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ÖNSÖZ

Piaget, fiziksel, mantıksal matematiksel ve sosyal olmak üzere üç tür bilgi olduğunu
belirtmiştir. Fiziksel bilgi nesnelerin fiziksel özellikleri ile edinilen bilgi, mantıksal matematiksel
bilgi matematik tarafından içerilen bilgi, sosyal bilgi ise kişisel ilişkilerimizden edindiğimiz bilgidir.
Fiziksel bilgi, gözlenebilen objeler hakkındaki bilgidir. Fiziksel bilgi çocukların objeleri elledikleri
ve onların nasıl tepki verdiklerini gözlemledikleri zaman gelişir ve objelerle oynayarak, iterek,
kurcalayarak ve düşürerek elde edilir. Mantıki, matematiksel ve fiziksel bilgi her biri birbirine
bağlıdır ve birlikte gelişir.
Fen dünyanın fiziksel özellikleriyle ilgilenir. Özellikleri bir düzene sokar, aralarındaki
ilişkileri bulup çıkarır ve hipotez kurmaya teşebbüs ederek bu hipotezleri test edip doğruluğunu
sağlamaya çalışır. Fen aynı zamanda bir organize kavramlar ve genelleştirmeler kümesi olarak
görülebilir.
Matematik her yerdedir ve farklı kavramların kombinasyonları olarak görülür. Erken
çocukluk döneminde hem matematik hem de fen deneyimleri sırasında çocukların kullandıkları bazı
kavram ve beceriler birbiriyle oldukça yakın bir ilişki içindedir. Fen kapsamına giren birçok konu
tahminler yapma, çeşitli keşifler sonucu veri toplama, deney yapma ve toplanan verileri analiz
etmeyi içerir. Bu süreç aynı zamanda kişi tarafından geliştirilen ve hangi aracın ne için kullanılması
gerektiğine karar verilen matematiksel bir süreçtir. Matematiksel kavramlar doğal bir şekilde fen
kavramlarının bir parçasıdır.
On dört bölümden oluşan bu kitabın ilk yedi bölümü erken çocuklukta fen eğitimini,
sekizinci bölümden on dördüncü bölüme kadar olan diğer bölümü ise matematik eğitimini
içermektedir. Kitabımızın birinci bölümde bilim ve fen nedir? Çocuklar fen kavramlarını nasıl
öğrenirler? Neden okul öncesi dönemde fen eğitimine yer vermek gereklidir? Erken çocuklukta yer
alan fen konuları nelerdir? Okul öncesi eğitimde bilimsel süreç becerilerinin gelişimi ve önemi
hakkında bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde okul öncesi eğitim kurumlarında yer alan fen
merkezleri ve bu merkezlerde yer alan fen eğitimi materyalleri hakkında bilgiler verilmiş, fen
eğitiminde öğretmenlerin kullandıkları fen öğretim yöntemlerinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde
fen eğitiminde proje yaklaşımı ve sorgulama temelli fen eğitimi hakkında bilgilere yer almaktadır.
Dördüncü bölümde bilimsel okuryazarlık nedir? Bilimin doğası nedir? Erken çocuklukta bilimin
doğasına yönelik neler yapılabileceği hakkında bilgiler yer almaktadır. Beşinci bölümde çocukların
fen eğitimine karşı tutumlarını etkileyen etmenlerden öğretmen ve aile tutumlarından bahsedilmiştir.
Öğretmenlerin fen etkinlikleri yaparken sahip olması gereken roller, fen eğitiminde ailenin ve
toplumun rolüne yer verilmiştir. Altıncı bölümde fen eğitiminde okul dışı öğrenme ortamlarından
bahsedilmiş, okul öncesi dönemde fen eğitiminde bilim merkezleri, müzelerden ve doğal
ortamlardan nasıl yararlanıldığına dair bilgilere yer verilmiştir. Yedinci bölümde ise erken çocukluk
dönemi fen eğitiminde değerlendirmenin nasıl yapılacağına dair bilgiler yer almaktadır.
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Erken çocuklukta matematik eğitiminin ele alınmaya başlandığı sekizinci bölümde erken
çocukluk döneminde matematiğin temelleri ve NTCM standartları ve ilkeleri ele alınmıştır.
Dokuzuncu bölümde, çocukların matematiği nasıl öğrendiğinde ve yaş gruplarına göre
matematiksel kavram gelişim süreçlerine yer verilmiştir. Onuncu bölümde ise sayma öncesi
matematik kavramlarına değinilmiştir. Temel matematik kavramları ve süreçleri on birinci
bölümde, okulöncesi çocukları için dünyada en çok kullanılan matematik programları ise on
ikinci bölümde ele alınmıştır. On üçüncü bölümde matematik eğitiminin amaçları, bu süreçte
öğretmenin rolü ve eğitim ortamı konusu yer alırken kitabın son bölümü olan on dördüncü
bölümünde erken çocukluk döneminde evde ve okulda yapılabilecek matematik etkinliklerinden
örnekler sunulmuştur.
Erken çocukluk eğitimi ve çocuk gelişimi alanında okumakta olan lisans öğrencilerine
yönelik olarak hazırlanan bu kitapta küçük çocuklarla çalışırken fen ve matematik eğitiminin nasıl
olması, kavramların nasıl öğretilmesi gerektiği, süreçler, değerlendirme yöntemleri, kullanılan
programlar ve uygulama örneklerine yer verilmiştir. Kitabın erken çocukluk eğitim alanına katkı
sağlayacağı ve bu konuda öğrencilerin bilgi sahibi olmalarına rehberlik edeceği düşünülmektedir.
“Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Matematik ” kitabının hazırlanmasında, dizgisinde ve
baskısında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Berrin Akman
Dr. Öğretim Üyesi Merve Ünal
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1. FEN NEDİR? ÇOCUKLAR FENİ NASIL ÖĞRENİRLER? NEDEN
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FEN ETKİNLİKLERİ YER ALMALIDIR?
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİN
GELİŞİMİ VE ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Bilim ve Fenin tanımını
1.2. Erken çocukluk döneminde fenin tanımını
1.3. Çocuklarda fen öğrenimini
1.4. Bilimsel süreç becerilerini
1.5. Okul öncesi eğitimde bilimsel süreç becerilerinin önemini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Fen Nedir?
2. Erken Çocukluk Döneminde Fen nedir?
3. Çocuklar Feni Nasıl Öğrenirler?
4. Neden okul öncesi eğitimde fen etkinlikleri yer almalıdır?
5. Bilimsel süreç becerileri nelerdir?
6. Okul öncesi eğitimde bilimsel süreç becerilerinin önemi nedir?
7. Okul öncesi eğitimde bilimsel süreç becerilerinin gelişimi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Fen nedir?

Fenin ve bilimin tanımını Kazanım,
okuyarak
ve
yapabilme, aradaki farkı araştırarak geliştirilecektir.
açıklayabilme

Erken Çocukluk Döneminde Erken çocukluk döneminde Kazanım,
okuyarak
ve
Fen nedir?
fenin tanımını yapabilme
araştırarak geliştirilecektir.
Çocuklar
Öğrenir?

Feni

Nasıl Çocukların
feni
nasıl Kazanım,
okuyarak
ve
öğrendiklerini açıklayabilme araştırarak geliştirilecektir.

Neden okul öncesi eğitimde Okul öncesi dönemde fen Kazanım,
okuyarak
ve
fen
etkinlikleri
yer etkinliklerinin
önemini araştırarak geliştirilecektir.
almalıdır?
açıklayabilme
Okul
Öncesi
Eğitimde Çocuklar için uygun olan Kazanım,
okuyarak
ve
Bilimsel Süreç Becerilerin bilimsel süreç becerilerinive araştırarak geliştirilecektir.
Gelişimi ve Önemi
önemini açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
Fen, bilim, bilimsel süreçler, bilimsel süreç becerileri
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Giriş
Erken Çocukluk döneminde fen eğitimine geçmeden önce bilim ve fenin tanımın
yapmak faydalı olacaktır. Çünkü günlük hayatta fen ve bilim aynı anlamda
kullanılabilmektedir.
Türk Dil Kurumu tarafından bilim; “evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak
seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan
düzenli bilgi” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bilim, “belli bir konuyu bilme isteğinden yola
çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci” şeklinde
tanımlanmaktadır (Anonim, 2008). Kaptan (1998) ise bilimi; “var olan, fakat bilinmeyen bir
düzeni, ilişkiyi araştıran ve gerçeği bulmaya yönelmiş bir araştırma” olarak ifade etmektedir.
Bilim, “doğru düşünme, doğruyu ve bilgiyi araştırma, bilimsel metotlar kullanarak sistematik
bilgi edinme ve bilgiyi düzenleme süreci, evreni anlama ve tanımlama gayretleri” olarak
tanımlanır (Çepni, 2007). Türkçede “bilim” kelimesi ise genelde “fen bilimleri” kastedilir.
Fen bilimleri bilimin gözlemlere dayalı olan kısmı yani bilimin gözlemlerle ilişkili bir alt
sınıfı olarak açıklanmaktadır (Balat ve Çiftçi, 2019).
Çilenti (1985) feni; “doğal çevreyi incelemeye yönelik bir süreç ve bu sürecin ürünü
olan organize bilgilerden kurulu bilgiler bütünü” olarak tanımlanmaktadır (Akt. Kaptan,
1999). Fen; doğayı ve doğadaki olayları sistemli bir şekilde araştırma ve inceleme, bu
araştırma ve incelemelerden yola çıkarak genellemeler yapma, bu genellemeler ile gelecekteki
olayları kestirme gayreti olarak adlandırabilir. Fen bilimlerinde fizik, kimya, astronomi,
jeoloji cansız doğa ile ilgilenirken, biyoloji, botanik, anatomi, zooloji gibi bilimler canlı doğa
ile ilgilenir (Kaptan, 1999).
Fen bilimlerinin içeriğine bakıldığında olgular, kavramlar, ilkeler ve genellemeler,
kuramlar ve doğa kanunları gibi farklı yapıda bilgilerin bulunduğu anlaşılır (Kaptan, 1999;
Doğru ve Kıyıcı Balkan, 2005; Balat ve Çiftçi, 2019).
Olgular; iki eleman, sözcük arasındaki ilişkiyi belirleyen ifadeler olarak
tanımlanmaktadır. Olgular doğada ki bütün varlıkların ve olayların bütününü ifade etmektedir.
Olguların tek bir doğru cevabı vardır, örnekleri yoktur.
Kavramlar; “benzer özelliklere sahip olay, fikir ve objeler grubuna verilen ortak
isim”lerdir. Kavramlar insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır, çevremizdeki olayları,
objeleri tanımlamamıza yardım eder ve bilgilerin sistematik bir şekilde gruplanmasını sağlar.
İlkeler; “kavramlar arası ilişkilerden çıkan genellemeler” olarak adlandırılmaktadır.
Kuramlar ve doğa kanunları; “doğruluğu birçok defa kanıtlanmış, istisnası görülmemiş
ilkeler zamanla değişmez gerçekler halini alır. Bu ilkelere kuramlar ve doğa kanunları denir.
Kuramlar deneysel yöntemlerle ancak kısmen doğrulanabilmekte, aksi kanıtlanmadıkça
kuramların doğrulanmamış önermeleri de doğruymuş gibi kullanılır.
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1.1. Erken Çocukluk Döneminde Fen
Çocuklar doğaları gereği meraklıdır. Bu merakları sayesinde araştırma inceleme
yapmakta ve yaşadığı dünyayı anlamaya çalışmaktadırlar. Dünyayı anlamlandırmaya
çalışırken de tıpkı bilim insanları aynı bilimsel süreç becerilerini kullanmaktadırlar. Bu
yüzden “çocuklar birer küçük bilim insanıdır” denir.
Çocuklar için fen; çevrelerindeki dünya hakkında edindikleri kazanımlar, gördükleri,
duydukları, kokladıkları, dokundukları her şey olarak adlandırılmaktadır (Armga vd., 2002).
Aynı zamanda yaşadıkları dünyayı anlamaya çalışmak, dünyayı keşfetmektir (Drons ve
Given, 2005; Tsung-Hui, 2001).
Fen, çocukların etkinliklerle uğraşarak, gözlemleyerek, sorular sorarak her gün
yaptıkları iş olarak tanımlanmaktadır (Diffily, 2001). Çocuklar kendi başlarına bir şey
keşfedebileceklerini fark eder etmez, ilk önce bilim ile karşı karşıya gelmektedir. Bilim,
öğrenmeyi öğrenme olarak adlandırılmaktadır (Anonymous, 2008).
Çocukların gelişimlerinin ve öğrenmelerinin doğal bileşeni olarak görülen, öğrenmeyi
öğrenme olarak tanımlanan fen, merakla başlamakta, yeni keşiflerle devam etmektedir.
Çocukların fene/bilime karşı ilgi düzeylerinin arttırılması, Fen/bilim ile ilgili tutumlarının
olumlu yönde geliştirilmesi ve bilimsel süreç becerilerinin ilk yıllardan itibaren kazanılmaya
başlanması açısından fen ve fen eğitiminin önemli olduğu görülmektedir (Lind, 2000; Davies
ve Howe, 2003). Çocuklukta kazanılan bilimsel süreç becerileri, günlük yaşamda yardımcı
olabilecek pek çok yeteneğin kazanılmasında da etkili olmaktadır (Akman, 2003). Dolayısıyla
fen, günlük yaşamın hemen her alanında yer alan önemli bir etkinlik ve süreçtir.
Çocuklar sürekli olarak bilim adamlarının yaptıkları gibi dünyayı anlamaya
çalışmakta, yeni bilgi ve beceriler öğrenmekten zevk almaktadırlar. Bu nedenle ebeveynler ve
öğretmenler, çocukların günlük yaşamlarındaki deneyimlerine somut nesneler katarak ve
onların merakını destekleyerek araştırma yapmayı öğrenmesine yardımcı olabilirler. Çocuklar
aktif ve başarılı bir şekilde bilimsel aktivitelerde yer aldıkça, bilime karşı sürekli ilgi duyarak
olumlu tutum sergilemektedirler (Barclay vd., 1999; Smith, 2001).
Bu durumda çocuklara verilecek fen eğitiminin içeriğinin de belirlenmesi önemlidir.
Bu yüzden Amerikan Ulusal Fen Eğitimi Standartları (NRC, 1996) erken çocukluk
döneminde fen eğitimi kapsamında aşağıda belirtilen konuları önermektedirler.
Yaşam bilimleri: Organizmanın özellikleri, yaşam döngüsü, organizma ve çevre
arasındaki ilişki konularını içermektedir. Bu alan kapsamındaki konu ve kavramları çocuklara
çevredeki nesneleri gözlemleme ve araştırma becerilerinin kazandırılmasında etkili
olmaktadır. Okul öncesi ve ilköğretim döneminde verilen bilim eğitiminde yaşam bilimleri
önemli bir yer tutmaktadır. Bu alan içeriğinin somut materyallere dayalı olması çocukların
ilgisinin kolayca bu materyallere yönelmesi, öğretmenlerin bu alana ağırlık vermelerine temel
teşkil etmektedir. Çocukların bu alanla ilgili kavram, tutum ve beceri gelişimi, uygulamalı
deneyimler temelinde gerçekleşmektedir. Çevre, bitkiler ve hayvanlar bu alan kapsamındaki
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başlıca konulardır (Charlesworth ve Lind, 2003). Örneğin; çocuklar bir tohumun zaman
içindeki değişimini gözlemekten büyük zevk alırlar. Hayvanları doğal ortamlarında gözlemek,
sınıf içinde bir hayvanın bakımını gerçekleştirmek çocuklarda canlıları anlamaya ilişkin derin
bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu deneyimler, çocukların çevre
problemlerini anlamalarına ve yetişkinlerin de çözümler üretmelerine neden olmuştur (Lind,
2000; Bosse vd., 2009).
Sağlık bilimleri: Vücut ve bölümleri, vücut bölümlerinin birbiriyle ilişkisi, yiyecekler
ve beslenme sistemleri, bu alana ilişkin içerikler arasında yer almaktadır (Charlesworth ve
Lind, 2003). İnsan vücudu ve sağlığı çalışmaları ilköğretim düzeyinde verilen sağlık bilimleri
konuları arasında bulunmaktadır. Ayrıca yanlış ilaç kullanımı sonucu oluşan problemler,
bulaşıcı hastalıklar, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkilerde sağlık bilimlerinin konu alanları
arasında yer almaktadır. Bu öğrenimler, çocuklara hastalığın yayılmasını önleme, vücudu
sağlıklı koruma hakkında bilgi vermektedir (Lind, 2000).
Fiziksel bilimler: Maddenin özellikleri, maddenin uzaydaki konumu ve hareketleri,
ısı, ışık, elektrik, sıcaklık, manyetizma bu alanın içeriklerindendir. Çocuğun fiziksel bilimlere
ilişkin bilgi ve becerileri, çocuğun gelecekteki mesleklerini ve yaşam biçimlerini
etkileyebilmektedir (Charlesworth ve Lind, 2003). Fiziksel bilimler, çocukların merakla
“Bunu nasıl yaptın?” diye soru sormasına olanak sağlamaktadır. Fiziksel bilim ile ilgili
etkinlikler, diğer birçok etkinlikten daha etkili özelliktedir. Örneğin, bir çocuk, bir bitkinin
büyümesini incelerken bitki ölebilir, küflenebilir. Bu durum çocuğun ilgisinin azalmasına
sebep olabilir. Fiziksel bilimlerde ise çocuk böyle bir durumla karşılaşmaz, sonucu “hemen”
gözlemleyebilir. Eğer bir olay gözlemi engelliyorsa, engel ortadan kaldırılarak birkaç dakika
içinde gözlem hemen yeniden yapılabilir. Tekrarlanabilen etkinliklerin, bilime yönelme
sürecinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır (Lind,2000).
Uygun malzemelerle çocukların doğrudan, birebir uygulayarak yaptıkları keşifler
çocukları araştırmaya teşvik etmektedir. Bu konu başlığı içinde yapı inşa köşesi malzemeleri,
rampalar, tüneller, tekerlekler, toplar vb materyaller vardır. Bu materyaller çocuğun nesnenin
yeri ve pozisyonu hakkındaki bilgisini geliştirmektedir. Su, tüpler, ölçme kutuları, ölçüler gibi
materyaller ise, ağırlık, yer çekimi, hacim ve güç hakkındaki bilgilere giriş için bir temel
oluşturmaktadır (Bosse vd., 2009).
Yer ve uzay bilimleri: Dünyadaki materyallerin özellikleri, gökyüzündeki nesneler,
uzay ve gökyüzündeki değişiklikleri kapsayan konular bu alanın içeriğini oluşturmaktadır. Bu
alandaki çalışmalar çocukların süreç becerilerini kazanmasına olanak sağlamaktadır.
Öğretmenler bu konulara duyarlılık göstererek, uygun ortam ve yöntemlerle rehberlik
etmelidir. Çocukların bu konulara ilgilerinin sürekli olması, çocukların gelecekte daha
kapsamlı araştırmalar yapmalarına olanak sağlayacaktır (Charlesworth ve Lind, 2003).
Bilim ve teknoloji eğitimi: Bilim ve teknoloji eğitimi, çocukların doğal ve el yapımı
materyalleri ayırt edebilme becerilerine odaklı bir alandır (Charlesworth ve Lind, 2003).
Çocukların fen, teknoloji ve özellikle günlük yaşamdaki teknolojik araçlarla ilgili anlayış
geliştirmelerini sağlar. Örneğin salatalık soyucu, dondurma karıştırıcısı gibi basit makineler,
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çocukların doğrudan birebir uygulamalar yaparak makinelerin nasıl çalıştığını,
fonksiyonlarının ne olduğunu anlamasına olanak vermektedir. Çocuklara kendi yaş ve gelişim
düzeylerine uygun yazılımlar, fotoğraf makineleri vb. verildiği zaman çocukların merak, ilgi
ve araştırma isteklerinde artış gözlenmektedir (Bosse vd., 2009).
Bilim tarihi ve doğası: Çocuklara erken yaşlardan itibaren insanların bilim tarihine
çeşitli katkıları olduğu, yaşanılan çevredeki nesne ve olayları anlama ve keşfetme çabasının
geçmişten günümüze kadar devam ettiği ancak keşif ve araştırmanın sürekli bir döngü olduğu
temel anlayışı kazandırılmalıdır (Charlesworth ve Lind, 2003).
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1.2. Çocuklar Feni Nasıl Öğrenirler?
Çocuklar fen kavramlarını yaparak yaşayarak, aktif olarak etkinliklere katılarak yani
deneyimleyerek öğrenirler. Çocuklar fen kavramlarını deneyimlemeleri doğal (naturalistik),
informal ve yapılandırılmış olmak üzere üç şekilde gerçekleşmektedir. (Akman, 2003; Arnas,
2007; Charlesworth ve Lind, 2008; Lind, 2003).
Naturalistik (Doğal) Öğrenme Deneyimleri: Çocukların gün içerisinde kendi
kendilerine kazandıkları deneyimlerdir. Çocuk deneyimlerken dışarıdan herhangi bir
müdahale yoktur. Sadece yetişkin tebessüm ederek ve sözel bildirimler vererek çocuğu
cesaretlendirir. Naturalistik öğrenme deneyimlerinin gerçekleşebilmesi için yetişkin
tarafından zengin uyarıcı bir çevre sağlanmalıdır. Çocukların beş duyusunu (görme, koklama,
tatma, işitme, dokunma) kullanabileceği ortamlar hazırlanmalıdır.
Örneğin; çocuk buzu alıp “bu soğuk” diyebilir. Saksıdaki çiçeği gösterip “bu çiçek
solmuş” diyebilir.
İnformal Öğrenme Deneyimleri: Çocuk tarafından başlatılır, daha önceden bir yetişkin
tarafından planlamaz ancak çocuk başladıktan sonra yetişkin tarafından rehberlik edilir.
Mesela sınıfa etkinlik yapılırken bir kelebek girmiştir. Çocukların bütün ilgisi kelebeğe
yönelmiştir. Bu durumda öğretmen etkinliği bırakarak kelebekler hakkında sohbet eder ve
planını bu yönde değiştirir. Bu tür deneyimler çocukların öğrenmeye hazır oldukları en
değerli anlar olduğu için yetişkinlerin bu fırsatları kaçırmaması gereklidir.
Yapılandırılmış Öğrenme Deneyimleri: Bir yetişkin tarafından önceden planlanmış
etkinliklerdir. Okullar da öğretmenlerin aylık ve günlük planlarında almış oldukları bütün
etkinlikleri kapsamaktadır. Etkinlik öğretmen tarafından başlatır, çocuk yine aktif olarak
etkinlikte rol alır.
Örneğin; öğretmen sınıfa çocukların kaldıramayacakları büyüklükte bir kutu getirir.
Çocuklara “Bu kutu çok ağır yerinden kalkmıyor, kutuyu kaldırabilmek için neler
yapabiliriz?” diye sorar. Çocukların fikirlerini alır, fikirlerini denemeleri için fırsat verir.

1.3. Neden okul öncesi eğitimde fen etkinlikleri yer almalıdır?
Çocuklar doğası gereği meraklıdır ve meraklarını gidermek için araştırma ve inceleme
yaparlar. Araştırma yaparken gözlemler, tahminde bulunur, genellemeler yapar, problem
çözer. Kendini eğlenceli, yaratıcı, deneysel etkinliklerin içinde bulur. Çocukların hem bu
becerilerinin gelişmesi hem de meraklarını giderecekleri aynı zamanda da bu süreçte aktif rol
alarak eğlenceli zamanlar geçirmesi için ona fırsatlar verilmesi ve eğitim ortamlarının da bu
yönde hazırlanması gerekmektedir. Bu kazanımlar ise zengin uyarıcı etkinlikler içeren fen
etkinlikleri ile mümkün olmaktadır (Arnas, 2002).
Erken çocukluk döneminde fen eğitiminin yararları şu şekilde sıralanabilir.
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 Fen bilimleri çocuğun içinde yaşadığı dünya ile ilgili merak ettiği birçok soruya cevap
verir.
 Çocukların günlük deneyimleri fen için bir temel oluşturur.
 Sonu bağlanmamış (çocuğun birebir yaptığı) açık uçlu fen etkinliklerinde çocukların
gelişim düzeyleri arasında geniş farklar olduğu unutulmamalıdır.
 Çocuğun birebir yaptığı fen etkinlikleri öğretmenlere, çocukların ihtiyaçlarını
değerlendirmeleri için olanak sağlar.
 “Deneme-yanılma” yöntemi hatayı hoşgörüyle karşılar. Bu başarısızlık olarak
karşılanmaz, tam tersine değerli bir bilgi olarak yorumlanır. Bu yöntem çocukların
denemeleri sırasında yaptıkları hatayı hata olarak kabul etmez, hoşgörüyle karşılar.
Çocuğun hata yaptığını anlaması bilimsel bir kazanç olarak kabul edilir.
 Fen, dili ve okuryazarlığı destekler.
 Fen, yabancı dil öğrenen çocukların, sınıfa katılmalarına ve yabancı dil öğrenmesine
yardım eder.
 Bilimsel süreçlerden problem çözme becerisi, şüphesiz sosyal yaşantılar hakkında
genel bir fikir verir. Öğretmenler uygun çözümler planlama ve en iyi çalışmanın
ortaya konulması için tahminde bulunma ve kişiler arası problemlerin çözümünde
çocuklara yardım eder, çalışmalar için cesaret verir.
 Fen gösterileri, çocuklara geniş grup etkileşimlerinde rahat olmalarını sağlar.
 Fen, diğer alanlarla kolay bağlantı kurar (Anonymous, 1997).
Ayrıca fen eğitimi;
 Çocukların bazı fen konularında özel ilgi göstermesini,
 Sorularına cevap ararken yaptıkları araştırmalarda girişkenlik ve sorumluluk
göstermesini,
 Fen ilgili çalışmalar yaparken zorlukların üstesinden gelmeyi ve problemi çözerken
azimle devam ettirmesini sağlamaktadır (Milne, 2010).
 Fen öğrenme deneyimleri, çocukların diğer alanlardaki öğrenmelerini ve okula hazır
bulunuşluklarını desteklemektedir.
Fen çalışmaları, çocukların gelişimlerini desteklemesi, onların hayata karşı tavırlarında
değişiklikler meydana getirmesi, davranışlarını etkilemesi, ilgi alanlarını genişletmesi, onlara,
daha etkili düşünme yollarını öğretmesi, problem çözme yeteneklerini geliştirmesi açısından
önemlidir (Anonim, 2011).
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1.4. Okul Öncesi Eğitimde Bilimsel Süreç Becerilerin Gelişimi ve
Önemi
Bilginin açığa çıkması ve keşiflerin anlamlı bir şekilde yorumlanabilmesi için bilimde
kullanılan uygulamaların tümüne bilimsel süreçler denir (Çepni vd., 2004; Şimşek ve Çınar,
2008). Bilimsel süreç becerileri ise, bilimin genel araçları ve bilimsel araştırma yapmak için
gerekli bilgi ve becerilerin tümünü kapsamaktadır (Harlen, 1999; Carin ve Bass, 2001;
Aktamış ve Ergin, 2007).
Bilimsel süreç becerileri; analitik düşünmeye temel oluşturan, yaparak öğrenme ilkesi
ile bilgiyi oluşturmada, problemler üzerine düşünmede ve sonuçları formüle etmede
kullanılan, hayat boyu devam eden bir öğrenme sürecidir. Ayrıca çocukların araştırmacılar
gibi davranmalarına ve rasyonel düşünmelerine yardımcı olmaktadır (Hazır ve Türkmen,
2008). Bilimsel süreç becerileri, problem çözmenin alt boyutu olarak ele alınmaktadır.
Amerika Ulusal Fen Öğretmenleri Derneği, problem çözmede bilimsel süreç becerilerini
kullanmanın önemli bir yaklaşım olduğunu belirtmektedir (Lind, 2000).
Bilimsel süreç becerileri, çocukların aktif olmasını ve fene karşı olumlu tutum
geliştirmelerini sağlayan, feni öğrenmelerini kolaylaştıran, kendi öğrenme sorumluluklarını
geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını artıran, araştırma yöntem ve yollarını kullanmalarını
sağlayan temel becerilerdendir (Tan ve Temiz, 2003).
Çocuklar yetişkinler gibi aynı bilimsel süreçleri kullanmakta ve dünyaları hakkında
deneylere dayanan fikirler geliştirebilmektedir (Ross, 2000). Çocuklar küçük bilim insanı
olarak görülmekte ve tüm duyu organlarını kullanarak tahminde bulunma, gözlem yapma,
ölçme, karşılaştırma yapma, sınıflandırma yapma, iletişim kurma, tahminlerini test etme, alet
kullanma ve detayları görmeleri için desteklenmeleri gerekmektedir. Çocuklar tıpkı bilim
insanları gibi sorular sorup, sorularına cevap bulana kadar denemeler yapması gerekmektedir
(Torres ve Vitti ,2007).
Bilimsel süreçler, çocukların somut deneylerle yeni bilgiler kazanmalarını
sağlamaktadır. Bu beceriler, bir biri üstüne inşa edilerek gelişmektedir. Yaşamın ilk
yıllarından itibaren kullanılan gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflama, ölçme ve iletişim ile
ilgili beceriler bilimsel süreçlerin temelini oluşturmakta ve bu beceriler günlük yaşamı
sürdürmek için gerekli olan beceriler arasında yer almaktadır. Çocuklar temel eğitime
başladıkları andan itibaren, bilginin toplanması ve organize edilmesini içeren orta düzeydeki
çıkarım yapma ve önceden tahmin etme süreç becerilerini kullanmaya başlamaktadır.
Çocukların temel ve orta süreç becerileri güçlü bir temele sahip olmasıyla hipotez kurma ve
değişkenleri belirleme gibi daha üst bilimsel becerileri rahatlıkla kazanabilmektedir
(Charlesworth ve Lind, 2003; Gallenstein, 2005; Arnas, 2007).
Çocukların, bilimsel süreçleri keşfetmelerine izin vermek ve desteklemek; çocukların
organize etme, sınıflandırma, problem çözme, nedenlerini araştırma ve mantık yürütme gibi
düşünce yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamaktadır (Eggers, 2005). Bilimsel süreç
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becerilerinin gelişimi, çocuklara
kazandırmaktadır (Kazeni, 2005).

günlük

yaşamdaki

problemleri

çözme

yeteneği

Ulusal Fen Eğitimi Standartları’nın (NSES) erken çocukluk dönemindeki çocuklar
üzerinde yaptıkları araştırmaların sonuçlarına göre; tüm çocukların daha sonraki yıllarda
bilimsel araştırmalarını daha fazla ilerletmek için var olan yeteneklerini geliştirmeleri
gerektiği vurgulanmaktadır. Çocuklar bilimsel süreçleri kullanarak fen bilimlerinin özünü
keşfetmekte, bu keşif fen etkinlikleri, sınıf tartışmaları, okuma-yazma etkinlikleri ve diğer
öğrenme stratejileri kullanılarak yapılabilmektedir. Bu etkinlikler çocukların düşünme
becerilerinin geliştirilmesi ve bilimin öğrenilmesi için gerekli süreçler arasında yer almaktadır
(Lind, 2000).
Bilimsel süreçler;
 Öncelikle deneyimlerin bir araya getirilmesiyle çevrenin keşfedilmesi,
 Materyallerin hangi amaçla kullanılacaklarının öğrenilmesi,
 Çevredeki eşyaların daha dikkatli incelenmesi,
 Bir şeyin başka bir şey ile kıyaslanıp, karşılaştırılması,
 Nesnelerin ölçülmesi,
 Soru sorma, tartışma ve çıkarım yapabilmeyi öğrenebilmesi,
 Nesnelerin nasıl yapıldığına dikkat etme, birbirleriyle olan ilişkilerinin araştırılması
gibi yeteneklerin gelişmesini desteklemektedir (Akman, 2007; Kefi, 2005).
Bilimsel süreç becerileri;
 Temel süreç becerileri
 Orta süreç becerileri
 Gelişmiş (ileri) süreç becerileri olmak üzere üç grupta incelenmektedir (Lind, 2000;
Akman, 2007).

