, hayal gücünü kullanabilme ve yorumlama 

becerilerini kazanabilmelerine, küçük-büyük kas, paylaşma, işbirliği, plan yapma gibi becerilerin 

gelişmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda, renk, şekil, boyut kavramlarının 

kazanılmasında ve sınıflama, sayma, korunum, eşleştirme gibi matematiksel becerilerin 

gelişmesini sağladığı için de önemlidir (Dere ve Ömeroğlu, 2001, s:43). 

Boyama, yoğurma, kağıt işleri ve artık materyallerin birlikte kullanıldığı kolaj 

çalışmalarından oluşan sanat etkinlikleri çocukların el becerilerinin ve yaratıcılıklarının 

gelişmesine yardımcı olurken aynı zamanda şekil, karşılaştırma, sınıflandırma, sayma, sıralama, 

eşleme, uzaysal algı gibi matematiksel kavramların gelişmesine de yardımcı olmaktadır. 

Örneğin; öğretmen kesme-yapıştırma yaparken çocuklardan kâğıtların boyutlarını 

karşılaştırmalarını, daha sonrada büyükten küçüğe doğru sıralamalarını isteyebilir. Mobil 

yaparken kullanılan nesneleri saymaları istenebilir. Boya çalışması için hazırlanan su kaplarının 

hangisinde daha fazla su olduğu sorulabilir. Çocuklardan etkinlikler tamamlandığında yaptıkları 

işlemleri sırasıyla baştan sona ya da sondan başa doğru anlatmaları istenebilir (Arnas Aktaş, 

2005, s:22).                 

2.3.4.2. Türkçe-Dil Etkinlikleri 

Matematik kavramları okul öncesi eğitim programlarının her alanında yer alabilir. Sayılar, 

şekiller, büyüklük-boyutla ilgili kavramlar, sıralama, bağıntı ve ilişkilerle ilgili kavramlar bir 

çocuğun günlük okul yaşantısının öylesine büyük parçalarıdır ki, matematikle ilgili eğitim 

yaşantıları doğal olarak kendiliğinden ortaya çıkmaktadır (Metin, 1994, s:75). 

Hepimiz hikâyelerle, masallarla büyüdük. Acaba Pamuk Prenses ve Yedi Cüce, Üç Ayı 

Kardeş, Padişahın Üç Kızı, Çizmeli Kedi ve diğer tüm güzel masalların bize ne kadar çok 

matematiksel kavramı öğrettiğini hiç düşündünüz mü? Evdeki ya da okuldaki herhangi bir 

hikâye kitabını alıp göz gezdirdiğimizde, içerisinde sayılar, uzunluk, büyüklük, hacim, zaman 

gibi pek çok kavramın fark ettirilmeden verildiği görülecektir. Bu nedenle hikayelerin 
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bütünlüğünü bozmamak koşuluyla çocuklara bol bol hikaye kitabı okunması, hikayelerde geçen 

matematik kavramlarının çocuklarla tartışılması çocukların çeşitli matematiksel kavramları 

kazanmasında son derecede öğretici olacaktır (Güven, 2000, s:89). 

Şiir, fıkra, bilmece, tekerleme, parmak oyun ve öykü okuma\anlatma gibi dil etkinlikleri 

birçok matematik kavramını barındırır. Örneğin; Dalda Duran Beş Kuş, Yeşil Taksi, On Parmak 

gibi parmak oyunları; Ben Artık Büyüdüm, Lunaparkın Sihirli Dünyası vb. öyküler bu 

etkinlikleri yapmak için en güzel örneklerdir. Dil etkinlikleri büyük-küçük, uzun-kısa, yüksek-

alçak, gece-gündüz, aşağı-yukarı, içinde-dışında, önünde-arkasında, yarım-bütün, başlangıç-son 

gibi kavramları içerir. Öğretmen dil etkinliklerini yaparken çocukların dikkatlerini bu kavramlara 

çekmeli ve bunlar hakkında sorular sorarak, onların düşünmelerini ve konuşmalarını sağlamalıdır 

(Arnas Aktaş, 2005, s:21). 

Eğitici drama; rol oynama, pandomim, öykü canlandırma, kukla draması gibi farklı 

teknikler içerir. Öğretmenler bu tekniklerden yararlanarak da matematik kavramlarını verme ve 

vurgulama şansı bulurlar (Güven, 2000, s:90). 

2.3.4.3. Oyun Etkinlikleri 

Çocuk çevresi ve toplumun birçok niteliğini, gerçeklerini oyun yolu ile öğrenir. Oyun 

sırasında çocuğun duyuları çok iyi çalışır, hareket becerileri zekâ ve mantık yürütme, merak, 

anlama ve becerileri gelişir. Oyun oynayan çocuk hem oyuncaklarıyla hem de diğer çocuklarla 

sürekli olarak sözel alış veriş yapar. Oyun yolu ile çocuğun sözcük dağarcığı gelişmektedir. 

Dolayısıyla çocuk düzgün cümle kurma, rahat konuşma ve düşüncelerini açıklama alışkanlığı 

kazanmakta, yeni bilgi ve deneyimler edinmekte, nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları 

kavramaya başlayarak, düşünme, algılama, kavrama ve imgelem gibi, zihin gücü gerektiren 

soyut yeteneklerini geliştirmektedir (Poyraz, 2003, ss:37–38). 

Oyun, çocuklar için keşfetme, öğrenme, kendini ifade etme demektir. Oyun çocukların 

çevresiyle ilişki kurmasına, duygu ve düşüncelerini yansıtmasına yarayan bir araçtır. Çocuk oyun 

oynayarak öğrenir. Oyun oynarken aktif olarak oyuna katılır ve bu sırada; heyecanlanır, dikkatini 

yoğunlaştırır, başkalarıyla işbirliğine girer. Bazı oyunlar çocuğu hızlı düşünmeye iter. Bu hızlı 

düşünme sürecinde sezgilerini de kullanır. Oyun sırasında sezgilerinin doğru ve yanlışlığını 

deneme şansı olur ve hemen geribildirim alır (Aktaş, 2002, s:19; Güven, 2000, s:91). 
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Oyun, birçok çocuk için oldukça güçlü bir motivatördür. Böylece oyun; motive edici, 

ilgileri uyandırıcı fırsatlar sağlayan bir konumda olup öğrenme için çok etkili bir araç olarak 

kullanılabilir. Oyun sırasında çocuklar yaparak öğrenirler. Çocuklar oyun sırasında pasif seyirci 

değillerdir. Aktif, çevrelerini araştıran keşfeden durumdadırlar (Güven, 1989, ss:44–45). 

Çocuklar günlük oyunları sırasında matematikle ilgili pek çok kavram ve terminolojiyi 

öğrenirler. Okul öncesi dönemdeki bir grup oyun oynayan çocuk gözlendiğinde: “Onun daha çok 

var. Bunlar benim sayılarım. Eda’nın yarısından daha çok var. Ben senden büyüğüm, çünkü ben 

5 yaşındayım. Bana yuvarlak olanı ver.” Gibi ifadeleri duymak mümkündür (Metin, 1994, s:74). 

Bahçede arkadaşları ile taş, toprak, kum ve çamurla, yaratıcı bir şekilde hayali yemekler 

yaparak, kaleler inşaa ederek vb. oynayan çocuklar sembolik düzeyde düşünme fırsatını bulurlar. 

Oyun sırasında sembolik düşünce gelişir ve çocuklar bunları yaşantıları yolu ile manipule ederek 

ilerideki akademik öğrenmelerinin temeli atılır (Güven, 1989, s:41). 

Oyun, çocuğa problemleri tanıma ve çözme imkânı sunar, çocuğun bakarak dokunarak ve 

hareket ederek etrafını araştırmasını sağlar. Aritmetiksel sembolizmi tanıma, sözlü dil, erken 

okuma gibi becerilerin gelişmesine yardımcı olur. Oyunlarla çocuklar, sayı sayma ve setlerin 

oranlanması için uygun fırsatlar bulurlar. Nesneleri saklama ve bulma oyunu, gruplama, toplama 

ve çıkartmayı sağlar. Kum havuzunda kovaları doldurup boşaltan çocuklar, hacim ölçümündeki 

bağlantıları tecrübe etmektedir. Bir çocuk, kovasını doldurabilmek için kaç kaşık dolusu kum 

koyması gerektiğini saymaktadır. Bu da matematiksel bağıntıların gelişmesini sağlar (Dere ve 

Ömeroğlu, 2001, ss:45–46). 

2.3.4.4. Fen ve Doğa Çalışmaları 

Fen ve doğayla ilgili etkinlikler çocukların çevrelerindeki nesnelerin özellikleri, şekilleri, 

boyutları ve ölçüleri gibi kavramlarla nesnelerin benzerliklerini ve farklılıklarını temel alan 

konuları öğrenmelerini sağlar (Arnas Aktaş, 2005, s:21). 

Fen ve doğa çalışmalarıyla matematik, bahçedeki meyve tanelerini araştırma, toplama ve 

bu meyve tanelerini sayma, elinde kaç tohum olduğunu hatırlama ve arkadaşlarınınkiyle 

karşılaştırma, çiçeklerin boylarını ölçme gibi etkinliklerle verilebilir. Çocuklar bahçede çiçekleri 

birbiriyle karşılaştırabilirler. Öğretmen “Hangi çiçek en büyük? , hangisi en küçük?  gibi sorular 

sorabilir (Dere ve Ömeroğlu, 2001, s:44). 
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Sonbaharda öğretmen ve çocuklar tohumlar ve yapraklar toplarlar. Fen alanı ile ilgili olan 

bu çalışma, çocuklara doğayı tanıma, zıtlıkları öğrenme, karşılaştırma imkânları verir. 