1.4.1 Temel süreç becerileri
Temel süreç becerileri gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflandırma, ölçme ve iletişim
kurma becerilerinden oluşmaktadır.
Gözlem yapma: Gözlem, uygun duyuların ve araçların kullanılarak nesne ya da
olgular hakkında doğrudan bilgi elde etmek amacıyla gerçekleştirilen işlemlere denir.
Bilimsel süreçlerin temelini oluşturmaktadır. Bilim gözlemle başlar ve gözlem hayat boyu
süren bir etkinliktir. Gözlem yaşanılan dünya hakkında ve bir problemin çözümü için gerekli
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olan bilgilerin toplandığı ilk basamaktır. Çocukları meraklı olmaya sevk eder ve iyi gözlem
yapabilme yeteneği aynı zamanda, diğer bilimsel süreç becerilerinin (sınıflama, ölçme,
yorumlama, iletişim kurma vb.) gelişmesi içinde temel oluşturmaktadır. Gözlem, bilgilerin
geliştirilmesini ve araştırma dürtüsünü de harekete geçirir. Gözlem yaparken nesnelerin
büyüklük, renk, şekil ve benzeri özelliklerini, hareketlerindeki ya da yapılarındaki değişime
dikkat ederiz.
Çocuklar oldukça iyi gözlemcidirler ve okul öncesinde öğrendiklerinin birçoğu
gözlem yapmalarının bir sonucudur. Bu çağdaki çocuklar için gözlem yapmanın anlamı
“keşfetmek için tüm duyuları kullanmaktır” (Tan ve Temiz, 2003).
Gözlem aynı zamanda bilişsel bir etkinliktir. Görme, duyma, dokunma, koklama ve
tatma duyuları, beynin bilgileri kabul etme ve bir şeyleri anlama yeteneğini göstermektedir.
Bazen gözlem yapılırken, çok iyi görülmeyebilir. Bu nedenle gözlemleme becerilerine destek
olan öğrenme stratejileri, çocukların dikkatli gözlem ve düzenli olarak araştırdıkları özel
olayları not almayı gerektirmektedir (Lind, 2000).
Gözlem, duyu organlarıyla ve duyu organlarının hassasiyetini artıran araç gereçlerle
nesnelerin, olayların incelenmesi olarak geçmektedir. İyi düzenlenmiş bir okul öncesi eğitim
kurumu, çocukların nesneleri gözlemleyebilmeleri için birçok fırsatlar içerir. Sınıflarda
bulunan bilim merkezlerinde/köşelerinde gözlemler yapabilmek için büyüteç, mikroskop,
dürbün, ayna, spektroskop, stetoskop, teleskop, mıknatıslar, kayalar, ışık kaynakları ve daha
birçok malzemelere ihtiyaç vardır (Rakow ve Bell, 1998; Myers vd., 2004; Morrison, 2012).
Gözlemlerden elde edilen sonuçlar yapısına göre nicel ve nitel olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Nitel gözlemler duyu organları kullanılarak olgunun renk, koku, tat gibi
özellikleri hakkında bilgi edinilen gözlemlerdir. Nicel gözlemlerde ise olgunun miktar ve
boyutu gibi nicel özelliklerine ilişkin bilgiler elde edilir. Nitel gözlemler tanımaya, nicel
gözlemler ise ölçmeye dayanır (Carin ve Bass, 2001).
Çocuklar gözlem yaparken ayrıntılarla ilgilenmezler. Daha çok nesnenin genel
özellikleriyle ilgilenirler. Gözlem sırasında benzerlikten çok farklılıklara dikkat ederler (Ward
vd., 2005).
Çocuklarla gözlem etkinlikleri planlanırken, etkinliklerin sadece görme duyusuna
değil bütün duyulara yönelik olmasına dikkat edilmelidir.
Okul öncesi dönemde çocuklardan gözlem becerisi olarak nesnenin şekil, renk,
büyüklük, ağırlık, koku, tat, yüzey özellikleri, yapıldığı malzeme gibi özelikleri
gözlemlemeleri, nesne ve olaylar arasındaki ilişkiye dikkat etmeleri beklenmektedir.
Çocuklarda bu becerileri destekleyecek etkinlikler düzenlenmelidir (Peters ve Gega, 2002;
Carin vd., 2005; Büyüktaşkapu, 2010).
Karşılaştırma: Çocukların gözlemle ilgili becerileri geliştiğinde, doğal olarak
karşılaştırma, zıtlıklar, farklılıklar ve benzerlikleri tanımaya başlamakta, gözlem becerileriyle
gelişen karşılaştırma süreci, sınıflandırmanın ilk basamağını oluşturmaktadır (Lind, 2000).
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Karşılaştırma çocuğun miktar, boyut, renk, sıcaklık, mesafe, ses düzeyi gibi nesnelerin
özelliklerinde pek çok farklılığı gözlemesinde kullanılmaktadır (Arnas, 2007).
Karşılaştırma süreci, gözlem sürecinin üzerine kurulmaktadır. Bir nesnenin belirgin
özelliğini gözlemlemeye ek olarak, çocuklar o nesneyi aynı cins nesnelerle karşılaştırarak, o
nesne hakkında çok şey öğrenmektedirler. Örneğin; her çocuk bir yaprak bulur ve sınıfa
getirir, getirilen yapraklar diğer yapraklarla karşılaştırılır. Karşılaştırma yapılırken; “Bunlar
neye benziyor? Yapraklar arasındaki farklılıklar neler? Yapraklardan hangisi büyük, hangisi
tüysüz......?” gibi sorularla karşılaştırma süreci kolaylaştırılır (Lind, 2000). Bunun için
öğretmen öncelikle çocuklardan nesnelerin özelliklerini söylemesini, daha sonra nesneleri
karşılaştırmasını ve neden bu nesnelerin benzer veya farklı olduğunu düşünerek açıklamasını
isteyebilir (Arnas, 2007).
Sınıflandırma: Varlıkları, olayları ve fikirleri ortak özelliklerine göre gruplandırmaya
sınıflandırma denir. Bu süreç aynı zamanda önceki bilgiler ile yeni kavramlar arasında ilişki
kurulmasını sağlar. Sınıflandırma, önceden tanımlanmış özellikler veya özellikler kümesi
temelinde yapılır (Çepni vd., 1997; Rezba vd., 1999).
Çocuklar gerçek nesne türlerini gruplara ayırdığı zaman sınıflandırma sürecine
başlamakta, çocuklar sınıflandırma yaparken, nesneleri karşılaştırmaya ve alt gruplar
oluşturmaya ihtiyaç duymaktadır. Alt grup; grubun tek ortak özelliğinden oluşmaktadır. Bir
kavanoz düğmenin kırmızı, mavi, sarı düğmeler gruplarına ayrılması, alt gruba örnek olarak
verilebilir (Lind, 2000).
Sınıflandırma becerisi, okul öncesi çocuklarda karşılaştırma (benzerlik/zıtlık)
yeteneğini ortaya çıkarmaktadır. Çocuklar sınıflandırma yaparken nesnelerin boyut, renk,
şekil, yapısal özellikler gibi algısal özelliklerini dikkate alarak karşılaştırmaktadırlar. Ayrıca
nesneler kullanım yerlerine (fonksiyonlarına) göre de sınıflandırabilir. Örneğin; araçlar,
yiyecekler, giysiler gibi. Daha sonra çocuklar matematikte sınıflandırma yapmaya
başlamaktadır (Arnas, 2007).
Çocuklar başlangıçta tek bir özelliğe dayanan basit sınıflandırma yaparlar. Örneğin,
yaprakları renklerine, şekillerine vb. özelliklerine göre gruplarlar. Daha sonra, sınıflandırma
becerileri artınca, nesne ve fikirleri iki veya daha fazla özelliğe göre gruplamaya başlarlar.
Örneğin; dört ayaklı kahverengi hayvanlar; ayak sayısı dikkate alınmadan, tüm kahverengi
hayvanlar şeklinde, farklı renkli dört ayaklı hayvanlar ya da dört ayaklı kahverengi hayvanlar
olarak sınıflandırılabilir (Lind, 2000).
Ölçme: Nesne ve olguların gözlenebilen özelliklerini belirli araçlar kullanarak belirli
bir birim cinsinden sayısal olarak ifade edilmesidir. Basit anlamda kıyaslama ve saymadır.
Miktarı inceleme becerisi olan ölçme; hacmi, uzaklığı, zamanı, kütleyi, sesi, sıcaklığı
tanımlamak için standart ve standart olmayan (iki tutam tuz, bir avuç pirinç veya bir teneke
bezelye) birimlerin kullanımını kapsar. Bunların dışında ölçmeye; düzenlenmiş seriler
şeklinde nesneleri yerleştirme veya uzunluk, renk tonuna göre sıralama da dâhil edilmektedir
(Lind, 2000; Myers vd., 2004).
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Çocuklar gözlem yaparken bazı nesnelerin özellikleri aynı kalırken, bazı özelliklerinin
ise değiştiğini fark ederler. Örneğin bitkilerin kök ve gövdelerinin değişmesi gibi. Araştırma
yaparken “Ne kadar uzun? Ne kadar ağır?” gibi sorulara cevap ararlar. Bu tür sorulara cevap
vermek için ölçüm yapılması gerekir (Carin vd., 2005).
Çocuklar kendilerine özgü ölçme birimleri de türetebildikleri gibi, öğretmenin verdiği
tahta çubuk, ip ve benzeri araçları kullanarak da ölçümler yapabilirler. Örneğin çocuğa ölçme
aracı olarak fasulye verildiğinde, çocuk kitabın uzunluğu 12 fasulye boyunda olduğunu
söyleyebilir (Lind, 2000). Öğretmen çocuklara standart olmayan farklı birimler
kullanıldığında neden farklı sonuçlar çıktığını ve çocuklara aynı sonuçları elde edebilmek için
neler yapılması gerektiğini sorarak alternatifler üretmelerini sağlayabilir. Daha sonra,
çocuklara eşit uzunlukta ip ve çubuklar vererek bunlarla ölçümler yapmalarını isteyebilir.
Neden sonuçların aynı çıktığı ve standart olmayan ölçü birimleri ile elde edilen ölçümlerin
sonuçlarının güvenilir olup olmadığını tartışabilir (Arnas, 2007).
Ölçme becerisinin kazandırılması uzun bir süreçtir. Becerinin kazandırılması için
tekrarların yapılması önemlidir. Ölçümlerin tekrarlanmasıyla hem çocukların ölçme becerileri
hem de kendilerine güvenleri geliştirilmiş olmaktadır (Howe ve Jones, 1998).
İletişim Kurma: İletişim, bilginin başkalarıyla paylaşılması sürecidir. İletişim kurma
ise gözlemler sonucu elde edilen verileri diğer insanların anlayabileceği çeşitli bilgi
formlarına dönüştürmedir ve bilgiyi toplama, düzenleme ve sunma aşamalarından
oluşmaktadır. İnsanlar pek çok yolla iletişim kurmaktadır. Jestler, vücut dili ve hareketleri,
yüz ifadeleri, ses tınısı, kelimeler ve resimler iletişim kurma ve duyguları ifade etmede önemli
rol oynamaktadır (Lind, 2000; Peters ve Gega, 2002).
Çocuklar düşüncelerini, yönergelerini; resim, diyagram, harita, grafik, dergi ve
raporlar gibi sözlü veya yazılı formlarla anlatabilir. Öğretmenler, çocuklarla diyagram veya
grafik çizerken, gözlemledikleri deneyimleri kaydederken iletişim sağlayabilirler. Çocuklar
günlük hava raporlarını, o günün tarihini ve saatini kaydederek ve o günün hava durumunun
resmini çizerek ifade edebilirler. Aynı zamanda, çocuklar gözlemleri hakkındaki (Salı günü
hava sıcaklığı kaç dereceydi? Çarşamba günü Güneş var mıydı? Ne gördün? Gördüklerinin
resmini çiz vb.) sorulara cevap vermekten de hoşlanırlar (Lind, 2000).

1.4.2 Orta süreç becerileri
Orta süreç becerileri çıkarım yapma ve tahminde bulunma becerilerinden
oluşmaktadır.
Çıkarım yapma (sonuç çıkarma): Sonuç çıkarma, bir kişinin, bir şeyin neden
olduğuna dair en iyi tahminde bulunma yoludur. Çocuklar sonuç çıkarmada birçok gözlem
yapar, onları sınıflandırır ve sonra da onlara bazı anlamlar vererek, sonuca dolaylı olarak
ulaşırlar. Örneğin, pencereden baktıklarında ağaçların yapraklarının hareket ettiğini görürler.
Yaprakların hareketini “rüzgâr esiyor” diye bir sonuca vararak yorumlarlar. Rüzgârdan
doğrudan etkilenmemiş olmalarına rağmen, gözlemlerine ve daha önceki bilgilerine ve
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deneyimlerine göre, rüzgârın estiğini düşünebilirler. Bu durumda, sonucu dışarı çıkıp,
rüzgârın esip esmediğini test ederek anlayabilirler (Lind, 2000).
Çıkarım yapma süreci, önceki bilgiye uygun bir varsayım gerektirmektedir.
Çocukların henüz o ana kadar görmedikleri şeylerden sonuç çıkarması beklenmez. Çünkü o
ana kadar doğrudan gözlenememiştir. Bu nedenle, çıkarım yapma süreci, fen konuları ile ilgili
olup, orta düzey beceriler için uygundur. Fen konuları ve sonuçları, hayvanların yaptıkları
ayak izleri, bitkilerden kaybolan su veya havadaki buhar, ancak büyük çocuklar için uygun
olabilen çıkarımlar olup, geçmiş deneyimler ile ilişkilidir (Lind, 2000).
Tahminde bulunma (önceden kestirme): Tahminde bulunma, gelecekte ne olması
ile ilgili beklentilerden oluşmaktadır. Bireyler, gözlemlere yönelik fikirler üreterek, tahminde
bulunurlar. Bu süreç basit bir tahminden daha fazlasıdır. Çocuklar uygun bir tahmin yapmak
için gerekli bilgilere sahip olmalıdır. Basit tahmin sorularından hoşlanırlar. Örneğin;
“Peki,......... olursa, ne olur?” türünden sorular ile çocukların tahmin becerileri geliştirilebilir.
“Eğer metal bir arabayla ağaç bir araba yarışmaya katılırsa, metal araba daha hızlı gider” gibi
tahminler, farkında olma ve sebep sonuç ilişkisi kurma gelişimini etkilemektedir (Lind, 2000).
Öğretmen gün içinde gerçekleşen olaylar ya da çocukların ilgi odağı olan konular
hakkında çocuklardan tahminler yapmalarını isteyebilir. Çocukların tahminlerini desteklemek
için tek bir cevabı olmayan açık uçlu sorular sorulmalıdır. Bu tür sorular, onların dünyayı
daha gerçekçi ve deneylerin ışığında anlama becerilerini geliştirmektedir. Bu sorular olayların
niçin ve nasıl olduğu ile ilgili mevcut ilişkiyi tahmin etmede, bir cevaba karşı çocuğun kişisel
motivasyonunu göstermede etkili olmaktadır. Erken çocukluk döneminde çocuklar, sorulan
sorularla ilgili tahminler yaparken, genellikle kişisel gözlemlerinden ve hayali durumlardan
yararlanmaktadır (Arnas, 2007).
Çıkarım yapma (sonuç çıkarma) ve tahmin de bulunma aslında birbiriyle aynı şeyler
gibi gözükmesine rağmen birbirlerinden farklıdır. Tahminde olayın sonucunun ne olacağı
hakkında fikir üretilirken, sonuç çıkarma da olan şeye neyin sebep olduğu açıklanır (Martin,
1997; Büyüktaşkapu, 2010).

1.4.3 Gelişmiş (ileri) süreç becerileri
Gelişmiş (ileri) süreç becerileri; hipotez kurma, değişkenleri tanımlama ve kontrol
etme, deney düzenleme ve yapma becerilerinden oluşmaktadır.
Hipotez kurma: Hipotez, gözlem sonuçlarının, karşılaşılan olay ya da problemlerin,
doğruluğu henüz kontrol edilmemiş açıklamalarına denir. Hipotez aynı zamanda problem için
önerilen geçici çözüm yolu ve yöntemin geliştirilmesi için başlangıç noktasıdır. Hipotez, basit
ve test edilebilir bir önerme yapılarak oluşturulabilir. Oluşturulan hipotezlerin doğasına göre,
farklı deney düzenekleri oluşturulabilir veya gözlem yapılabilir (Akdeniz, 2005).
Hipotez basit olarak kesin olmayan cevaplar veya denenmemiş soruların ve yapbozların çözümleri veya bilim insanlarının araştırdıkları problemlerdir. Hipotezlerin başlıca
özelliği, karakterdeki çeşitliliktir. Bir hipotez, okul öncesi dönemdeki çocukların araştıracağı
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sorulardan daha çok, somut işlemler dönemindeki çocukların araştıracakları sorulardan
oluşmaktadır. Bir hipotez iki değişken arasında var olabilen bir ilişkinin ifadesidir. Basit bir
hipotez: “Eğer ................... olursa, sonra ................ olur” şeklindedir (Lind, 2000).
Değişkenleri tanımlama ve kontrol etme: Nesne veya olayların değişebilir
özelliklerine değişken denir. Değişkenleri belirleme, yapılacak deneyin gidişatını
etkileyebilecek tüm etkenlerin ifade edilmesidir. Bilim öğretimi için önemli bir süreçtir. Bir
deneyi kontrol etmek, test edilen fenomenin gözlenen sonuçlarındaki etkinin başka bir
nedenden kaynaklanmadığından emin olmaktır. Bu süreçte değişkenler net bir şekilde
tanımlanabildiğinde ve kontrol edildiğinde daha iyi sonuçlara ulaşılabilir. Genellemelerin
yapılması için değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi gerekmektedir. Değişkenler
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmada kullanılan temel strateji, bir değişkeni (değiştirilen)
simetrik bir şekilde değiştirmek ve diğer değişkende (cevap veren; bağımlı) buna bağlı
değişimleri izlemektir. Aynı zamanda, sonucu etkileyebilecek olan değişkenlerde
tanımlanmalı ve sabit tutulmalıdır. Ancak bütün değişkenleri ayrı ayrı kontrol etmek de
zordur (Tan ve Temiz, 2003; Akdeniz, 2005).
Deney düzenleme ve yapma: Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir doğa yasasını
doğrulamak, bir olasılığı kanıtlamak için yapılan işlemler zincirine deney denir. Deney
yapma, sürekli bir değişkenleri değiştirme ve kontrol etme sürecidir. Diğer tüm süreçleri
kapsayan bir süreçtir. Aynı zamanda mantıksal neden ve etki ilişkilerinin kullanılmasını
zorunlu kılar (Şimşek ve Çınar, 2008).
Deney düzenleme ve yapma tüm bilimsel süreçlerin kullanıldığı bir süreçtir. Bu
süreçte bir problem durumu belirlenir, problemle ilgili bit hipotez kurulur. Hangi tür verilerin
toplanacağı, verilerin nasıl yorumlanacağı belirlenir. Deneyin uygulanmasının ardından
veriler yorumlanarak sonuca ulaşılır (Rezba vd., 1999).
Eğitim ortamında çocukların bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına için
çocukların aktif olduğu problem durumlarının kullanılması gerekmektedir (Martin, 1997;
Rezba vd., 1999; Harlen ve Qualter, 2009). Çocuklara bilimsel süreç becerilerini kazandırmak
için; çocukların birebir doğrudan etkinliklerle deneyim kazanmaları için ortamlar sunulmalı,
küçük gruplarla çalışmaları ve tartışmaları sağlanmalı, alternatif yöntemlere erişimleri
desteklenmeli, bilimsel süreç becerilerini geliştiren, materyal kullanımını ve ölçme araçlarını
içeren etkinliklere yer verilmeli, fikirlerini yorumlamaları ve sorgulamaları için
desteklenmelidir (Harlen ve Qualter, 2009).
Bilimsel süreç becerileri ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında çocukların bilimsel
süreç becerilerinin düşük düzeyde olduğu görülmektedir (Bauer vd., 1998; Soyibo ve
Beaumont-Walters, 2000; Ango, 2002; Hazır ve Türkmen; 2008). Öğretmenler ve öğretmen
adaylarıyla yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar görülmektedir (Downing ve Filler, 1999,
Aydoğdu, 2012). Yapılan çalışmalarda çocukların bilimsel süreç becerilerini kazanabilmesi
için öğretmenlerin öncelikle bu becerilere sahip olması gerektiği belirtilmektedir (Ango,
2002; Aydoğdu, 2012).
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Uygulamalar
1. İlinizde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan fen etkinliklerini
gözlemlemek ve öğretmenlerin etkinliklerde hangi bilimsel süreç becerilerinin üzerinde
durduğunu gözlemlemek için ziyaret ediniz.
2. MEB Okul Öncesi Eğitim Etkinlik kitabında yer alan fen etkinliklerini inceleyiniz.
Hangi bilimsel süreç becerilerinin üzerinde durulmuş, arkadaşlarınızla tartışınız.

19

Uygulama Soruları
1. Okul öncesi eğitim kurumlarında fen etkinlikleri ne kadar sıklıkta yapılmaktadır?
2. Öğretmenler fen etkinliklerinde hangi bilimsel süreç becerilerinin üzerinde daha
çok durmaktadır?
3. MEB Okul Öncesi Etkinlik Kitabında ki fen etkinliklerinde hangi bilimsel süreç
becerilerinin üzerinde durulmuştur? Eşit bir dağılım mevcut mudur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilim, “doğru düşünme, doğruyu ve bilgiyi araştırma, bilimsel metotlar kullanarak
sistematik bilgi edinme ve bilgiyi düzenleme süreci, evreni anlama ve tanımlama gayretleri”
olarak tanımlanır (Çepni, 2007). Türkçede “bilim” kelimesi ise genelde “fen bilimleri
kastedilir. Fen bilimleri bilimin gözlemlere dayalı olan kısmı yani bilimin gözlemlerle ilişkili
bir alt sınıfı olarak açıklanmaktadır (Balat ve Çiftçi, 2019).
Fen; doğayı ve doğadaki olayları sistemli bir şekilde araştırma ve inceleme, bu
araştırma ve incelemelerden yola çıkarak genellemeler yapma, bu genellemeler ile gelecekteki
olayları kestirme gayreti olarak adlandırabilir. Fen bilimlerinde fizik, kimya, astronomi,
jeoloji cansız doğa ile ilgilenirken, biyoloji, botanik, anatomi, zooloji gibi bilimler canlı doğa
ile ilgilenir (Kaptan, 1999).
Çocuklar için fen; çevrelerindeki dünya hakkında edindikleri kazanımlar, gördükleri,
duydukları, kokladıkları, dokundukları her şey olarak adlandırılmaktadır (Armga vd. 2002).
Aynı zamanda yaşadıkları dünyayı anlamaya çalışmak, dünyayı keşfetmektir (Drons ve Given
2005, Tsung-Hui 2001).
Çocuklar sürekli olarak bilim adamlarının yaptıkları gibi dünyayı anlamaya
çalışmakta, yeni bilgi ve beceriler öğrenmekten zevk almaktadırlar. Bu nedenle ebeveynler ve
öğretmenler, çocukların günlük yaşamlarındaki deneyimlerine somut nesneler katarak ve
onların merakını destekleyerek araştırma yapmayı öğrenmesine yardımcı olabilirler. Çocuklar
aktif ve başarılı bir şekilde bilimsel aktivitelerde yer aldıkça, bilime karşı sürekli ilgi duyarak
olumlu tutum sergilemektedirler (Barclay vd. 1999, Smith 2001).
Bu durumda çocuklara verilecek fen eğitiminin içeriğinin de belirlenmesi önemlidir.
Bu yüzden Amerikan Ulusal Fen Eğitimi Standartları (NRC,1996) erken çocukluk döneminde
fen eğitimi kapsamında yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, fiziksel bilimler, yer ve uzay
bilimleri, fen ve teknoloji eğitimi, bilimin doğası ve geçmişi konularının erken çocukluk
dönemi için uygun olan fen konuları olarak belirlemişlerdir.
Çocuklar fen kavramlarını yaparak yaşayarak, etkinliklerde aktif olarak yani
deneyimleyerek öğrenirler. Çocuklar fen kavramlarını öğrenmeleri doğal (naturalistik),
informal ve yapılandırılmış deneyimler olmak üzere üç şekilde gerçekleşmektedir. (Akman,
2003; Arnas, 2007; Charlesworth ve Lind, 2008; Lind, 2003).
Çocuklar doğası gereği meraklıdır ve meraklarını gidermek için araştırma ve inceleme
yaparlar. Araştırma yaparken gözlemler, tahminde bulunur, genellemeler yapar, problem
çözer. Kendini eğlenceli, yaratıcı, deneysel etkinliklerin içinde bulur. Çocukların hem bu
becerilerinin gelişmesi hem de meraklarını giderecekleri aynı zamanda da bu süreçte aktif rol
alarak eğlenceli zamanlar geçirmesi için ona fırsatlar verilmesi ve eğitim ortamlarının da bu
yönde hazırlanması gerekmektedir. Bu kazanımlar ise zengin uyarıcı etkinlikler içeren fen
etkinlikleri ile mümkün olmaktadır (Arnas, 2002).
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Fen etkinlikleri, çocuğun yaşadığı dünya hakkında merak ettiği birçok soruya cevap
verir, dili ve okuryazarlığı destekler, problem çözme becerisini geliştirir, diğer alanlarla
bağlantı kurmayı sağlar, diğer alanlardaki öğrenmelerini ve okula hazır bulunuşluklarını
desteklemektedir.
Çocuklar birer küçük bilim insanıdır. Dünyayı anlamlandırmaya çalışırken de tıpkı
bilim insanları aynı bilimsel süreç becerilerini kullanmaktadırlar. Araştırma ve inceleme
yaparken olarak görülmekte ve tüm duyu organlarını kullanarak tahminde bulunma, gözlem
yapma, ölçme, karşılaştırma yapma, sınıflandırma yapma, iletişim kurma, tahminlerini test
etme, alet kullanma ve detayları görmeleri için desteklenmeleri gerekmektedir.
Çocuklar yaşadıkları dünyayı keşfederken temel süreç beceriler denilen bilimsel süreç
becerilerini kullanırlar. Bunlar gözlem, sınıflama, iletişim kurma, ölçme, tahinde bulunma ve
çıkarım yapmadır.
Eğitim ortamında çocukların bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına için
çocukların aktif olduğu problem durumlarının kullanılması gerekmektedir (Martin, 1997;
Rezba vd., 1999; Harlen ve Qualter, 2009). Çocuklara bilimsel süreç becerilerini kazandırmak
için; çocukların birebir doğrudan etkinliklerle deneyim kazanmaları için ortamlar sunulmalı,
küçük gruplarla çalışmaları ve tartışmaları sağlanmalı, alternatif yöntemlere erişimleri
desteklenmeli, bilimsel süreç becerilerini geliştiren, materyal kullanımını ve ölçme araçlarını
içeren etkinliklere yer verilmeli, fikirlerini yorumlamaları ve sorgulamaları için
desteklenmelidir (Harlen ve Qualter, 2009).
Bilimsel süreç becerileri ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında çocukların bilimsel
süreç becerilerinin düşük düzeyde olduğu görülmektedir (Bauer vd., 1998; Soyibo ve
Beaumont-Walters, 2000; Ango 2002; Hazır ve Türkmen; 2008). Öğretmenler ve öğretmen
adaylarıyla yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar görülmektedir (Downing ve Filler, 1999,
Aydoğdu, 2012). Yapılan çalışmalarda çocukların bilimsel süreç becerilerini kazanabilmesi
için öğretmenlerin öncelikle bu becerilere sahip olması gerektiği belirtilmektedir (Ango,
2002; Aydoğdu, 2012).
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Bölüm Soruları
1) Doğayı ve doğal olayları sistemi bir şekilde inceleme henüz gözlenmemiş olayları
kestirme gayretlerine ne ad verilir?
a) Bilim
b) Sosyal Bilimler
c) Fen Bilimleri
d)Biyoloji
e) Jeoloji
2) Çocuklar birer küçük bilim insanıdır benzetmesiyle anlatılmak istenen şey
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilim insanı ve çocuğun feni sevmesi
b) Bilim insanı ve çocuğun meraklı ve aynı bilimsel süreç becerilerini kullanması
c) Bilim insanı ve çocuğun değişime açık olması
d) Bilim insanı ve çocuğun şüpheci olması
e) Bilim insanı ve çocuğun kararlı olması
3) Çocukların doğal ve el yapımı materyallerini ayırt edebilme becerisi kazandıkları,
basit makinelerin nasıl çalıştığını, fonksiyonlarının ne olduğunu anlamalarını sağlama hangi
bilim kategorisinde yer almaktadır?
a) Yaşam Bilimleri
b) Sosyal Bilimler
c) Bilim tarihi ve Doğası
d) Bilim ve Teknoloji Eğitimi
e) Fiziksel Bilimler
4) Ece öğretmen, çocuklarla etkinlik yaparken bahçeye bir anda kaplumbağa girer ve
çocukların bütün dikkati kaplumbağaya yönelir. Çocuklar kaplumbağanın beslenmesi,
yaşamları, türleri hakkında konuşmaya başlarlar. Öğretmen çocukların ilgisinin bu yönde
kaydığını fark ederek etkinliğini yarıda keser ve programını bu yönde değiştirir. Ece
23

öğretmenin bu etkinlikte hedeflediği ve daha sonra devam ettirdiği öğrenme deneyimi
aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir?
a) Yapılandırılmış-Yapılandırılmış
b) Yapılandırılmış-İnformal
c) İnformal-Yapılandırılmış
d) Doğal-İnformal
e) İnformal-İnformal
5) Bilimsel süreç becerileri;
I. Öncelikle deneyimlerin bir araya getirilmesiyle çevrenin keşfedilmesi,
II. Materyallerin hangi amaçla kullanılacaklarının öğrenilmesi,
III. Nesnelerin ölçülmesi,
IV. Nesnelerin nasıl yapıldığına dikkat etme, birbirleriyle olan ilişkilerinin
araştırılması gibi yeteneklerin gelişmesini desteklemektedir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) II-IV
d) I-II-III
e) I-II-III-IV
6) “Vücut ve bölümleri, vücut bölümlerinin birbiriyle ilişkisi, yiyecekler ve beslenme
sistemleri” hangi fen konuları kapsamında yer alır?
a) Yaşam bilimleri
b) Sağlık bilimleri
c) Yer ve Uzay Bilimleri
d) Fiziksel bilimler
e) Bilim ve teknoloji
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7) Nesne ve olguların gözlenebilen özelliklerini belirli araçlar kullanarak belirli bir
birim cinsinden sayısal olarak ifade edilmesine ne ad verilir?
a) Gözlem
b) Sayma
c) Tahmin etme
d) Ölçme
e) İletişim
8) “............... olayın sonucunun ne olacağı hakkında fikir üretilirken, ............... olan
şeye neyin sebep olduğu açıklanır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi doğru olur?
a) Tahmin etme/sonuç çıkarmada
b) Sonuç çıkarma/tahmin etmede
c) Sonuç/neden ise
d) Çıkarımda bulunma/önceden kestirmede
e) Değişkenler/deney de
9) Çocukların bir tohumun zaman içindeki değişimini gözlemesi, hayvanları doğal
ortamlarında gözlemesi, sınıf içinde bir hayvanın bakımını üstlenmesi ve
gerçekleştirmesi çocuklara ne kazandırır?
a) Akıl yürütme/hayvan sevgisi
b) Problem çözme becerisi/sayma becerisi
c) Neden sonuç ilişkisi/tahmin etme becerisi
d) Sınıflama becerisi/sayma becerisi
e) Sorumluluk bilinci/Çevre bilinci/Gözlem becerisi
10) I.Yaşanılan dünya hakkında ve bir problemin çözümü için gerekli olan bilgilerin
toplandığı ilk basamaktır.
II. Sınıflama, ölçme, yorumlama, iletişim kurma gibi becerilerin temelini oluşturur.
III. Bilişsel bir etkinliktir.
IV. Görme ile gerçekleşir.
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Yukarıda gözlem yapma becerisi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
a) I-II
b) II-III-IV
c) I-II-III
d) I-II-III-IV
e) I-III
Cevaplar
1) C
2) B
3) D
4) B
5) E
6) B
7) D
8) A
9) E
10) C
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2. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDA FEN ETKİNLİKLERİ VE
FEN MERKEZİ. FEN VE DOĞA KÖŞESİ/BİLİM VE KEŞİF
MERKEZİ/BİLİM ÖĞRENME MERKEZİ İLE FEN EĞİTİMİ
MATERYALLERİ. FEN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Okul öncesi eğitim programında fen etkinlikleri ve fen merkezleri,
merkezlerde yer alan fen eğitimi materyallerini
2.2. Fen öğretim yöntemlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Okul öncesi dönemde fen etkinlikleri nerelerde yapılır?
2. Bir fen merkezinde hangi materyaller bulunmalıdır?
3. Erken çocukluk döneminde fen eğitimi verilirken hangi yöntemler kullanılır?
4. Analoji nedir?
5. Kavram haritası nedir?
6. Drama yöntemi nedir?
7. Deney yöntemi nedir?
8.İnceleme gezi gözlem yöntemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Fen Öğrenme Merkezleri

Okul öncesi dönem fen
etkinliklerinin
nerelerde
yapıldığını açıklayabilme
Fen öğrenme merkezlerinde
yer
alan
materyalleri
açıklayabilme

Fen Öğretim Yöntemleri

elde
veya

Kazanım, okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Erken Çocukluk dönemi fen
eğitiminde
kullanılan
öğretim
yöntemlerini
açıklayabilme
Analoji
açıklayabilme

yöntemini

Kavram haritası yöntemini
açıklayabilme
Drama
açıklayabilme

yöntemini

Deney
açıklayabilme

yöntemini

Kazanım, okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

İnceleme
gezi
gözlem
yöntemini açıklayabilme
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Anahtar Kavramlar
Fen etkinlikleri, fen merkezi, fen eğitim materyalleri, fen öğretim yöntemleri, deney,
analoji, drama, kavram haritası, gezi gözlem inceleme
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Giriş
Okul öncesi eğitim programlarında öğrenme merkezleri önemli bir yer tutar. Çünkü
çocukların aktif olarak katıldıkları oyunlar ve deneyimler onların sosyal, duygusal, fiziksel ve
bilişsel gelişimleri desteklemesi için uygun ortam ve çevreye ihtiyaç duyar (Epstein, 2007).
Fiziksel çevre çocukların öğrenmelerinde ve gelişimlerinde önemli bir yer tutar. Dikkatli ve
özenli planlanmış eğitim ortamları eğitim programlarının başarıya ulaşmasında önem taşır. Bu
eğitim programlarının amacına uygun şekilde planlanabilmesi ve uygulanabilmesi için eğitim
ortamlarının öğrenme merkezlerini içerecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir (MEB,
2013). Öğrenme merkezleri; çocukların yaparak-yaşayarak öğrenme deneyimleri için çeşitli
materyaller ve fırsatlar sunan sınıftaki ilgi alanları olarak tanımlanabilir (Epstein, 2007;
Copple & Bredekamp 2006). Öğrenme merkezleri; çocuklara bağımsızlık, yaratıcılık, akıl
yürütme ve problem çözme ve bilimsel süreç becerilerini geliştirme konusunda imkân
tanımaktadır (Heromen & Copple, 2006).
Öğrenme merkezleri MEB 2006 Okul Öncesi Eğitim Programında ‘ilgi köşeleri’ diye
belirtilmiş köşeler, MEB 2013 programında ‘öğrenme merkezi’ olarak adlandırılmıştır. Okul
öncesi eğitimi kurumlarında bulunması önerilen merkezler; blok, kitap, müzik, sanat, fen ve
dramatik oyun merkezleridir.
Okul öncesi dönemdeki fen eğitimi okul öncesi eğitim kurumlarında belirli bir
program içerisinde çocukların ilgi ve merakları doğrultusunda gerçekleşir ve bu sayede
çocuklar farkında olmadan birçok bilimsel etkinliklerde ve bilimsel deneyimlerde bulunur. Bu
yüzden okul öncesi eğitim sınıflarında yer alan fen merkezlerinin de çocukların sorgulama,
merak etme, keşfetme, araştırma yapma gibi becerilerinin gelişiminde oldukça önemli
olduğunu söylemek mümkündür (Ainsworth ve Eaton, 2010; Akman ve Kuru, 2018).
Fen eğitiminde öğrenme merkezleri çocukların araştırma ve keşifler yapmalarına izin
vermesi açısından önemlidir. Fen eğitiminde yapılan etkinliklerin somut nesnelerle yapılması,
etkinlik yaparken çocuğun aktif rol alması, hem çocuğun etkinliklere olan ilgisini artırmakta
hem de öğrenmelerini artırmaktadır. Fen eğitiminde nitelikli öğrenme merkezlerinin
oluşturulması, bu merkezlerde çocukların aktif rol alması, gözlemler, araştırmalar ve keşifler
yapmasına olanak sağlaması, bilimsel bilgeye ulaşmasına ve ulaşılan bilginin kalıcı hale
getirilmesi açısından oldukça önemli olmaktadır (Akman ve Kuru, 2018).
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2.1. Fen Öğrenme Merkezleri
Çocuklar için fenin amacı çevrelerindeki dünyayı anlamalarını ve fark etmelerini
sağlamaktır. Fen, çocukların mantıklı ve yaratıcı bir şekilde düşünme yeteneklerini
geliştirmelerini sağlamakta, günlük yaşamlarında daha sağlam kararlar verip problemleri daha
iyi çözmelerine yardımcı olmaktadır (Tsung-Hui, 2001).
Fen eğitiminin amacı ise kendi kendine düşünme yeteneğini ve problem çözme
becerilerini artırmaktır (Hadzigeorgiou, 2001). Watts’a (1997) göre fen eğitiminin amacı, yeni
nesil bilim insanlarının bilimsel süreçleri oluşturan gözlemleme, sınıflama, tahminde
bulunma, hipotez kurmayı kullanmasına yardım etmektir (Akt. Faulkner-Schneider 2005).
Kanpolat’a göre bilim eğitiminin amacı, bilimi uygulamalı örneklerle çocuklara hem
birebir yaptırmak ve benimsetmek hem de oyun oynar gibi öğretmektir (Anonim, 2007).
Okul öncesi eğitim kurumlarında yer alan fen merkezleri çocukların tüm gelişim
alanlarını desteklemenin yanı sıra onların fene karşı olumlu tutum sergilemelerini sağlamakta
ve bazı becerilerinin de gelişimine destek olmaktadır. Çocukların fen merkezinde geliştirdiği
becerilerden bazıları;
Nesneleri, materyalleri ve olayları keşfeder.
Soru sorma isteğini artırır.
Dikkatli gözlemler yapar.
Basit araştırmalara katılır
Nesneleri tanımlar, sınıflar, sıralar, gruplandırır.
Gözlemlerini resimle, grafikle, çizelgeyle kaydeder.
Daha iyi gözlem yapabilmek için farklı araçlar kullanır.
Örüntüleri fark eder, örüntü kurallarını söyler.
Problem çözümü için fikirler öne sürer, geliştirir.
Arkadaşlarıyla işbirliği yapar.
Fikirlerini paylaşır, tartışır ve yeni fikirleri dinler (Worth, 2010; Akman ve Kuru,
2018).
Etkinliklerin uygun yerlerde yapılması için sınıf tasarımı yapılırken çocukların ihtiyaç
ve ilgileri dikkate alınmalıdır. Eğitim ortamı yeni ve farklı materyaller kullanılarak
çocuklarında fikri alınarak tasarlanmalıdır. Öğretmenler çocukların fikirlerini alırken sürecin
etkin biçimde yönetmeli ve karar verme aşamasında aktif rol almalıdırlar. Materyallerin
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erişiminde kolaylık, sağlığa zararlı olmayan güvenilir materyal seçimi gibi birçok özelliğe
dikkat edilerek sınıflar düzenlenmelidir (Çelebi Öncü, 2017).
Akman (2015)’e göre fen merkezlerinde materyal seçiminde bazı özellikler dikkat
etmek gerekir. Bu özellikler:
Materyaller çok amaçlı olmalıdır
Materyaller çocukla iletişimi desteklemelidir.
Materyaller çocukların tahmin etme becerilerini desteklemelidir.
Materyaller çocuğun yaşına uygun olmalıdır.
Materyaller çocukların kişisel yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlamalıdır.
Materyaller çocuğun gelişim becerilerini destekler nitelikte olmalıdır.
Materyal çeşitliliğine ve sayısına dikkat edilmelidir.
Charlesworth ve Lind (2003) fen eğitiminde kullanılacak materyaller için yukarıda
belirtilen özelliklere ek olarak;
Materyallerin kolaylıkla kullanılabilecek materyaller olmalıdır.
Materyaller kız, erkek, ırk ya da bir ulusa dair herhangi bir önyargı içermemelidir.
Materyaller bilimsel süreç becerilerini destekler nitelikte olmalıdır.
Bu kriterler dikkate alındığında fen merkezlerinde;
Akvaryum,
Saat, cetvel, metre, mezura,
Küre, harita, atlas, ülkeleri tanıtan resimler,
Büyüteç, mikroskop, stetoskop, mikrofon
Bilgisayar, ayna, termometre,
kronometre, kum saati, takvim
Pusula, mıknatıs, rüzgar gülü, dürbün
Terazi, tartı, ölçü kapları, ölçü kaşıkları, standart olmayan ölçü birimleri (ataç, ip, blok
vb.)
Yaprak, taş, koleksiyonlar, tohum çeşitleri
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Fotoğraf makinesi, slayt makinesi, slaytlar, kamera,
Fen ve doğa ile ilgili afişler, filmler, belgeseller,
İnsan vücudu maketi, diş maketi, organ önlükleri
Evcil hayvanlar ve evcil hayvan kafesleri,
Bitkiler, çimlendirme kapları, sulama kapları, toprak, kil, deniz kabukları, kum, çakıl
El feneri, saç kurutma makinesi, piller, teller, ampuller, radyo,
Deney tüpleri, süzgeç, huni, pipet, plastik kaplar, kapaklar
Kek kalıpları, kovalar, mutfak eşyaları
Baklagiller, tohumlar
Un, tuz, şeker, kabartma tozu, sirke, tutkal, mum, tebeşir, pamuk, tarak,
Farklı dokularda kumaşlar, makas,
Besin piramidi panosu, balonlar, naylon torbalar, çeşitli malzemelerden yapılmış
çubuklar, röntgen filmleri,
Farklı ışık kaynakları, kürek, balonlar, tülbent, oyun hamurları, buz küpleri, süngerler,
tahta kalemleri ve çeşitli artık malzemeler bulundurulabilir (Akman ve Kuru, 2018).
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2.2. Fen Öğretim Yöntemleri
Okul öncesi dönemde fen kavramlarını çoğu soyut kavramlar olduğu için işlem öncesi
dönem çocuklarının bu kavramları anlaması oldukça zordur. Bu yüzden bu kavramların
öğretilmesinde öğretmenlerin farklı yöntem ve teknikleri kullanması gerekmektedir. Bu
yöntem ve teknikler çocuklara zengin öğrenme deneyimleri sunarak ve dikkat sürelerini
uzatarak fen kavramlarını öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır. Fen öğretim yöntemleri
arasında; analojiler, kavram haritaları, deneyler, gezi-gözlem, drama yer almaktadır.

2.2.1. Analoji
Analoji; bilinmeyen bir olgunun bilinen olgularla benzetilerek açıklanmasıdır. Bir
diğer adı benzetme-benzeşimdir. Analojiler fen öğretiminde öğrenmeyi kolaylaştıran
stratejilerden biridir. Bu nedenle öğretmenler ve çocuklara büyük kolaylılar sağlar.
Analojilerde bilinenlerle bilinmeyenler arasında bir ilişki aktarımı vardır (Şahin, 2000;
Küçükturan, 2003). Analoji ile çocuklar yeni kavramlar öğrenirken, onların önceden sahip
oldukları bilgilerle olan benzerliklerinden yararlanırlar (Bilaloğlu, 2007).
Analoji iki kavramın benzetilerek karşılaştırılması olarak açıklanabilir. Bilinen kavram
“kaynak” bilinmeyen kavram “hedef” olarak adlandırılır (Balat ve Önkol, 2018).
Analoji kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde özetlenebilir:


Kullanılacak analojiler çocukların gelişim düzeylerine uygun olmalıdır.



Analoji yaparken kullanılan kaynak kavramın çocuklar tarafından iyi bilinmesi
gerekir.



Kaynak kavram ve hedef karam arasında benzer özelliklerin oldukça fazla
olması gerekir.



Çocukların kaynak kavram ile hedef kavram arasında nasıl bir bağlantı
olduğunu görmeleri gereklidir.



Kaynak kavram ile hedef kavram arasında ortak olmayan özellikler açıklanmalı
analojinin bozulduğu yerler muhakkak belirtilmelidir.



Çocuklarla analoji çalışmaları resim, model ve fotoğraf vb. kullanılarak
yapılırsa daha etkili sonuçlar verir



Çocuklarla bu tekniğin sık sık uygulanması gerekir.



Özellikle bireysel farklılıkların çok olduğu gruplarda birden fazla analoji
hazırlamak daha etkilidir (Tahta ve İvrendi, 2010; Bilaloğlu, 2007; Balat ve
Önkol, 2018).
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Glynn (1995)’a göre Analoji oluşturulurken şu sıra takip edilmelidir.
1. Hedef kavram tanıtılır.
2. Kaynak kavram hedef kavrama göre düzenlenir.
3. Hedef ve kaynak kavramlar arasındaki benzer özellikler tanımlanır.
4. Benzerlik ayrıntılı olarak belirtilir.
5. Analojinin bozulduğu yer varsa belirlenir.
6. Sonuç bir çizelge ile belirtilir (Akt. Balat ve Önkol, 2018)
Analoji Türleri
Analojinin türleri olarak farklı kaynaklarda farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. Bunlar:
sözel analojiler, resimli analojiler, bireysel analojiler, basit analojiler, zenginleştirilmiş
analojiler, genişletilmiş analojiler, çoklu analojiler, ayrıntılı analojiler, hikaye tarzında
analojiler ve oyunlaştırılmış analojilerdir (Şahin, 2016).
Şahin (2003)’e göre ise analojinin dört türü vardır.
Basit Analojiler: Bir şeyin bir şeye doğrudan benzetilmesidir. Kalbin pompaya; sinir
sisteminin telefon kablolarına, böbreğin fasulye tanesine, beynin cevize benzetilmesi gibidir.
Resimli Analojiler: Açıklanacak olgular/olaylar resimlerle ifade edilir. Görsel zeka da
bu analojinin içine girmektedir.
Oyunlaştırılmış Analojiler: Olaylar oyun yoluyla ifade edilir. Bitkilerin fotosentez
yapmasını, insanların yemek yapma olayına benzeterek oyunlaştırılması gibi.
Hikâye Tarzında Analojiler: Bir olayın açıklamasını başka bir olaya benzetilerek
yapılmasıdır. Örneğin; vücudumuzun kendini mikroplardan korunmasını hikaye tarzı analoji
yöntemiyle şu şekilde ifade edebiliriz: Vücudumuz bir kaleye benzetilir. Mikroplar da kaleye
girmeye çalışan düşmanlara benzetilir. Düşmanlar kalenin açık yerlerinden nasıl girmeye
çalışırlarsa, mikroplarda vücudumuzun açık yerlerinden (ağız, göz, kulak, burun, açık yaralar
vb.) girmeye çalışırlar. Ancak kalenin kapı, pencere gibi açık olan yerlerde demir
parmaklıklar gibi, insanlarında gözlerinde kirpikler, burunlarında ve kulaklarda tüyler vardır.
Bu tüyler ve kirpikler tıpkı demir parmaklıklar gibi işlev görerek mikropların vücuda
girmesini engeller. İnsan derisi de tıpkı kalenin duvarları gibidir ve mikropların girmesini
engeller. Kalenin hasar gören duvarlarından nasıl düşmanlar içeri girmeyi çalışırlarsa,
derimizin de hasar gören, çizilen, açık olan yaralardan mikroplar vücudumuza girmeye
çalışırlar. Kaleyi koruyan askerler olduğu gibi vücudumuzu koruyan akyuvarlar vardır ve
vücudumuza giren mikropları yok etmeye çalışırlar (Bilaloğlu, 2007).
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Analojinin Faydaları:
Analojinin faydalarını şu şekilde özetlenebilir:


Çocukların konuya ilgisini çekerek onları motive eder.



Konuları anlaşılır bir şekilde özetler.



Analojiler doğru ve kesin bilgiye ulaşmalarını sağlar



Çocukların geçmişte edindikleri olayları hatırlamasına yardımcı olur.



Çocukların problem çözme becerisini geliştirir.



Çocukların yaratıcılıklarını geliştirir.



Çocukların akranlarıyla etkileşimde bulunmalarını ve farklı düşünme tarzlarını
görmelerini sağlar.



Çocukların geçmişte edindikleri bilgileri hatırlamasını sağlar.



Çocukların farklı sorular oluşturmasını sağlar.



Analoji kullanma öğrenilmiş alandaki yanlış bilgileri, kavramları ortaya çıkarır.



Konuların özetlerini kolayca anlaşılır bir biçimde sunar (Balat ve Önkol, 2018;
Küçükturan, 2003; Tahta ve İvrendi, 2010).

2.2.2. Kavram haritaları
Kavram haritası, bireylerin nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında
köprü kuran bir öğrenme, öğretme stratejisi olarak adlandırılmaktadır (Kaptan, 1999).
Kavram haritaları, insanların herhangi bir konuyla ilgili bilişsel şemalarının, kâğıt ve kalem
yardımıyla somutlaştırılmış hali olarak ifade edilebilmektedir (Kaya, 2003).
Kavram haritası; Ausubel’in anlamlı öğrenme kuramına dayanarak Nowak ve Gowin
(1984) tarafından alan yazına kazandırılmıştır. Her yaştan insan için uygun olup, dünya
çapında kullanılmaktadır (Akt. Bektüzün ve Yel, 2019).
Novak fen eğitiminde kullanılan kavram haritalarının kullanımını; öğrenme yöntemi
olarak, öğretme yöntemi olarak, müfredat ve ders planlama yöntemi olarak ve öğrencilerin
fen kavramlarını anlamalarını değerlendirme yöntemi olarak dört kategoride
incelenebileceğini ileri sürmüştür (Akt. Tahta ve İvrendi, 2010).
Kavram haritaları kavramlar arasında bir körü kurar ve kavramları özelden genele
doğru hiyerarşik bir düzen içinde sıralar. Genel anlamda kavramlar arasındaki ilişkinin
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grafiksel bir şekilde gösterilmesi olarak açıklanır (Şahin, 2000; Tahta ve İvrendi, 2010;
Alisinanoğlu, Özbey ve Kahveci, 2007).
Çocuklar için kavram haritası oluşturma aşamaları:


Çocuklarla önce kavramlara yönelik hazırlanmış somut ve gerçek materyallerle
deneyimler edinmelidir.



Öncelikle çocuğa çok tanıdık gelen bilgi alanıyla başlanır.



Kavram haritası oluşturulurken çocuklara model olunmalı ve bağlantı
kelimeleri verilmelidir. “-dır, -dir, -diği zaman, o halde” gibi kelimeler
söylenir. Çocuklar bunları zihninde canlandırmaya çalışırlar ve bu kelimelerin
bir kavram olmadığını fark ederler. Bunlar bağlayıcı kelimelerdir.



Kavram haritalarına öğrenilen bir konu ile ilgili olarak sorulan temel bir
soruyla başlanır.



Bu sorunun etrafına konuyla ilgili temel kavramlar ve bununla ilgili alt
kavramları çocuğun yerleştirmesi istenir.



Büyük bir kağıda kavram yazılır ve resmi yapıştırılır.



Çocuklara resimler, fotoğraflar nesneler verilerek kavram haritası oluşturmaları
sağlanabilir.



Çocuğun oluşturduğu bu kavram haritasını açıklaması istenir.



Çocuklar okuma yazma bilmediği için resimlerle kavram haritası oluşturulur
(Tahta ve İvrendi, 2010).

Kavram Haritalarının Yararları
 Öğretmene bireysel olarak çocukların kavramları nasıl yapılandırdıklarını
görme fırsatı tanır.
 Çocukların öğrenme sürecine aktif katılımını sağlar.
 Öğrenmeyi artırır.
 Çocuklar geçmiş yaşantılarıyla yeni öğrendikleri kavramlar arasında ilişki
kurar.
 Pek çok değişik konu, öğretme-öğrenme aşaması ve değerlendirme için
uygundur.
 Öğrenilmesi ve öğretilmesi kolaydır.
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 Kalıcı öğrenme sağlanır.
 Yanlış kavramların tespit edilmesine olanak sağlar.
 Programın etkililiğine kara vermeyi sağlar.
 Grup içi iletişimi sağlar
 Öğrenme güçlüğü çeken çocuklara yardımcı olur (Tahta ve İvrendi, 2010;
Balat ve Önkol, 2018; Bilaloğlu ve Aslan, 2007).
Kavram haritaları farklı şekillerde oluşturulabilir: Doğrusal zincirler, örümcek/yıldız
haritalar, hiyerarşik aşamalı haritalar vb.
Doğrusal zincirler kavram haritası; bir işlemi doğrusal biçimde sunan kavram
haritalarıdır. Birbirlerini takip eden iki kavrama arasında neden-sonuç ilişkisi kurulur.

Tohum
ekilir
Filiz
büyür
Başak
biçilir
Buğday
öğütülür/fabrikada işlenir
Un
su ile yoğrulur
Hamur
pişirilir
Ekmek
Şekil 1. Doğrusal Zincirler Kavram Haritası
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Örümcek/Yıldız kavram haritası; temel fikirlerin düzenlenmesinde kullanılabilir. Bu
haritalarda “merkezdeki temel kavram nedir?” “bununla ilgili özellikler nelerdir?” gibi
sorulara yanıt aranır (Tahta ve İvrendi, 2010; Bilaloğlu ve Aslan, 2007).
Açık

Yağışlı

Güneşli
Sıcak
Soğuk
Ilık

Kar
Sıcak
Yağmur
Dolu
Tipi

Ilık

Hava
Durumu

Rüzgarlı

Kapalı

Rüzgar
Fırtına
Esinti

Sıcak
Soğuk
Ilık

Şekil 2. Örümcek Ağı Kavram Haritası

Ilık

Hiyerarşik kavram haritaları; bir kavramın hiyerarşik bir biçimde sunulmasını ve bu
özellikler arasındaki ilişkilerin yapısının adlandırılmasına dayanır. Kısaca bilgiyi önem
sırasına göre sunan haritalardır. Bu tür kavram haritalarında genel olan kavram haritanın en
tepesine getirilir, özel olan kavramlar onun altına hiyerarşik bir şekilde yerleştirilir.

TAŞITLAR

Kara

Hava

Deniz

Şekil 3. Hiyerarşik Kavram Haritası
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2.2. 3. Deney
Okul öncesi dönem çocukları genel itibariyle yetişkin insanlarla aynı bilimsel süreçleri
kullanmaları nedeniyle çevrelerinde olup biten birçok olayı deneylere dayandırarak özgün
fikirler geliştirebilirler (Ross, 2000).
Erken çocukluk döneminde fen etkinlikleri içerisinde yer alan deney yöntemi, çocuğun
görerek, dokunarak, hissederek ve yaparak-yaşayarak tamamen aktif olarak katıldığı, gelişim
ve öğrenme yaşantılarını destekleyen etkinliklerdir (Balat ve Önkol, 2018).
Deney, geçmiş yaşantıların tekrarlanıp, bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir
teoriyi sınamak amacıyla yapılan eylem veya işlemler bütünüdür (Karamustafaoğlu ve
Yaman, 2006).
Bilim, sürekli bir test etme, doğrulama-yanlışlama süreci olup deney ise, bu süreçte en
karmaşık olan ve diğer bütün bilimsel süreçleri kapsayan bir süreçtir.
Akgün’e (2001) göre deney; “şartları tarafımızdan hazırlanarak tabiat olaylarını tekrar
etmek”tir. Bir başka ifadeyle deney, insanların yaşam boyunca elde ettikleri uygulamalar
olarak adlandırılmaktadır (Gürdal vd., 2001).
Okul öncesi eğitimde deney yönteminin kullanılması, çocukların merak ve araştırma
duygularının geliştirilmesi, zihinsel yeteneklerini uyarması ve ilerideki okul yaşantısında
başarılı olmaları açısından önem taşımaktadır (Parlakyıldız ve Aydın, 2011).
Çocuklara sözel olarak söylenenler görsel olarak desteklenirse öğrenme daha kalıcı
olmaktadır. Okul öncesi eğitimde bilim etkinlikleri içerisinde yapılan deneyler bilgi
vermekten çok bilimsel bilgiyi oluşturmak için kullanılmaktadır (Balat ve Önkol, 2018;
Blagojevic vd., 2011).
Okul öncesi dönem çocuğu Piaget’in bilişsel gelişim aşamalarından işlem öncesi
dönem içinde yer almaktadır. Bu dönemde, çocuk gözünün önünde olan olayları duyar ve
hisseder. Soyut kavramlar ise çocuğun birden çok duyu organına hitap edecek özelliğe
dönüştürülerek anlayabileceği düzene getirilmelidir. Deneyler, hem çocuğun birden çok
duyusuna hitap ederek öğrenmeyi kalıcı hale getirmekte, hem de fen kavramlarını ve bilimsel
süreçleri öğrenmeleri için somut yaşantılar sağlamaktadır (Şahin, 2000).
Her zaman deney yapabilmek için iyi ve gelişmiş bir laboratuar olması gerekmez.
Okul öncesi çağdaki çocuklar için laboratuar olmadan basit materyallerle birçok deney
yapılabilir. Deneylerin yapılabilmesi için çocukları araştırmaya ve keşfetmeye yöneltecek
ortamlar düzenlenmesi gerekmektedir. Basit materyallerle deney yapma, fen öğrenimi için
gerçek öğrenme alanlarının sağlandığı ve çocukların direkt fiziksel nesnelerle etkileştiği bir
yöntemdir (Flick, 1993).
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Basit materyallerle yapılan deneylerle çocuklar ezber yerine, kendi yaptıkları deneyleri
gözlemleyerek öğrenebilirler. Gözlemlediklerini, öğrendiklerini ve elde ettikleri bulguları
sorgulamayı öğrenirler ve neden sonuç ilişkisi aramaya başlarlar (Haury ve Rillero, 1994).
Çocukların deney aracılığıyla kazandıkları bilgi ve beceriler beş ana başlık altında
toplanmaktadır (Yıldız vd., 2006). Bunlar;


Beceriler (el, araştırma, iletişim),


Kavramlar (hipotez kurma, değişken belirleme, problem çözme, deneyi idare
etme, gözlem ve çıkarım),

Bilişsel beceriler (eleştirel düşünme, problem çözme, uygulama, analiz ve
sentez gibi üst düzey düşünme becerileri),

Bilimin doğasını anlama (bilimsel yorum, bilim insanlarının nasıl çalıştıkları,
bilimsel yöntemlerin türleri, bilim ve teknoloji ilişkisi),


Tutumlar (merak, ilgi, risk alma, işbirliği, tarafsızlık) dır.

Okullarda fen derslerinde uygulanan deneysel çalışmalar ve amaçları Gott ve
arkadaşları tarafından dört gruba ayrılmıştır. Bunlar:

Yetenek
kullanabilme gibi.

kazandıran

aktiviteler;

termometre

okuyabilme,

mikroskop



Gözlem; teorik bilgileri kullanarak olayları bilimsel gerçeklerle bağdaştırma.



İllüstrasyon; belirli bir kanunu ya da prensibi kanıtlama.


Araştırma şeklinde yapılan deneyler; bu tip deneylerde ikiye ayrılmıştır. Birinci
olarak bir kanun ya da ilkeyi keşfetmek; ikinci olarak edinilmiş teorik ve pratik bilgileri
kullanarak bir problemi çözmektir (Akt. Pekmez, 2000).
Okul öncesinde deney yönteminin yararları
Okulöncesi dönem de deneyin sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir:

kalıcıdır.


Çocuklar deney yaparken birden çok duyuyu kullandıkları için öğrenmeleri

Çocukların var olan meraklarını geliştirerek etkinliklere katılımını sağlar.


Çocuklar deneye aktif olarak katıldıkları için çocukların araştırma ve inceleme
becerileri gelişir.


Deneyler, çocuğa araştırma yapma alışkanlığı kazandırır.
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Deneyler, çocukların bilimsel süreç becerilerinin kazanılmasını sağlar.



Yaratıcı düşünme becerileri gelişir.


Deney yapan çocuklar, neden sonuç ilişkisi kurarak problem çözmeyi öğrenir
ve problem çözme becerileri gelişir.

Okul öncesi dönem çocuğu bilişsel gelişim açısından işlem öncesi dönem ile
somut işlemler dönemi arasındaki geçiş döneminde olduğundan, deneyler soyut bir takım
kavramları çocuğun yaşına uygun bir şekilde somutlaştırarak öğrenmesi sağlar.


Okul öncesi dönem çocuğunun dikkat sürelerinin artmasını sağlar.



Çocukların gözlem yetenekleri gelişir.



Çocukların çevreye karşı duyarlılıkları artar.


Deney esnasında çocukların fikirlerini ortaya koymaları, fikirlerini denemeleri
ve sonuçlarını tartışmaları, sosyal, iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirir.

Deney yaparken çocuklar birçok yeni kelimeler kazanabilir ve kelime
hazineleri gelişir.


Deneyler çocuğun bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimini destekler.



Çocukların kendilerine güvenleri artar.


Deneyler sırasında çocuk birçok farklı materyal ve nesneyi tanıyarak bu
materyaller ve nesneler hakkında deneyim sahibi olurlar.

Çocuğun fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlar (Hodson,
1990; Şahin, 2000; Temizyürek, 2003; Yenice, 2005; Karamustafaoğlu ve Yaman, 2006;
Özbey, 2006; Alisinanoğlu vd., 2007; Tahta ve İvredi, 2010; Şimşek ve Çınar, 2008; Balat ve
Önkol, 2018; Parlakyıldız ve Aydın, 2011; Kefi, 2012).
Deney hazırlarken ve uygularken dikkat edilmesi gereken noktalar
Okul öncesi dönemdeki çocuklar için deney hazırlarken ve uygularken dikkat edilmesi
gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir (Oğuzkan ve Oral, 1983; Blackwell ve Hohmann,
1991; Martin, 1997; Rezba vd., 1999; Gelman ve Brenneman, 2004; Karamustafaoğlu ve
Yaman, 2006; Kamay ve Kaşker, 2006; Brewer, 2007; Tahta, 2010).


Deneyler çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.



Deneyler çocukların ilgisini çekebilecek bir oyun şeklinde tasarlanmalıdır.



Deneyle ilgili materyaller önceden eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.
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yapmalıdır.

Öğretmen sınıfa gelmeden önce deneyle ilgi olarak ayrıntılı bir plan


Çocuklarla deney yapmadan önce, öğretmen mutlaka deneyi kendisi denemeli
ve sonuçlarını almalıdır.

Çocuklar
cesaretlendirilmelidir.

deney

yapmadan

önce,

tahminde

bulunmaları

için


Deney öncesinde ve deney sonrasında çocuklar yaptıkları tahminlerin
nedenlerini açıklamaları için desteklenmelidir.

Deney sırasında çocukların sorduğu sorular anında ve doğru cevaplanmalı, eğer
çocuk soru sormuyorsa açık uçlu sorular yöneltilerek anlayıp anlamadıkları kontrol edilmeli
ve yanlış anlaşılmalar önlenmelidir.

Deney sırasında çocuğun bilmediği veya yeni karşılaştığı kavram geçtiğinde,
açıklanmalı ve pekiştirilmesi için tekrarlanmalıdır.


Deney esnasında günlük dil ile bilimsel dil birlikte kullanılmalıdır.


Deney esnasında kesici, yanıcı, delici nesneler ve zararlı kimyasallar
kullanılmamalıdır.


Deney kolaylıkla gözlenebilmeli, karmaşık olmamalıdır.


Deney esnasında çocukların gözlem yapmaları için teşvik edilmeli, deneyler
gözlemlerini engelleyecek karmaşıklıkta olmamalıdır.

Uzun süreli deneyler çocukların dikkatinin kaybolmasına neden olacağından,
sonuçları kısa sürede gözlenebilir deneyler tercih edilmelidir.


Uzun süreli deneyler de sonuç alındıktan sonra başka bir deneye geçilmelidir.



Bir günde birden fazla deney yapılmamalıdır.


Deney seçerken, çocukların bildikleri konulardan ve olaylardan yola çıkarak,
bilmediklerine geçilmelidir.

Çocuğun kendi kendine keşfetmesi için olanaklar yaratılmalı ve çocuğun başarı
duygusunu tatması sağlanmalıdır.

Deney esnasında bilimsel iletişim sürecinde olan çocuklar, gözlemlerini ve
bulgularını aktarmada dil, resim ve matematiksel sembolleri kullanmalıdır.

Çocuğun deney sonucunda bir takım sonuçlara ve genellemelere varabilmesi,
açıklamalar getirebilmesi için yardım edilmelidir.
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Deneyin sonuçlarıyla ilgili sorular sorularak günlük hayatla bağlantı kurulmaya
çalışılmalı, yaşantılardan örnekler verilerek, çocuklardan da kendi örneklerini bulmaları
istenmelidir.
Deney çeşitleri
Okul öncesi dönemde yapılan deneyler yapılış şekillerine, yapılış amaçlarına ve
yapılış zamanlarına göre üç grupta toplanmaktadır.
Yapılış şekillerine göre deneyler: Yapılış şekillerine göre deneyler kendi içerisinde;
gösteri deneyleri, bireysel deneyler ve grup deneyleri olmak üzere üçe ayrılır.

Gösteri (demonstrasyon) deneyleri: Çocukların önünde öğretmenin kendisinin
yaptığı deneylerdir. Öğretmen belli bir işlemin nasıl yapılacağını anlatan bir gösteri yaparak
çocukların farklı duyu organlarını etkilemeye ve onların bu işlemle ilgili bilgi veya beceriler
kazanmalarını sağlamaya çalışır. Deneyde kullanılan malzemenin kısıtlı ve pahalı olduğu,
deneyde kullanılacak malzemelerin çocuk için tehlikeli olması durumda kullanılan
deneylerdir. Deney öncesi, öğretmen deneyle ilgili ön bilgileri ve deneyin amacını söyler.
Deneyi çocukların tümünün görebileceği bir yerde yapar ve çocuklar onu izler, deneyle ilgili
sorular sorar. Deney verilerini kaydeder ve öğretmen sorduğu sorularla sonucu çocuklara
buldurmaya çalışır. Bu tür deneylerde çocukların etkinliğini sağlamak için, çocuklardan
deneyin tehlikesiz aşamalarına katılmaları istenebilir (Yenice ve Aktamış, 2004; Yenice,
2005; Balat ve Önkol, 2018).

Bireysel deneyler: Her çocuğun tek başına yaptıkları deneylerdir. Bilim
etkinliklerinde çocukların yaparak yaşayarak öğrenmesi önemli olduğu için deneylerden en
çok tercih edilmesi gereken deney türüdür. Bu deneyde çocuk aktiftir. Öğretmen onları
gözlemler ve gerekli durumlarda onlara yardımcı olur. Çocuklar bu yolla, el becerilerini
geliştirir, gördükleri olay ve durumları yorumlar, problem çözme ve bilimsel süreç
becerilerini kazanır. Gösteri deneylerine göre bireysel olarak yapılan deneylerin kalıcı olma
oranı daha yüksektir (Krajcik vd., 1999; Yenice ve Aktamış, 2004; Yenice, 2005; Balat ve
Önkol, 2018).

Grup deneyleri: Birkaç çocuğun birlikte yaptıkları deneylerdir. Bu deneylerde
çocuklar gruplar halinde deneyleri yapar, öğretmen çocukları gözlemler ve sorularına cevap
verir. Grup deneylerinde çocuklar her aşamayı birlikte yapıp tartıştıkları için deneyin sonuç
kısmında da birlikte tartışırlar, fikirlerini rahatça ifade edebilirler, bu durum çocukların sosyal
iletişim becerilerinin de desteklenmesini sağlar (Şahin 2000, Yenice ve Aktamış, 2004;
Yenice 2005; Balat ve Önkol, 2018).
Yapılış amaçlarına göre deneyler: Yapılış amaçlarına göre deneyler de deneyin
amacına odaklanılarak yapılır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

Kapalı uçlu deneyler: Bu deneylerde çocuklara hangi malzemelerle
çalışılacağı, deneyin amacı, deney sonucunda neyi bulması gerektiği önceden verilir. Deney
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sonunda beklenen sonuçlar ile ulaşılan sonuçlar karşılaştırılarak değerlendirme yapılır
(Yenice ve Aktamış, 2004; Yenice, 2005; Balat ve Önkol, 2018).

Yarı açık uçlu deneyler: Bu deneylerde çocuklara deneyin amacı söylenir.
Deneyin bazen araç-gereçler kısmı, bazen deneyin yapılışı bazen de deneyin sonucu eksik
bırakılır ve çocuklardan bu eksik bırakılan kısımların tamamlanması istenir (Yenice ve
Aktamış, 2004; Yenice, 2005).

Açık uçlu deneyler: Çocuklara sadece deneyin amacı ve deneyde kullanılacak
araç ve gereçler verilir. Deneyin nasıl yapılacağı ve sonucu verilmez. Çocuklar deneyin
amacına uygun olarak deneyi düzenler, uygular, verileri toplar ve verileri yorumlayarak
sonuca ulaşırlar (Şahin, 2000; Yenice ve Aktamış, 2004; Yenice, 2005; Balat ve Önkol,
2018).

Hipotez sınama deneyleri: Bu deneyler, çocukların veya öğretmenlerinin
kurduğu hipotezlerin doğruluğunu veya yanlışlığını test etmek için yapılmaktadır. Deney
kurulur, veriler kaydedilip analiz edilir ve yorumlanarak elde edilen sonuç doğrultusunda
kurulan hipotez ya kabul edilir ya da reddedilir (Yenice ve Aktamış, 2004; Yenice, 2005;
Balat ve Önkol, 2018).
Yapılış zamanlarına göre deneyler: Deneyler yapıldığı zamana göre adlandırılır.
Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

Konu öncesi yapılan deneyler: Öğretmen tarafından çocukların ilgisini çekmek
için yapılan deneylerdir.