Çocukların kendi çevrelerinden oyun yolu ile keşfettikleri anlamlı materyaller; önemli 

kavramların kazanılmasını ve geliştirilmesini sağlar (Güven, 1989, s:41). 

Küçük çocuklarla fen deneyleri yaparken, çocuklara farkında olmadan pek çok matematik 

kavramı verilmektedir. Çoğu zaman bir deney ortamında sayılar, büyüklük, miktar, ağırlık, 

uzunluk, zaman gibi kavramların kullanılması zorunlu olmaktadır. Bu tür fırsatlar 

değerlendirilerek matematiksel kavramların vurgulanması yerinde bir tutum olacaktır (Güven, 

2000, s:93). 

Örneğin; bir bitkinin filizlenmesi deneyi yapılırken büyümeyi gözlemleyen çocuklar 

çiçeklerin bir günde ne kadar büyüdüğünü düşünürken ölçme; hangi çiçeklerin daha fazla 

büyüdüğünü düşünürken karşılaştırma; çiçeklerin tomurcuklarını sayarken sayma; saksıların 

bulundukları yer hakkında konuşurken uzaysal algı; çiçekleri boylarına göre ayırırken sıralama 

gibi matematik kavramlarını kullanırlar. Çocuklar hava grafiği hazırlarken sayı, ölçme, sıralama 

ve karşılaştırma kavramlarını; batan-yüzen nesneleri incelerken karşılaştırma ve sınıflandırma 

becerilerini kullanır. Bir doğa gezisi sonrasında toplanan bitkiler, hayvanlar, taşlar, böcekler, 

yapraklar ve canlı-cansız bütün nesneleri karşılaştırabilir ve sınıflandırma çalışmaları yapabilirler 

(Arnas Aktaş, 2005, ss:21–22). 

2.3.4.5. Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları 

Çocuklar annelerinin kucağına oturup resimli bir kitaba bakma aşamasına geldiğinde, 

okuma öğrenim sürecide başlamış olur. Çocuk kitap okurken, sayfalar üzerindeki semboller ile 

konuşma arasındaki bağlantıyı anlar. Okuma-yazma çalışmaları, çocukların yetişkinlerle bir 

arada bulunup fikir alış-verişi yapmalarını, bağımsız, atik, meraklı ve kendi becerilerine 

güvenmelerini amaçlar (Dere ve Ömeroğlu, 2001, ss:46–47). 

Çocuklar kültürlerindeki yazı yazma sisteminde yazı yazma, çizme gibi şeylerle tanışır. 

Okuma yazma çocukların gerçekçi kullanımları ile gelişir. Çocuklar, taklit yoluyla gerçek yazma 

etkinliklerine ısınmış olur. Okumanın gelişmesi için yüksek sesle kitap okunabilir. Yüksek sesle 

kitap okuma sırasında paylaştığı kitapların farklı görüşleriyle aktif bir şekilde meşgul olan çocuk, 

dil ve okuma yazmanın birçok boyutlarını araştırması için uygun fırsatlar bulur (Dere, 2000, 

s:19). 
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2.3.4.6. Müzik Etkinlikleri 

Müzik etkinlikleri temel matematik becerilerini desteklemek için çocuklara uygun 

olanaklar sağlar. Müzik etkinlikleri yoluyla çocukların matematik dilini kullanmaları 

desteklenerek, matematiksel düşünme becerileri gelişebilir. Müzikli oyunlar, parmak oyunları ve 

ritim çalışmaları temel matematik kavramlarının öğretimi için uygun olanaklardır. Sayı, şekil, 

zaman, uzaysal kavramlar, bire bir eşleştirme, sıralama gibi pek çok matematik kavramı şarkı ve 

ritmik oyunla öğretilebilir (Arnas Aktaş, 2005, s:21). 

Öğretmen müzik çalışmaları sırasında; sesli-sessiz sesler, hızlı-yavaş vuruşlar, yüksek 

alçak ritmler, uzun-kısa melodiler ile karşılaştırma etkinlikleri yapabilir. Enstrümanlarla yüksek-

alçak ses, hızlı-yavaş vuruş yapma çalışmaları yapılabilir. Çocukların isimleri ritm çalışmasında 

kullanılabilir. Örneğin, Ahmet için iki kere el çırpılırken Kamuran için üç kere el çırpılır. El 

çırpma yerine ayakları yere vurma, yürüme veya her heceye farklı hareket yapılabilir. Sesler, 

doğadaki, evdeki, okuldaki sesler veya taşıt sesleri, elektrikli aletlerin sesleri, insan sesleri, 

hayvan sesleri olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca içerisinde matematik kavramı bulunan birçok 

şarkı vardır. Bunların kullanılması bazı kavramların öğretilmesini kolaylaştırabilir. Örneğin, “10 

Yeşil Şişe” şarkısı geriye sayma ve çıkarma işleminin öğretilmesi için kullanılabilecek bir 

şarkıdır. Bu şarkı ile çocuklar geriye sayma ve çıkarma işlemini somut olarak görebilirler (Aktaş, 

2002, ss:19–20). 

2.4. İlgili Araştırmalar 

Tuğrul (1992), yaptığı araştırmasında anaokulu eğitimi alan ve almayan çocukların ilkokul 

birinci sınıftaki akademik başarı ve ruhsal uyum davranışlarını incelemeyi amaçlamıştır. 

Araştırmaya ilk yıl 270 anaokulu eğitimi alan çocukla başlamış, ikinci yıl bu çocuklara 230 

anaokulu eğitimi almayan çocuğu da ekleyerek toplam 500 çocukla araştırmasını 

sürdürmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; anaokulu eğitimi alarak 

ilkokula başlayan çocuklar, anaokulu eğitimi almayan çocuklara göre akademik olarak daha 

başarılı bulunmuşlardır. Anaokuluna devam etme süresi de akademik başarı üzerinde önemli 

farklılık yaratmaktadır. Çocukların ilkokul birinci sınıftaki okuma-yazma, genel matematik, 

genel Türkçe ve genel akademik başarı puanları bakımından anaokulu eğitimi alanlar lehine 

anlamlı bir farklılık bulunurken, cinsiyetler arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır. 
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Ürkün (1992)’de, okul öncesi dönemde 4–5 yaşlardaki çocuklara uygulanan destekleyici 

matematiksel kavramlara dayalı eğitim modelinin yaşa ve cinsiyete bağlı olarak farklılık gösterip 

göstermemesini araştırmak amacıyla yaptığı çalışmada, 20 çocuk deney ve 20 çocuk kontrol 

grubu olmak üzere toplam 40 çocuk örneklem grubu olarak seçilmiştir. Yapılan araştırma 

deneysel bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan eğitim programında, biçim, renk, 

büyüklük, sıralama, benzerlik, eşleştirme, yapı, mantıksal hüküm verme, matrisler, sayılar, 

tümevarım, tümdengelim, parçalarla oynayalım kavramları verilmiştir. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda deney grubunun aldığı puanlar, kontrol grubuna oranla daha anlamlı 

bulunmuştur. Beş yaşındaki çocukların başarısı dört yaştakilerden daha fazla olmuştur. Yaş 

faktörü önemliyken, cinsiyet faktörü önemsiz bulunmuştur. 

Bumin (1993)’ de başka bir araştırmada anaokulu eğitimi alan ve almayan 61–72 aylık 

çocukların cinsiyetlerine göre sayı kavramlarındaki başarı düzeylerini incelemiştir. 40 erkek, 40 

kız toplam 80 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın ilk aşamasında, en 

az bir yıl anaokuluna devam eden 40 çocuğa sayı kavramları testi uygulanmıştır. İkinci aşamada 

ise anaokuluna yeni başlayan ve daha önce hiç anaokulu deneyimi olmayan 40 çocuğa aynı test 

uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, okul öncesinde alınan eğitimin çocukların sayı 

kavramları testindeki başarılarını etkilediği ve test bitirme süreleri ile test yönergesini 

algılamalarını da etkilediği bulunmuştur. Anaokulu eğitimi alan kızlar bu eğitimi almayan 

kızlardan, anaokulu eğitimi alan erkekler ise almayan erkeklerden daha başarılı bulunmuşlardır. 

Karagöllü (1995), anaokulu eğitimi almış ve almamış ilkokul öğrencilerinin cinsiyetlerine 

ve sınıflarına göre okul başarı düzeyleri ile özsaygı düzeylerini incelemiştir. Toplam 1144 

öğrenci çalışma örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; genel olarak 

anaokulu eğitimi almış ve almamış ilkokul öğrencilerinin okul başarı düzeyleri arasında, 

anaokulu eğitimi almış olanlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Anaokulu eğitimi almış olan 

kızlar almamış olan kızlara göre, anaokulu eğitimi almış olan erkeler bu eğitimi almamış olan 

erkelere göre başarı puanları açısından anaokulu eğitimi almış olanlar lehine anlamlı bir fark 

bulunmuştur. 