Konu anlatılırken yapılan deneyler: Çocuklara kazandırılmak istenen konu
veya kavrama uygun olarak etkinlik anında yapılan deneylerdir.

Konu sonrasında yapılan deneyler: Konu sonrasında yapılan deneylerin amacı,
konu ve kavramın çocuklar tarafından pekiştirilmesini sağlamaktır (Şahin, 2000; Gürdal vd.,
2001; Çepni ve Ayvacı, 2005; Arnas, 2007; Balat ve Önkol, 2018).
Deney yapan bir çocuğun hem psikomotor becerileri hem de bilişsel becerileri
gelişmektedir. Basit malzemelerle yapılan fen deneyleri sadece basit bir etkinliği yapmak
değil, onun ötesinde gerçek bir bilim insanı gibi düşünme, gözlemleme, araştırma içine girme,
yeniden kurgulama, sürecin ve sonucun değerlendirilmesi gibi zihinsel faaliyetleri de
kapsamaktadır. Bunlar çocukların problem çözme becerilerini de desteklemektedir (Flick
1993).

2.2. 4. Gezi, gözlem ve inceleme
Gezi, gözlem ve inceleme yöntemi fen eğitiminde belirli bir plan dahilinde yapılan
etkinliklerdir. Gözlem yönteminin fen eğitiminde önemli bir yeri vardır. Çocuğun yaşadığı
çevreyi anlaması, yaşantılar kazanması gözlem yoluyla gerçekleşmektedir (Kaptan, 1999;
Gürdal vd., 2001).
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Çocuklar duyularını çevrelerindeki varlıkları ve olayları gözlemleyerek geliştirir.
Öğretmen tarafından desteklenerek planlı bir şekilde yapılan çevre gezileri ile çocuklar
gözlem yapma, iletişim kurma, tahminde bulunma, yaparak yaşayarak öğrenebilme fırsatı
kazanırlar (Bal, 1994). Çocuk kendi halinde bırakılır gözlemlerinde yönlendirilmez ise yanlış
genellemelere ulaşılabilir ve bilgileri hatalı olur. Bir plan dahilinde yapılan gözlemler ile
çocukların daha hızlı ve daha doğru öğrenmesi sağlanır (Kaptan, 1999).
Fen eğitimindeki gözlemler amaç, yapılış biçimi ve işlevleri açısından çeşitli türleri
vardır.
Yapıldığı süreye göre; kısa süreli gözlemler, uzun süreli gözlemler ve ani gözlemler
olmak üzere üçe ayrılır. Kısa süreli gözlemlere çevre gezilerinde yapılan gözlemler, uzun
süreli gözlemlere; bir tohumun çimlenmesinin gözlenmesi, ani gözlemlere ise deprem,
yangın, aşı gibi planlanmadan aniden ortaya çıkan gözlemler örnek olarak gösterilebilir (Balat
ve Önkol, 2018).
Yapıldığı yere göre; okul içinde yapına gözlemler, okul dışında yapılan gözlemler
Yapan çocuk sayısına göre; bireysel gözlemler, grupça yapılan gözlemler, sınıfça
yapılan gözlemler
Çocuklar gözlem yaparken, dikkatlerini ve enerjilerini belli bir konunun üzerine
yoğunlaştırır ve bu yoğunlaştırmayı sürdürebilme becerisi kazanır. Bu beceri ile diğer bilişsel
becerileri de gelişir. Tabiata karşı ilgi ve sevgi kazanır. Objektif olmayı öğrenir (Gürdal vd.,
2001).
Çocukların gözlem becerileri inceleme gezileriyle daha da artar. İnceleme gezileri,
çocuklara çevrelerini keşfetme fırsatı veren bir yöntemdir. Çocuklarla ilk olarak yakın
çevresinden başlanılarak gezi yapılır.
İnceleme gezileri; çocukları doğrudan bilgi kaynağına götürür, çevreyi tanımalarını
sağlar, birçok öğretim yönteminin kullanılmasına olanak verir, çocukların 5 duyusunu da
uyardığı için gözlem becerisi artırır ve öğrenmeyi kalıcılaştırır, çocukların motivasyonunu
artırır, arkadaşlarıyla işbirliği ve birlikte yaşam zevkini artırır, iletişim becerisin geliştirir,
çocukla öğretmenin yakınlaşması sağlar (Gürdal vd., 2001; Balat ve Önkol, 2018).
İnceleme gezisi için tren istasyonları, otogar, hayvan barınakları, fırınlar, pastaneler,
müzeler, tiyatrolar, kütüphaneler, park ve bahçeler, pazarlar, kamu kurum ve kuruluşları
(belediye, meteoroloji vb.) vb. yerlere gezi düzenlenebilir.
İyi bir gezi için öğretmenlerin bazı durumlara dikkat etmesi gereklidir.


Gidilecek yer öğretmen tarafından önceden görülmeli ve gerekli önlemler
alınmalıdır.



Gezinin tarihi, zamanı ve süresi belirlenmelidir.
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Yetkili birimlerden gerekli izinler alınmalıdır.



Velilerden izin alınmalıdır.



Gezi sırasında emniyet açısından fazla sayıda yetişkin bulunmalıdır.



Gezi öncesi gezi kuralları çocuklara öğretilmeli ve kurallara uymanın önemi
belirtilmelidir.



Çocukların irtibat adresleri ve numaraları alınmalıdır.



Her çocuğun boynuna için onları tanıtıcı bilgiler içeren bir etiket asılmalıdır.



Çocuklar eşleştirilerek sorumluluk almaları sağlanmalıdır.



Gezi sırasında oluşabilecek küçük kazalara karşı bir ilk yardım çantası
bulundurulmalıdır.



Geziden önce gidilecek yer ve gözlem yapılacak durum hakkında konuşularak
gözlenecek durum ile ilgili bilgiler verilmelidir.



Sınıfa dönüldüğünde muhakkak gözlem hakkında değerlendirme yapılarak
çocukların bilgiler pekiştirilmeli ve yanlış edinilmiş bilgiler önlenmelidir
(Arnas, 2007; Gürdal vd., 2001; Balat ve Önkol, 2018).

2.2. 5. Drama
Fen eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerden biri de drama yöntemidir. Drama;
yaparak yaşayarak öğrenmeye fırsat veren, çocuk merkezli, çocuğun aktif olarak rol aldığı,
yapısında oyunsu formlar bulunduran, rol oynama, doğaçlama, gibi tekniklerle gerçek yaşam
durumlarının irdelendiği, kalıcı öğrenmeler sağlayan eğlenceli bir yöntemdir (Bertiz, 2017).
Eğitimde drama; bir kavramı, bir davranışı, bir yaşantıyı ve ya bir düşünceyi oyun veya
oyunlar geliştirerek canlandırmaktır (Gürdal vd., 2001). Eğitimde dramanın kullanılması
matematik, fen, sosyal gibi alanlarda birçok becerinin çok çabuk bir şekilde
kazandırılmasında katkı sağlamaktadır (Üstündağ, 2002). Fende yer alan kavramlar drama ile
oyunlaştırılıp daha kolay ve daha eğlenceli hale getirilmektedir (Şahin, 2000).
Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde fen eğitiminde drama yönteminin fen
başarısını etkilediği, fene yönelik olumlu tutumların geliştirildiği, kalıcılığın arttığını ortaya
koyan birçok çalışmanın olduğu görülmektedir (Kayhaoğlu, Yavuzer, Aydede, 2010; Sağırlı
ve Gürdal, 2004; Şahbaz ve Hamurcu, 2009; Özdemir ve Üstündağ, 2007).
Dramanın fen eğitimindeki faydaları;
1. Soyut olan kavramları somutlaştırarak çocukların kavram öğrenimini kolaylaştırır.
2. Çocuğun işbirliği becerisini geliştirir.
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3. Sözlü iletişimi geliştirir.
4. Çocuğun yaratıcı olmasını sağlar.
5. Çocuğun hayal güçlerini geliştirir.
6. Çocuğun farklı bakış açılarına sahip olmalarını, eleştirmeyi ve tartışmayı sağlar.
7.Öğrenme kolay ve zevkli hale gelir (Gürdal ve diğ. 2001; Tahta ve İvrendi, 2010;
Balat ve Önkol, 2018).
Erken çocukluk dönemi fen eğitiminde ses, ışık, hava, gökyüzü, ısı, sıcaklık,
hayvanlar, bitkiler, vücudumuz, sağlığımız, toprak, su, hava kirliliği gibi pek çok kavramın
somutlaştırılarak öğretilmesinde drama yöntemi kullanılabilir (Arnas, 2007).
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Uygulamalar
1. İlinizde bulunun bir okul öncesi eğitim kurumunu ziyaret ederek, sınıflarda
bulunan fen merkezlerini gözlemleyiniz. Fen merkezlerinde hangi malzemeler var not ediniz.
2. Okul öncesi öğretmenleri ile görüşerek fen etkinliklerinde kullandıkları yöntem ve
teknikler neler not alınız.

51

Uygulama Soruları
1. Ziyaret ettiğiniz okul öncesi eğitim kurumlarında fen merkezi var mıdır? Hangi
materyaller mevcuttur? Teorik olarak olması gereken materyaller mevcut mudur?
2. Öğretmenler fen
kullanmakatadırlar? Neden?

etkinliklerinde

en

çok

hangi

yöntem

ve

teknikleri

3. Öğretmenlerin fen etkinliklerinde hiç kullanmadıkları yöntemler var mı? Var ise
neden bu yöntemi tercih etmemektedirler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Öğrenme merkezleri; çocukların yaparak-yaşayarak öğrenme deneyimleri için çeşitli
materyaller ve fırsatlar sunan sınıftaki ilgi alanları olarak tanımlanabilir (Epstein, 2007;
Copple & Bredekamp 2006). Öğrenme merkezleri; çocuklara bağımsızlık, yaratıcılık, akıl
yürütme ve problem çözme ve bilimsel süreç becerilerini geliştirme konusunda imkân
tanımaktadır (Heromen & Copple, 2006).
Fen eğitiminde öğrenme merkezleri çocukların araştırma ve keşifler yapmalarına izin
vermesi açısından önemlidir. Fen eğitiminde yapılan etkinliklerin somut nesnelerle yapılması,
etkinlik yaparken çocuğun aktif rol alması, hem çocuğun etkinliklere olan ilgisini artırmakta
hem de öğrenmelerini artırmaktadır. Fen eğitiminde nitelikli öğrenme merkezlerinin
oluşturulması, bu merkezlerde çocukların aktif rol alması, gözlemler, araştırmalar ve keşifler
yapmasına olanak sağlaması, bilimsel bilgeye ulaşamasına ve ulaşılan bilginin kalıcı hale
getirilmesi açısından oldukça önemli olmaktadır (Akman ve Kuru, 2017).
Okul öncesi eğitim kurumlarında yer alan fen merkezleri çocukların tüm gelişim
alanlarını desteklemenin yanı sıra onların fene karşı olumlu tutum sergilemelerini sağlamakta
ve bazı becerilerinin de gelişimine destek olmaktadır. Çocukların fen merkezinde geliştirdiği
becerilerden bazıları; Nesneleri, materyalleri ve olayları keşfeder, soru sorma isteğini artırır,
dikkatli gözlemler yapar basit araştırmalara katılır, nesneleri tanımlar, sınıflar, sıralar,
gruplandırır, gözlemlerini resimle, grafikle, çizelgeyle kaydeder. Daha iyi gözlem yapabilmek
için farklı araçlar kullanır. Örüntüleri fark eder, örüntü kurallarını söyler. Problem çözümü
için fikirler öne sürer, geliştirir. Arkadaşlarıyla işbirliği yapar. Fikirlerini paylaşır, tartışır ve
yeni fikirleri dinler (Worth, 2010; Akman ve Kuru, 2017).
Fen merkzine materyal seçerken bazı özelliklere dikkat etmek gerekir. Bu özellikler;
Materyaller çok amaçlı olmalıdır. Materyaller çocukla iletişimi desteklemelidir. Materyaller
çocukların tahmin etme becerilerini desteklemelidir. Materyaller çocuğun yaşına uygun
olmalıdır. Materyaller çocukların kişisel yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlamalıdır.
Materyaller çocuğun gelişim becerilerini destekler nitelikte olmalıdır. Materyal çeşitliliğine
ve sayısına dikkat edilmelidir (Akman, 2015).
Okul öncesi dönemde fen kavramlarını çoğu soyut kavramlar olduğu için işlem öncesi
dönem çocuklarının bu kavramları anlaması oldukça zordur. Bu yüzden bu kavramların
öğretilmesinde öğretmenlerin farklı yöntem ve teknikleri kullanması gerekmektedir. Bu
yöntem ve teknikler çocuklara zengin öğrenme deneyimleri sunarak ve dikkat sürelerini
uzatarak fen kavramlarını öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır. Fen öğretim yöntemleri
arasında; analojiler, kavram haritaları, deneyler, gezi-gözlem, drama yer almaktadır.
Analoji; bilinmeyen bir olgunun bilinen olgularla benzetilerek açıklanmasıdır. Bir
diğer adı benzetme-benzeşimdir. Analojiler fen öğretiminde öğrenmeyi kolaylaştıran
stratejilerden biridir. Bu nedenle öğretmenler ve çocuklara büyük kolaylılar sağlar. Analojinin
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basit analojiler, resimli analojiler, oyunlaştırılmış analojiler, hikâye tarzında analojiler olmak
üzere dört çeşidi vardır.
Kavram haritası, bireylerin nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında
köprü kuran bir öğrenme, öğretme stratejisi olarak adlandırılmaktadır (Kaptan, 1998).
Kavram haritaları, insanların herhangi bir konuyla ilgili bilişsel şemalarının, kâğıt ve kalem
yardımıyla somutlaştırılmış hali olarak ifade edilebilmektedir (Kaya, 2003).
Fen eğitiminde kullanılan kavram haritalarının kullanımını; öğrenme yöntemi olarak,
öğretme yöntemi olarak, müfredat ve ders planlama yöntemi olarak ve öğrencilerin fen
kavramlarını anlamalarını değerlendirme yöntemi olarak dört kategoride incelenmektedir.
Kavram haritaları farklı şekillerde oluşturulabilir: Doğrusal zincirler, örümcek/yıldız haritalar,
hiyerarşik aşamalı haritalar vb.
Kavram haritaları, öğretmene bireysel olarak çocukların kavramları nasıl
yapılandırdıklarını görme fırsatı tanır. Çocukların öğrenme sürecine aktif katılımını sağlar.
Öğrenmeyi artırır. Çocuklar geçmiş yaşantılarıyla yeni öğrendikleri kavramlar arasında ilişki
kurar. Pek çok değişik konu, öğretme-öğrenme aşaması ve değerlendirme için uygundur.
Öğrenilmesi ve öğretilmesi kolaydır. Kalıcı öğrenme sağlanır. Yanlış kavramların tespit
edilmesine olanak sağlar. Programın etkililiğine kara vermeyi sağlar. Grup içi iletişimi sağlar.
Öğrenme güçlüğü çeken çocuklara yardımcı olur (Tahta ve İvrendi, 2010; Balat ve Önkol,
2018; Bilaloğlu ve Aslan, 2007).
Deney, geçmiş yaşantıların tekrarlanıp, bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir
teoriyi sınamak amacıyla yapılan eylem veya işlemler bütünüdür (Karamustafaoğlu ve
Yaman, 2006).
Erken çocukluk döneminde fen etkinlikleri içerisinde yer alan deney yöntemi, çocuğun
görerek, dokunarak, hissederek ve yaparak-yaşayarak tamamen aktif olarak katıldığı, gelişim
ve öğrenme yaşantılarını destekleyen etkinliklerdir (Balat ve Önkol, 2018).
Okulöncesi dönem de deneyin sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir: Çocuklar
deney yaparken birden çok duyuyu kullandıkları için öğrenmeleri kalıcıdır. Çocukların var
olan meraklarını geliştirerek etkinliklere katılımını sağlar. Çocuklar deneye aktif olarak
katıldıkları için çocukların araştırma ve inceleme becerileri gelişir. Çocuğa araştırma yapma
alışkanlığı kazandırır. Çocukların bilimsel süreç becerilerinin kazanılmasını sağlar. Yaratıcı
düşünme becerileri gelişir. Deney yapan çocuklar, neden sonuç ilişkisi kurarak problem
çözmeyi öğrenir ve problem çözme becerileri gelişir. Okul öncesi dönem çocuğunun dikkat
sürelerinin artmasını sağlar. Çocukların gözlem yetenekleri gelişir. Çevreye karşı
duyarlılıkları artar. Çocuklar yeni kelime öğrenek kelime hazinesi artar. Deneyler çocuğun
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimini destekler. Çocukların kendilerine güvenleri artar.
Deneyler sırasında çocuk birçok farklı materyal ve nesneyi tanıyarak bu materyaller ve
nesneler hakkında deneyim sahibi olurlar. Çocuğun fen bilimlerine karşı olumlu tutum
geliştirmesini sağlar (Hodson, 1990; Şahin, 2000; Temizyürek, 2003; Yenice, 2005;
Karamustafaoğlu ve Yaman, 2006; Özbey, 2006; Alisinanoğlu vd., 2007; Tahta ve İvredi,
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2010; Şimşek ve Çınar, 2008; Balat ve Önkol, 2018; Parlakyıldız ve Aydın, 2011; Kefi,
2012).
Deney yapan bir çocuğun hem psikomotor becerileri hem de bilişsel becerileri
gelişmektedir. Basit malzemelerle yapılan fen deneyleri sadece basit bir etkinliği yapmak
değil, onun ötesinde gerçek bir bilim insanı gibi düşünme, gözlemleme, araştırma içine girme,
yeniden kurgulama, sürecin ve sonucun değerlendirilmesi gibi zihinsel faaliyetleri de
kapsamaktadır. Bunlar çocukların problem çözme becerilerini de desteklemektedir (Flick
1993).
Gezi, gözlem ve inceleme yöntemi fen eğitiminde belirli bir plan dahilinde yapılan
etkinliklerdir. Gözlem yönteminin fen eğitiminde önemli bir yeri vardır. Çocuğun yaşadığı
çevreyi anlaması, yaşantılar kazanması gözlem yoluyla gerçekleşmektedir (Kaptan, 1999;
Gürdal vd. 2001).
Çocuklar gözlem yaparken, dikkatlerini ve enerjilerini belli bir konunun üzerine
yoğunlaştırır ve bu yoğunlaştırmayı sürdürebilme becerisi kazanır. Bu beceri ile diğer bilişsel
becerileri de gelişir. Tabiata karşı ilgi ve sevgi kazanır. Objektif olmayı öğrenir (Gürdal vd.,
2001).
Çocukların gözlem becerileri inceleme gezileriyle daha da artar. İnceleme gezileri,
çocuklara çevrelerini keşfetme fırsatı veren bir yöntemdir. Çocuklarla ilk olarak yakın
çevresinden başlanılarak gezi yapılır.
İnceleme gezileri; çocukları doğrudan bilgi kaynağına götürür, çevreyi tanımalarını
sağlar, birçok öğretim yönteminin kullanılmasına olanak verir, çocukların 5 duyusunu da
uyardığı için gözlem becerisi artırır ve öğrenmeyi kalıcılaştırır, çocukların motivasyonunu
artırır, arkadaşlarıyla işbirliği ve birlikte yaşam zevkini artırır, iletişim becerisin geliştirir,
çocukla öğretmenin yakınlaşması sağlar (Gürdal vd., 2001; Balat ve Önkol, 2018).
İnceleme gezisi için tren istasyonları, otogar, hayvan barınakları, fırınlar, pastaneler,
müzeler, tiyatrolar, kütüphaneler, park ve bahçeler, pazarlar, kamu kurum ve kuruluşları
(belediye, meteroloji vb.) vb. yerlere gezi düzenlenebilir.
Fen eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerden biri de drama yöntemidir. Drama;
yaparak yaşayarak öğrenmeye fırsat veren, çocuk merkezli, çocuğun aktif olarak rol aldığı,
yapısında oyunsu formlar bulunduran, rol oynama, doğaçlama, gibi tekniklerle gerçek yaşam
durumlarının irdelendiği, kalıcı öğrenmeler sağlayan eğlenceli bir yöntemdir (Bertiz, 2017).
Eğitimde drama; bir kavramı, bir davranışı, bir yaşantıyı ve ya bir düşünceyi oyun veya
oyunlar geliştirerek canlandırmaktır (Gürdal vd., 2001). Eğitimde dramanın kullanılması
matematik, fen, sosyal gibi alanlarda birçok becerinin çok çabuk bir şekilde
kazandırılmasında katkı sağlamaktadır (Üstündağ, 2002). Fende yer alan kavramlar drama ile
oyunlaştırılıp daha kolay ve daha eğlenceli hale getirilmektedir (Şahin, 2000).
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Bölüm Soruları
1) Öğrenme merkezleri; çocukların .......................öğrenme deneyimleri için çeşitli
materyaller ve fırsatlar sunan sınıftaki ..........................olarak tanımlanabilir. Boşluğa
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) yaparak-yaşayarak/ilgi alanı
b) informal/etkinlik
c) formal/köşe
d) öğretmen merkezli/ilgi alanı
e) yapılandırılmış/etkinlik havuzu
2) “.................; bilinmeyen bir olgunun bilinen olgularla benzetilerek açıklanmasıdır.”
İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
a) Proje
b) Metafor
c) Analoji
d) Kavram
e) Deney
3) I. Bireylerin nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran
bir öğretme stratejisidir.
II. Öğrenme yöntemi olarak, öğretme yöntemi olarak ve değerlendirme yöntemi olarak
kullanılabilir.
III. Çocukların kavramları nasıl yapılandırdıklarını görme fırsatı tanır.
Yukarıda belirtilen fen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deney
b) Drama
c) Analoji
d) Kavram haritası
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e) Gezi gözlem
4) Öğretmenin çocuklara deneyin amacı söyleyip deneyin bazen araç-gereçler kısmı,
bazen deneyin yapılışı bazen de deneyin sonucu eksik bırakarak ve çocuklardan bu eksik
bırakılan kısımların tamamlanması istenen deneyler hangi tür deneylerdir?
a) Açık uçlu deneyler
b) Yarı açık uçlu deneyler
c) Grup deneyleri
d) Kapalı uçlu deneyler
e) Hipotez etme deneyleri
5) I. Çocukların sağlığına zarar vermeyen materyaller olmalıdır.
II. Çocuğun yaşına uygun olmalıdır.
III. Çok amaçlı olmalıdır.
IV. Erkek ve kızların dikkatini çebilecek kahraman figürlü malzemeler kullanılmalıdır.
Fen merkezinde kullanılacak olan materyaller seçilirken yukarıda verilen özelliklerden
hangileri dikkate alınmalıdır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I-II-III
d) Yalnız IV
e) I-II-III-IV
6. I. Fen merkezinde öğretmen çocukların araç ve gereç kullanımına rehberlik
etmelidir.
II. Fen merkezinde öğretmen, çocuklar etkinlik yaparken sesiz kalmalı, hiçbir şekilde
müdahale edip, soru sorulmamalıdır.
III. Fen
düzenlenmelidir.

merkezi,

bireysel

veya

küçük

gruplarla

çalışılabilecek

şekilde

IV. Çocuk fen merkezindeki araçları kullanarak basit buluşlardan genellemelere
gidilebilir, bir soruna çözüm yolu arayabilir.
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Yukarıda fen merkezi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğru olarak verilmiştir?
a) Yalınız I
b) Yalnız II
c) I-III
d) I-III-IV
e) I-II-III-IV
7) Güneşin muma, gözün fotoğraf makinesine, dünyanın yumurtaya benzetilmesi
hangi tür analojiye örnektir?
a) Basit analojiler
b) Resimli analojiler
c) Hikaye tarzında analojiler
d) Oyunlaştırılmış analojiler
e) Diyagramlı analojiler
8) Bir öğretmen “orman” kavramının çocuğa neden-sonuç ilişkisi kurarak öğretmek
istiyor. Bu öğretmenin tercih etmesi gereken en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?
a) Örümcek ağı
b) Doğrusal zincirler kavram haritası
c) Hiyerarşik kavram haritası
d) Yıldız ağı kavram haritası
e) Diyagram
9) “............................ sadece basit bir etkinliği yapmak değil, onun ötesinde gerçek bir
...................... gibi düşünme, .............., araştırma içine girme, yeniden kurgulama, sürecin ve
sonucun değerlendirilmesi gibi zihinsel faaliyetleri de kapsamaktadır.” Cümlesinde boş
bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha uygun olur?
a) Fen etkinliği/çocuk/gözlemleme
b) Matematik etkinliği/düşünür/inceleme
c) Sanat etkinliği/ressam/analiz
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d) Deneyler/filozof/tenkit etme
e) Basit malzemelerle yapılan fen etkinlikleri/bilim insanı/gözlemleme
10) Bir okul öncesi öğretmeni çocuklarını doğrudan bilgi kaynağına götürmek,
çocukların çevreyi tanımalarını sağlamak ve bunun yanı sıra bu esna da birçok öğretim
yönteminin kullanmak istemektedir. Bu öğretmenin hangi fen öğretim yöntemini tercih etmesi
doğru olur?
a) Deney
b) Kavram haritası
c) Analoji
d) Drama
e) İnceleme gezisi

Cevaplar
1) A
2) C
3) D
4) B
5) C
6) D
7) A
8) B
9) E
10) E
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3. PROJE YAKLAŞIMI, SORGULAMA TEMELLİ (INQUIRY BASED)
FEN EĞİTİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Proje Yaklaşımını
3.2. Proje çalışmalarının aşamalarını
3.3. Sorgulama Temelli Fen Eğitimini öğreneceğiz

61

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Proje yaklaşımı nedir? Fen etkinliklerinde nasıl uygulanır?
2. Sorgulama temelli fen eğitimi nedir? Erken çocukluk döneminde nasıl uygulanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Proje Yaklaşımı nedir?

Proje
açıklayabilme

Nasıl uygulanır?

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
yaklaşımını

Erken Çocuklukta Proje
Yönteminin
aşamalarını
açıklayabilme
Örnek
hazırlayabilme
Sorgulama
Eğitimi

Temelli

elde
veya

Kazanım, okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Projeler

Fen Sorgulama
temelli
fen
eğitimini açıklayabilme
Sorgulama
temelli
fen
etkinliklerinin
çocuklara
sağladığı
faydaları
açıklayabilme

Kazanım, okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Proje yaklaşımı, proje yaklaşımının aşamaları, sorgulama temelli fen eğitimi
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Giriş
Proje yaklaşımı; çocukların var olan meraklarına bağlı olarak yaşadıkları çevreyi
anlamalarını sağlayan, belirlenen yöntem teknikler ile konuların derinlemesine düşünülüp
çocukların veya öğretmenlerin belirledikleri soruları araştırarak yanıt aradıkları aktif katılımlı
bir yaklaşım olarak adlandırılmaktadır (Katz ve Chard, 2000; Bıçakçı ve Gürsoy, 2000;
Kandır ve Erdemir, 2002). Kısacası çocuğu bireysel ya da grupla bir konuyu derinlemesine
incelemesi olarak tanımlanabilir (Katz ve Chard, 2000).
Proje yaklaşımında çocuklar, bilgileri edinirken oyun, gözlem ve duyularını
kullanırlar. Bilgileri düzenlemek için ipuçlarından yararlanırlar, çevreyle etkileşimde
bulunurlar, böylece deneyim kazanırlar (Kefi, 2004).
Proje yaklaşımı aynı zamanda bilimsel süreç becerileri gelişmiş araştıran-sorgulayan,
problem çözme becerileri gelişmiş neden-sonuç ilişkisi kurabilen çocukların yetişmesinde
etkili olmaktadır (Temel, Kandır, Erdemir ve Çiftçibaşı, 2003).
Proje yaklaşımı ile çocuklar çevrelerinde olan biten birçok şeyi araştırır ve araştırma
yaparken onların araştırma becerileri gelişmekte, bir alanda çalışma yürütmekte, ilgi ve
dikkatlerini yoğunlaştırmakta ve fen ve matematik becerileri de gelişmektedir (Arnas, 2007).
Proje yaklaşımı ile yapılan çalışmalar incelendiğinde çocuklar açısından bir çok
faydasının olduğu ortaya çıkmıştır. Proje çalışmaları çocukların sadece bilişsel becerilerini
değil aynı zamanda sosyal becerilerine katkı sağlamaktadır.
Genel olarak proje yaklaşımlarının faydalarına bakıldığında ;


Öğrenme etkili ve kalıcı olur.



Ezberlenen bilgi yerine keşfedilen bilgiler sağlar.



Çocukların tercih yapabilme becerisi gelişir



Çocukların kaynakları arama ve kullanabilme becerisi gelişir.



Neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisi gelişir.



Problem çözebilme becerisi gelişir.



İletişim becerisi gelişir.



Plan yapma becerisi gelişir.



Sorgulama ve düşünme becerisi gelişir.
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Farklı ve yaratıcı düşünme becerisi gelişir.



Hayal güçleri gelişir.



Sosyal davranışları gelişir (Yardımlaşma, paylaşma, iş birliği).



Kendilerine güven ve saygıları gelişir.



Matematiksel becerileri ve bilimsel süreç becerileri gelişir.



Grupla çalışma becerisi gelişir.



Okuma yazma ve sayı becerisi gelişir.



Kendi becerilerinin farkına varır, kendinin güçlü ve zayıf yönlerini
değerlendirme şansı elde eder.



Çevresini araştırma güdüsü desteklenir (Arnas, 2007; Anlıak vd. 2008;
Özkubat, 2013; Katz ve Chard, 2000; Ünsal, 2018; Tahta ve İvrendi, 2010).

Proje yaklaşımının beş temel amacı vardır. Bunlar; bilişsel gelişimi desteklemek,
etkinlikler arasında denge oluşturmak, okul ile yaşamı bileştirmek, sınıfta topluluk ruhunu
geliştirmek, eğitimde zorluklarla mücadele edebilmektir (Tahta ve İvrendi, 2010).
Fen etkinliklerinde kullanılabilecek projeler üç grupta incelenebilir (Arnas, 2007).
Bunlar;
1. Yapı ya da makine projeleri:Bu projelerde çocuklar bir insan vücudu modeli, uzay
mekiği, uçak, gemi, kuluçka makinesi gibi araçlar yaparlar ve bunları yaparken neleri
öğrendiklerine odaklanırlar.
2. Deneysel/Araştırma/Ölçme projeleri: Çocuklar bir nesne üzerinde bir yada daha
fazla değişkenin etkilerini incelemek için deneyler tasarlarlar. Örneğin, su, güneş ve havanın
bir bitki üzerindeki etkisini incelemek için deneyler yaparlar. Elde ettikleri sonuçları çeşitli
resim ve grafiklerle sergilerler.
3. Araştırma ve keşif projeleri: Çocuklar bir konu hakkında derinlemesine inceleme
yaparlar. Bir nesneyi gözlemler, bir olayın nasıl meydana geldiğini inceler, kitap, ansiklobedi
araştırır ve kaynak kişilere sorular sorarlar.
Proje yaklaşımında konular çocuk temelli ve öğretmen temelli konular olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Çocuğun merakını uyandıran bir olay sonucunda bir proje
oluşabilmektedir. Aniden oluşan bir olaya çocuğun ilgi göstermesi ve onu merak edip sorular
sormasıyla çocuk temelli bir proje başlayabilmektedir. Kimi durumlarda ise öğretmen
tarafından seçilen bir olay proje konusu olarak seçilebilir (Arnas, 2007).
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Proje konusu belirlenirken dikkat edilmesi gereken ilkeler şu şekilde sıralanabilir
(Temel vd. 2003; Aslan, Köksal-Akyol, 2006):


Konu seçilirken çocukların deneyimlerini göz önünde bulundurma.



Konu seçilirken çocukların ilgilerini dikkate alma.