Başer (1996), anasınıfı eğitimi alan ve almayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 

akademik başarılarını karşılaştırmak amacıyla yaptığı çalışmada, ilköğretim kurumlarının birinci 

sınıflarına devam eden anasınıfına gitmiş 120 öğrenci ve anasınıfına gitmemiş 120 öğrenci 

olmak üzere toplam 240 öğrenciyi araştırmasına dahil etmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 
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anasınıfı eğitimi almanın ilköğretim okullarının birinci sınıfına giden öğrencilerin akademik 

başarılarını arttırdığı tespit edilmiştir. 

Dere (2000)’de, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden alt sosyo-ekonomik 

düzeydeki altı yaş çocuklarına bazı matematik kavramlarını kazandırmada yapılandırılmış ve 

geleneksel yöntemlerin etkililiğini karşılaştırmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda alt 

sosyo-ekonomik düzeydeki altı yaş çocuklarına yapılandırılmış ve geleneksel yöntemle 

geometrik şekil ve sayı kavramı eğitimi vermiş ve hangi yöntemin daha etkili olduğunu 

araştırmıştır. Araştırmaya 30 kız ve 30 erkek olmak üzere toplam 60 çocuk katılmıştır. Çocuklar 

iki deney ve iki kontrol grubuna ayrılmıştır. Deney gruplarına yapılandırılmış ve geleneksel 

yöntemle grup oyunları, okuma-yazma hazırlık çalışmaları ve masa etkinlikleri kullanılarak 

geometrik şekil ve sayı kavramı eğitimi verilmiştir. Kontrol grubuna ise eğitim verilmemiştir. 

Eğitimden önce ve sonra “Geometrik Şekil Kavrama Formu” ve “Piaget’in Sayının Korunumu 

Testi” ön ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, yapılandırılmış yöntem 

uygulanan çocukların geometrik şekil ve sayının korunumu testi puanlarında geleneksel yöntem 

ve kontrol grubundaki çocukların puanlarına oranla daha fazla artış olduğu saptanmıştır. Okuma 

yazmaya hazırlık çalışmalarında yapılandırılmış yöntem uygulanan çocukların, geleneksel 

yöntem uygulanan çocuklardan daha başarılı olduğu belirlenmiştir. 

Micozkadıoğlu (2000)’ da okul öncesi eğitimin çocuğun sosyal yeterliğine ve akademik 

başarısına olan etkisini incelemek amacıyla yaptığı çalışmada; hem kreş deneyimi hem de 

kreşteki kalite ölçüm değişkenlerinin çocukların sosyal yeterlik ve akademik başarısına olan 

etkisini incelemiştir. Araştırma üç aşamadan oluşmuştur. İlk aşamada kreşe devam eden 6 

yaşında toplam 101 çocuk kreş öğretmenleri ve arkadaşları tarafından değerlendirilmiştir. İkinci 

aşamada aynı çocuklar ilkokul birinci sınıfın ilk döneminin sonuna kadar izlenmiş ve bu 

dönemdeki sosyal yeterlik ve akademik başarıları öğretmenleri tarafından değerlendirilmiştir. 

Üçüncü aşamada ise bu örneklem kreşe hiç gitmemiş 86 kişilik başka bir örneklemle 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre kreşteki grup büyüklüğü, müfredat programının uygunluğu ve 

kreşe devam süresi kreşteki çocukların sosyal yeterliğini olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca 

kreşteki müfredat programının uygunluğu, çocuk başına düşen alan miktarı ve öğretmenlerin 

eğitim düzeylerinin de kreşe giden ilkokul çocuklarının akademik başarılarını da olumlu yönde 

etkilediği bulunmuştur. 

Cömert (2000)’in, okul öncesi eğitim programlarında uygulanan Türkçe dil faaliyetlerinin 

ilköğretim Türkçe dersi okuma-anlamaya etkisini incelemek amacıyla yaptığı araştırmasında, 39 
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okul öncesi öğretmeni, 2. sınıflardan 206 öğrenci, 5. sınıflardan 218 öğrenci araştırmanın 

örneklemini oluşturmuştur. Her sınıf düzeyinde öğrenciler okul öncesi eğitimden gelen ve 

gelmeyen olarak ikiye ayrılmıştır. Okul öncesi Türkçe dil faaliyetlerinin ilköğretim I. kademe 2. 

ve 5. sınıf Türkçe okuma-anlama başarısına etkisine ilişkin olarak, bu sınıflarda okul öncesi 

eğitimden gelmiş ve gelmemiş öğrencilerin Türkçe dersi okuma-anlama başarıları arasında 

anlamlı fark bulunmuştur. Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan Türkçe dil faaliyetlerinin 

ilköğretim Türkçe dersi okuma-anlama başarısına etkisinin okul öncesi eğitimden geçmiş 

öğrenciler lehine bir sonuç verdiği gözlenmiştir. 

Ekinci (2001)’ de yapmış olduğu başka bir araştırmada, ilköğretim okullarının birinci 

sınıflarındaki okul öncesi eğitim alan öğrencilerle okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin 

ilköğretim birinci sınıf amaçlarına göre bilişsel, duyuşsal ve devinimsel gelişimlerini ve ders 

başarıları üzerindeki etkisini araştırmayı ve öğretmen gözlemlerine dayalı olarak karşılaştırmayı 

hedeflemiştir. Gaziantep il merkezinde 41 resmi, 4 özel ilköğretim okulunda bulunan toplam 97 

ilköğretim okulu birinci sınıf öğretmenine, araştırmacı tarafından geliştirilen gözlem formu 

uygulanmıştır. İki grup öğrenciyi karşılaştırıp aradaki farkı belirlemeye yönelik olarak da gözlem 

formu geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; ilköğretim birinci sınıflardaki okul öncesi 

eğitim almış çocuklar, okul öncesi eğitim almamış olan çocuklardan, zihinsel, sosyal, duygusal, 

fiziksel gelişim, beceriler ve sağlık yönlerinden farklıdırlar. Bu farklılıklar okul öncesi eğitim 

almış olan çocukların lehinedir. Ayrıca, bu farklılıkların okul başarısını da büyük ölçüde 

etkilediği gözlemlenmiştir. Okul öncesi eğitim alan çocukların, almayan çocuklara göre ders 

başarıları da daha yüksek çıkmıştır. 

Ergün (2003), okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin 

matematik yeteneklerini ve matematik başarılarını karşılaştırması ve bu öğrencilerin ikinci 

sınıftaki matematik başarılarının da karşılaştırılması amacı ile yaptığı çalışmada,  matematik 

yeteneklerini belirlemek için 300 öğrenciye Erken Matematik Yeteneği Testi-2’yi uygulamıştır. 

Matematik başarısının belirlenmesinde ise 274 öğrenciye ulaşabilmiştir. Aynı öğrencilerin ikinci 

sınıftaki matematik başarıları da bir sonraki eğitim yılı başında alınmıştır. Ayrıca ilköğretim 

birinci kademede görev yapan 150 sınıf öğretmeninin görüşleri de alınmıştır. Elde edilen 

bulgular doğrultusunda, okul öncesi eğitim alan öğrenciler matematik yetenek ve matematik 

başarıları yönünden almayanlara göre daha başarılı çıkmıştır. Okul öncesi eğitim alma süresi 

uzadıkça matematik başarı ve matematik yeteneği puanlarının arttığı gözlenmiştir. Okul öncesine 

devam eden öğrencilerin devam ettikleri kurumun statüsüne göre matematik yetenek ve 
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matematik başarıları arasında fark bulunamamıştır. Cinsiyete göre de kız ve erkek öğrenciler 

arasında matematik yetenek ve matematik başarılarında fark saptanmamıştır.  

Taner (2003)’ de başka bir araştırmada, okul öncesi eğitim alan ve almayan farklı sosyo-

ekonomik düzeylerdeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerini cinsiyete göre 

karşılaştırmıştır. Araştırmanın örneklemini 120 kız, 120 erkek öğrenci olmak üzere toplam 240 

öğrenci oluşturmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre okul öncesi eğitim alan 

öğrencilerin dil gelişimlerinin okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre daha iyi olduğu 

saptanmıştır. Orta ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin dil gelişimlerinin alt sosyo-

ekonomik düzeydeki öğrencilere göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. Erkek öğrencilerin dil 

gelişiminin kız öğrencilerden daha iyi olduğu belirlenmiştir. 

Yayla (2003), dil eğitim programının alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden gelen 60–

72 aylar arasındaki çocukların dil gelişimine etkisini incelemek amacıyla yapmış olduğu 

araştırmasında, 40 deney 40 kontrol olmak üzere toplam 80 öğrenciyle çalışmıştır. Deney 

grubunu oluşturan çocuklara 12 hafta süreyle dil eğitim programı uygulanmıştır. Sonuç olarak 

erken çocukluk yıllarında alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden gelen 60–72 aylar arası 

çocuklara uygulanan dil eğitim programının çocukların dil gelişimini olumlu yönde etkilediği 

bulunmuştur. 