Konu seçiminde aile ve toplumun özelliklerini dikkate alma



Konu seçiminde araç ve gereçlerin uygunluğu



Konunun çocuğun yaş ve gelişim seviyesine uygunluğu



Konunun doğrudan, birinci elden araştırma yapılabilmesine uygunluğu



Konunun okul programının hedefleri ile ilişkili olması



Konun ne çok geniş ne de dar olması



Konunun aile katılımını olanaklı kılması

Ailelerin proje katılımlarına katılımıyla; anne babaların çocukların öğrenme becerileri
ile ilgili düşüncelerinin değiştiği, ailelerin çocukların öğrenme süreçlerinde aktif rol aldıkları,
ebeveyn-çocuk iletişimin daha kaliteli olduğu, baba katılımlarının arttığı belirlenmiştir
(Özkubat, 2013; Ünsal, 2018).
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3.1. Proje Yaklaşımının Aşamaları
Katz ve Chard (2000)’a göre proje çalışmaları planlama ve başlama, uygulama ve
sonuçlandırma olmak üzere üç aşamadan meydana gelmektedir. Her bir aşamada çocukların
öğrenmeleri konusunda öğretmenin önemli bir rolü vardır. Çocuk ve öğretmenin bir aşamadan
beklentisi yerine geldiği zaman, proje bir sonraki aşamaya ilerler ve bu süreç çalışma
sonlandrılıncaya kadar devam eder (Akt. Arnas, 2007).
1. Aşama: Projeyi planlama ve başlama
Bu aşamada belirlenen amaçlar doğrultusunda çocukların ilgi ve isteklerine uygun
olarak projenin konusu belirlenir. Konular daha önce belirtildiği gibi çocuk tarafından
belirleneceği gibi öğretmen tarafından da belirlenebilir. Konu seçiminden sonra öğretmen
çocuklarla birlikte beyin fırtınası ile bir konu ağı oluşturur. Konu ağı beş aşamada gerçekleşir.
Bu aşamalar;
1. aşama: Proje çalışmalarında konu ağı oluşturulurken ilk aşama, konu ile bilgilerin
yazılması ile başlar. Hastane konusunda ambulans, doktor, röntgen aleti, hemşire, bekleme
odası, resepsiyon, yatak, ameliyathane, bandaj vb. akla gelen her bir fikir yazılır ve
düzenlenir. Fakat okul öncesi dönem çocuklarının okuma-yazma bilmemeleri nedeniyle
belirlenen düşüncelere ilişkin resimlerin kullanılması daha uygun olacaktır.
2. aşama: Bu
gruplandırılmaktadır.

aşamada

konu

ile

ilgili

bir

araya

getirilen

düşünceler

3. aşama: Bir önceki aşamada oluşturulan gruplar geniş ise, bu gruplar alt başlıklara
bölünür. Örneğin; hastane konusu için insanlar grubu çalışanlar ve hastalar diye iki alt başlığa
ayrılabilir.
4. Aşama: Bu aşamada ise konu ağı için birkaç öğretmen bir araya gelir ve beyin
fırtınası yaparak bu şekilde birbirlerinin fikirlerini inceler, kendi ağlarını genişletmeleri için
fırsat sağlarlar.
5. Aşama: Bu aşamada, elde edilen tüm fikirler toplu olarak yazılır (Katz ve Chard,
2000’den akt. Bıçakçı, 2009).
Öğretmen ve çocuklar araştırma sürecinde yapılacak geziler, konuk konuşmacılar ile
ilgili düzenlemeler ve araştırmaya yanıt aranacak sorularla ilgili planları bu bölümde yaparlar.
Proje yapım için gerekli materyalleri toplanmaları bu aşamada istenir. Aile katılımı için
aileler bilgilendirilir ve katkıda bulunulması istenir (Ünsal, 2018)
2. Aşama: Uygulama
İkinci aşama projenin zenginleştirildiği evredir. Proje çalışmasının en önemli
evresidir. “Alan çalışması” olarak da adlandırılır. Öğretmenin ilgisi, çocukların yaparak
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yaşayarak deneyimlemeler edinmelerine ve diğer kaynakların toplanmasına odaklıdır. Bu
aşamada çocuk araştırır, gözlem yapar, yaptıkları gözlemlerle ilgili çizimler modeller
oluşturur, bulguları kayıt eder, tahminde bulunur, deney yapar, eleştirir, tartışır ve ürünler
oluşturur (Arnas, 2007; Balat ve Önkol, 2018, Temel vd. 2003, Ünsal, 2018).
Öğretmen çocukları proje konusunda alan gezileri ve uzman kişilerle görüşme
yapabilmeleri için organize ederek konu ile ilgili araştırma yapabilmeleri için kaynak sağlar.
Her çocuk kendi becerilerini kullanabilecekleri yollarla katılımını sağlar. Çocuklar uygulama
aşamasında ilgilerini çeken şeyleri kaydedebilmeleri için ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf
makinesi gibi araçla taşıyabilirler. Böylece projenin dokümanları toplanmış olur (Arnas,
2007; Balat ve Önkol, 2014; Temel vd. 2003; Ünsal, 2018).
3. Aşama: Projeyi Sonuçlandırma
Bu aşamada proje tamamlanır ve öğrenilenlerin özetlemesi ve tekrarı yapılır. Bu
aşamada çocuklar araştırma sonucunda elde etmiş oldukları bilgileri çeşitli yollara (resimlerle,
drama ile, fotoğraflar ve ses kayıtlarıyla vb.) paylaşırlar.
Çocukların aileleri sınıfa izleyici olarak alınabilir. Burada amaç, öğrenilenin
iletilmesidir. Öğretmen değerlendirme amacıyla projede sunulan materyalleri saklamalı ve
mümkünse sunuları kayıt altına almalıdır (Aslan ve Köksal-Akyol, 2006; Özkubat, 2013).
Proje çalışmalarında konu, süreç, sonuç eşit öneme sahiptir. Proje çalışmalarında
genellikle birkaç hafta ya da birkaç ayı kapsayan öğrenme süreçleri söz konusudur (Özkubat,
2013).
Erken Çocuklukta Proje Örneği:
Konu: Otomobiller
1. Aşama: Planlama
Öğretmen sabah çocuklarla sohbet ederken okula neyle geldikleri hakkındansorular
sorarak ya da serbest oyun sırasında çocuklar otomobillerle oynarken onlarla sohbet ederek
onların ilgilerini otomobillere çekebilir ve otomobillerle ilgili bir proje yapma konusunda
fikirlerini alabilir. Daha sonra çocukların otomobiller ile ilgili ortaya koydukları fikirleri ve
merak ettikleri konuları sembolize edilecek uygun resimler bulup (otomobil, akaryakıt
istasyonu vb.) çocuklarla birlikte bu resimler kullanılarak bir konu ağı oluşturulur (Arnas,
2007).
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Konu ağında yer alan her bir soru proje çalışması sırasında araştırılmak üzere şu alt
sorulara indirgenebilir:
Otomobiller nerede, kimler tarafından ve nasıl üretilirler?
Otomobiller nasıl ve neyle çalışır?
Otomobilin bölümleri nelerdir?
Otomobiller arızalınca onlarla kim ilgilenir?
Otomobiller nereden satın alınabilirler?
Kimler otomobil kullanır?
Trafik polisi kimdir? Görevleri nelerdir?
Otomobilin kime ait olduğu nasıl anlaşılır?
Çocuklar otomobille seyahat ederken hangi kurallara uymalıdırlar?
Otomobiller kullanılmaz hale geldiklerinde onlarla ne yapılır?
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Çocuklarla bu sorulara yanıt bulabilmek için neler yapılabileceği, nerelerin ziyaret
edilebileceği, bu ziyaretler sırasında nelerin incelenebileceği, hangi soruların sorulacağı,
ziyaretleri ve ziyaretler sırasında elde edilen bilgilerin nasıl kaydedilebileceği gibi konularda
tartışmalar yapılır. Sonrasında öğretmen yapılacak ziyaretleri planlar. Proje çalışmasında
gidilmesi planlana yerler bilgilendirilir. Proje çalışmasında ebeveynlerden yardım istenebilir.
Otomobille ilgili herhangi bir iş kolunda (oto servis, akaryakıt istasyonu, trafik vb.) çalışan
varsa onlardan yardım istenebilir. Evlerinde içerisinde otomobil resimleri bulunan dergiler,
otomobille ilgili eşyalar vb. varsa bunların gönderilmesi istenir (Arnas, 2007).
2. Aşama:Uygulama
Öğretmen konu ağında yer alan her bir başlık için çocuklardan onların ilgisi
doğrultusunda hazırlanan bir çalışma grubu meydana getirilir. Her grubun bilgi toplamak için
hangi yerlerin ziyaret edileceği ve ziyaretler esnasında neler yapılacağı gözden geçirilir.
Birinci grupla otomobilleri nerede ve nasıl üretildiğini incelemek için bir otomobil üretim
fabrikasına gidilebilir. Diğer bir grupla araba galerisi ve oto pazarı ziyaret edilebilir. Başka bir
grupla oto servisi ziyaret edilebilir. Aynı grupla akaryakıt istasyonuna gidilebilir. Başak bir
grupla trafik şube müdürlüğü ziyaret edilebilir. Son olarakta bir grupla otomobil hurdacısı
ziyaret edebilir. Çocuklar bu yerlerde gözlemler, sorular sorar, röportajlar yapar, ses kayıtları
alır, fotoğraflar çeker, broşürler toplar.
Sınıfa döndüklerinde çocuklarla birlikte gördükleri hakkında sohbet edilir. Çocuklar
mekan ziyaretleri sırasında gördüklerinden yola çıkarak farklı etkinlikler gerçekleştirebilir.
Artık materyallerden otomobil modelleri yapabilir, benzin istasyonu, oto servis veya otomobil
fabrikası inşa edebilir. Kağıtlarla ehliyet, ruhsat, plaka yapabilir, gördüklerini resmedebilir,
resmli bir otomobil kitabı yapabilir. Çektikleri fotoğraflar ve biriktirdikleri resimler ve yedek
parçalarla bir sergi düzenleyebilirler. Bir otomobilin üretim ve satış aşamalarını anlatan bir
drama etkinliği yapabilirler (Arnas, 2007).
3. Aşama: Projeyi Sonlandırma
Her grup yaptığı çalışmaları, çalışmalar sırasında edindiği bilgileri diğer arkadaşlarıyla
paylaşır. Çocuklar birbirlerine konularla ilgili sorular sorabilirler. Hazırlanan bütün
etkinlikler, resimler, modeller, konu ile ilgili toplanan bütün materyaller tüm sınıfla paylaşılır
(Arnas, 2007).
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3.2. Sorgulama Temelli Fen Eğitimi
Çocuklar, materyalleri, organizmaları, olayları keşfetme meraklarıyla araştırma
yapmak isterler, ancak merak tek başına, çocukların anlamalarına ve bilimsel düşünme
becerilerinin geliştirilmesinde yeterli değildir (Worth ve Grollman, 2003). Deneylerle ve
deneyimlerle kazanılan her bir yeni bilgi, öğrenmek için yeni bir şey meydana getirmektedir.
Bu nedenle çocuklarda bilimsel düşünme becerilerini geliştirebilmek için çocukların
düşünmeleri, tartışmaları ve soru sormalarının desteklenmesi gerekmektedir (Chaille ve
Britain, 2003). Bu da çocukların aktif olarak rol aldıkları sorgulama temelli fen etkinlikleri ile
gerçekleşmektedir.
Sorgulama temelli fen eğitimi, yapılandırmacı yaklaşımdan ortaya çıkan bir
yaklaşımdır. Çocukların eleştirel düşünme, problem çözme gibi üst düzey düşünme
becerilerini geliştirmeyi ve öğrenmeyi öğrenmelerini sağlar. Çocukların araştırma ve
sorgulama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur (Lim, 2001).
Sorgulamaya dayalı fen eğitimi, kitabı temel alan, bilimle ilgili ilke ve yasaların
doğrudan öğretiminden uzaklaşmayı, çocuk merkezli, doğrudan yaparak-yaşayarak
araştırmalar gerçekleştirmeyi savunur (Jorgenson vd., 2004).
Sorgulamaya dayalı fen eğitimi, keşfederek öğrenmeyi, problem tabanlı, proje tabanlı
ve durum tabanlı öğrenmeyi içermektedir. Bilim eğitimiyle çocukların akademik düşünme
becerileri ve başarıları gelişmektedir (Furtado, 2010).
Sorgulamaya dayalı fen eğitimi, bilimsel okuryazarlığın temelini oluşturmaktadır.
Çocukların bilimsel okuryazar olabilmeleri için çocukların bilimsel düşünceyi, soru sorma,
araştırma planlama ve uygulama, sonuçlar hakkında mantıksal ve eleştirel düşünme, alternatif
açıklamalar oluşturma gibi sorgulama süreçlerini kullanmaları gerekmektedir (Laipply, 2004).
Erken çocukluk döneminde sorgulama temelli fen eğitiminde, çocukların araştırma
becerisi kazanabilmesi için yetişkinlerin rehberlik etmesi, çocukların sistematik gözlemler ve
araştırmalar yapmaları için fırsatlar verilmesi önemlidir. Rehberliğin sağlanmadığı ya da çok
sınırlı öğrenme desteğinin sağlandığı sorgulama temelli fen eğitiminde çocukların bilişsel
yüklerinin arttığı ve yeni kavram ve becerilerin öğrenmesini engelleyebildiği belirtilmektedir
(Saçkes, Akman ve Trundle, 2012).
Sorgulamaya dayalı fen eğitimi, çocuk merkezli olup çocukların araştırma-sorgulama,
gözlem yapma, bilimsel içerikli bir soru sorma, hipotez kurma, araştırma tasarlama ve yapma,
veri toplama, veri toplama araçlarını kullanma, verilerden sonuç çıkarma, modelleme yapma,
farklı kaynaklar kullanma, sonuçları sözlü ve yazılı olarak ifade etme, bilimsel süreç
becerilerini kullanma davranışlarını içermektedir (Grandy ve Duschl, 2007; Kremer vd., 2007,
Ireland vd., 2012). Bu yüzden bu yaklaşım, çocukları öğrenmeye aktif olarak dahil eder.
Çocukların gerçek bir bilim insanı gibi çalışmasını sağlar.
Sorgulama temelli öğretim yöntemi temel olarak dörde ayrılır. Doğrulama (öğrenciler
bir ilkeyi sonucun önceden bilindiği etkinlikler yoluyla doğrular), yapılandırılmış (öğrenciler
72

öğretmen tarafından sunulmuş bir soruyu kendilerine verilmiş izleği takip ederek yanıtlarlar),
yönlendirilmiş (öğrenciler öğretmen tarafından sunulmuş bir soruyu kendi seçtikleri veya
düzenledikleri izlekler yoluyla yanıtlarlar) ve açık (öğrenciler konuya ilişkin kendi sordukları
soruları yine kendi seçtikleri veya düzenledikleri izlekler yoluyla yanıtlarlar). Erken çocukluk
döneminde öğretmen rehberliğinde yapılan yönlendirilmiş sorgulama temelli öğretim yöntemi
en uygun yöntemdir (Saçkes, Akman ve Trundle, 2012).
Çocukların sorgulama temelli fen eğitimi kapsamında araştırma becerisi kazanabilmesi
için yetişkinlerin rehberlik etmesi çocukların sistematik gözlemler ve araştırmalar yapmaları
için fırsatlar verilmesi önemlidir. Çocuklar araştırma becerilerini oyun oynarken ve basit
etkinliklerle uğraşırken bazı özel becerileri ise doğrudan araştırma yaparken
kazanabilmektedir. Çocukların çoğu araştırma yaparken birçok soru sormakta ve sorularına
yanıt beklemektedir. Bloklardan kule yapan bir çocuk öncelikle “büyük ve güçlü bir kule”
yapmak için sorular sormakta, daha sonra kulenin düşmemesi için ne yapılması gerektiğine
yönelik sorular sormaktadır. Çocuklar araştırmada bir sonraki basamağa geçebilmek için
yetişkinin rehberliğine ihtiyaç duymakta, doğrudan araştırmadığı soruları sormaktadır (Worth
ve Grollman, 2003). Merakın aktif bir şekilde ifade edilmesi olan soru sorma düşünceler
arasında bağlantılar kurulmasını sağlamakta, keşfetme ve bilgiyi yapılandırmaya istek
uyandıran temel yollar arasında yer almaktadır (Akman, 2007).
Çocuklar, “Biz bu topu eğik düzlemden bırakırsak ne olur?”, “Oyun hamurlarına boya
katarsak ne olur?” gibi kendi gözlemleri ve deneyimleriyle ilgili sorular sormaktan
hoşlanmakta, çevrelerinde olup biten tüm olaylarla ilgili sorular sormaktadır. Çocuklar çok
meraklı oldukları için sorularına verilen cevaplardan pek memnun olmamakta ve sürekli
sorular sorarak sorularına yanıt aramaktadır. Her bir yeni deneyim, yeni bir problem ve soru
üretmesine yardım etmektedir (Chaille ve Britain, 2003). Çocuklar bir sorunun cevabını uzun
süre araştırmakta ve bu araştırma yeni bir soruya ve yeni bir araştırmaya olanak
sağlamaktadır. Örneğin bir yılanı gözlemledikten sonra, çocuk yılanların nasıl beslendiklerini
ve hareket ettiklerini araştırmaya başlamaktadır (Worth ve Grollman, 2003). Tıpkı bir bilim
insanı gibi çocuklar asla tek bir cevapla yetinmemekte, sürekli yeni bilgiler araştırmakta ve
yeni sorular ortaya çıkarmaktadır (Chaille ve Britain, 2003).
Sorgulama temelli fen eğitiminde birçok beceri önem kazanmakta ve bu becerilerin
çoğu da çocuklarda bulunmaktadır. Sorgulama temelli fen eğitiminde önemli olan ve
çocuklarda gözlenen beceriler şu şekilde sıralanmaktadır:
 Çocuklar, çevrelerindeki olaylar ve nesneler hakkında sorular üretirler.
 Çocuklar nesneleri, materyalleri araştırırlar, olaylar hakkında yorum yaparlar ve neler
olduğunu dikkate alırlar.
 Çocuklar nesneleri, organizmaları ve olayları tüm duyularını kullanarak dikkatli bir
şekilde gözlemlerler.
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 Çocuklar gözlenebilen özelliklerle tanımlama, karşılaştırma, sınıflama, sıralama
yapabilirler.
 Çocuklar gözlemlerini genişletmek için çeşitli basit araçlar kullanırlar (ölçme aletleri,
damlalık, terazi vb.).
 Çocuklar tahminde bulunabilecekleri, sonuç çıkarabilecekleri, veri toplayabilecekleri,
basit örnekler çıkarabilecekleri, sonuçlarını çizebilecekleri basit araştırmalarla meşgul
olurlar.
 Çocuklar resim yaparak, basit grafikler çizerek, yazı yazarak gözlemlerini,
açıklamalarını ve düşüncelerini kaydederler.
 Çocuklar işbirliği yaparak çalışırlar.
 Çocuklar düşüncelerini paylaşır ve tartışırlar.
 Çocuklar yeni bakış açılarını dikkatle dinlerler (Worth ve Grollman, 2003).
Çocuklar sorgulama temelli fen etkinlikleri yaparken izledikleri yollara ait akış şeması
Şekil 5’te verilmiştir.

74

Şekil 5. Çocukların araştırma yaparken izledikleri yollar (Worth ve Grollman 2003).
Sorgulama temelli fen eğitiminde öğretmenlere şu öneriler verilebilir (Armga vd.
(2002)’den aktaran Balat ve Çiftçi, 2019).
Gözlemleme ve sorgulama


Fikirlerin nasıl araştırmaya dönüşebileceğini göstermek için çocukların
sorularını kullanın. Örneğin çocuk “Dün yerde gölge mi gördüm ama şimdi
göremiyorum” dediğinde bu fırsatı kullanın.
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Açık uçlu sorular sorun. Yalnızca bir cevabı olan sorular yerine neden? Ne?
Niçin? Gibi çocukları düşünmeye sevk eden sorular sorun.



Çocukların soru sormaları için fırsatlar yaratın ve zaman verin.



Bir problem ve soru ortaya koyun bunun çözümü için ortam hazırlayın ve
düşünmelerini destekleyin. Örneğin” bugün bloklarla oynarken arabaların nasıl
daha hızlı gidebileceğini bulmaya çalışın”



Onların araştırma yaparken tüm duyularını kullanmaları için onları
cesaretlendirin.



Kendi kendinize ve çocuklara sorduğunuz sorular yoluyla bilimsel merak
uyandırmak için model oluşturun. Örneğin “uğur böceği ve larvaların nasıl
beslendiklerini merak ediyorum? Siz ne ile beslendiğini düşünüyorsunuz?”



Çocukların gözlemlerini anlamlandırmaları için rehberlik edin. Örneğin “başka
ne fark ettin, tekrar bak.”



Çocukların ne yaptıklarını izleyin, ne söylediklerini dinleyin.

Çıkarım yapma ve tahmin etme


Çocuklarla bilimsel dil kullanın. Çocukların tahminlerde bulunmalarını ve
fikirleri nasıl test edeceklerini bulmalarını teşvik edin. Örneğin “bu kovayı kaç
kap kumun dolduracağını tahmin edebilir misin? Eğer bu kabı (farklı bir kap
göstererek) kullanırsak, kabı daha fazla mı yoksa saha az mı kullanırız?



Çocukların araştırmalarını destekleyecek çeşitli materyaller sağlayın. Örneğin
buzla deney yapın. “Buza ne olacak? Buzun erimesini yavaşlatmak için ne
yapabiliriz? Kapla üstünü kapamak işe yarar mı? Başka?”



Çocukların düşünme şekillerini açıklamaları için fırsatlar yaratın. “Neden”
sorusunu sıklıkla kullanın. Örneğin “şimdi ne olacak? Onu neden bu yönde
hareket ettirdin?”



Küçük çocuklar geçmiş yerine yaşadıkları ana odaklanırlar. Bu nedenle
geçmişteki olayları hatırlamasına gereksinim duyarlar. Örneğin “Bunlar geçen
hafta toprağa ektiğin bitkiler, bugün okula getirdiğin bitkilerle nasıl aynı
olabilirler?”

Deney yapma ve uygulama


Çocukları fikirlerini test etmeleri için destekleyin. Örneğin “bu harika bir fikir.
Peki ağırlığını ölçmek için başka hangi aletleri kullanabilirsin?”
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Çocukların farklı yollarda düşünmelerini teşvik edin. Örneğin “Suyu su
kabından kum kabına başka hangi yollarla taşıyabiliriz?”



Bilgiyi farklı yollarla topladığımızı belirtin: kendi çalışmalarımızdan,
arkadaşlarımızdan, kitaplardan, hem evdeki hem de okuldaki
deneyimlerimizden

Sonuç çıkarma


Sonuca varmadan önce dikkatli düşünmemiz ve bütün bilgilere bakmamız
gerektiğine işaret edin. Örneğin “Neden? Bu ne anlama geliyor? Ne oldu?
Şimdi ne biliyoruz? Neyi farklı yapabilirdik?



Çocukların bilgilerini sergilemek için grafikler kullanın. Sorularımızı
cevaplandırmak için bilgiyi nasıl karşılaştırdığımızı gösterin. Bilgiyi
grafiklerden analiz etmek küçük ve büyük grup etkinlikleri yapın

Sonuçları paylaşma


Çocukların fikirlerini ve bulgularını paylaşmaları için fırsatlar sağlayın.
Örneğin ne bildiğinizi ve ne keşfettiğimizi göstermenin yollarını bulmak için
grup zamanı kullanın.



Çocukların yaptıkları işi yansıtması ve sunması için çok çeşitli yollar sağlayın:
kil, kablo, boya, blok vb.

Uygulamalar
1. Çevrenizdeki çocukları gözlemleyiniz, çocuklar merak ettikleri konular üzerinde
çalışırken nasıl davranmaktadırlar gözlemleyiniz?
2. İlinizde bulunan bir okul öncesi eğitim kurumunu ziyaret ederek yapılan proje
çalışmaları hakkında bilgi alınız.
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Uygulama Soruları
1. Çocuklar araştırma yaparken nasıl davranırlar?
2. Çocukların meraklarını artırmak ve daha fazla araştırma yapmasını sağlamak için
neler yapılabilir?
3.Okullar da yapılan proje çalışmaları nasıl hazırlanmaktadır? Öğretmenin ve çocuğu
rolü nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Proje yaklaşımı; çocukların var olan meraklarına bağlı olarak yaşadıkları çevreyi
anlamalarını sağlayan, belirlenen yöntem teknikler ile konuların derinlemesine düşünülüp
çocukların veya öğretmenlerin belirledikleri soruları araştırarak yanıt aradıkları aktif katılımlı
bir yaklaşım olarak adlandırılmaktadır (Katz, 2000; Bıçakçı ve Gürsoy, 2000; Kandır ve
Erdemir, 2002). Kısacası çocuğu bireysel ya da grupla bir konuyu derinlemesine incelemesi
olarak tanımlanabilir (Katz ve Chard, 1997).
Genel olarak proje yaklaşımında; öğrenme etkili ve kalıcı olur. Ezberlenen bilgi yerine
keşfedilen bilgiler sağlar. Çocukların tercih yapabilme becerisi gelişir. Çocukların kaynakları
arama ve kullanabilme becerisi gelişir. Neden-sonuç ilşkisi kurabilme becerisi gelişir.
Problem çözebilme becerisi gelişir. İletişim becerisi gelişir. Plan yapma becerisi gelişir.
Sorgulama ve düşünme becerisi gelişir. Farklı ve yaratıcı düşünme becerisi gelişir. Hayal
güçleri gelişir. Sosyal davranışları gelişir (Yardımlaşma, paylaşma, iş birliği). Kendilerine
güven ve saygıları gelişir. Matematiksel becerileri ve bilimsel süreç becerileri gelişir.Grupla
çalışma becerisi gelişir. Okuma yazma ve sayı becerisi gelişir. Kendi becerilerinin farkına
varır, kendinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirme şansı elde eder. Çevresini araştırma
güdüsü desteklenir (Arnas, 2007; Anlıak vd. 2008; Özkubat, 2013; Katz ve Chard, 2000;
Ünsal, 2018; Tahta ve İvrendi, 2010).
Proje çalışmaları; planlama ve başlama, uygulama ve sonuçlandırma olmak üzere üç
aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada beyin fıtınası tekniği ile konu ağı oluşturulur. Konu
ağında oluşturulan hebir alt grup için çocuklar becerilerine göre gruplara ayrılır. Öğretmen ve
çocuklar araştırma sürecinde yapılacak geziler, konuk konuşmacılar ile ilgili düzenlemeler ve
araştırmaya yanıt aranacak sorularla ilgili planları bu bölümde yaparlar. Proje yapım için
gerekli materyalleri toplanmaları bu aşamada istenir. İkinci aşama olan uygulama aşamasında
çocuklar alan gezilerine yönlendirilir. Proje çalışmasının en önemli evresidir. “Alan
çalışması” olarak da adlandrırılır. Öğretmenin ilgisi, çocukların yaparak yaşayarak
deneyimlemeler edinmelerine ve diğer kaynakların toplanmasına odaklıdır. Bu aşamada
çocuk araştırır, gözlem yapar, yaptıkları gözlemlerle ilgili çizimler modeller oluşturur,
bulguları kayıt eder, tahminde bulunur, deney yapar, eleştirir, tatışır ve ürünler
oluşturur.Üçüncü aşama sonuçlandırma aşamasında proje tamamlanır ve öğrenilenlerin
özetlemesi ve tekrarı yapılır. Bu aşamada çocuklar araştırma sonucunda elde etmiş oldukları
bilgileri çeşitli yollara (resimlerle, drama ile, fotoğraflar ve ses kayıtlarıyla vb.) paylaşırlar.
Sorgulama temelli fen eğitimi, yapılandırmacı yaklaşımdan ortaya çıkan bir
yaklaşımdır. Çocukların eleştirel düşünme, problem çözme gibi üst düzey düşünme
becerilerini geliştirmeyi ve öğrenmeyi öğrenmelerini sağlar. Çocukların araştırma ve
sorgulama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Sorgulamaya dayalı fen eğitimi,
keşfederek öğrenmeyi, problem tabanlı, proje tabanlı ve durum tabanlı öğrenmeyi
içermektedir.
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Sorgulamaya dayalı fen eğitimi, çocuk merkezli olup çocukların araştırma-sorgulama,
gözlem yapma, bilimsel içerikli bir soru sorma, hipotez kurma, araştırma tasarlama ve yapma,
veri toplama, veri toplama araçlarını kullanma, verilerden sonuç çıkarma, modelleme yapma,
farklı kaynaklar kullanma, sonuçları sözlü ve yazılı olarak ifade etme, bilimsel süreç
becerilerini kullanma davranışlarını içermektedir (Grandy ve Duschl, 2007; Kremer vd., 2007,
Ireland vd., 2012). Bu yüzden bu yaklaşım, çocukları öğrenmeye aktif olarak dahil eder.
Çocukların gerçek bir bilim insanı gibi çalışmasını sağlar.
Sorgulama temelli öğretim yöntemi temel olarak dörde ayrılır. Doğrulama (öğrenciler
bir ilkeyi sonucun önceden bilindiği etkinlikler yoluyla doğrular), yapılandırılmış (öğrenciler
öğretmen tarafından sunulmuş bir soruyu kendilerine verilmiş izleği takip ederek yanıtlarlar),
yönlendirilmiş (öğrenciler öğretmen tarafından sunulmuş bir soruyu kendi seçtikleri veya
düzenledikleri izlekler yoluyla yanıtlarlar) ve açık (öğrenciler konuya ilişkin kendi sordukları
soruları yine kendi seçtikleri veya düzenledikleri izlekler yoluyla yanıtlarlar). Erken çocukluk
döneminde öğretmen rehberliğinde yapılan yönlendirilmiş sorgulama temelli öğretim yöntemi
en uygun yöntemdir (Saçkes, Akman ve Trundle, 2012).
Sorgulama temelli fen eğitiminde önemli olan ve çocuklarda gözlenen beceriler şu
şekildedir: Çocuklar, çevrelerindeki olaylar ve nesneler hakkında sorular üretirler. Çocuklar
nesneleri, materyalleri araştırırlar, olaylar hakkında yorum yaparlar ve neler olduğunu dikkate
alırlar. Çocuklar nesneleri, organizmaları ve olayları tüm duyularını kullanarak dikkatli bir
şekilde gözlemlerler. Çocuklar gözlenebilen özelliklerle tanımlama, karşılaştırma, sınıflama,
sıralama yapabilirler. Çocuklar gözlemlerini genişletmek için çeşitli basit araçlar kullanırlar
(ölçme aletleri, damlalık, terazi vb.). Çocuklar tahminde bulunabilecekleri, sonuç
çıkarabilecekleri, veri toplayabilecekleri, basit örnekler çıkarabilecekleri, sonuçlarını
çizebilecekleri basit araştırmalarla meşgul olurlar. Çocuklar resim yaparak, basit grafikler
çizerek, yazı yazarak gözlemlerini, açıklamalarını ve düşüncelerini kaydederler. Çocuklar
işbirliği yaparak çalışırlar. Çocuklar düşüncelerini paylaşır ve tartışırlar. Çocuklar yeni bakış
açılarını dikkatle dinlerler.
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Bölüm Soruları
1) I. Sonuçta bir ürün ortaya çıkar.
II. Çocuk etkinliklere aktif olarak katılır.
III. Çocuk temelli ve öğretmen temelli konular seçilir.
IV. Zaman kullanımı serbesttir.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri proje yaklaşımı ile ilgilidir?
a) I-II
b) II-III
c) III-IV
d) I-II-III
e) I-II-III-IV
2) Bir öğretmen çocuklara onların aktif olarak katıldığı ve onların belirlediği konular
üzerinden yapılacak etkinliklerle araştırma, keşfetme, problem çözme becerilerini
kazandırmayı hem de ortaya ürünler çıkarmayı hedeflemektedir. Bu durumda öğretmenin
aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanması daha doğru olur?
a) Analoji
b) Deney
c) Proje yöntemi
d) Drama
e) Gezi gözlem
3) Proje çalışmalarının hangi aşamasında araştırma sürecinde yapılacak geziler, konuk
konuşmacılar ile ilgili düzenlemeler ve araştırmaya yanıt aranacak sorularla ilgili planlar
yapılır?
a) Başlama
b) Uygulama
c) Sonuçlandırma
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d) Yapım
e) Beyin fırtınası
4) I. Yetişkinin rolü önemli değildir.
II. Yapılandırmacı yaklaşımından ortaya çıkmıştır.
III. Bilimsel okuryazarlığın temelini oluşturur.
IV. Çocukların araştırma ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimini destekler.
Yukarıda verilenlerden
özelliklerindendir?

hangisi

Sorgulama

Temelli

Fen

Eğitiminin

temel

a) I-II
b) I-III
c) II-IV
d) I-II-III
e) II-III-IV
5) “Sorgulama temelli fen eğitimi çocukların ................., problem çözme gibi üst
düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi ve öğrenmeyi ................. sağlar.” ifadesinde boş
bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha uygun olur?
a) araştırma becerisi/fark etme
b) eleştirel düşünme/öğrenme
c) bilişsel beceriler/oluşturmayı
d) sınıflama/öğrenme
e) bilimsel süreç becerileri/fark etme
6) Proje yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Yaşam becerileri kazandırır.
b) Problem çözme yaklaşımını temel alır.
c) Çocuk merkezli öğrenme esastır.
d) Değerlendirme de önemli olan ürünün niteliğidir.
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e) Ezberlenen bilgi yerine keşfedilen bilgi sağlar.
7) I. Proje çalışmaları her zaman grup çalışması olarak verilir.
II. Konu seçimi öğretmen tarafından yapılır.
III. Konu belirlendikten sonra alan çocuklar alan çalışması için yönlendirilir.
IV. Çalışma sonunda ortaya çıkan röportaj, kayıtlar, sesler vb. sınıfta sunum yapılır.
Yukarıda verilen proje çalışmalarının aşamalarından hangileri hatalıdır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız I-II
d) I-II-III
e) I-IV
8) Çocukların bilgiyi birden çok kaynaktan toplayarak adım adım büyüterek, yapılan
etkinliklere aktif olarak katılarak, bilimsel süreç becerilerini ve problem çözme becerilerini
destekleyen, aile katılımlarıyla çocukların desteklendiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Proje yaklaşımı
b) Sunuş yoluyla öğrenme
c) Buluş yoluya öğrenme
d) Yapılandırmacı yaklaşım
e) Tam öğrenme
9) “Sorgulamaya dayalı fen eğitimi, ...................., problem tabanlı, proje tabanlı ve
durum tabanlı öğrenmeyi içermektedir.” Cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisinin
getirilmesi uygun olur?
a) Tam öğrenme
b) Programlı öğrenme
c) Bireyselleştirilmiş öğrenme
d) Sosyal öğrenme
e) Keşfederek öğrenme
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10) I. Çocukların gerçek bir bilim insanı gibi çalışmasını sağlar.
II. Çocukların sorgulama-araştırma becerisini geliştirir.
III. Çocuklar sonuçlar hakkında mantıksal ve eleştirel düşünür, alternatif açıklamalar
oluşturur.
Yukarıda belirtilen aktif öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşbirlikçi öğrenme
b) Sorgulama temelli yaklaşım
c) Keşfederek öğrenme
d) Tam öğrenme
e) Sosyal öğrenme

Cevaplar
1) D
2) C
3) A
4) E
5) B
6) D
7) C
8) A
9) E
10) B
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4. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE BİLİMİN DOĞASI.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Erken çocukluk eğitiminde bilimin doğasını
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Bilimsel Okuryazarlık nedir?
2. Bilimsel Okuryazarlık ve Bilimin Doğası Arasında Nasıl Bir Bağ Vardır?
3. Bilimin Doğasının Öğretilmesinde Okul Öncesi Eğitimi Önemi Nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bilimin Doğası

Bilimsel
okuryazarlığın
tanımını yapabilir, bilimin
doğasını açıklayabilir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kazanım, okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir

Biliminin doğasına ilişkin
yanlış inanışları açıklabilir.
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Anahtar Kavramlar
Bilimsel okuryazarlık, bilimin doğası
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Giriş
Dünya’da ve Türkiye’de eğitim programlarının amaçlarından biri de bilim eğitimi
uygulamalarına yer vererek bilim okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Ülkemizde verilen Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan fen bilimleri dersi eğitim programları incelendiğinde
temel hedefin bilmsel okuryazar bireylerin yetiştirilmesi olduğu görülmektedir (MEB, 2005;
MEB, 2013; MEB, 2017).
Türkiye de fen okuryazarlığı olarak adlandırılan bilim okuryazarlığı, genel olarak;
bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri
geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve Dünya hakkındaki merak
duygusunu sürdürmeleri, bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve
kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanabilmeleri için gerekli olan fen ile ilgili beceri,
tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir birleşimi olarak adlandırılmaktadır (MEB, 2005; MEB,
2013a; MEB, 2017).
Kaptan (1999)’a göre fen okuryazarı olan bir birey şu özelliklere sahip olmalıdır:


Doğal dünyaya aşina olma ve onun hem çeşitliliğini hem de birliğini tanıma



Fen bilimlerinin anahtar kavramlarını ve ilkelerini anlama



Fen bilimlerini, matematiği ve teknolojiyi birbirine bağlayan bazı önemli
bağlantıların farkında olma



Fen bilimlerinin, matematiği ve teknolojinin insan çabalarının ürünü olduğunu
kavrama; bunun o alanlar için getirdiği gücü ve sınırlılıkları tanıma



Bilimsel düşünme kapasitesine sahip olma



Fen bilgilerini ve bilimsel düşünme yollarını bireysel ve toplumsal amaçlar için
kullanma.