Üstün ve Akman (2003)’de yapmış oldukları çalışmada anaokuluna giden ve gitmeyen 3 

yaş çocuklarının kavram gelişimlerini incelemişlerdir. Random yoluyla seçilen çocukların 59’u 

anaokulu eğitimi alan 65’i ise hiç okul öncesi eğitimi almamış olan çocuklardır. Araştırma 

verileri Bracken Temel Kavram Ölçeği uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada anaokuluna giden 

ve gitmeyen çocukların SRC (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 gelişimi arasında fark olduğu bulunmuştur. Okul öncesi eğitimden yararlanan çocukların 

diğer çocuklara göre daha başarılı oldukları görülmüştür. 

Turhan (2004), anasınıfına giden alt sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklara uygulanan 

matematiksel kavramları destekleyici eğitim programının çocukların cümle ve sayı olgunluk 

puanlarına olan etkisini ortaya koymak amacıyla yaptığı çalışmada; matematiksel kavramları 

destekleyici eğitim programının uygulanması sonucunda, çocukların cümle ve sayı olgunluk 

puanlarında artış gösterip göstermediğini araştırmıştır. Araştırmanın örneklemini 20’si kız 20’si 
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erkek olmak üzere toplam 40 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada ön test, son test gruplu araştırma 

deseni içinde çalışılmıştır. Araştırmacı tarafından “Matematiksel Kavramları Destekleyici Eğitim 

Programı” hazırlanmıştır. Bu program çerçevesinde, deney grubu ile haftada iki gün 180’er 

dakikalık eğitim sürdürülmüştür. Kontrol grubuna herhangi bir eğitim verilmemiştir. Araştırma 

sonucunda alt sosyo-ekonomik düzeydeki anasınıfına devam eden çocuklara uygulanan 

Matematiksel Kavramları Destekleyici Eğitim Programının, cümle ve sayı olgunluk puanlarını 

olumlu yönde etkilediği bulunmuştur.   

Yekta (2005)’da yapmış olduğu araştırmasında, okul öncesi eğitimi almış ilköğretim 2. 

kademeye devam eden 7. sınıf öğrencilerinin resim derslerindeki başarılarını belirlemeyi 

amaçlamış, okul öncesi dönemde alınan eğitimin, ilköğretim 2. kademe resim-iş dersi adı altında 

verilen sanat eğitimindeki başarıya olan etkisini saptamaya çalışmıştır. 110 okul öncesi eğitimi 

alan ve 110 okul öncesi eğitimi almayan olmak üzere toplam 220 öğrenci araştırmanın 

örneklemini oluşturmuştur. Oluşturulan okul öncesi eğitimi alan ve almayan gruplardan tesadüfi 

olarak birer renkli resim çalışması alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan gözlem formundaki 

maddelere göre incelenmiş ve aralarında fark olup olmadığı belirlenmiştir. Resimler 

incelendiğinde okul öncesi eğitimi alan grup lehine bir sonuç çıkmıştır. Bu sonuca göre, okul 

öncesi dönemde alınan eğitimin geçen yedi yıllık araya rağmen, ilköğretim 2. kademedeki resim 

dersi başarısında olumlu etkisinin olduğu belirlenmiş                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



 63 

BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve verilerin 

analizi sunulmuştur. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen varolan bir 

durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu 

olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır 

(Karasar,1999, s:77). Araştırmada okul öncesi eğitimi alan ve almayan resmi ilköğretim 

okullarına gitmekte olan birinci sınıf öğrencilerinin cinsiyet, okul öncesi eğitim alma süresi, 

ailenin sosyo ekonomik durumu, anne ve babanın eğitim düzeyi gibi değişkenlere göre 

öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamalarının 

karşılaştırılması yer almaktadır. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2005–2006 eğitim-öğretim yılında Konya ili Milli Eğitim Bakanlığı’  

na bağlı resmi ilköğretim okullarına devam eden öğrenciler ve aileleri oluşturmaktadır. Evrenin 

büyüklüğü nedeni ile örneklem seçilme yoluna gidilmiş ve random örneklem yöntemi 

kullanılmıştır.  

Araştırmacıya uygulama kolaylığı sağlaması açısından Sarayönü ve Selçuklu ilçeleri 

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma yapılacak okullar random örneklem yöntemiyle seçilmiştir. 

Seçilen bu ilköğretim kurumlarında araştırma yapabilmek için resmi izin alınmıştır. İzin belgesi 

eklerde belirtilmiştir. Random yöntemiyle belirlenen bu okulların birinci sınıflarına devam 

etmekte olan okul öncesi eğitimi alan 150 ve okul öncesi eğitimi almayan 150 olmak üzere toplam 

300 öğrenci çalışmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırma yapılan kurumlar, İsmet ve 

Ümmühan Önal İlköğretim Okulu (Sarayönü), Merkez İlköğretim Okulu (Sarayönü),İsmail Kara 

İlköğretim Okulu (Sarayönü), Cumhuriyet İlköğretim Okulu (Sarayönü), Ahmet Acar İlköğretim 

Okulu (Selçuklu), Abidin Saniye Erçal İlköğretim Okulu (Selçuklu), Mustafa Necati İlköğretim 

Okulu (Selçuklu), Kazım Özenç Seçen İlköğretim Okulu (Selçuklu) olarak saptanmıştır. 
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Tablo 1: 

Araştırma Kapsamına Alınan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

Cinsiyet 
 

Kız Erkek 
Toplam 

Alan 73        77 150 Okul Öncesi 

Eğitim Alma Almayan 76        74 150 

Toplam 149       151 300 

 

Yukarıdaki tablo araştırma kapsamına alınan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımlarını 

göstermektedir. Bu tablo incelendiğinde Okul öncesi eğitimi alan 150 ve okul öncesi eğitimi 

almayan 150 olmak üzere toplam 300 öğrenci örnekleme dahil edilmiştir. Okul öncesi eğitimi 

alan öğrencilerin 73’ ü kız, 77’ si erkek; okul öncesi eğitimi almayan öğrencilerin 76’ sı kız, 74’ ü 

erkektir. Bütün öğrenciler random örneklem ile seçilmiştir. 

3.3. Verilerin Toplanması 

Veriler, 2005–2006 eğitim-öğretim yılındaki okul kayıtlarından elde edilerek iki bölüm 

altında toplanmıştır. Bunlar, okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ailelerine ilişkin 

bilgi formları ile ilköğretim birinci sınıfta Türkçe ve Matematik derslerinden aldıkları I. ve II. 

dönem notlarının ortalaması olan yılsonu akademik başarı notlarıdır. 

Birinci bölümde, okul kayıtlarındaki öğrenci aileleri ile ilgili bilgi formlarından alınan 

kişisel bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler, öğrencilerin cinsiyeti, okul öncesi eğitimi alıp 

almadıkları, aldılarsa süresi, ailelerin gelir düzeyi ve anne-baba eğitim düzeyleri ile ilgilidir. 

İkinci bölümde, öğrencilerin başarı durumlarını gösteren notlar bulunmaktadır. Öğrencilerin 

Türkçe ve Matematik derslerindeki yılsonu başarı puan ortalamaları (karne notları) 

değerlendirilmeye alınmıştır. Öğrencinin karne notları, “Derslerdeki Başarılar” ve “Davranış 

Gelişimi” olmak üzere iki ayrı bölümde sunulmaktadır. Davranış Gelişimi notlarının, akademik 

başarıya matematiksel olarak bir etkide bulunmaması nedeni ile araştırma kapsamı dışında 

bırakılmıştır. 
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Örneklem grubunun, birinci sınıfta Türkçe ve Matematik derslerinden aldıkları I. ve II. 

dönem notlarının ortalaması olan yılsonu akademik başarı ortalamaları karşılaştırılmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırma sonucunda toplanan veriler istatistiksel işlemler kullanarak analiz edilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre Türkçe ve Matematik derslerindeki 

akademik başarı puan ortalamaları arasında fark olup olmadığını bulmak için “t” testi yapılmıştır. 

Öğrencilerin okul öncesi eğitim alıp almama durumlarına göre Türkçe ve Matematik 

derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları arasında fark olup olmadığını bulmak için “t” 

testi yapılmıştır. 

Öğrencilerin okul öncesi eğitim alma sürelerine göre Türkçe ve Matematik derslerindeki 

akademik başarı puan ortalamaları arasında fark olup olmadığını bulmak için “varyans analizi” 

yapılmıştır. Fark anlamlı bulunmuştur, anlamlılığın nerden kaynaklandığını bulmak için  “ tukey” 

testi yapılmıştır. 

Ailelerin sosyo-ekonomik durumuna göre öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki 

akademik başarı puan ortalamaları arasında fark olup olmadığını bulmak için “varyans analizi” 

yapılmış, sonuçlar anlamlı bulunmuştur. Anlamlılığın nereden kaynaklandığını bulmak için 

“tukey” testi yapılmıştır. 

Anne eğitim durumuna göre öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik 

başarı puan ortalamaları arasında fark olup olmadığını bulmak için “Kruskal Wallis” testi 

yapılmış, sonuçlar anlamlı bulunmuştur. Anlamlılığın nereden kaynaklandığını bulmak üzere 

“Mann-Whitney U testi” yapılmıştır. 