MEB (2005), tarafından fen okuryazarı bir birey;
 Günlük problemlerinde ve kararlarında fen ve teknoloji kavramlarını kullanır,


Dünyanın doğal yapısını ve insan eliyle değişen ortamını merak eder,

 Fen ve teknoloji ile ilgili bilgileri öğrenir, analiz eder ve günlük hayatta
kullanır,


Fen ve teknolojiyi kişisel ve küresel sorunlarla ilişkilendirir,

 Fen ve teknolojideki gelişmelerin yararını bilir,
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 Fen, teknoloji ve toplumun kendi aralarında etkileşimini analiz eder seklinde
ifade edilmiştir
Hurd (1998)’a göre bilim okuryazarı olan bireylerin özellikleri şu şekildedir.


Uzmanları uzman olmayanlardan, teorileri dogmalardan, verileri efsanelerden,
delilleri propagandalardan, olguları kurgulardan, bilgileri fikirlerden ayırt
edebilme.



Bilimin politik, hukuki, etik ve bazen de ahlaki ve bazen de manevi
boyutlarının olduğunu bilir.



Bilimsel çalışmaların
sağlandığını algılar.



Bilimsel bilgiyi yaşamsal ve sosyal kararlar vermede, yargı oluşturmada,
problem çözmede ve davranışlarında uygulamada kullanır.



Bilimi astroloji, büyücülük, batıl inanç gibi sözde bilimlerden ayırır.



Bilimsel araştırma yapan bireylerin bilgi üretenler, vatandaşların ise bilimsel
bilgiyi kullananlar olduğunu bilir.



Bilimsel kavram, kanun ve teorilerinin değişmez olmadığını, bunların canlı
yapıda olduğunu, geliştiğini ve büyüdüğünü bilir. Bugün öğretilen şeylerin
yarın aynı anlama gelmeyeceğinin farkındadır.



İnsanın yaşamının bir şekilde fen ve teknolojiden etkilendiğinin farkındadır.



Bilinmeyen madde ve olayların olduğunu kabullenir ve yeni buluşların
meydana geleceğine inanır.



Fen ve teknoloji alanında, sosyal alanda herhangi bir konudaki sorunun
çözümünün başka bir konunun sorunu olabileceğinin farkındadır (Akt. Soysal,
2011; Alan, 2019).

nasıl

yapıldığını

ve

sonuçlarının

geçerliliğinin

Ayrıca bilim okuryazarı bir birey yaşadığı çevrede alınacak önemli kararlarda
(örneğin, çevre kirliliğiyle alınacak bir kararda), etkin bir vatandaş olarak sahip olduğu
bilimsel bilgiyi mevcut delilleri sağlıklı bir şekilde değerlendirmek, yorumlamak ve bilinçli
kararlar almak için kullanır. Dolayısıyla bilimsel okuryazarlık hem bireylerin günlük
yaşamlarında hem de ülkelerin daha güçlü bir gelecek oluşturmalarında önemli ve gereklidir
(Özden ve Cavlazoğlu, 2015).
Bilim okuryazarlığının yedi boyutu vardır:
1. Fen bilimlerinin doğası
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2. Anahtar fen kavramları
3. Bilimsel süreç becerileri
4. Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre etkileşimleri
5. Bilimsel ve teknik psikomotor beceriler
6. Bilimin özünü oluşturan değerler
7. Fene ilişkin alaka ve tutumlar (Kavak, Tufan ve Demirelli, 2006).
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4.1. Bilimin Doğası
Bilimin doğası genel olarak bilimsel okuryazarlığın temel bileşenidir (Erdaş Kartal
vd., 2019; Muşlu ve Macaroğlu Akgül, 2006; Yalçınoğlu & Anagün, 2012). Bilimin doğası,
“bilimin epistemolojik ve sosyolojik yönlerini ele alan bilmenin bir yolu olarak bilimde ya da
bilimsel bilginin yapısındaki değer ve inançlar” olarak tanımlanmaktadır (Lederman, 1998;
Liu & Lederman, 2007 dan akt. Özden ve Cavlazoğlu; 2015). Başka bir tanıma göre “bilimin
doğası, bilimin ne anlama geldiğini, bilimsel bilginin oluşumunun süreç ve gerekçelerini,
bilimsel bilginin zamanla değişebileceğini ve var olan bilgilerin yeni araştırmalarda nasıl
kullanıldığını anlamayı kapsamaktadır” (MEB, 2013). Bilimin doğası, bilim insanlarının
yapmış oldukları çalışmaları, yapılmış olan bilimsel çalışmaları içerisine almaktadır (Polat,
2011). Walls (2009) ise okul öncesi eğitimden başlayarak bütün eğitim basamaklarında
bilimin ne olduğuna, bilimsel bilginin nasıl yapılandırıldığına, bilimsel bilginin kimler
tarafından üretilip kullanıldığına, bilimsel bilgiyi hangi süreçlerin yönlendirdiğine, bireyin
toplum içinde kendini üretici ya da kullanıcı olarak nasıl konumlandırdıklarına ilişkin
öğrenenlerin zihinsel yapıları veya algılamaları olarak adlandırmaktadır (Akt. Alan, 2019).
Alan yazında bilimin doğası kavramının birçok tanımına rastlamak mümkündür. Çünkü bilim
felsefecileri, tarihçileri ve sosyologları bilimin doğasını farklı boyutlarıyla ele alıp
incelediklerinden dolayı bilimin doğasının ne olduğuna ilişkin ortak bir tanımda hem fikir
değillerdir (Alan, 2014).

Şekil 6: Bilimin Doğasının Diğer Disiplinlerle İlişkisi (McComas ve Olson, 1998 den
akt. Çavuş, 2010)
Bilimin doğası tanımı her ne kadar farklı farklı açıklansa da okul öncesi dönemden
itibaren verilecek eğitim yaşantılarında bilimin doğasına ilişkin özelliklerin neler olması
gerektiği belirlenmiş ve aşağıda bilimin doğasına ait özellikler verilmiştir.
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Bilimsel bilgi değişebilir.



Bilimsel bilgi sübjektiftir (özneldir).



Bilimsel bilgi deney ve gözlemlere dayalıdır.



Bilim için tek bir yol yoktur, tek bir metoda bağlı değildir.



Bilimsel bilgi sosyal ve kültürel yapıdan etkilenir.



Bilimsel teoriler ve kanunlar arasında fark vardır. Bilimsel teoriler,
gözlenemeyen varlıklara ve varsayımlara dayanmaktadır. Kanunlar ise, daha
çok gözlenebilen olaylar arasındaki ilişkilerin tanımlamalarına dayanmaktadır.
Teoriler ve kanunlarda birbirine dönüşme, belirli bir süreçle birinden diğerine
geçiş gibi bir durum söz konusu olmamaktadır.



Bilimsel bilgi teori kökenlidir. Yani bilimsel bilgi bilim insanlarının ön
öğrenmelerinden, ön bilgilerinden, inanışlarından, deneyim ve gözlemlerinden
etkilenir.



Bilimsel bilginin yaratıcı bir doğası vardır. Yaratıcılık ve hayal gücü bilimsel
bilgiyi etkiler. Bilim insanları yaratıcıdır. Yatıcı olmaları sonucunda icatlar ve
teorik konular oluşmaktadır (Doğan, Çakıroğlu, Bilican ve Çavuş, 2012;
Lederman, Abd-El-Khalick, Bell ve Schwartz , 2002 dan akt. Kasar, 2019,
Alan, 2019).

Alanyazın incelendiğinde okul öncesi dönemden başlayıp eğitimin her kademesinde
yer alan öğretmenelerle, öğrencilerle, öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmalarda bilimin
doğası ilişkin yetersiz ve yanlış anlayışların sahip olduğu belirlenmiştir (Abd-El-Khalick ve
BouJaoude, 1997; Ruba ve Harkness, 1993; Çepni, 1997; Küçük, 2006; Akerson, Buzzelli ve
Donnelly, 2008; Kaya, 2012).
Bilimin doğasına ait yanlış inanışlar (mitler) şu şekilde verilmiştir:


Hipotezler teorilere, teoriler ise kanıtlara dönüşebilir.



Bilimsel kanunlar kesindir.



Hipotez bilgiye dayalı bir tahmindir.



Genel ve evrensel bir bilimsel yol vardır.



Dikkatlice toplanan, biriktirilen kanıtlar kesin bilgi sağlayacaktır.



Bilim ve bilimsel yöntem kesin kanıt sağlar.



Bilim yaratıcı olmaktan ziyade yöntemseldir.
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Bilim ve bilimsel yöntem tüm sorulara yanıt bulabilir.



Bilim insanları nesneldir/objektiftir



Deneyler bilimsel bilgiye ulaşmanın temel yoludur.



Bilimdeki tüm çalışmalar sürecin doğruluğunu korumak için gözden geçirilir.



Yeni bilimsel bilgilerin kabul edilmesi kolaydır.



Bilimsel modeller gerçeği temsil eder.



Bilim bireysel olarak gerçekleştirilen bir uğraştır (Akt. Alan, 2019).

Bilimin doğasının tanımına ilişkin farklı görüşler olmasına rağmen bilimin doğasına
ilişkin ortak özellikler oluşturulmuştur. Bu özellikler bilimin doğasının alt boyutları olarak
ifade edilebilir. Bu alt boyutlar; bilimin değişebilir doğası, bilimin kanıta dayalı doğası,
bilimin öznel doğası, bilimin yaratıcı doğası, bilimin sosyal ve kültürel doğası, gözlemler ve
çıkarımlar, bilimsel teoriler ve kanunlar’dır (Doğan, Çakıroğlu, Bilican ve Çavuş, 2012; Alan,
2019).

4.1.1. Erken çocukluk eğitiminde bilimin doğası
Bireylerin bilim okuryazarı seviyesine ulaşmasın da bilimin doğasının öneminin
büyük olduğu, fen eğitimin de bilimin doğasını anlamanın mutlak ihtiyaç olduğu, bireylerin
sosyo-bilimsel konularda daha bilinçli karar verebilmelerini sağladığı, bilimsel verilere daha
ilgili olmasına imkan sağladığı belirtilmektedir (Akt. Doğan vd.)
Bilimin doğası ile ilgili yeterli anlayış gerçekleştirmek için okul öncesi dönemden
itibaren başlayarak uygulamalar yapılması gerekmektedir. Erken yıllarda başlayan bilimin
doğasına ilişkin anlayış geliştirmenin bilimin doğasını anlamada, bilimsel okuryazarlığın
gelişiminde ve fene/bilime karşı olumlu tutum sergilemede etkili olduğu belirlenmiştir (Alan,
2019).
Bilimin doğasına yönelik anlayış geliştirme erken yaşlarda olması gerektiği
belirtilmesine karşı alan yazında okul öncesi dönemde yapılmış çalışmalar çok az sayıdadır.
Ülkemizde ise okul öncesi dönemde bu alanda yapılmış sadece bir çalışmaya rastlanmıştır
(Alan, 2014).
Daha önce de belirtildiği gibi okul öncesi dönemden başlayıp eğitimin her
kademesinde yer alan öğretmenelerle, öğrencilerle, öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmalarda
bilimin doğası ilişkin yetersiz ve yanlış anlayışların sahip olduğu belirlenmiştir. Erken
çocukluk döneminde bilim doğasına yönelik anlayış geliştirmek için öncelikle bu dönemde
görev yapan/yapacak olan öğretmen/öğretmen adaylarının bu yetersizliklerinin giderilmesi
gerekmektedir (Alan, 2014; Saçkes, Akman ve Trundle, 2012).

95

Fen eğitimi standartlarının belirlenmesine yönelik çalışmaları olan Gelecek Nesiller
için Fen Standartları’na (NGSS, 2013) göre erken çocukluk döneminde bilimin doğasına
ilişkin temalar şu şekilde belirtilmiştir (Akt. Alan, 2019).


Bilimsel araştırmalarda bir çok yöntem kullanılır.



Bilimsel bilgi görgül kanıtlara dayalıdır.



Bilimsel bilgi yeni kanıtlar ile değişebilir.



Bilimsel modeller, kanunlar ve teoriler doğal olguları açıklar.



Bilim bilme yoludur.



Bilimsel bilgi doğal sistemlerde bir düzen ve tutarlılık olduğunu kabul eder.



Bilim insan uğraşıdır.



Bilim doğal ve maddesel dünyaya ilişkin soruları hedef alır.

Bilimin Doğasına Yönelik Etkinlik Örneği:
Bu etkinlik ABD’de Lederman ve Lederman tarafından yürütülen “PROJECT ICAN”
isimli bir proje de kullanılmıştır (Alan, 2018). Etkinliğin Ümran Alan tarafından çevrilmiş
hali aşağıda verilmiştir.
Etkinlik Adı: Parmak İzlerimiz
Vurgulanan Bilimin Doğasına Yönelik Özellik: Bilimin değişebilir doğası, Bilimin
kanıta dayalı doğası
Gerekli Malzemeler: Parmak izleri çizelgesi, resim kağıdı, post-it kağıt, 2B resim
kalemi, bant
Süreç:
1. Çocuklara “Sizce tüm insanların parmak izleri aynı mıdır?” “Eğer insanlar farklı
parmak izlerine sahiplerse bu parmak izlerinde herhangi bir örüntü/desen/şekil var mıdır?”
soruları yöneltilir.
2. Çocuklara farklı parmak izlerini gösteren parmaz izi çizelgesi verilir ve sınıflarında
hangi parmak izi tipinin baskın olduğuna ilişkin tahminde bulunmaları istenir.
3. Her çocuğa 2B resim kalemi, bir parça bant ve post-it kağıdı verilir.
4. Çocuklar kağıt üzerine kalemlerini kullanarak bir yuvarlak yapmalarını veiçini
doldurmaları istenir. Ardından çocuklara başparmaklarını bu kağıt üzerine koyup
bastırmaları söylenir.
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5. Çocuklardan başparmaklarını kağıdın üzerine bastıdıktan sonra bandın yapışkan
kısmına da bastırmaları ve yavaşça bandı çekmeleri istenir.
6. Çocuklardan bandı post-it kağıdının üzerine yapıştırmaları istenir.
7. Çocuklardan parmak izi çizelgesine bakarak hangi tip parmak izine sahip
olduklarını bulmaları istenir.
8. Tahtaya/duvara/panoya parmak izi çizelgesinde yer alan parmak izi tiplerinin
resimleri ve isimleri sırayla yapıştırılır ve çocuklardan kendi parmak izlerini uygun şeklin
üzerine yapıştırmaları istenir. (Çocuklardan parmak izlerini üst üste gelecek şekilde
yapıştırmaları istenir ve böylece parmak izlerinin dağılımını görsel olarak gösteren bir grafik
elde edilmiş olunur).
9. Sonuçların diğer sınıflar ya da okuldaki diğer çocuklar için genellenebilirliği ve
farklı çocuk gruplarından veri topladıklarındane olacağı üzerine tartışılır. Sınıfça toplanan
verilerden bir sonuca varılabileceği açıkca belirtilir. Fakat okullarda aynı örüntünün
çıkmayabileceği üzerine konuşularak varılan sonucun değişebilirliğivurgulanır.
10. Çocuklar aile bireylerinin parmak izlerini alarak karşılaştırmaları ev etkinliği
olarak verilir.

Şekil 7. Parmak izi çizelgesi
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Uygulamalar
1. Çevrenizde bulunan kişilerle bilim üzerine sohbet edin. Sohbet ettiğiniz kişilerin
bilim hakkındaki inanışlarını not edin.
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Uygulama Soruları
1. Çevrenizde sohbet ettiğiniz kişilerin bilim ile ilgili olumlu ve olumsuz inanışları
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilim okuryazarlığı, genel olarak; bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme,
problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler
olmaları, çevreleri ve Dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri, bilimin ve bilimsel
bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde
kullanabilmeleri için gerekli olan fen ile ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir
birleşimi olarak adlandırılmaktadır.
Bilim okuryazarı olan bir birey; günlük problemlerinde ve kararlarında fen ve
teknoloji kavramlarını kullanır, Dünyanın doğal yapısını ve insan eliyle değişen ortamını
merak eder, fen ve teknoloji ile ilgili bilgileri öğrenir, analiz eder ve günlük hayatta kullanır,
fen ve teknolojiyi kişisel ve küresel sorunlarla ilişkilendirir, fen ve teknolojideki gelişmelerin
yararını bilir, fen, teknoloji ve toplumun kendi aralarında etkileşimini analiz eder.
Bilimin doğası genel olarak bilimsel okuryazarlığın temel bileşenidir. Bilimin doğası;
okul öncesi eğitimden başlayarak bütün eğitim basamaklarında bilimin ne olduğuna, bilimsel
bilginin nasıl yapılandırıldığına, bilimsel bilginin kimler tarafından üretilip kullanıldığına,
bilimsel bilgiyi hangi süreçlerin yönlendirdiğine, bireyin toplum içinde kendini üretici ya da
kullanıcı olarak nasıl konumlandırdıklarına ilişkin öğrenenlerin zihinsel yapıları veya
algılamaları olarak adlandırmaktadır (Akt. Alan, 2019).
Bilimin doğası ile ilgili yeterli anlayış gerçekleştirmek için okul öncesi dönemden
itibaren başlayarak uygulamalar yapılması gerekmektedir. Erken yıllarda başlayan bilimin
doğasına ilişkin anlayış geliştirmenin bilimin doğasını anlamada, bilimsel okuryazarlığın
gelişiminde ve fene/bilime karşı olumlu tutum sergilemede etkili olduğu belirlenmiştir.

100

Bölüm Soruları
1) Bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme
becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, bilimin ve bilimsel bilginin
doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak uygun şekillerde
kullanabilmeleri için gerekli olan fen ile ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin
birleşimine ne ad verilir?
a) Araştırma becerisi
b) Bilimsel süreç becerisi
c) Bilimsel okuryazarlık
d) Bilimin doğası
e) Sorgulama becerisi
2) I. Günlük problemlerinde ve kararlarında fen ve teknoloji kavramlarını kullanma
II. Dünyanın doğal yapısını ve insan eliyle değişen ortamını merak etme
III. Bilimin yaratıcı olmaktan ziyade yöntemsel olduğunu bilme
IV. Fen bilimlerinin anahtar kavramlarını ve ilkelerini anlama
Fen okuryazarı olan bir birey, yukarıda verilen özelliklerden hangilerine sahip
olmalıdır?
a) I-II
b) I-II-III-IV
c) I-II-III
d) II-III-IV
e) I-II-IV
3) I. Bilimsel bilgi deney ve gözlemlere dayalıdır.
II. Bilim için tek bir yol yoktur, tek bir metota bağlı değildir.
III. Bilimsel bilgi sosyal ve kültürel yapıdan etkilenir.
IV. Bilim ve bilimsel yöntem kesin kanıt sağlar.
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Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bilimin doğasına yönelik yanlış bir inanıştır?
a) Yalnız I
b) I-II
c) I-II-III
d) I-II-III-IV
e) Yalnız IV
4) I. Alan yazında birçok tanımı vardır.
II. Bilim insanlarının yapmış oldukları çalışmaları, yapılmış olan bilimsel çalışmaları
içerisine alır.
III. Yeterli anlayış gerçekleştirmek için okul öncesi dönemden itibaren başlayarak
uygulamalar yapılması gerekmektedir.
IV. Öğretmenler bu konuda yeterli bilgiye sahiptirler.
V. Bilim okur-yazarlığına ulaşılmada anahtar rol oynar.
Yukarı da bilimin doğası ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1
5) Aşağıda belirtilenlerden hangisi “neden bilimin doğası öğretilmeli?” sorusunun bir
yanıtı değildir?
a) Fen eğitiminde hedeflenen bilim okuryazrlığı seviyesine ulaşmak için
b) Fen eğitiminde bilimin doğasını anlamak “mutlak ihtiyaç” olduğu için
c) Günlük yaşantılarda karşılaşılaştıkları konularda bilinçli kararlar almak için
d) Bilimsel kanunların kesin olduğunu anlamak için
e) Fen kavramlarının öğrenilmesini kolaylaştırdığı için
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6) “...........................bilimin ne anlama geldiğini, bilimsel bilginin oluşumunun süreç
ve gerekçelerini, bilimsel bilginin zamanla değişebileceğini ve var olan bilgilerin yeni
araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamayı kapsamaktadır” ifadesinde boşa bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Bilim doğası
b) Bilimsel okuryazarlık
c) Bilimsel süreç becerileri
d) Bilimsel düşünme
e) Bilim ve teknoloji
7) Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
a) Bilim yaratıcı olmaktan ziyade yöntemseldir.
b) Bilimsel okuryazar bireyler, bilimi astroloji, büyücülük, batıl inanç gibi sözde
bilimlerden ayırır.
c) Yeni bilimsel bilgilerin kabul edilmesi kolaydır.
d) Bilimsel modeller gerçeği temsil eder.
e) Bilimdeki tüm çalışmalar sürecin doğruluğunu korumak için gözden geçirilir.
8) Aşağıdakilerden hangisi bilim okuryazarı olan bir bireye ait bir özellik değildir?
a) Bilinmeyen olayların olduğunu kabullenme
b) Yeni buluşların olacağına inanma
c) Teorileri dogmalardan, verileri efsanelerden ayırır
d) Dikkatlice toplanan, biriktirilen kanıtların kesin bilgi sağlayacağını bilir.
e) Bilimsel bilginin sosyal ve kültürel yapıdan etkilendiğini bilir.
9) Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemden lise eğitiminin sonuna kadar olan
süreçte yer verilmesi gereken bilimin doğasına ilişkin özelliklerden biri değildir?
a) Bilimin öznel doğası
b) Bilimin kanıta dayalı olması
c) Bilimin değişmez doğası
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d) Bilimin yaratıcı doğası
e) Bilimin sosyal ve kültürel doğası
10. “........................, doğal olguları açıklama girişimidir” cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur?
a) Bilim
b) Teknoloji
c) Matematik
d) Bilimsel süreç
e) Bilimsel bilgi

Cevaplar
1) C
2) E
3) E
4) B
5) D
6) A
7) B
8) D
9) C
10) A
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5. FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENİN, AİLENİN VE TOPLUMUN
ROLÜ

105

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Fen eğitiminde öğretmenin rolünü
5.2. Fen eğitiminde ailenin ve toplumun rolünü öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kimler Fen Öğretebilir?
2. Fen Eğitiminde Ailenin ve Toplumun Etkisi Nedir?
3. Fen Eğitiminde Toplumun Etkisi Nedir?
4. Aileler Çocuklarının Fen Eğitimini Desteklemek için Okul Dışında Neler Yapabilirler?

107

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Fen Eğitiminde Öğretmenin Fen eğitiminde öğretmenin
Rolü
sahip olması gereken rolleri
bilir
ve
bu
rollerin
özelliklerini açıklayabilir.
Fen Eğitiminde Ailenin ve Fen eğitiminde ailenin ve
Toplumun Rolü
toplumun rolünün ne olması
gerektiğini bilir.
Ailelere fen eğitimi için
yapılması
gerekenleri
soyleyebilir

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım, okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir

Kazanım, okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir
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Anahtar Kavramlar

Fen eğitiminde öğretmenin rolü, ailenin rolü, toplumun rolü
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Giriş
Tutum; “Belirli kişilere, nesnelere, olaylara ya da kurumlara karşı her zaman aynı
türden (olumlu, olumsuz ya da yansız... gibi) davranmaya yol açan sürekli ve değişmez bir
inanç, duygu ve eğilim” olarak tanımlanmaktadır. Tutumların büyük bir bölümü aile
çevresinde kazanılmakta ve bir kuşaktan ötekine aktarılmaktadır (Öncül, 2000).
Çocukların bilime/fene karşı uzun dönemli tutumları, çocukluk zamanında
karşılaştıkları ilk bilim/fen deneyimlerinde oluşmaktadır. Bir öğretmenin fene karşı olumlu
tutumunun uzun bir geçmişi olabilmektedir. Çocukların fene karşı olumsuz tutumlarının
altında yatan nedenin, bilgi kazanmanın tek yolunu kitaplar olarak gören ilgisiz
öğretmenlerden kaynaklandığı görülmektedir. Çoğu kız öğrenci sınıfta cinsiyet ayrımıyla
karşılaştıklarından, fen derslerine olan ilgilerini kaybetmektedirler. Bu öğretmenler, erkek
öğrencilerin fen derslerinde daha yetenekli olduğunu düşünmektedirler. Bu yüzden kız
öğrenciler öğretmenlerinden farklı ilgi görmektedirler (Harlan ve Rivkin, 2000).

5.1. Fen Eğitiminde Öğretmenin Rolü
Her çocuk yapılan bilim/fen etkinliklerine başlangıçta aynı ilgiyi göstermeyebilir. Bu
nedenle, öğretmenlerin çok çeşitli öğretim becerilerine sahip olmaları, çocukların
gelişimlerini izlemeleri ve öğrenme hızındaki farklılıkları tanıyıp, sınıf içi etkinlikleri bu
farklılıklara göre düzenlemeleri gerekmektedir. Öğretmen bilgiyi bulma, toplama ve
yararlanma sürecini çocuğa öğreterek, bilimsel bir tutum ve tavır sergilemelidir. Fen
eğitiminde öğretmen çocuğu, bilimsel bir süreci başlatabilmeye cesaretlendirmeli ve teşvik
etmelidir. Çocukların kişisel olarak ilgi gördükleri ve önemsendikleri kişilerden daha çok
etkilendikleri, öğrenmek için daha istekli oldukları görülmüştür (Harlan ve Rivkin, 2000).
Öğretmen ayrıca, çocuğun araştırma ve inceleme yapabilmesi için, güvenli ve tehlikesiz bir
ortam hazırlamalıdır (Akman, 2003).
Öğretmenlerin etkili bir fen eğitimi vermeleri için aşağıdaki rollere sahip olmaları
gerekmektedir (Harlan ve Rivkin, 2000; Ünal ve Akman, 2006).
Kolaylaştıran rol: Öğretmenin her çocuğun yetişmesi için bir bilgi çevresi yaratması,
planlaması, artık malzemeleri bir araya getirmesi gibi çeşitli rolleri içermektedir. Bu rolde,
çocukların çalışmaları sonucunda oluşan dağınıklığa hoşgörü gösterme, yeni riskler almaya
isteklilik ve hatalardan yararlanma önemlidir (Harlan ve Rivkin, 2000).
Değişimi gerçekleştiren rol: Öğretmenin, çocukların kendilerini bir düşünür, bir
problem çözücü gibi görmeye başlamalarına yardım ederek, çocukların zihinsel güçlerini
açmaya çalışmasıdır. Değişimi gerçekleştiren rol pozitif tutum yaratmakta ve deney yaparken
çocukların kendi heyecanlarıyla çalışmaya devam etmelerini desteklemektedir (Harlan ve
Rivkin, 2000).
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Danışman rol: Öğretmenin çocukları dikkatlice gözlemlemesini, dinlemesini ve
çocuklar kendi araştırmalarını yaparken, çocukların sorularına onların anlayabilecekleri
düzeyde cevap vermesini kapsamaktadır. Bu rolde öğretmen, bilginin bir parçasını ipuçlarıyla
sunmakta ve çocuk problemin konuyla ilgili bir bölümüne odaklandığında çocuğa yardım
etmek için sorular sormaktadır. Danışman rol, her çocuğun yeni bir fikir geliştirmesini ve
bağımsız çözüm yolları bulmasını desteklemektedir (Harlan ve Rivkin, 2000).
Örnek rol: Öğretmen kasıtlı olarak merak, takdir, bir şeyin önemini anlama, ısrar,
sabır, yaratıcılık gibi çocuklara bazı önemli bilimsel davranış özelliklerini göstermeye
çalışmaktadır (Harlan ve Rivkin, 2000). Çocuklar sevdikleri, hoşlandıkları ve kendilerine
yardım eden kişilerin davranışlarını ve tavırlarını taklit etmeye çalışırlar. Bu nedenle,
çocukların tavırları öğretmenin bilimsel süreçteki davranışına göre şekillenir. Çocuklar en iyi,
eğlendikleri zaman öğrenirler. Öğretmenin görevi, etkili bir ilgi alanı, heyecan ve haz modeli
oluşturmaktır (Harlan ve Rivkin, 2000; Hewett, 2001).
Ayrıca alan yazında bu rollere ek olarak öğretmenlerin benimseyeceği başka rollerinde
benimsenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bunlar;


öğretmenin sunan kişi olması,



gözlem yapan öğretmen olması



soru soran ve problem oluşturan öğretmen olması



çevre düzenleyici rolünün olması



halkla ilişkiler müdürü rolünün olması



çocukların öğrendiklerini belgeleyen rolünün olması



sınıf kültürüne katkı sağlayan rolünün olması dır. (Ünal, 2019).

Bir okul öncesi öğretmeninin çocuklarla fen etkinlikleri yapabilmesi için Ulusal Fen
Eğitimi Standartlarına (NSES, National Science Education Standarts) göre öğretmen;


Bilimsel araştırmanın doğasını anlamalı, bilimsel araştırma süreç ve becerilerini nasıl
kullanacağını bilmelidir.



Bilim/fendeki temel olay ve kavramların ne olduğunu bilmeli ve anlamalıdır.



Matematik, teknoloji gibi diğer disiplinlerle fen arasındaki kavramsal ilişkiyi
bilmelidir.



Sosyal ve kişisel konularda bilimsel bilgi ve yeteneğini kullanabilmelidir (Martin,
2001).
Öğretmenin fen eğitimi sırasındaki görevleri şu şekilde sıralanabilir.
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 Öğretmen, çocukların
seçebilmelidir.

üzerinde

araştırma

yapabilecekleri

uygun

konular

 Öğretmenin çocuklara öğretecekleri fen konuları hakkında kendilerini hazırlaması
gerekir.
 Çocukların araştırma yapabilecekleri uygun fiziksel çevre hazırlayabilmelidir. Birkaç
grubun birlikte çalışabileceği yerin temin edilmesi, çocukların fen kavramlarıyla ilgili
dikkatlerini çekebilecekleri materyallerin hazırlanması, çocukların fen araştırmalarını
artırmak, onları cesaretlendirmek için hangi kitapların ve resimlerin kullanılması,
hangi materyallerin eklenmesi, hangi materyallerin çıkarılması vb. konular fiziksel
çevrenin hazırlanmasında yer almaktadır.
 Öğretmen, günlük planının içinde çocukların araştırma ve deney yapmaları için zaman
ayrılmalıdır.
 Çocukların soru sormalarını teşvik etmelidir.
 Çocukların çalışmaları desteklenmeli ve onların konular hakkındaki yorumları
derinleştirilmelidir.
 Çocuklar hem bireysel olarak hem de grup
değerlendirilmelidir (Worth ve Grollmann, 2003).

içinde

gözlemlenmeli

ve

 Öğretmen yapacağı etkinlikleri çocukların gelişim düzeyine uygun olarak seçmelidir.


Öğretmen her an esnek olmalı, beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığından çocuğun
dikkatini çeken yöne kaymalı ve yeni bir tartışma başlatabilmelidir.

 Öğretmen çocukların ilgilerini, yaşadıkları çevreye duyarlı olabilmeleri için
çevrelerine odaklayabilmelidir.
 Öğretmen fen etkinliklerinin doğaüstü bir güç kullanarak yapılmadığını, bir gösteri
olmadığını unutmamalıdır.
 Öğretmen cevabını bilmediği bir soruyla karşılaştığında, içtenlikle soruyu bilmediğini
söylemeli ve cevabını çocuklarla birlikte araştırarak öğrenmelidir.


Öğretmen bilimsel bir süreci başlatabilmek için çocuğu cesaretlendirmelidir.

 Öğretmen fen konularından
yenmelerine yardımcı olabilir.

faydalanarak

çocukların

gerçekdışı

korkularını

 Öğretmen fen etkinlikleri sırasında çocuklara sorumluluk bilinçlerinin gelişmesi için
küçük görev ve sorumluluklar vermelidir.
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Öğretmenler okul öncesi dönem çocuklarının dikkat sürelerini de göz önünde
bulundurarak yapılacak olan fen etkinliklerinin süresini iyi ayarlamalıdırlar.



Öğretmen fen etkinlikleri sırasında teknolojiden ve fen araç-gereçlerinden
(termometre, büyüteç, mikroskop, teleskop vb.) yararlanmalıdır (Arnas, 2007).