Baba eğitim durumuna göre de öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik 

başarı puan ortalamaları arasında fark olup olmadığını bulmak için “Kruskal Wallis” testi 

yapılmış, sonuçlar anlamlı bulunmuştur. Anlamlılığın nereden kaynaklandığını bulmak üzere 

“Mann-Whitney U testi” yapılmıştır. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın örneklemini oluşturan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin 

ailelerinden elde edilen bilgi formlarındaki bilgiler doğrultusunda, öğrencilerin okul öncesi eğitim 

alma durumu, aldıysa süresi, anne-babanın eğitim düzeyi ve ailenin sosyo-ekonomik durumuna ait 

saptanan bulgular ile okul öncesi eğitimi alan ve almayan öğrencilerin not çizelgelerinden elde 

edilen verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular, istatistiksel işlemler kullanılarak 

değerlendirilmiş, tablolaştırılmış ve sonuçlar araştırmanın alt amaçlarına göre sırasıyla 

açıklanmıştır.  

4.1. Cinsiyete Göre Öğrencilerin Türkçe ve Matematik Derslerindeki Akademik 

Başarı Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması. 

Öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamalarının 

cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığının kontrolü t testi ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2:  

Cinsiyete Göre Öğrencilerin Başarı Puan Ortalamalarına Ait n, X , Ss, t ve p Değerleri  

 Cinsiyet   n  X  Ss    t  p 

Kız 149 4,33 ,92
Türkçe Yıl Sonu Ort. 

Erkek 151 4,26 ,94
,595 552 

Kız 149 4,26 ,95Matematik Yıl Sonu 

Ort. Erkek 151 4,35 ,89
-,839 402 

* p<  0.01 

Tablo 2 incelendiğinde Türkçe dersinde kızların yılsonu başarı puan ortalamaları 4,33, 

erkeklerin yılsonu başarı puan ortalamaları 4,26’dır. Matematik dersinde kızların yılsonu başarı 

puan ortalamaları 4,26, erkeklerin yılsonu başarı puan ortalamaları 4,35’dir. Bu karşılaştırma 

sonucunda cinsiyet açısından kız ve erkek öğrenciler arasındaki başarı farkı anlamlı değildir 

(p>0.01). 
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4.2. Okul Öncesi Eğitim Alıp Almamaya Göre Öğrencilerin Türkçe ve Matematik 

Derslerindeki Akademik Başarı Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması. 

Öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarıları puan ortalamalarının 

okul öncesi eğitimi alıp almama durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını bulmak için t testi 

yapılmıştır. Sonuçlar tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3:  

Okul Öncesi Eğitim Alıp Almamaya Göre Öğrencilerin Başarı Puan Ortalamalarına 

Ait n, X , Ss, t ve p Değerleri 

 Okul Öncesi 

Eğitim Alma 
n X  Ss t p 

O.Ö.Eğit. Alan 150 4,74 ,92
Türkçe Yıl 

Sonu Ort. O.Ö.Eğit. 

Almayan 
150 3,86 ,94

9,254 ,000*

O.Ö.Eğit. Alan 150 4,75 ,95
Matematik 

Yıl Sonu Ort. O.Ö.Eğit. 

Almayan 
150 3,87 ,89

9,461 ,000*

* p< 0.01 

Tablo 3 incelendiğinde okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin Türkçe dersi başarı puan 

ortalamalarının 4,74, okul öncesi eğitimi almayan öğrencilerin Türkçe dersi başarı puan 

ortalamalarının 3,86; okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin Matematik dersi başarı puan 

ortalamalarının 4,75, okul öncesi eğitimi almayan öğrencilerin Matematik dersi başarı puan 

ortalamalarının 3,87 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre okul öncesi eğitimi alan ve almayan 

öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları arasındaki 

farklar anlamlıdır (p<0.01). 
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4.3. Okul Öncesi Eğitim Alma Sürelerine Göre Öğrencilerin Türkçe ve Matematik 

Derslerindeki Akademik Başarılarının Karşılaştırılması. 

Öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamalarının okul 

öncesi eğitim alma sürelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının kontrolü için varyans analizi 

yapılmış, tablo 4.0’ da gösterilmiştir. 

Tablo 4.0:  

Okul Öncesi Eğitimi Alma Sürelerine Göre Öğrencilerin Başarı Puan Ortalamalarına 

Ait Varyans Analizi Sonuçları 

                     Kareler 

Toplamı
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar Arası 59,341 2 29,671 

Gruplar İçi 199,255 297 ,671 

 Türkçe 

Yıl Sonu 

Ort. Toplam 258,597 299  

44,225 ,000*

Gruplar Arası 60,068 2 30,034 

Gruplar İçi 193,719 297 ,652 

Matematik

Yıl Sonu 

Ort. Toplam 253,787 299  

46,047 ,000*

             * p< 0.01 

Tablo 4.0’da öğrencilerin okul öncesi eğitimi alma süreleri incelendiğinde öğrencilerin 

Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları arasında anlamlı fark 

çıkmıştır (p<0.01). Anlamlılığın nereden kaynaklandığını bulmak üzere Tukey testi yapılmış 

Tablo 4.1’ de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.1: 

Okul Öncesi Eğitimi Alma Sürelerine Göre Öğrencilerin Başarı Puan Ortalamalarına 

Ait Tukey Testi Sonuçları 

 
Okul Öncesi Eğitim Alma Süresi 

Ortalama 

Farkı 

Standart 

Hata 

p 

6 Aydan Az Alan - 0,77 0,18 ,000*Türkçe Yıl Sonu 

Ort. 

O.Ö.Eğit.      

Almayan 6–12 Ay Arası Alan - 0,91 0,0990 ,000*

6 Aydan Az Alan - 0,81 0,18 ,000*Mat. Yıl Sonu 

Ort. 

O.Ö.Eğit. 

Almayan 6–12 Ay Arası Alan - 0,91 0,0976 ,000*

       * p< 0.05 

Tablo 4.1’ de okul öncesi eğitim alma sürelerine göre öğrencilerin akademik başarı puan 

ortalamaları arasındaki farka bakıldığında, Türkçe dersinde okul öncesi eğitim almayanlarla 6 

aydan az okul öncesi eğitim alanların puan ortalaması farkı -0,77; okul öncesi eğitimi 

almayanlarla 6–12 ay arası okul öncesi eğitimi alanların puan ortalaması farkı             

-0,91’dir.Matematik dersinde okul öncesi eğitim almayanlarla 6 aydan az okul öncesi eğitimi 

alanların başarı puan ortalamaları farkı -0,81, okul öncesi eğitim almayanlarla 6–12 ay arası okul 

öncesi eğitimi alanların puan ortalamaları farkı -0,91 dir. Bu sonuçlara göre okul öncesi eğitim 

alma sürelerine göre öğrencilerin başarı puan ortalamaları arasındaki farklar anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). 
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4.4. Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumuna Göre Öğrencilerin Türkçe ve Matematik 

Derslerindeki Akademik Başarı Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması. 

Öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamalarının 

ailelerin sosyo-ekonomik düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını kontrol etmek için varyans 

analizi yapılmış ve sonuçlar tablo 5.0’ da gösterilmiştir. 

Tablo 5.0 : 

 Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumuna Göre Öğrencilerin Başarı Puan Ortalamalarına 

Ait Varyans Analizi Sonuçları 

                     Kareler 

Toplamı
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar Arası 47,682 2 23,841 

Gruplar İçi 210,914 297 ,710 
Türkçe Yıl 

Sonu Ort. 
Toplam 258,597 299  

33,572 ,000*

Gruplar Arası 46,245 2 23,122 

Gruplar İçi 207,542 297 ,699 

Matematik 

Yıl Sonu 

Ort. Toplam 253,787 299  

33,089 ,000*

             * p< 0.05 

 

Tablo incelendiğinde ailelerin sosyo-ekonomik düzeyine göre öğrencilerin akademik başarı 

puan ortalamaları arasındaki farklar anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Anlamlılığın nereden 

kaynaklandığını bulmak üzere tukey testi yapılmış ve sonuçlar tablo 5.1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 5.1:  

Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumuna Göre Öğrencilerin Başarı Puan Ortalamalarına 

Ait Tukey Testi Sonuçları 

 Ailenin Sosyo-

Ekonomik Düzeyi 

Ortalama

Farkı 

Standart 

Hata 
p 

Orta -0,72 0,11 ,000* 
Düşük

Yüksek -0,90 0,12 ,000* 

Düşük 0,72 0,11 ,000* 

Türkçe Yıl Sonu 

Ort 
Orta

Yüksek -0,18 0,13 ,335 

Orta -0,67 0,11 ,000* 
Düşük

Yüksek -0,92 0,12 ,000* 

Düşük 0,67 0,11 ,000* 

Matematik Yıl 

Sonu Ort. 
Orta

Yüksek -0,25 0,13 ,119 

            * p< 0.05 

 

Tablo 5.1’ de ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerine göre öğrencilerin başarı puan 

ortalamaları arasındaki farka Tukey Testi ile bakılmıştır. Puan ortalamaları arasındaki farka 

bakıldığında Türkçe dersinde, düşük ve orta gelirli ailelerden gelen öğrenciler arasındaki başarı 

puanı ortalaması farkı -0,72, düşük ve yüksek gelirli ailelerden gelen öğrenciler arasındaki başarı 

puanı ortalaması farkı -0,90; matematik dersinde, düşük ve orta gelirli ailelerden gelen öğrenciler 

arasındaki başarı puanı ortalaması farkı -0,67, düşük ve yüksek gelirli ailelerden gelen öğrenciler 

arasındaki başarı puan ortalaması farkı -0,92 olarak çıkmıştır ve farklar anlamlıdır (p<0.05). 

Ancak orta ve yüksek gelirli ailelerden gelen çocukların Türkçe dersindeki  -0,18 ve matematik 

dersindeki -0,25 olan yılsonu akademik başarı puan ortalamaları arasındaki farklar anlamsız 

bulunmuştur (p>0.05).  
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4.5. Anne Eğitim Düzeyine Göre Öğrencilerin Türkçe ve Matematik Derslerindeki 

Akademik Başarı Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması  

Anne eğitim düzeyine göre öğrencilerin derslerdeki başarı puan ortalamaları arasında fark 

olup olmadığına bakmak için Kruskal Wallis testi yapılmış ve sonuçlar tablo 6.0’da gösterilmiştir.  

Tablo 6.0: 

Anne Eğitim Düzeyine Göre Öğrencilerin Başarı Puan Ortalamalarına Ait Kruskal 

Wallis Testi Sonuçları 

 Türkçe Yıl Sonu Mat. Yıl Sonu 

Ki-kare 39,484 41,387 

Sd 3 3 

p ,000* ,000* 

                                        * p< 0.05       

 

Bu sonuçlar doğrultusunda anne eğitim düzeyine göre öğrencilerin derslerdeki akademik 

başarı puan ortalamaları arasındaki farklar anlamlı çıkmıştır (p<0.05). Anlamlılığın nereden 

kaynaklandığını bulmak üzere Mann-Whitney U testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 6.1 ve Tablo 

6.2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 6.1: 

 Anne Eğitim Düzeyine Göre Öğrencilerin Türkçe Dersi Başarı Ortalamalarına Ait 

Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 Anne Eğit.

Düzeyi 
n 

Mann-

Whitney U
z p 

İlkokul 212

Ortaokul 23 
1873,000 -1,959 ,050* 

İlkokul 212

Lise 43 
2766,000 -4,436 ,000* 

İlkokul 212

Üniversite 22 
1056,000 -4,580 ,000* 

Ortaokul 23 

Lise 43 
399,000 -1,801 ,072 

Ortaokul 23 

Üniversite 22 
165,000 -3,003 ,003* 

Lise 43 

Türkçe 

Dersi Yıl 

Sonu 

Ort. 

Üniversite 22 
407,000 -1,823 ,068 

* p ≤ 0.05 

Tablo 6.1’ de anne eğitim düzeyine göre öğrencilerin Türkçe dersindeki yılsonu akademik 

başarı puan ortalamaları karşılaştırılmıştır. Tabloya göre annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerle 

annesi ortaokul mezunu, lise mezunu ve üniversite mezunu olan öğrenciler arasındaki başarı farkı 

anlamlı bulunmuştur (p≤0.05). Annesi ortaokul mezunu olan öğrenciler ile annesi lise mezunu 

olan öğrencilerin puan ortalamaları arasındaki fark anlamsızdır (p>0.05). Annesi ortaokul mezunu 

olan öğrencilerle annesi üniversite mezunu olanlar karşılaştırıldığında ise fark anlamlıdır           

(p≤0.05). Annesi lise mezunu olan öğrencilerle annesi üniversite mezunu olan öğrencilere 

bakıldığında ise öğrencilerin Türkçe dersi başarı puan ortalamaları arasındaki fark anlamsızdır    

(p>0.05). 
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Tablo 6.2: 

Anne Eğitim Düzeyine Göre Öğrencilerin Matematik Dersi Başarı Ortalamalarına Ait 

Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 Anne Eğit. 

Düzeyi 
n 

Mann-

Whitney U
z p 

İlkokul 212

Ortaokul 23 
2067,000 -1,285 ,199 

İlkokul 212

Lise 43 
2629,000 -4,781 ,000* 

İlkokul 212

Üniversite 22 
1034,000 -4,660 ,000* 

Ortaokul 23 

Lise 43 
364,500 2,451 ,044* 

Ortaokul 23 

Üniversite 22 
154,000 -3,224 ,001* 

Lise 43 

Matematik

Dersi Yıl 

Sonu Ort. 

Üniversite 22 
418,000 -1,650 ,099 

                             * p≤ 0.05 

Tablo 6.2’ de ise annelerin eğitim düzeylerine göre öğrencilerin Matematik dersindeki 

yılsonu başarı puan ortalamaları arasındaki farka bakılmıştır. Tabloya göre annesi ilkokul mezunu 

olan öğrenciler ile annesi ortaokul mezunu olan öğrenciler arasındaki başarı farkı anlamsızdır 

(p>0.05). Annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerle annesi lise mezunu ve üniversite mezunu olan 

öğrenciler arasındaki başarı farkı ise anlamlı çıkmıştır (p≤0.05). Ortaokul mezunu annelerle lise 

mezunu ve üniversite mezunu olan annelerin çocukları arasındaki başarı farkına bakıldığında fark 

anlamlıdır (p≤0.05). Lise mezunu ve üniversite mezunu olan annelerin çocuklarının yılsonu 

matematik dersi başarı ortalamaları arasındaki farka bakıldığında ise aradaki fark anlamsızdır 

(p>0.05).  

 

 



 75 

4.6. Baba Eğitim Düzeylerine Göre Öğrencilerin Türkçe ve Matematik Derslerindeki 

Akademik Başarı Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması. 

Baba eğitim düzeylerine göre öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik 

başarı puan ortalamaları arasında herhangi bir fark olup olmadığına Kruskal Wallis testi ile 

bakılmıştır ve sonuçlar tablo 7.0’ da gösterilmiştir.  

Tablo 7.0: 

 Baba Eğitim Düzeyine Göre Öğrencilerin Başarı Puan Ortalamalarına Ait Kruskal 

Wallis Testi Sonuçları 

 Türkçe Yıl Sonu Mat. Yıl Sonu 

Ki-kare 56,742 60,695 

Sd 3 3 

p ,000* ,000* 

                                         *p<0.05 

 

Tablo incelendiğinde öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki yılsonu akademik 

başarı puan ortalamaları arasındaki farklar anlamlı çıkmıştır (p<0.05). Bu anlamlılığın nereden 

kaynaklandığını bulmak üzere Mann-Whitney U testi yapılmış ve sonuçlar tablo 7.1 ve tablo 7.2’ 

de gösterilmiştir 
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Tablo 7.1: 

Baba Eğitim Düzeyine Göre Öğrencilerin Türkçe Dersi Başarı Puan Ortalamalarına 

Ait Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 Baba Eğit. 

Düzeyi 
n 

Mann-

Whitney U
z p 

İlkokul 122

Ortaokul 31 
1589,000 -1,441 ,149 

İlkokul 122

Lise 79 
3378,000 -3,825 ,000* 

İlkokul 122

Üniversite 68 
1742,000 -7,314 ,000* 

Ortaokul 31 

Lise 79 
1060,000 -4,501 ,214 

Ortaokul 31 

Üniversite 68 
621,000 -4,501 ,000* 

Lise 79 

Türkçe 

Dersi Yıl 

Sonu Ort. 

Üniversite 68 
1931,000 -3,901 ,000* 

                             * p≤ 0.05 

Tablo 7.1 incelendiğinde, babası ilkokul mezunu olan öğrencilerle babası ortaokul mezunu 

olan öğrencilerin Türkçe dersi yılsonu başarı puan ortalamaları arasındaki fark anlamsızdır 

(p>0.05). Babası ilkokul mezunu olan öğrencilerle babası lise mezunu ve üniversite mezunu olan 

öğrencilere bakıldığında ise başarı puan ortalaması farkı anlamlıdır (p≤0.05). Babası ortaokul 

mezunu ve lise mezunu olan öğrencilerin başarı puan ortalamaları farkına bakıldığında ise aradaki 

fark istatistiksel açıdan anlamsızdır (p>0.05). Ortaokul mezunu ve üniversite mezunu olan 

babaların çocukları karşılaştırıldığında ise fark anlamlıdır (p≤0.05). Babası lise mezunu olanla 

üniversite mezunu olan öğrenciler arasındaki Türkçe dersi yılsonu başarı ortalaması farkına 

bakıldığında ise, fark anlamlıdır (p≤0.05).  
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Tablo 7.2: 

 Baba Eğitim Düzeyine Göre Öğrencilerin Matematik Dersi Başarı Puan 

Ortalamalarına Ait Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 Baba Eğit.

Düzeyi 
n 

Mann-

Whitney U
z p 

İlkokul 122

Ortaokul 31 
1574,500 -1,513 ,130 

İlkokul 122

Lise 79 
3359,500 -3,872 ,000* 

İlkokul 122

Üniversite 68 
1674,000 -7,527 ,000* 

Ortaokul 31 

Lise 79 
1054,000 -1,280 ,201 

Ortaokul 31 

Üniversite 68 
585,500 -4,957 ,000* 

Lise 79 

Matematik

Dersi Yıl 

Sonu Ort. 