 Öğretmen çocukların her an kullanabilecekleri portatif bir fen araç-gereç çantası
(science kit) hazırlamalıdır. Bu çantada termometre, büyüteç, metre, plastik kaplar,
poşetler, çocukların koleksiyon yapmaktan hoşlandıkları nesneler, plastik kavanozlar
ve şişeler, ayna, el feneri, ip, pamuk, kaşık, kâğıt, kalem vb. nesneler bulunmalıdır.
 Öğretmen çocukların bilimsel süreç becerilerini rahatlıkla kullanabilecekleri,
yaşayarak öğrenebilecekleri doğa etkinlikleri ve çevre gezileri planlamalıdır.
 Öğretmen gerekli durumlarda fen etkinlikleri için ailelerden yardım almalıdır (Holt,
1991).
Fen eğitiminde yukarıda bahsedilen rolleri ve tutumları benimseyen öğretmenlerin
çocukların fen kavramlarını kazanmasında, diğer kavramlar ile fen kavramları arasında
kavramlar arası ilişki kurmasında ve en önemlisi çocukların fene/bilime karşı olumlu tutum
sergilemesinde büyük rol oynamaktadır. Harlan ve Rivkin’e (2000) fen kavramlarının
kazanımında ve kavramlar-arası ilişkiler kurulmasında yani fen eğitiminde öğretmen
tutumlarının rolü özetle Şekil 1’deki gibi gösterilebilir.

Şekil 7: Öğretmen Tutumu (Harlan and Rivkin, 2000).
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5.2. Fen Eğitiminde Ailenin ve Toplumun Rolü
Küçük çocuklar doğdukları andan itibaren duyularının yardımı ile çevrelerini tanıma
çabası içindedirler. Onlar yeni ve ilginç olan her şeyden hoşlanırlar ve etkilenirler. Bunun için
sürekli olarak çevrelerini araştırırlar. Çevrelerini tanıdıkça yeni yeni kavramlar öğrenirler.
Çocuğun doğal çevresi ile etkileşime girmesi, onun fen ile ilgili ilk deneyimlerini oluşturur ve
fene olan bu ilgisi gelişim düzeylerine göre tüm yaşamı boyunca devam eder. Başka bir
deyişle bireyin fen eğitimi, doğumu ile başlayıp tüm yaşamı boyunca süre gelen bir süreçtir.
Fen eğitimi öncelikle ailede başlamakta, ilk olarak anne ve baba tarafından
şekillendirilmektedir. Bu anlamda anne ve babalar çocukların ilk ve en etkili öğretmenleridir
(Arnas, 2007).
Ailenin öğretim rolü çok önemlidir. Aileler bir sınıf öğretmeni değildir ancak,
çocukların bilişsel gelişimini desteklemek için fırsatlar yaratan bireylerdir. Güçlü bir aile
ilgisi, çocukların öğrenme çevresini artırır. Araştırmalara göre, fen ve matematik derslerinde
başarılı olan lise çağındaki kız ve erkek çocukların çocukluk dönemleri incelendiğinde
ailelerin fen eğitiminde büyük bir etkisinin olduğu görülmektedir (Harlan ve Rivkin, 2000).
Erken çocukluk dönemi fen eğitiminde; bazı temel konularda çocukların bilgi
edinmeleri çocukların geçmiş deneyimlerine, ailelerin fene olan ilgisine, yaşam koşullarına
bağlı olduğu görülmektedir. Çocukların aile ortamlarında geçirdikleri zaman, fen hakkındaki
düşüncelerini şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Çocuğun kafasında büyüttüğü o fen
kavramı; okulda öğretmenin anlatımıyla, ailenin fene ilgisiyle bu şekillenmeye etki
etmektedir (Şahin, Uludağ, Gedikli ve Karakaya, 2018). Bilim ve fen konularının basit düzeye
indirgenerek aileler tarafından bebeklik döneminden itibaren etkinliklerle verilmesi, çocuğun
bu konuya karşı ön yargılarla okul öncesine eğitimine başlamamasını sağlar (Veziroğlu-Çelik,
2018).
Çoğu aileler çocuklarıyla yapabilecekleri basit etkinliklerin aslında onların fene karşı
ilgilerini ve tutumlarını etkileyeceğinin farkında değildir. Çocuklarla bir tırtılın incelemesi, o
günkü hava durumu hakkında sohbet edilmesi, doğadaki değişimleri fark ettirerek gözlemler
yapılması çocukların fene karşı olumlu tutum sergilemelerini sağlayacak basit etkinliklerdir.
Fakat çoğu aile bunun farkında değildir. Bu yüzden öğretmenlerin çocuklarla basit ne tür
etkinler yapılabileceğini, sınıfta yapılan etkinliklere nasıl katılabilecekleri konusunda aileleri
bilgilendirmeleri gerekmektedir (Veziroğlu-Çelik, 2018).
Aileler fen eğitimi kapsamında çocuklarıyla şu etkinlikleri yapabilirler:


Çocuklarıyla birlikte çevre gezileri düzenleye bilirler



Çocukla birlikte bahçede veya saksı da bitki yetiştirebilirler.



Kuşları besleyebilirler.



Karıncaları gözlemleyebilirler.
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Çocuklarla yemek pişirebilirler.



Televizyonda belgeseller izleyebilirler.



Çocuklarla birlikte gazete, dergi ve kitaplardaki, televizyon, magazin ve
bilgisayar programlarındaki bilim ile ilgili konuları takip edilebilir. Bu
konularla ilgili bir olay olduğunda, bu konular hakkında çocukların nelere ilgi
duyduğunu belirleyebilirler



Çocukların evde yapabilecekleri deneyler için uygun ortam hazırlayabilirler.



Çocukların bilimsel ilgileri hakkında sohbet edebilirler.



Çocuklarıyla kendi hobilerini paylaşabilirler.



Deniz kabukları, kayaçlari tohumlar toplayıp benzerlik ve farklılıklarına göre
gruplayabilirler.



Çocuklarla her gün çevresi ile ilgili gözlemleri hakkında sohbet edebilirler.



Çocukları ile bilimsel tartışmalar yapmak için zaman ayırabilirler



Çocuktan gözlemlerini resimlemelerini isteyebilirler.



Çocuğun öğrenmeye hevesli olduğu dakikalarda çocuğa sorular sorup
gözlemleri ile ilgili sohbetler yapabilirler.



Çocuklarını tüm duyularını kullanmaları konusunda cesaretlendirebilirler.



Çocuklara uayarıcı çevreleri (okyanuslar, parklar, hava alanları, bataklıklar,
mutfak, banyo, bahçe vb. mekanlar) tanıtılabilir.



Çocukların doğal bir şekilde öğrenmesini ve eğlenceli keşifler yapmasını
sağlayacak uyaranlar sağlayabilirler.



Sınıfa fen merkezi için evden artık malzemeler getirebilirler



Gezi, gözlem çalışmalarında etkinliklere katılarak öğretmene yardımcı
olabilirler.



Proje çalışmalarında öğretmene yardımcı olabilirler.



Sınfa konuk olarak gelip, etkinlikler yapabilirler (Arnas, 2007; Rillero, 1994;
Veziroğlu-Çelik, 2018).

Fen eğitiminde yalnızca anne babalar ve öğretmenler değil, çocuğun yakınındaki
birincil kişiler ve toplumdaki bir çok kaynakta çocuk için hazırlanan fen eğitimi programının
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zenginleştirilmesinde katkı sağlamaktadır. Çeşitli meslek gruplarında çalışan bireylerin
çocuklara mesleklerle ilgili sunumlar yapmaları, çoukların tartışmaların katılmaları ve
araştırma tabanlı deneyimlere olanak sağlamaları konusuda yardım istenebilir (VeziroğluÇelik, 2018).
Okul dışı fen merkezleri (müzeler, doğa bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, pazar
yerleri vb.) de çocukların informal öğrenme deneyim sağlayıp eğlenceli ve keyifli ortamlar
sunmaktadır. Çocuk klüpleri, kütüphaneler, üniversiteler, eğlenceye yönelik etkinliklerle fene
yönelik ilgiyi artırmaktadır (Veziroğlu-Çelik, 2018).

116

Uygulamalar
1. İlinizde bulunan bir okul öncesi eğitim kurumunu ziyaret edip, öğretmenlerin fen
etkinlikleri yaparken ki davranışlarını gözlemleyin. Çocuklarla olan iletişimini not edin.
2. Okul öncesi eğitimden yararlanan bir veli ile görüşün ve çocuklarıyla fen
etkinlikleri için neler yaptıkları hakkında sohbet edin. Neler yaptıklarını not edin.
3. Fene karşı tutumunuzun nasıl olduğunu düşünün. Bu tutumu kazanmanıza sebep
olan şeylerin ne olduğunu hatırlamaya çalışın.
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Uygulama Soruları
1. Öğretmenlerin fen etkinliklerinde sahip oldukları roller nelerdir? Olumlu ve
olumsuz durumları belirleyiniz.
2. Görüştüğünüz veli çocuklarıyla birlikte fen etkinlikleri adına neler yapmaktadır?
3. Fene karşı olumlu mu yoksa olumsuz bir tutumunuz mu var? Olumlu ise bu tutuma
sebep olan şeyler nelerdir? Olumsuz ise bu duruma sebep olan şeyler nelerdir?

118

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küçük çocuklar doğdukları andan itibaren duyularının yardımı ile çevrelerini tanıma
çabası içindedirler. Onlar yeni ve ilginç olan her şeyden hoşlanırlar ve etkilenirler. Bunun için
sürekli olarak çevrelerini araştırırlar. Çevrelerini tanıdıkça yeni yeni kavramlar öğrenirler.
Çocuğun doğal çevresi ile etkileşime girmesi, onun fen ile ilgili ilk deneyimlerini oluşturur ve
fene olan bu ilgisi gelişim düzeylerine göre tüm yaşamı boyunca devam eder. Başka bir
deyişle bireyin fen eğitimi, doğumu ile başlayıp tüm yaşamı boyunca süre gelen bir süreçtir.
Fen eğitimi öncelikle ailede başlamakta, ilk olarak anne ve baba tarafından şekillendirilmekte
daha sonra ise öğretmen tutumundan etkilenmektedir.
Çocukların fene karşı tutumunda öğretmenin rolü önemlidir. Fene karşı olumsuz tutum
sergileyen bireylerin geçmişine bakıldığında ilgisiz öğretmenlerin ve cinsiyet ayrımı yapan
öğretmenlerin rolünün büyük olduğu görülmüştür. Bir öğretimenin etkili bir fen eğitimi
yapabilmesi için bazı rolleri benimsemiş olması gerekmektedir. Etkili bir fen rehberliği 4
temel rol gerektirir. Bunlar; kolaylaştıran rol, danışman rol, değişimi gerçekleştiren rol ve
örnek roldür. Ayrıca bu dört temel rolün dışında bir öğretmenin sunan kişi olması, gözlem
yapan olması, soru soran ve problem oluşturan olması, çevre düzenleyici olması, halkla
ilişkiler müdürü olması, çocukların öğrendiklerini belgeleyen olması ve sınıf kültürüne katkı
sağlayan olması gerekmektedir.
Bir öğretmenin fen etkinliği yapabilmesi için; bilimsel araştırmanın doğasını anlamalı,
bilimsel süreç ve becerileri nasıl kullanacağını bilmelidir. Bilim ve fendeki temel olay ve
kavramların ne olduğunu bilmeli ve anlamalıdır. Matematik, teknoloji gibi diğer disiplinlerle
fen arasındaki kavramsal ilişkiyi bilmelidir. Sosyal ve kişisel konularda bilimsel bilgi ve
yeteneği kullanabilmelidir.
Çocukların fen eğitimine karşı tutumların belirlenmesinde ailenin rolü önemlidir.
Güçlü bir aile ilgisi olan çocukların öğrenme çevreleri de artar. Araştırmalara göre, fen ve
matematik derslerinde başarılı olan lise çağındaki kız ve erkek çocukların çocukluk dönemleri
incelendiğinde ailelerin fen eğitiminde büyük bir etkisinin olduğu görülmektedir.
Çoğu aileler çocuklarıyla yapabilecekleri basit etkinliklerin aslında onların fene karşı
ilgilerini ve tutumlarını etkileyeceğinin farkında değildir. Çocuklarla bir tırtılın incelemesi, o
günkü hava durumu hakkında sohbet edilmesi, doğadaki değişimleri fark ettirerek gözlemler
yapılması çocukların fene karşı olumlu tutum sergilemelerini sağlayacak basit etkinliklerdir.
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Bölüm Soruları
1) Öğretmenin, çocukların kendilerini bir düşünür, bir problem çözücü gibi görmeye
başlamalarına yardım ederek, çocukların zihinsel güçlerini açmaya çalışması öğretmenin
hangi rolü benimsediğinin bir göstergesidir?
a) Problem çözücü rol
b) Danışman rol
c) Örnek rol
d) Değişimi gerçekleştiren rol
e) Kolaylaştıran rol
2) I. Bilimin doğasını anlamalı, bilimsel süreç becerilerini nasıl kullanacağını
bilmelidir.
II. Temel fen kavramlarını bilmelidir.
III. Matematik teknoloji ve diğer disiplinlerle fen arasındaki ilişkiti bilmelidir.
IV. Sosyal ve kişisel konularda bilgi ve yeteneğini kullanmalıdır.
Bir okul öncesi öğretmeninin çocuklarla fen etkinlikleri yapabilmesi için aşağıda
belirtilenlerden hangilerine sahip olması gerekir?
a) I-II-III-IV
b) I-II-III
c) I-IV
d) I-II
e) I-III
3) Öğretmenlerin etkili bir fen eğitimi vermeleri için sahip olması gereken dört temel
rol vardır. Bunlar kolaylaştıran rol, danışman rol, değişimi gerçekleştiren rol ve örnek roldür.
Bu dört rolün dışında aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin sahip olması gereken ek
rollerden biri değildir?
a) Çevre düzenleyici rol
b) Çocukların öğrendiklerini belgeleyen rol
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c) Halkla ilişkiler müdürü rolü
d) Kıyaslama rolü
e) Sunan kişi olma rolü
4) I. Çocukların üzerinde araştırma yapabilecekleri uygun konular seçebilmelidir.
II. Çocukların araştırma yapabilecekleri uygun fiziksel çevre hazırlayabilmelidir.
III. Etkinlik esnasında dikkatleri dağılmasın diye çocukların sorularını görmezden
gelmelidir.
IV. Fen etkinliklerinin bir gösteri olduğunu unutmamalıdır.
Yukarıda verilenlerden hangileri öğretmenlerin fen etkinlikleri yaparken sahip olması
gereken özelliklerden biri değildir?
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) III ve IV
d) Yalnız IV
e) II-III-IV
5) “Öğretmenin çocukları dikkatlice gözlemlemesini, dinlemesini ve çocuklar kendi
araştırmalarını yaparken, çocukların sorularına onların anlayabilecekleri düzeyde cevap
vermesini kapsamaktadır.” Bahsedilen öğretmen rolü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kolaylaştıran rol
b) Danışman rol
c) Değişimi gerçekleştiren rol
d) Örnek rol
e) Sorgulayan rol
6) Ece öğretmen çocuklarına“Arkadaşlarımın bazı problemleri var çözmek için çok
uğraşmışlar ama çözememişler benden yardım istediler. Bende sizlerin onlara çok farklı
çözüm önerisi sunabileceğinizi, bu işelerin tam size göre olduğunu ve onların problemlerini
çözmede yardım edebileğinizi söyledim.” Öğretmenin bu söylemlerine bağlı kalarak bu
öğretmen hangi role sahip olduğu söylenebilir?
a) Kolaylaştıran rol
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b) Değişimi gerçekleştiren rol
c) Danışman rol
d) Sorgulayan rol
e) Örnek rol
7) Aşağıdakilerden hangisi ailelerin çocukları ile yapabilecekleri fen etkinlikleri
içerisinde yer almaz?
a) Bir karınca yuvasının gözlenmesi
b) Günlük hava durumu hakkında sohbet etmek
c) Kuş beslemek
d) Televizyonda birlikte belgesel izlemek
e) Günde birer saat fen ile ilgili test çözmek.
8) “Fen eğitiminde yalnızca anne babalar ve öğretmenler değil, çocuğun yakınındaki
.............. ve .....................daki birçok kaynakta çocuk için hazırlanan fen eğitimi programının
zenginleştirilmesinde katkı sağlamaktadır.” Cümlesinde boş bırkılan yere aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi uygun olur?
a) insanlar/çevre
b) çevre/okul
c) birincil kişiler/toplum
d) arkadaşları/okul
e) parklar/toplum
9) Ailelelere fen eğitimi kapsamında evde yapılabilecekleri ne tür etkinlikler
önerirsiniz?
10) “Erken çocukluk dönemi fen eğitiminde; bazı temel konularda çocukların bilgi
edinmeleri çocukların ....................., .........................., yaşam koşullarına bağlı olduğu
görülmektedir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha
doğru olur?
a) öğretmenlerine/çevresine
b) ailesine/ büyükanne ve büyükbabasına
c) okuluna/sosyoekonomik düzeyine
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d) çevresine/topluma
e) geçmiş deneyimlerine/ailelerin fene olan ilgisine
CEVAPLAR
1. D
2. A
3. D
4. C
5. B
6. B
7.E
8. C
9. Aileler günlük rutin etkinliklerinde fen ile ilgili becerilerini geliştirebilirler.
Örneğin; çamaşırların yerleştirilmesi, çorap çiftlerin ayrılması, mutfak malzemelerin
yerleştirilmesi,şişe kapağı koleksiyonu ve sınıflandırılması, çocuklarla yemek pişirmek vb.
Ayrıca çocuklarla birlikte doğa gezileri yapılabilir. Karınca, kelebek incelemek, kuşları
beslemek, kaya parçaları incelemek, deniz kabukları toplamak karşılaştırmak, ağaçlar
tohumlar, yapraklar üzerinde inceleme yapmak ve onlarla ilgili sohbet etmek ailelerin
çocuklar ile yapabilecekleri fen etkinlikleri arasında yer almaktadır.
10. E
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6. FEN ETKİNLİKLERİ NERELERDE YAPILIR? OKUL ÖNCESİ
DÖNEMDE FEN EĞİTİMİNDE MÜZELERDEN, BİLİM
MERKEZLERİNDEN VE PARKLARDAN YARARLANMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Bilim merkezlerini
6.2. Müzeleri
6.3. Doğal Ortamları
6.4. Laboratuvarları
6.5. Sanayi kuruluşları ve tesisler in okul dışı eğitim ortamı olarak kullanımını
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Okul Dışı Öğrenme Merkezleri Nelerdir?
2. Müzeler Fen Eğitiminde Nasıl Kullanılır?
3. Bilim Merkezleri Fen Eğitiminde Nasıl Kullanılır?
4. Planetaryum Nedir?
5. Doğal Ortamlar Fen Eğitiminde Nasıl Kullanılır?
6. Sanayi Kuruluşları ve Tesisler Fen Eğitiminde Nasıl Kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Bilim merkezleri

Okul dışı fen merkezlerinin
neler olduğunu bilebilir.
Bilim merkezlerinin fen
eğitiminde
kullanımını
açıklayabilir.

Müzeler

Müzelerin eğitim
açıklayabilir.

Okul
dışı
öğrenme
ortamlarından
doğal
ortamların fen eğitiminde
kullanımını açıklayabilir.
Çocuğa
açıklayabilir.

Laboratuvarlar

Sanayi
Tesisler

Kuruluşları

Kazanım, okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

işlevini

Müzelerin fen eğitiminde
kullanımını açıklayabilir.
Doğal ortamlar

elde
veya

Kazanım, okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım, okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

faydalarını

Laboratuvarların
fen
eğitiminde
kullanımını
açıklayabilir.

Kazanım, okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

ve Sanayi kuruluşları ve tesisler
fen eğitiminde kullanımını
açıklayabilir.

Kazanım, okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Okul dışı fen merkezi, müzeler, bilim merkezi, parklar
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Giriş
Erken çocukluk eğitiminde fen etkinlikleri okul içinde fen merkezlerinde yapıldığı gibi
aynı zamanda okul dışı fen öğrenme merkezlerinde de yapılmaktadır. Fen öğrenme merkezleri
çocuklara bilim, teknoloji ve eğitim imkanları sunarak çocuğu fen eğitimine katkı sağlamakta
ve onların eğlenceli deneyimlerle fene karşı olumlu tutumlar sergilemesini sağlamaktadır
(Akman ve Kuru, 2018).
Türkiyede uygulananan 2013 okul öncesi eğitim programında da fen etkinliklerinin
okul içinde yapılacağı gibi açık alanlarda da yapılacabileceği belirtilmektedir. Okul dışında
yapılacak olan etkinliklerin çocuklara kazandırdıkları şu şekilde sıralanmaktadır:


Doğayı ve fiziksel ortamları heyecan veren deneyimler yaşayarak, ilgi ve
motivasyon ile öğrenir.



Kendini bilim öğrenme alanında değerlendirir ve kendine ait bilimsel bir
kimlik oluşturur.



Çocukların akademik başarısını artırır.



Dikkat eksikliği, anksiyete, depresyon, obezite gibi rahatsızlığı olan çocuklara
fizyolojik ve psikolojik yarar sağlar.



Çocuk daha mutlu olur ve buna paralel olarak stresi azalır.



Çocuğun öğrenmesinde olumlu katkılar sağlar.



Çocuğun doğaya karşı sevgisi ve ilgisi artarken çevreye karşı olumlu tutum
geliştirir.



Çocuğun bütün davranışlarını ve becerilerini olumlu yönde destekler.



Çocukların özgüvenini ve ve benlik saygısını geliştirir.



Çocukların iletişim becerileri ve problem çözme becerileri gelişir.



Çocuklar öğrenme sürecinde, merak ve ilgi duyar, soru sorar, deney yapar,
araştırma yürütür, problem çözer, sorumluluk alır ve bilgilerini yapılandırırlar



Tutum, değer ve inançlar üzerinde olumlu etkiler sağlar, eğlenceli ve heyecan
verici olduğu için çocuklar bunları uzun süre hatırlar. (Akt. Alabay, 2019;
Thomas, 2010; Laçin, 2006).
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Okul dışı fen öğrenme merkezleri denildiğinde ilk olarak bilim merkezleri, müzeler ve
planetaryum, geziler ve doğal ortamlar (botanik bahçeleri, parklar, akvaryumlar, hayvanat
bahçeleri), laboratuvarlar, sanayi kuruluşları ve tesisler gelmektedir.
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6.1. Bilim Merkezleri
Bilim merkezleri “bilim merkezleri, farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip
bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale
getiren, etkileşimli öğretim yaklaşımı ile ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden,
bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan, deneysel ve uygulamalı
etkinlikler içeren, kamu yararı gözeten, kar elde etmek amacıyla kurulmayan, kamu ve/veya
özel sektör kaynakları ile finanse edilen merkezlerdir” (TÜBİTAK, 2018). Bilim
merkezlerinin amacı ziyaretçilere, yaparak yaşayarak ilk elden etkinlikler sağlayarak hem
eğlenip hem sosyalleşerek bilime olan motivasyonlarını artırmaktır. Bilim merkezleri
çocuklara ilk elden deneyimleme fırsatı vererek bir öğrenme ortamı sağlamaktadır (Kuru ve
Akman, 2018; Alabay, 2019).
Bilim merkezlerinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:


Bilim merkezleri bireysel, grupla ya da rehber eşliğinde öğrenme imkânları
sunar.



Çocuklar bilim merkezinde serbestçe dolaşarak, eğlenceli ve dikkat çekici
sergileri gezerek öğrenmeyi gerçekleştirir.



Soyut kavramların somutlaştırılmasını sağlar ve çocuklara yaşantı yoluyla
öğrenme fırsatı sunar.



Sadece çocukların değil ailelerinde dikkatini çekerek aile katılımlı eğitim
etkinlikleri yapma fırsatı sağlar.



Çocukların bilimsel okuryazarlıklarını artırır.



Bilimsel bilgi ve bilime karşı olumlu tutum kazandırır.



Bilim merkezleri sadece ziyaretçilere değil bulunduğu bölgeye de katkılar
sağlar. Bulunduğu bölgeye has özellikleri de bünyesinde barındırmaktadır.
Böylelikle yerel ziyaretçilerin bilimi kendileriyle özleştirmeleri kolaylaşmakta,
yabancı ziyaretçilerin de kentin kimliğiyle ilgili fikir edinebilmeleri
sağlanabilmektedir (Akman, 2018; Alabay, 2019; Çığrık ve Özkan, 2016;
Öztürk, 2019).

Türkiye’de ilk bilim merkezi 1993 yılında kurulan Feza Gürsey Bilim Merkezi’dir.
Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde ziyaretçilere bilimin temel prensiplerini tanıtmak, sevdirmek,
deneyler yapmak, öğrencilerin fen dersindeki konuları eğlenceli bir ortamda uygulama
yaparak anlamalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır (Öztürk, 2019). Ülkemizde çocuklar
için İstanbul’da Saint Joseph Doğa Bilimleri Merkezi, Ankara Üniversitesi bünyesinde
“Toprak Bilim Okulu”, “Böcek Şenlik Okulu”, “Gökbilim Okulu” gibi bilim programları
bilim merkezlerindeki bilim atölyelerinde çocuklara sunulmaktadır (Alabay, 2019).
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Bilim merkezleri sadece koleksiyon sergilemesi yaparak bilim müzesi görevi
sergileyeceği gibi bazı bilim merkezleri de sergi mekanları, eğitim alanları, laboratuar, eğitim
alanları, dış mekan sergileri, planetaryum (gök evi) ve diğer bölümlerden oluşmaktadır
(Öztürk, 2019).

6.1.1. Planetaryum
Bilim merkezleri bünyesinde yer alan bölümlerden biri de Planetaryumlardır.
Planetaryumlar; Güneşin, yıldızların ve diğer gezegenlerin büyüleyici görüntülerinin ve
hareketlerinin sanal bir ortamda oluşturularak, kubbe şeklinde tavana yansıtıldığı öğrenme
merkezleridir. Kubbe şeklindeki formu ziyaretçilere gökyüzünde uçuyormuş hissi verir.
Videolar, filmler ve belgesellerle ziyaretçilere keyifli bir şekilde bilgi aktarımı sağlayan
ortamlardır. Bireylere temel astronomi konularının öğretilmesinde oldukça etkilidir. Bu
merkezler aynı zamanda çocukların üç boyutlu düşünme becerilerini de gelişmesini
desteklemektedir (Kuru ve Akman, 2018; Öztürk, 2019). Taşınabilir planetaryumlar uzak
bölgedeki okullara hizmet götürülebilmektedir.
Alan yazında yapılan çalışmalarda astronomi konularının dokunarak hissederek deney
yapılacak tarzda konular olmamasından dolayı çocuklar için çok zor bir ders olarak
görüldüğü, planetaryumlar sayesinde çok rahat kolay ve kısa sürede öğrenildiği belirtilmiştir.
Planetaryumların, özel olarak hazırlanmış dikkat çekici ortamlarıyla öğrencilerde ilgi
uyandırarak astronomiye dolayısıyla da fen bilimlerine karşı öğrencilerin yaklaşımını olumlu
yönde etkilediği belirtilmiştir (Baxter ve Preece, 2000; Koçer ve Gülseçen, 2001; Bishop,
2003)

6.2. Müzeler
Uluslar arası Müze Konseyi (International Council of Museum-ICOM) tarafından
müze; “sadece kar amacı gütmeyen, toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık,
insana ve yaşadığı çevreye dair tanıklık eden malzemeler üzerinde araştırma yapan, onları
toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda inceleme, eğitim ve eğlence gibi amaçlar
doğrultusunda sergileyen ve sürekliliği olan bir kurum” olarak adlandırılmaktadır (Akt. Şar ve
Sağkol, 2013). Müzeler, bilim ve kültürel birikimi bir sonraki kuşaklara aktaran, kişinin
toplumsal kimlik ve kültürünün, evrensel kültür ve değerler içindeki yerini gösteren iletişim
ve bilgi aktarım kurumlarıdır. Müzelerde genelde gözleme dayalı, farkına varmadan
öğrenmenin oluştuğu, informal bir eğitim söz konusudur (Şar ve Sağkol, 2013; Tezcan
Akahmet ve Ödekan, 2006).
Müzeler kuruluşundan itibaren eğitim amacı taşımıştır ancak 20. yüzyılın ortalarında
müzelerin temel amaçlarından biri eğitim olmuştur. Müze koleksiyonlarına eğitim amacıyla
bireylerin ulaşmalarını sağlamak müzelerin en önemli görevlerinden biri olarak kabul
edilmiştir. Bu şekilde müzeler de “müze eğitimi” başlamıştır (Tezcan Akahmet ve Ödekan,
2006). Müze eğitimi “yorum, açıklama ve programlar sunarak ya da anılar, duygular ve
düşünceler yaratma yoluyla, izleyenlerin yaşantılarıyla ilişkili anlam çıkarmalarını sağlayarak,
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koleksiyonlardan öğrenmelerini sağlama süreci” olarak tanımlanabilir. (Akt. Tezcan Akahmet
ve Ödekan, 2006).
Müzeler eğitim işlevini, belirli programlar dahilinde ya da okulların hazırladığı
programlarla yardımcı olarak doğrudan gerçekleştirmektedirler. Müzede ki eğitim
programları, hedef kitlesine göre (çocuklar, gençler, yetişkinler) değişmektedir (Kuruoğlu
Maccario, 2002). Müzelerin çocuklar için eğitsel amacı; onları sınıf ortamlarının dışında ilk
elden deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Müzeler çocukların hayal güçlerini ve
yaratıcılıklarımı geliştirmektedir (Alabay, 2019).
Müzelerin çocuklara kazandırdıkları şu şekilde sıralanabilir:


Çocuklar keyif alarak, oyunla öğrenirler.



Çocukları düşünmeye zorlar.



Çocuklara gözlem yaptırır, gördükleri ve yaşadıklarıyla ile ilgili ilişkiler
kurdurur.



Çocuklara bilgi geliştirme yollarını öğretir ve bu bilgileri karşılaştırma
alışkanlığı kazandırır.



Karşıtlıkları gösterir, belli bir yorumla sonuca ulaştırır.



Çocukta gözlem, mantık, yaratıcılık, hayal gücü becerilerinin ve beğeni
duygusunun oluşmasına, gelişmesine katkıda bulunur.



Çocuğu geçmiş ile tanıştırır. Geçmişle günümüzü karşılaştırma olanağı sağlar.
Günümüze gelene kadar olan gelişmeleri gösterir.



Gelişimin ve değişimin kaçınılmaz olduğunu, geleceğinden bugünden farklı
olacağını öğretir (Abacı, 2003).

Müzeler; “bağlı olduğu idari birime, bölgesel özelliğine, işlevsel yapısına,
koleksiyonlarının çeşidine, metodolojisine, hizmet verdikleri kitleye, koleksiyonları sergileme
biçimlerine ve ilgili bilim dallarına” vb. göre çeşitlere ayrılmaktadır (Bozdoğan, 2007).
Bunlar;
Dünyadaki müzeler;
1. Sanat Müzeleri,
2. Tarih Müzeleri,
3. Antropolojik Müzeler (Arkeoloji, Etnoloji, Folklor),
4. Doğa Tarihi Müzeleri,
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5. Bilim ve Endüstri Müzeleri,
6. Çeşitli uzmanlık dallarıyla ilgili müzeler (cam, tütün, şarap, sağlık vb. gibi).
Türkiye’deki müzeler ise;
1. Tarih ve Sanat Müzeleri,
2. Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri,
3. Arkeoloji Müzeleri,
4. Etnografya Müzeleri,
5. Anıt Müzeler,
6. Müze Evler,
7. Devrim Müzeleri,
8. Askerî Müzeler Özel Müzeler,
9. Açık Hava Müzeleri şeklinde sınıflandırılmaktadır
10. Özel Müzeler
11. Açık hava Müzeleri (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019).
Her ne kadar ülkemizde resmi sınıflama da yer alan müze çeşitleri içerisinde doğa
tarihi müzesi bulunmasa da Erzincan Bin Ali Yıldırım Üniversitesi Hacı Ali Akın Turizm ve
Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi bulunmaktadır.
Müzede 2000’e yakın tür vardır.
Müze çeşitleri içerisinde yer alan bilim müzeleri, bilimsel kavramlara ilişkin sergiler
yoluyla sunmuş oldukları kanıtlarla çocukların biliminin doğasını anlamalarına yardımcı
olmakta buna bağlı olarak bilimsel okuryazarlık ve sorgulama becerilerini geliştirerek, onların
bilimsel bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmaktadır (Akt. Kuru ve Akman, 2018).
Bilim müzeleri gibi informal ortamların çocuklara okul içinde bulunmayan birçok
özelliği sunduğu, onların sorgulama becerilerinin geliştirdiği belirtilmektedir. Aynı zamanda
çocukların bilimsel öğrenmelerin yanı sıra onların sosyal etkileşim içerinde bulunarak
toplumsal bir deneyimde bulunmasını ve kendi deneyimlerini paylaşmasını da imkân
sağlamaktadır (Kuru ve Akman, 2018).
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6.3. Doğal Ortamlar
Bu ortamlar içinde botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, akvaryumlar yer almaktadır.
Bu ortamlar çocuklara çevre bilincinin oluşturulmasında ve diğer canlıların yaşamları
hakkında bilgi veren okul dışı eğitim ortamlarıdır.

6.3.1. Botanik bahçeleri
Botanik bahçeleri bitki türleri arasındaki akrabalık durumunu göstermek amacıyla
kurulmuş ve bu bitki türlerinin sergilenebilmesi için imkân sağlayan bilimsel araştırmalara
kaynak oluşturan ortamlardandır. Bu ortamlar bitki türlerinin sınıflandırılması, bitki türlerinin
yaşam alanları gibi özelliklerinin anlatılması için öğrenme ortamı olarak da kullanılabilme
imkânı sağlamaktadır (Bozdoğan, 2018).
Günümüzde botanik bahçeleri bilimsel çalışmalar için düzenlenmiş olup doğal yaşam
alanlarını keşfetmek ve çevre bilincinin kazandırılmasına yardımcı olmak için kurulmuştur.
Botanik bahçelerinde bireyler yaparak yaşayarak, gözlemleyerek ve deneyler yaparak
öğrenme fırsatları sağlar (Nuhoğlu, 2011).
Öztan (2004), amaç ve işlevine göre botanik bahçelerini üç kategoride incelemektedir:
• Kent botanik bahçeleri: Bu yapılar daha çok kâr amacı gütmeyen, yapay kurallar
barındırmayan ve kişilerin boş vakitlerini geçirdikleri yapılardır.
• Okullara bağlı botanik bahçeler: Bu yapılar ise okulların özellikle fen, biyoloji,
botanik gibi derslerine hizmet etmek amacıyla kurulmuştur.
• Bilimsel kuruluşlara bağlı botanik bahçeler: Bu yapılar tamamen bilimsel kurum ve
kuruluşlara aittir (Akt. Önder ve Konaklı, 2011).
Bu alanlara yapılan ziyaretler çocukların çevre, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik ve
kültürel miras üzerinde botanik bahçelerinin ne derece önemli olduğunu anlamalarına
yardımcı olur. Çocuklar botanik bahçelerinde bitkilerin etimolojisini (köken bilim)
soruşturabilir, bitkileri sınıflayabilir, tropikal ortamları temsil eden cam ortamlarda yetişen
pek çok farklı bitkiyi görebilirler (Kuru ve Akman, 2018).