Üniversite 68 
1861,000 -4,305 ,000* 

                             * p≤ 0.05 

Tablo 7.2’ de baba eğitim düzeylerine göre öğrencilerin matematik dersindeki yılsonu başarı 

puan ortalamaları arasındaki faka bakılmıştır. Babası ilkokul mezunu olanlar ile ortaokul mezunu 

olan öğrenciler arasındaki yılsonu başarı ortalaması farkı anlamsızdır (p>0.05). Babası ilkokul 

mezunu olanlarla babası lise mezunu olanlar arasındaki başarı farkı anlamlıdır (p≤0.05). Babası 

ilkokul mezunu olanlarla babası üniversite mezunu olanların arasındaki başarı farkı da anlamlı 

çıkmıştır (p≤0.05). Ortaokul mezunu ve lise mezunu babaların çocukları arasındaki farka 

bakıldığında ise aradaki fark anlamsızdır (p>0.05). Ortaokul mezunu ve üniversite mezunu olan 

babaların çocukları arasındaki farka baktığımızda ise aradaki fark anlamlı bulunmuştur (p≤0.05). 

Babaların lise ve üniversite mezunu olma durumlarına baktığımızda fark anlamlı çıkmıştır 

(p≤0.05).  
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BÖLÜM V 

TARTIŞMA ve YORUM 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular tartışılmıştır. Bulguların tartışılması ve 

yorumlanması alt amaçların sırasına uygun olarak yapılmıştır. 

5.1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Türkçe ve Matematik 

Derslerindeki Akademik Başarı Puan Ortalamalarının Değerlendirilmesi 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre Türkçe ve Matematik derslerindeki 

akademik başarı puan ortalamaları incelendiğinde kız ve erkek öğrencilerin puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. 

Ürkün (1992)’ de, okul öncesi dönemde 4–5 yaşlardaki çocuklara uygulanan matematiksel 

kavramlara dayalı destekleyici eğitim modelinin yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediğini incelediği araştırmasında, matematiksel kavramlara dayalı verilen eğitim 

sonucunda çocukların başarısında cinsiyete göre bir farklılık bulunmadığını belirtmiştir. 

Sofoğlu (1986)’ da yaptığı araştırmada, ilkokul öğrencilerini cinsiyete göre matematik ve 

sözel yetenekleri açısından karşılaştırmıştır, birinci ve beşinci sınıflara devam eden öğrenciler 

arasında cinsiyete göre farklılık olmadığını belirtmiştir. 

Tuğrul (1992)’da bir başka araştırmada, anaokulu eğitimi alan ve almayan çocukların 

ilkokul birinci sınıftaki akademik başarı ve sosyal uyum davranışlarını tespit etmeyi amaçlamıştır, 

araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda akademik başarı puanlarının cinsiyete göre 

dağılımını istatistiksel olarak önemsiz bulmuştur. 

Dere (2000)’ de yaptığı çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş 

çocuklarına bazı matematik kavramlarını kazandırmada yapılandırılmış ve geleneksel yöntemleri 

karşılaştırmıştır. Yapılandırılmış ve geleneksel yöntem uygulanan erkek ve kız çocukların 

başarıları arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 

Dereli (2003)’de yapmış olduğu başka bir çalışmada, okul öncesi eğitime devam eden 

çocukların ifade edici dil düzeylerini incelemiştir. Araştırma sonucunda anaokuluna ve anasınıfına 

devam eden çocukların dil gelişim düzeylerinde cinsiyetin önemli bir farklılığa neden olmağı 

sonucuna ulaşmıştır. 
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Elde edilen bu bulgular bizim çalışmamızı da destekler niteliktedir. 

5.2. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitim Alıp Almamalarına Göre 

Türkçe ve Matematik Derslerindeki Akademik Başarı Puan Ortalamalarının 

Değerlendirilmesi 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul öncesi eğitimi alıp almama durumlarına göre Türkçe 

ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları incelendiğinde okul öncesi eğitimi 

alan ve almayan öğrencilerin derslerden aldıkları akademik başarı puan ortalamaları arasında 

anlamlı fark bulunmuştur. Okul öncesi eğitimi alan ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin Türkçe ve 

Matematik derslerindeki yılsonu başarı puan ortalamaları, okul öncesi eğitimi almadan ilköğretim 

birinci sınıfa başlayan çocuklardan anlamlı derecede daha yüksektir. 

Tuğrul  (1992)’ da yaptığı araştırmada anaokulu eğitimi alarak ilkokula başlayan çocukların, 

anaokulu eğitimi almadan ilkokula başlayan çocuklardan akademik açıdan daha başarılı 

olduklarını belirtmiştir. 

Başer (1996)’ de bir başka çalışmayı anasınıfı eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci 

sınıf öğrencilerin akademik başarılarını karşılaştırmak amacıyla yapmıştır, anasınıfı eğitimi alan 

ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin anasınıfı eğitimi almayan öğrencilere göre Türkçe, Matematik, 

Hayat Bilgisi derslerinde akademik açıdan daha başarılı olduklarını belirlemiştir. 

Ekinci (2001), okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin başarısı üzerine 

etkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmasında, okul öncesi eğitim almanın okul başarısını 

büyük ölçüde etkilediğini, okul öncesi eğitim alan çocukların almayan çocuklara göre ders 

başarılarının daha yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Temiz (2002)’de okul öncesi eğitimin dil gelişimine olan etkisini belirlemek amacıyla 

yaptığı çalışmada, okul öncesi eğitim kurumlarında verilen eğitimin çocukların dil gelişimlerini 

desteklediğini ifade etmiştir. 

Ergün (2003)’de, okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin 

matematik yetenek ve başarılarını karşılaştırdığı çalışmasında, okul öncesi eğitim alan ve almayan 

öğrencilerin matematik yetenek ve başarı puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulmuştur. 

Okul öncesi eğitimi alarak ilköğretime başlayan öğrencilerin matematik yetenek ve başarıları 

açısından almayanlara göre daha üst seviyede ve daha başarılı olduklarını ifade etmiştir. 
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Farklı araştırmacılar tarafından yapılan araştırma bulguları bizim çalışmamızı destekler 

niteliktedir. 

5.3. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitim Alma Sürelerine Göre 

Türkçe ve Matematik Derslerindeki Akademik Başarı Puan Ortalamalarının 

Değerlendirilmesi 

Araştırmaya katılan öğrencilerin okul öncesi eğitimi alma sürelerine göre Türkçe ve 

Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları incelendiğinde, öğrencilerin okul 

öncesi eğitim alma sürelerine göre derslerdeki akademik başarı puan ortalamaları arasında anlamlı 

farklılık bulunmuştur. Okul öncesi eğitim almayan öğrencilerle 6 aydan az okul öncesi eğitimi 

alanlar arasındaki fark anlamlıdır. Okul öncesi eğitim almayan öğrencilerle 6–12 ay arası okul 

öncesi eğitim alan öğrenciler arasındaki farklar da anlamlıdır.  

Ergün (2003)’ de, okul öncesi eğitim alma sürelerine göre ilköğretim birinci sınıf 

öğrencilerinin matematik yetenek ve başarı puan ortalamalarını karşılaştırdığında puanlar 

arasındaki farklılığın anlamlı olduğunu belirtmiştir. Elde edilen verilere göre okul öncesi eğitimi 

alma süresi uzadıkça ilköğretim birinci sınıftaki öğrencilerin matematik yetenek ve başarı 

puanlarında da yükselme görüldüğünü ifade etmiştir. 

Tuğrul (1992)’ da bir başka çalışmada, anaokuluna devam etme süresinin öğrencilerin 

başarıları üzerinde önemli bir farklılık yaratan faktör olduğunu belirtmiştir. Bu araştırma sonuçları 

da bizim bulgularımızı destekler niteliktedir. Bu sonuçlara göre okul öncesi eğitim alma süresinin 

başarıyı olumlu yönde etkilediği, okul öncesi eğitim alma süresi arttıkça öğrencilerin başarı 

seviyelerinin arttığı da söylenebilir. 

5.4. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Düzeyine Göre 

Öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamalarının 

Değerlendirilmesi. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin sosyo-ekonomik seviyelerine göre öğrencilerin 

Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamalarının farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelendiğinde elde edilen bulgulara göre öğrencilerin Türkçe ve Matematik 

derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları arasında anlamlı fark çıkmıştır. Düşük gelirli 

ailelerle orta gelirli ailelerin çocuklarının Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı 

puan ortalamaları arasındaki farklar anlamlıdır. Düşük gelir düzeyindeki ailelerle yüksek gelir 
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düzeyindeki ailelerin çocuklarının derslerdeki akademik başarı puan ortalamaları arasındaki 

farklar da anlamlı çıkmıştır. Ancak orta gelirli ve yüksek gelirli ailelerden gelen çocukların 

yılsonu başarı ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel açıdan anlamsız bulunmuştur. Elde 

edilen bu bulgulara göre orta ve üst gelir seviyesindeki ailelerin çocuklarının düşük gelir 

seviyesindeki ailelerden akademik açıdan daha başarılı olduklarını söylemek mümkündür. 

Taner (2003), okul öncesi eğitimi alan ve almayan farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki 

ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerini karşılaştırmak amacıyla yaptığı çalışmada, 

orta ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin dil gelişimlerinin alt sosyo-ekonomik 

düzeydeki öğrencilere göre daha iyi olduğunu belirlemiştir. Dereli (2003)’de, çalışmasında alt 

sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocukların dil gelişim düzeylerinin orta ve üst sosyo-ekonomik 

düzeyden gelen çocuklara oranla daha düşük olduğunu ifade etmiştir. 

Tüm bu araştırma verilerine göre orta ve üst gelir grubundaki ailelerin, çocuklarının 

eğitimine alt gelir grubundaki ailelerden daha çok önem verdikleri düşünülebilir. 

5.5. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Anne Eğitim Düzeylerine Göre Öğrencilerin 

Türkçe ve Matematik Derslerindeki Akademik Başarı Puan Ortalamalarının 

Değerlendirilmesi 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim düzeylerine göre Türkçe ve Matematik 

derslerindeki akademik başarı puan ortalamalarının farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde 

öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları arasındaki 

farklar anlamlı çıkmıştır. Elde edilen bulgulara göre genel olarak anne eğitim seviyesi arttıkça 

öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puanlarının da arttığını 

söylemek mümkündür. Ancak bazı farklı eğitim seviyesindeki annelerin çocukları arasında başarı 

açısından herhangi bir farklılığa rastlanmamış olması, annelerin çocuklarıyla yeteri kadar 

ilgilenmemesinden kaynaklanıyor olabilir. 

Dereli (2003)’de yapmış olduğu çalışmada, anne eğitim durumları ile çocukların dil gelişim 

düzeyleri arasında önemli fark olduğunu bulmuştur. Anneleri üniversite ve lise mezunu olan 

çocukların dil gelişim düzeylerinin, anneleri ilk-ortaokul mezunlarına göre daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. 
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5.5. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Baba Eğitim Düzeylerine Göre Öğrencilerin 

Türkçe ve Matematik Derslerindeki Akademik Başarı Puan Ortalamalarının 

Değerlendirilmesi. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin baba eğitim düzeylerine göre Türkçe ve Matematik 

derslerindeki akademik başarı puan ortalamalarında fark olup olmadığı incelendiğinde elde edilen 

bulgulara göre öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamaları 

arasındaki farklar anlamlı çıkmıştır. 

 Yapılan literatür incelemesinde baba eğitim düzeyi değişkenine göre öğrencilerin akademik 

başarılarının incelendiği başka çalışma bulgularına rastlanmamıştır. Elde edilen bu bulgular genel 

itibariyle baba eğitim düzeyi arttıkça çocukların başarılarının da arttığını göstermektedir. Ancak 

bazı eğitim seviyelerindeki babaların çocukları arasında herhangi bir başarı farkına rastlanmamış 

olması bu gruptaki babaların çocuklarının eğitimine gereken özeni göstermemelerinden 

kaynaklanıyor olabilir. 
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BÖLÜM VI 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

6.1. Sonuç 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuç ve önerilere yer 

verilmiştir. Ulaşılan sonuçlar alt amaçlara göre ele alınmıştır. 

Cinsiyetle başarı arasındaki ilişki incelendiğinde; cinsiyet açısından öğrencilerin Türkçe ve 

Matematik derslerindeki başarı puanları karşılaştırılmış ve karşılaştırma sonucunda başarı puan 

ortalamaları arasında kız ve erkek öğrenciler arasında önemli bir fark bulunmamıştır (p>0.01). 

Örneklem grubundaki öğrencilerin okul öncesi eğitimi alıp almama durumlarına göre 

Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarı puan ortalamalarına bakılmıştır, aradaki fark 

anlamlı çıkmıştır (p<0.01). Bu derslerde, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin, okul öncesi eğitim 

almayanlara göre daha yüksek puanlara sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre okul öncesi 

eğitimi alan öğrenciler okul öncesi eğitim almayanlara göre Türkçe ve Matematik derslerinde 

akademik açıdan daha başarılıdırlar. Okul öncesi eğitimi alma öğrenci başarısını arttırmaktadır. 

Okul öncesi eğitim alma süresi öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik 

başarıları üzerinde önemli farklılık yaratmaktadır (p<0.05). Okul öncesi eğitimi alma süresi 

arttıkça öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarılarının da arttığı 

gözlemlenmiştir. 

Ailenin sosyo-ekonomik durumunun öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki 

akademik başarısını etkilediği tespit edilmiştir (p<0.05). Üst ve orta sosyo-ekonomik düzeydeki 

ailelerin çocukları alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarına oranla daha başarılıdırlar. 

Anne ve baba eğitim düzeyleri öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik 

başarılarını etkilemektedir (p<0.05). 

 

 

 



 84 

6.2. Öneriler 

6.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, aşağıdaki öneriler geliştirilebilir: 

1. Okul öncesi eğitim kurumlarının yaygınlaştırılmasına gereken önem verilmelidir. Açılma 

kolaylığı bakımından ilköğretim kurumlarını bünyesindeki anasınıflarının sayısı çoğaltılmalıdır. 

2. Öğrencilerin ilköğretimin birinci sınıfına başlamadan önce en az bir yıl süreyle okul 

öncesi eğitimden yararlanmaları sağlanmalıdır. 

3. Okul öncesi eğitim çağında çocuğu olan aileler okul öncesi eğitim konusunda 

bilgilendirilmeli ve çocuklarının bu eğitimden yararlanmasını sağlamaları konusunda teşvik 

edilmelidir. 

4. Okul öncesi eğitimi alanında görev yapan öğretmenlerin kendi önemlerinin farkına 

varmaları ve bu bilinçle hareket ederek kendilerini her konuda geliştirmeleri için gerekli ortamlar 

sağlanmalıdır. 

5. Okul öncesi eğitim alanında kaliteyi arttırmak için bu alanda görev yapan öğretmenlerin 

mutlaka dört yıllık fakülte mezunu olanlardan seçilmesi gerekmektedir. Bu alanda farklı eğitim 

seviyelerindeki kişileri çalıştırılması eğitimdeki kaliteyi olumsuz etkilemektedir. 

6. Okul öncesi eğitimin etkililiğini arttırmak için aileler bu eğitime dahil edilmeli okul-aile-

öğretmen işbirliği sürekli ve sağlam olmalıdır. 

7. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim kurumlarının mevcut eğitimsel yaklaşımları 

sık sık gözden geçirilmeli ve bu kurumların eğitim programları arasında paralellik sağlanmalıdır. 

6.2.2. Yeni Araştırmalara Yönelik Öneriler 

1. Araştırmada okul öncesi eğitimin öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerindeki 

akademik başarılarına olan etkisi incelenmiştir. Okul öncesi eğitimin diğer derslerdeki başarılar 

üzerine olan etkisinin incelendiği başka çalışmalar da yapılabilir. 

2. Araştırmanın evren ve örneklemini Konya ili oluşturmaktadır. Aynı araştırma farklı 

illerde de yapılabilir. Elde edilen sonuçlar Konya iliyle karşılaştırılabilir. 

3. Okul öncesi eğitimin farklı gelişim alanlarına olan etkileri incelenebilir. 

4. Araştırmada okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin 

Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarıları karşılaştırılmıştır. Aynı araştırma 
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ilköğretimin üst sınıflarında okumakta olan okul öncesi eğitimi almış ve almamış çocuklar 

arasında da yapılabilir. 
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( EK – 1 ) 
ANNE VE BABALARA YÖNELİK BİLGİ FORMU 

 
      Bu araştırma ilköğretimin birinci sınıfına devam eden, okulöncesi eğitimi alan ve almayan 
çocukların Türkçe ve Matematik derslerindeki akademik başarıları arasında herhangi bir farkın 
bulunup bulunmadığını tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular 
sadece bu araştırma için kullanılacaktır. Aşağıdaki sorulara içtenlikle doğru cevaplar 
vereceğinizi düşünerek teşekkür ediyorum. 
 
                                                                                                                               Aslı DAĞLI 
                                                                                                                     Anasınıfı  Öğretmeni 
                                                                           

1. Çocuğunuzun Adı ve Soyadı:  ………………………………………………………… 
 

2. Çocuğun yaşı ( Gün, ay ve yıl olarak belirtiniz ) : ……….\............\............... 
 

3. Çocuğun cinsiyeti :   1. (    ) KIZ       2. (    ) ERKEK 
 
      4.  Çocuğunuz yuva, anaokulu veya anasınıfına giderek okulöncesi eğitimi aldı mı? 
 
           1. (    ) EVET 
           2. (    ) HAYIR 
 
      5.  Çocuğunuz okulöncesi eğitim aldı ise toplam süresini belirtiniz: 
 
           1. (   )  6 ay veya daha az 
           2. (   )  6 ay – 12 ay arası 
           3. (   )  12 ay – 24 ay arası ( 1-2 yıl ) 
           4. (   )  24 ay – 30 ay arası ( 2 – 2,5 yıl ) 
           5. (   )  3 yıl ve daha fazla 
 
      6. Çocuğunuzun devam ettiği okulöncesi eğitim kurumunun statüsünü belirtiniz. 
 
          1. (   )  Resmi Kurum ( Devlet Okulu ) 
          2. (   )  Özel Kurum 
 
       7. Ailenin eğitim düzeyi :                                                 Anne                      Baba 
 
            a. İlkokul                                                              ………………          ………………. 
            b.Ortaokul                                                             .………………         ……………….. 
            c. Lise                                                                   ………………          ……………….. 
            d. Üniversite                                                         ……………….         ……………….. 
 
        8. Anne ve babanın mesleği:                                    ……………….        ………………...   
 
        9. Ailenin aylık geliri : 
 

a. (  ) 500 YTL  ve altı 
b. (  ) 500 YTL  ve 1000 YTL arası 
c. (  ) 1000 YTL ve üzeri 
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