6.3.2. Milli parklar
Milli Park Türk Dil Kurumunda“Bir bölgedeki doğal bitki örtüsünü ve orada yaşayan
hayvanları veya üzerinde bulunan tarihî yapıları korumak amacıyla devlet tarafından koruma
altına alınmış bölge” olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde 44 tane Milli Park bulunmaktadır
(Uzun, 2018). Bunlardan bazıları; Yedigöller (Bolu), Uludağ (Bursa) ve Kuş Cenneti
(Bandırma)’dir.
Çevre eğitiminin bir parçası olarak milli park eğitimi verilmektedir. Milli park eğitimi
ile “milli parkların ve yakın çevresinin sunduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin bireylere
135

tanıtılarak onlara park niteliklerini gözlemleme, buradaki dengeyi, renk, biçim ve
estetiğindeki çeşitliliği ve özgünlüğü anlayabilme becerisi kazandırılmaya” çalışılmaktadır.
Bu eğitim sonucunda bireylerden park niteliklerini gözlemleme ve onu okumada kendilerine
özgü bir tarz geliştirmeleri ve sorumluluk kazanmaları beklenmektedir (Yaşar ve Şeremet,
2008).
Ülkemizde TÜBİTAK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
işbirliği ile“Milli Parkların Ekoloji Temelli Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı” kapsamında
1999’dan beri Milli Park ve çevresinin sunduğu doğal, tarihi ve kültürel değerler üniversite
öğretim üyeleri, yüksek lisans öğrencileri ve diğer uzmanların katılımıyla bir eğitim
verilmektedir. Projenin amacı farklı disiplinlerdeki genç araştırma görevlileri, milli park
rehberleri ile izci lideri öğretmenlere geniş bir ekoloji vizyonu kazandırmak olarak
belirlenmiştir (Yaşar ve Şeremet, 2008).
Ülkemizde milli parklarda yapılabilecek olan eğitim faaliyetleri daha da geliştirilerek
eğitim öğretim sürecine dahil edilmelidir. Fen eğitiminin amaçları içerisinde yer alan
bireylerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimi ve bilim/fen okuryazarı olabilmeleri için
öğrencilerin beş duyuyu kullanabilecekleri ortamlar oluşturulması gereklidir. Fen öğretimi
sırasında milli parklara gelen öğrenciler doğrudan kendi eğitim öğretim süreçlerini
şekillendirdikleri ve sürecin içerisinde aktif bir şekilde yer aldıkları için bu beceriler
gelişmektedir (Uzun, 2011).

6.3.3. Hayvanat bahçeleri
Okul dışı öğrenme ortamlarından bir tanesi de hayvanat bahçeleridir. Hayvanat
bahçeleri çocukların günlük yaşamda göremedikleri farklı türde hayvanları doğal sergi
alanlarında onların yaşam çevreleri hakkında bilgi edinecekleri, onların gözle görülebilir
özelliklerini ve davranışlarını keşfedebilecekleri, keşfederken de eğlenebilecekleri, eğlenirken
de öğrenmeler gerçekleştirebilecekleri ortamlardır. Hayvanat bahçeleri aynı zamanda
çocukların fen konularını öğrenmeleri için yardımcı olan öğrenme ortamlarıdır (Soysal, 2019;
Kuru ve Akman, 2018).
Çocuklar hayvanat bahçelerinde; karşılıklı fikir alışverişinde bulunurlar. Hayvanları
beslenmelerine, vücut kısımlarına, çıkardıkları seslere, yaşam alanlarına göre sınıflama
yaparken, benzerliklerin ve farklılıkların neler olduğunu deneyimleyerek öğrenirler (Kuru ve
Akman, 2018).

6.3.4. Akvaryumlar
Akvaryumlar “geniş kitlelere hitap eden, çocuklar ve yetişkinlere de dahil olmak üzere
neredeyse toplumdaki herkese öğrenme fırsatı sunan doğal yaşamda bireylere zengin öğrenme
deneyimleri sunan informal öğrenme merkezleri” olarak adlandırılmaktadır (Akt. Kuru ve
Akman, 2018). Akvaryumlarda tatlı ve tuzlu su hayvanları, su bitkileri yer almaktadır.
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Çocuklar akvaryumlarda ülkemizde ve Dünya denizlerinde yer alan canlıları çok
yakından tanıma, onların hareketlerini gözlemleme, beslenmeleri hakkında bilgi edinmelerini
sağlayıp aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmektedirler. Bu sayede çocuklar doğa sevgisini
tadıp, kültürel ve tarihi bilgiler edinip çevreye karşı daha duyarlı olmaları sağlanmaktadır.
Ülkemizde İstanbul Akvaryum, İstanbul Sea Life Akvaryum, Ankara Aqua Vega
Akvaryum, Antalya Aquarium önde gelen tanınmış akvaryumlar arasında yer almaktadır.
İstanbul Akvaryumda özellikle okul öncesi öğretmenleri için hazırlanmış rehber kitaplar,
çocuklar için etkinlik kitapları hazırlanmıştır. Öğretmenler hazır olarak bu etkinliklere web
sayfasından ulaşabilmektedir (https://www.istanbulakvaryum.com/tr/egitim).

6.4. Laboratuvarlar
Laboratuvar; Türk Dil Kurumunda “Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca
ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi
bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer” olarak
adlandırılmaktır. Laboratuvarlar çocukların bilim yaparak öğrenme sürecine girmelerine
olanak tanıyan, onların üst düzey düşünme becerilerinin ve bilişsel, duyuşsal, psikomotor
becerilerinin gelişimine imkan sağlayan öğrenme ortamları olarak adlandırılmaktadır (Akman
ve Kuru, 2018).
Burada yapılacak olan etkinlikler ve deneylerle çocukların;


Öğrenmeleri kalıcı olur.



Araştırma ve inceleme becerileri gelişir.



Araştırma yapma alışkanlığı kazanmasını sağlar.



Sorgulama becerisi gelişir.



Bilimsel süreç becerilerinin kazanılmasını sağlar.



Yaratıcı düşünme becerileri gelişir.



Problem çözme becerileri gelişir.



Dikkat süreleri artar



Çocukların gözlem yetenekleri gelişir.



Çocukların çevreye karşı duyarlılıkları artar.



Çocuğun fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlar
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6.5. Sanayi Kuruluşları ve Tesisler
Okul dışı fen öğrenme ortamlarından bir diğeri ise sanayi kuruluşları ve tesislerdir.
Günlük hayatta kullandığımız, yaşamımızı kolaylaştıran birçok araç-gereç, yiyecek-içecek
malzemeleri, teknolojik araç gereçler sanayi kuruluşlarıyla üretilmektedir. Sanayi
kuruluşlarına; ambalaj sanayi, demir-çelik sanayi, enerji sanayi, elektrik elektronik sanayi,
gıda sanayi, kimya sanayi, sağlık sanayi, otomotiv sanayi, tekstil sanayi örnek verilebilir
(Atabek Yiğit, 2011). Bu ortamlar fen öğretim ortamları olarak kullanılabilir. Çocuklarla
buralara yapılan planlı ve programlı geziler ile çocuklara farklı deneyimler sağlanmış olur.
Örneğin su kirliliği konusunda su arıtma tesisine, enerji konusu için rüzgâr enerji santraline,
asit ve bazlar için bir fabrikaya, günlük hayatta kullandığı şekerin oluşumunu gözlemlemek
için bir şeker fabrikasına, et, süt ve süt ürünleri için et, süt ve süt ürünlerinin üretilmesini
sağlayan sanayi kuruluşlarına geziler düzenleme çocukların bilgilerini içselleştirmelerini
sağlayarak, çevreye karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmesine fırsat
sağlar.
Sanayi gezileriyle çocuklar bir ürünün nasıl üretildiğini, o ürünün nasıl yapıldığı,
kullanılan maddelerin neler olduğunu öğrenebilirler ve fen etkinliklerinde edindikleri
kavramlarla ilişkilendirir (Alabay, 2019).
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Uygulamalar
1. Çevrenizde okul dışı eğitim ortamı olarak kullanılabilecek bir mekân belirleyip,
orayı/oraları ziyaret ediniz. Bu ortamların eğitim ortamı olarak kullanılıp kullanılmadığına
dair yetkililerle görüşmeler yapınız.
2. İlinizde bulunan bir okul öncesi eğitim kurumunu ziyaret ederek, onların okul dışı
öğrenme ortamı olarak kullandıkları mekânlar hakkında görüşme yapınız.
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Uygulama Soruları
1. Ziyaret ettiğiniz yerlerdeki yetkiler ile görüşütüğünüzde en çok hangi okullar bu
ortamları ziyaret etmektedir?
2. Ziyaret ettiğiniz yerlerin bir eğitim programı mevcut mu? Hangi tür etkinlikler
yapılmaktadır?
3. Görüşme yaptığınız öğretmenler okul dışı öğrenme ortamı olarak nereleri tercih
etmektedirler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde okul dışı fen eğitim ortamlarına değinilmiştir. Erken çocukluk eğitiminde
fen etkinlikleri okul içinde fen merkezlerinde yapıldığı gibi aynı zamanda okul dışı fen
öğrenme merkezlerinde de yapılmaktadır. Fen öğrenme merkezleri çocuklara bilim, teknoloji
ve eğitim imkanları sunarak çocuğu fen eğitimine katkı sağlamakta ve onların eğlenceli
deneyimlerle fene karşı olumlu tutumlar sergilemesini sağlamaktadır.
Okul dışında yapılan fen etkinliklerinin çocuklara kazandırdıklarını şu şekilde
belirtebiliriz: çocuklara heyecan veren deneyimler yaşatarak ilgi ve motivasyonla öğrnemesini
sağlar. Kendini bilim öğrenme alanında değerlendirir ve kendine ait bilimsel bir kimlik
oluşturur. Çocukların akademik başarısını artırır. Dikkat eksikliği, anksiyete, depresyon,
obezite gibi rahatsızlığı olan çocuklara fizyolojik ve psikolojik yarar sağlar. Çocuk daha
mutlu olur ve buna paralel olarak stresi azalır.Çocuğun doğaya karşı sevgisi ve ilgisi artarken
çevreye karşı olumlu tutum geliştirir. Çocuğun bütün davranışlarını ve becerilerini olumlu
yönde destekler. Çocukların özgüvenini ve ve benlik saygısını geliştirir.Çocukların iletişim
becerileri ve problem çözme becerileri gelişir. Çocuklar öğrenme sürecinde, merak ve ilgi
duyar, soru sorar, deney yapar, araştırma yürütür, problem çözer, sorumluluk alır ve
bilgilerini yapılandırırlar. Tutum, değer ve inançlar üzerinde olumlu etkiler sağlar, eğlenceli
ve heyecan verici olduğu için çocuklar bunları uzun süre hatırlar.
Okul dışı fen öğrenme merkezleri denildiğinde ilk olarak bilim merkezleri, müzeler ve
planetaryum, geziler ve doğal ortamlar (botanik bahçeleri, parklar, akvaryumlar, hayvanat
bahçeleri), laboratuvarlar, sanayi kuruluşları ve tesisler gelmektedir.
Çocuklarla okul dışı öğrenme merkezi olarak yalnızca bilim merkezleri ve müzeleri
ziyaret etmek değil aynı zamanda evde televizyon izlerken, park ve bahçelerde oynarken,
hayvanat bahçelerini ve akvaryumları gezerken de çocuklara deneyimler kazandırılacağını
unutmamak gerekir.
Sonuç olarak hem sınıf içinde hemde sınıf dışında deneyimlenen fen etkinliklerinin
çocukların fene karşı olumlu tutum kazanmalarında, bilime karşı istekli ve hevesli
olmalarında, bilimsel süreç becerilerinin gelişiminde, çevre bilincinin oluştutulmasında,
çevreye karşı duyarlılık kazandırılmasında, bilimsel okuryazarlığın kazandırılmasında etkili
olduğu söylenebilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda belirtilen okul dışı fen ortamlarından hangisi okul öncesi dönem çocukları
için uygundur?
I. Planeteryum
II. Milli parklar
III. Bilim merkezleri ve müzeleri
A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) II-III
E) I-II-III
2) Aşağıdakilerden hangisi okul dışı fen öğrenme merkezlerinden biri olan fabrikaların
çocuklara kazandırdıkları arasında yer almaz?
A) Bir ürünün nasıl üretildiğini görme
B) O ürünün nasıl yapıldığını görme
C) O ürünün yapımında aktif rol alma
D) Fabrikaların ülkemiz için önemini anlama
E) Makinelerin çalışma şekillerini anlama
3) Halka açık, insana ve yaşadığı çevreye dair tanıklık eden malzemeler üzerinde
araştırma yapan, onları toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda inceleme, eğitim ve
eğlence gibi amaçlar doğrultusunda sergileyen ve sürekliliği olan bir kuruma ne ad verilir?
A) Akvaryum
B) Milli Park
C) Sanayi
D) Müze
E) Planeteryum
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4) I. Çocuklar keyif alarak, oyunla öğrenirler
II. Karşıtlıkları gösterir, belli bir yorumla sonuca ulaştırır.
III. Gelişimin ve değişimin kaçınılmaz olduğunu, geleceğinden bugünden farklı
olacağını öğretir
Yukarıda verilen kazanımlar hangi okul dışı fen öğrenme merkezinde çocuğa
kazandırılır?
A) Müze
B) Planetaryum
C) Milli Park
D) Akvaryum
E) Bilim merkezleri
5) Formal ve informal öğrenme ortamlarında elde edilen deneyimler çocukların;
......................karşı ilgi ve motivasyonu artırır,................................geliştirir, bilimsel
aktivitelere katılmada istekliği olmalarını sağlar, Dünya da yaşayan diğer canlılara karşı saygı
gösterir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse en uygun olur?
A) Çevreye/problem çözme
B) Fene(bilime)/bilimsel süreç becerilerini
C) Matematiğe/ sorgulama becerilerini
D) Doğaya/neden-sonuç ilişkisi
E) Oyuna/motor becerilerini
6) “................., ........................., .................. fen konularının resmi okul ortamlarında
değil her zaman ve her yerde öğrenebileceği duygusunu çocuklara aktarmaktadır.”
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
a) Hayvanat bahçeleri, müzeler, bilim merkezleri
b) Sanayi kuruluşları, liseler, devlet daireleri
c) İlk elden fen etkinlikleri, deneyler, gözlemler
d) Bitkiler, hayvanlar ve taşıtlar
e) Kavram haritaları, analojiler, deneyler
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7) I. Bitki ve bitki grupları arasındaki akrabalık ilişkilerini yansıtan ortamlardır.
II. Bilimsel çalışmalara ortam sağlar.
III. Canlıların yaşam alanlarını tanıma ve çevre bilinci geliştirme fırsatı sağlar.
IV. Deney ve etkinliklerle yaparak ve yaşarak öğrenme fırsatı sunar.
Yukarıda verilen botanik bahçleriyle ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?
a) I-II-III
b) II-III
c) II-IV
d) I-III
e) I-II-III-IV
8) Aşağıdakilerden hangisi okul dışı öğrenme ortamlarının çocuklara kazandırdıkları
arasında yer almaz?
a) Sınıf ortamının ortaya koyamadığı farklı yollarla öğrenme fıratları sunar.
b) Yeni yerler ziyaret edildiğinden ve farklı, çekici bir şekilde fen anlatıldığından
öğrenmeyi daha istekli hale getirir.
c) Okuldaki eğitimi zenginleştirici, destekleyici ve tamamlayıcı bir potansiyeli vardır.
d) Bu ortamlara yapılan geziler çocuklar üzerinde kısa süreli etkiler bırakır.
e) Çocukların birinci elden deneyim kazanılmasına fırsat verdiği için bilimsel süreç
becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.
9) Aşağıdakilerden hangisi bilim merkezlerinin amaçları içerisinde yer almaz?
a) Çocuklarn gelişimin destekleyecek programlar tasarlamak ve program kapsamında
etkinlikler yapmak.
b) Erken yaşlarda bilim alanlarının tanıtılmasını sağlamak
c) Sadece çocukları destekleyici eğitim etkinlikleri yürütmek
d) Çocuklarla birlikte yapılan etkinlikleri içeren kitap, büroşür vb.yayın yaımlayarak
deneyimleri kalıcı hale getirmek.
e) Çocuklar için bilimi ve sanatı eğlenceli boyuta taşımak.

144

10) “Okul dışı fen öğrenme merkezleri denildiğinde ilk olarak ..............., ..................
ve planetaryum, ....................... (botanik bahçeleri, parklar, akvaryumlar, hayvanat bahçeleri),
laboratuvarlar, sanayi kuruluşları ve tesisler gelmektedir.” Cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) bilim müzesi, pastaneler, milli parklar
b) bilim merkezi, müze, doğal ortamlar
c) köşeler, parklar, doğal ortamlar
d) simülasyonlar, müzeler, hayvan barınakları
e) bahçeler,sanal ortamlar, yaşam alanları

Cevaplar
1) E
2) C
3) D
4) A
5) B
6) A
7) E
8) D
9) C
10) B
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7. FEN EĞİTİMİNDE DEĞERLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Değerlendirmenin tanımı ve ne için yapıldığını
7.2. Değerlendirme Yöntemlerinin neler olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Erken çocukluk döneminde çocuklar nasıl değerlendirilir?
2. Çocuklar için hangi değerlendirme yöntemleri uygundur?
3. Fen eğitiminde çocuklar nasıl değerlendirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Değerlendirme

Değerlendirmenin
açıklayabilir.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
tanımını

Değerledirme
yapmanın
faydalarını açıklayabilir.
Değerlendirme Yöntemleri

elde
veya

Çocukları
değerlendirken
kullanılan
değerlendirme
yöntemlerinin
neler
olduğunu açıklayabilir.

Kazanım, okuyarak
ve araştırarak
geliştirilecektir.

Kazanım, okuyarak
ve araştırarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Değerlendirme, performans değerlendirmesi, gözlem, anekdot, kontrol listesi, rubrik,
portfolyo, soru sorma, yetişkinlerden bilgi alma
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Giriş
Değerlendirme, çocuğun sahip olduğu niteliğin derecesini belirlemek için yapılan
işlemler bütünüdür (Gullo, 2005). Değerlendirme, toplamaya, kanıta ve ilgili verilerin
analizine dayanan ve bunlar doğrultusunda karar alma, yorumda bulunma, sonuçları
raporlama olarak tanımlanabilir (Akman, 2018). Değerlendirme, öğretmenlere çocukların
ihtiyaçlarını belirleme ve öğrenmedeki boşlukları doldurma imkânı sunar. Gelişimin olumlu
bir şekilde devam edebilmesi için çocukların iyi gözlemlenmesi ve gereken desteğin
zamanında verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle okul öncesi öğretmenleri, çocuk gelişimi
hakkında bilgi sahibi olma ve eğitimin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını tespit edebilmek için
ölçme değerlendirme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir (Gullo, 2005).
Çocuklar hakkında karar verebilmek
değerlendirmenin birçok amacı vardır. Bunlar:

ve

bilgi

edinebilmek

için

yapılan



Bir çocuğun sahip olduğu akademik ve gelişimsel seviyeyi belirlemek,



çocuğun deneyimler sonucu hangi bilgi ve becerileri edindiğini belirlemek,



eğitsel tecrübelerin etkililiğini belirlemek,



çocuğun sınıf içerisinde kaydettiği ilerlemeyi belirlemek,



çocuklarla ilgili velilere hangi bilgilerin verilmesi gerektiğini belirlemek ve



öğretimin etkililiğini belirlemektir. (Engel, 1993; NAEYC, 1988).

Öğretim sürecinde yapılan değerlendirmenin faydaları arasında; öğrenim sürecinde
geri bildirim sağlayarak öğrenci motivasyonunu artırma, çocukların ilerlemeleri ve
zorlandıkları noktalar hakkında öğretmeni bilgilendirme, öğretimin ne kadar etkili olduğu
hakkında bilgi verme, öğretmenlere bireysel farklıları olan çocuklara daha yararlı dönütler
verme ve öğretim programlarının kalitesini artırma gibi seçeneklerde yer almaktadır (Fuchs
and Fuchs, 1996). Ayrıca değerlendirmeden elde edilen bilgiler öğretmenlerin her bir çocuğu
daha iyi tanımasını ve onlara ihtiyaçları doğrusunda geri bildirimler vermesini sağlamaktadır.
Çocuk hakkında değerlendirme yapılmasının asıl amacı onu tanımaktır. Çocuğu
tanımaya çalışırken onun hakkında bilgiler toplamak ve bu bilgileri anlamlı olacak biçimde
değerlendirmek gerekmektedir (Özgüven, 2002). Çocuğu değerlendirirken göz önünde
bulundurmamız gerek bazı ilkeler bulunmaktadır (Gullo, 2005). Bu ilkeler:
a-) Çocuklara Fayda Sağlama: Bu ilke değerlendirmenin çocuklara fayda sağlaması
gerektiğini belirtmektedir. Değerlendirme araçlarının uygulanması esnasında yapılan
işlemlerin ne gibi faydalarının olduğu açıkça belirtilmelidir. Bu durum hem çocukların
değerlendirmeye katılımlarını artırır, hem de uygulanan programların kalitesini arttırır.
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b-) Belirli Bir Amaç İçin Kullanma: Bu ilke de değerlendirmelerin belirli bir amaç
için uygulanması ve bu amaç doğrultusunda geçerli ve güvenilir olması gerektiği
belirtilmiştir. Özellikle standart testlerle yapılan değerlendirmeler de bir amaç belirlenir ve
değerlendirmeler ona göre yapılır. Belirlenen amacın dışında yapılmaya çalışılan
değerlendirmelerin geçerlilik ve güvenirliği düşük olur ve bulgular kötüye kullanılmış olur.
Değerlendirmelerde yapılan hataların en büyük nedenleri arasında amaç dışı kullanım yer
almaktadır.
c-) Yaşın Getirmiş Olduğu Sınırlılıkların Farkında Olma: Değerlendirme
ilkelerine göre çocuğun yaşı göz önüne alınarak yapılan değerlendirmelerin geçerlilik ve
güvenirliği daha yüksektir. Bu ilkeye göre çocuk ne kadar küçükse değerlendirmede
yapmakta o kadar zordur. Bu durum, özellikle çocukların bilişsel yeteneklerinin
değerlendirilmesinde geçerlidir. Bu nedenle küçük çocuklara yönelik değerlendirme
yapılacağı zaman gerekli önlemler alınmalıdır.
d-) Yaşa Uygun Olmalı: Değerlendirmede kullanılan yöntem hem içerik hem de veri
toplama açısından yaşa uygun olmalıdır. Değerlendirme ilkeleri, çocukların farklı şekillerde
geliştiğini ve öğrendiğini kabul edecek şekilde kullanılmalıdır. Değerlendirme yapılırken
çocuğun tüm gelişim alanları göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca değerlendirmeler, genel
bilgilerin yanı sıra öğrenmeye yönelik çeşitli yaklaşımları da ele almalıdır. Çocuklar
yeteneklerini ortaya çıkarmak için kendilerine tanıdık olan içeriklere ihtiyaç duyarlar. Bu
nedenle değerlendirmeler, çocukların bildiği ve kendilerini rahat hissettiği ortamlarda
yapılmalıdır. Küçük çocukların somut düşündüğü ve somut öğrendiği gerçeği de göz önüne
alınmalıdır. Kağıt ve kalem gerektiren testler soyuttur ve çoğu zaman çocukların bildiklerini
göstermesine izin vermede faydalı olmadığı da unutulmamalıdır.
e-) Dil Gelişimine Uygun Olmalı: Değerlendirmeler dilbilimsel olarak uygun olmalı
ve her değerlendirmenin bir dil ölçüsü olduğu unutulmamalıdır. Küçük çocukları
değerlendirirken hem birinci hem de ikinci dil gelişimine dikkat edilmelidir. Bazı çocukların
dil gelişimi açısından fazla gelişmemiş bir bölgeden okula geldikleri gerçeği göz önüne
alınarak değerlendirme yapılmalıdır.
f-) Aile Etkeni: Çocuklara yönelik değerlendirme yapılırken aileler değerli bir bilgi
kaynağı olarak görülmelidirler. Yukarıda tartışılan değerlendirme kısıtlamalarının birçoğunun
sonucu olarak, ebeveynler çocuklarının gelişimi ve öğrenmesiyle ilgili önemli bir bilgi
kaynağı olarak görülmelidir. Buna ek olarak çocuğun gelişimi, öğrenme durumu, okuldaki
başarısı ve süreç içerisinde kaydettiği ilerlemeler hakkında ailelere bilgi verilmelidir.
Ebeveynler, çocuklarının eğitiminin ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir.
Etkili bir değerlendirme;


Her çocuğun kendi değerini bilmesini, böylece kendisine saygı duymasını
sağlamalıdır.



Devem etmeli, süreklilik göstermelidir.
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Öğrenme döngüsünün bir parçası olmalıdır.



Tanılayıcı, geliştirici ve biçimlendirici olmalıdır.



Süreci, ürünü yansıtıcı olmalıdır.



Uygun olmalıdır.



Önyargısız olmalıdır.



Çeşitli/farklı olmalıdır.



Düzenli olarak çocuklarla ve ailelerle iletişimi sağlamalıdır (Akman, 2018).

Öğretmenler çocukları değerlendirirken onların çalışmalarını, gözlemlerini, kayıtlarını
değerlendirir. Ancak fen eğitiminde değerlendirme söz konusu olduğunda daha zengin bir
öğrenme ortamı ve daha geniş kanıtlara ihtiyaç duyulur (Akman, 2018).
Öğretmenler fen etkinliklerini değerlendirmek için öncelikle kendilerine şu soruları
sorması gerekir. Çocukları keşfetmeye yönlendirmek için ne tür sorular sormalıyım?
Çocuklarda gerçekçi kavramların inşa edilebilmesi için ne tür verileri düşünmelerine yardımcı
olmalıyım? Çocukların nasıl davranmalarını (zihinsel, fiziksel, davranışsal) bekliyorum?
(davranışlar ve süreçler) Çocukları gözlemleme, sınıflama, iletişim, ölçme, tahminde bulunma
ve çıkarımla ilgili olarak nasıl değerlendirmeliyim? (süreçler) Resimlerle ilgili
değerlendirmeler nasıl ip uçları verir? (ürünler) (Akman, 2018).
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7.1. Değerlendirme Yöntemleri
Çocukları tanımak için çeşitli araç ve yöntemler kullanılarak bilgi elde edilir. Elde
edilen bilgilerin geçerliliği ve güvenirliği yüksek olmalıdır. Bu bilgilerden yola çıkarak çocuk
daha iyi tanınır ve onun gelişimine uygun eğitim planı yapılır. Uygun eğitim planı ile çocuk
kendine uygun bir eğitim alacak ve sağlıklı bir birey olarak iyi bir gelecek hazırlamasına katkı
sağlayacaktır (Güven, 2014). Okul öncesi eğitimde, çocuğu tanımak amacıyla bilgi toplayıp
onun hakkında bir değerlendirme yapabilmek için gözlem, soru sorma/mülakat, yetişkinlerden
bilgi toplama yolları ve portfolyolar kullanılır.

7.1.1. Gözlem
Gözlem, araştırma sürecinde gerçekleştirilen temel tekniklerden biridir. Günlük
yaşamın gerektirdiği bilgilerin birçoğu gözlem yoluyla elde edilir. Gözlemin asıl aracı göz
olmakla beraber, gözleme işi sadece gözle değil, bütün duyu organları ile yapılan bir
etkinliktir. Gözlem, bir ya da birden fazla kimsenin gerçek hayat içinde olup bitenleri bir plan
çerçevesinde izlemesi ve kaydetmesidir (Kaptan, 1998).
Gözlemler; anekdot, kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri gibi çeşitli teknikler
kullanılarak kaydedilebilir.
7.1.1.1. Anekdot
Öğretmenlerin çocukla ilgili kısa, öz ve yargısız bir şekilde gözlemlerini kısa notlar
halinde yazmasına anekdot adı verilir. Anekdotlar fen eğitiminde öğretmenler çocukların fen
süreçleriyle ilgili becerilerini ve davranışlarının değerlendirilesinde kullanılır (Akman, 2018;
Tahta ve İvrendi, 2010).
Anekdot kullanılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar;


Gözlemlerde çocuğun adı-soyadı, yaşı, olayın hangi etkinlikte hangi tarihte ve
hangi saatte gerçekleştiği yazılmalıdır.



Tarafsız olunmalıdır.



Her konu bitiminde anekdotlar bütünüyle gözden geçirilmelidir.



Anekdotun sonunda gelişimsel önemi belirtilmelidir.



Anektodlar, çocuğun portfolyosuna eklenmelidir (Akman, 2018; Tahta ve
İvrendi, 2010).
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7.1.1.2. Kontrol listeleri
Kontrol listeleri, genellikle eğitimsel veya gelişimsel hedeflerle ilgili olan sıralı
davranış dizisi ve becerilerini kaydetmek ve incelemek için kullanılan araçlardır. Belirlenen
hedefler (performans ölçütleri) kulanılarak gözlenen çocuğun öğrenmesi veya gelişimi,
kontrol listelerinde yer alan iki seçenekli puanlama sistemiyle kaydedilir (var/yok,
gözlendi/gözlenmedi, evet/hayır vb.) ve gözlem sonunda bu puanlar toplanarak ortalaması
alınır. Kontrol listeleri öğretmenler tarafından çocukların hangi becerilere sahip olduklarını
veya şu anda hangi gelişim özelliklerine sahip olduklarını belirleyip bir sonraki adım için
daha iyi planlama yapmak amacıyla da kullanılabilir (Gullo, 2005; Buldu, 2019). Wortham'a
(1990) göre, kontrol listeleri çok sayıda davranış gözlemlendiğinde kullanılabilecek en iyi
araçtır.
Kontrol listeleri, genel nitelikteki (örneğin; problem çözme becerileri, sosyal beceriler,
eleştirel düşünme becerileri, tutum özellikleri) veya belirli bir özelliğe sahip (örneğin; anlama
ve anlatma, fen deneylerini yapabilme, matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için gerekli
kavram becerileri) davranışları tanımlamada da kullanılabilirler (Gullo, 2005). Kontrol
listeleri, özellikle çocukların gelişim raporlarının hazırlanmasında etkin kullanılabilirler.
Kontrol listeleri ayrıca ailelere çocuklarının gelişimi ile ilgili bilgi sağlamada yardımcı
olur. Ebeveynler kontrol listeleri aracılığıyla çocuklarının süreçte ne kadar gelişim
gösterdiklerini öğrenebilirler. İyi bir şekilde tasarlanıp kullanılan kontrol listeleri, çocukların
gelişimini anlamada ve müfredat geliştirme için de bir rehber olabilir. Kontrol listelerini bu
amaçla kullanmanın pek çok faydası vardır. Bu avantajlardan biri şudur: çocukları
değerlendirmek için rahatlıkla kullanılabilen bir araçtır. Genellikle tek bir çocuktaki davranış
veya beceriyi belirlemek için kullanılırlar. Bireysel bir değerlendirme süreci için her bir çocuk
için ayrı bir kontrol listesi tutulabilir. Bir başka avantajı ise çocuğun gelişim süreci hakkında
net bilgi sunmasıdır (Gullo, 2005). Tarihi belirtilerek yapılan gözlemler, kontrol listelerinde
yer alan gelişim alanlarında çocuğun ne kadar gelişim gösterdiğini değerlendirme konusunda
daha sağlıklı bilgi sunar.
Kontrol listelerinin sahip olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir (BCIT,
2010):


Başarı kriterleri belirlenmiş olmalıdır.



Pratik olması için kısa ve öz olmalıdır (örneğin bir sayfa).



Baştan sona düzenli bir akışı olmalıdır.



Önemli olan hedefler vurgulanmış olmalıdır.



Yanlış yorumlama riskini en aza indirmek için net ve ayrıntılı ifadelerle
yazılmalıdır.



Öğrenciye ve araştırmayı yapana dair bilgilere yer verilmelidir.
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Başkaları tarafından kontrol edilmelidir.

Örnek Kontrol listesi:


Fen ile ilgili nesneler çiziyor mu ve olayların resimlerini yapabiliyor mu?



Çevresinde meydana gelen ani olaylara dikkat edip bunlar hakkında
konuşabiliyor mu?



Serbest zamanını fen merkezinde geçiriyor mu?



Fen etkinliklerine katılmakta istekli mi?



Sınıfa fen ile ilgili resimler, dergiler getiriyor mu?



Fen ile ilgili kitaplara ilgi gösteriyor mu?



Hobi olarak doğal nesneler topluyor mu?



Televizyonda fen ile ilgili seyrettiği bir şey hakkında yorum yapıyor mu?



Gezi dönüşlerinde gidilen yerle ilgili olarak sorular soruyor mu?



Oynarken modeller inşa ediyor mu?



Aktivitelere gönüllü olarak katılıyor mu?



Sınıfta bulunan bitkiye ve hayvana bakıp büyütmek istiyor mu? (Akman,
2018).

7.1.1.3. Derecelendirme ölçekleri
Derecelendirme ölçekleri çocuklarda belirli davranışların veya özelliklerin varlığını ya
da yokluğunu belgelemek yerine, bunların çocuklarda ne düzeyde olduğuna bakmak için
kullanılırlar. Derecelendirme ölçekleri, evet hayır yerine başarı derecesini gösteriyor olmaları
dışında kontrol listelerine benzerler. Derecelendirme ölçekleri kullanılırken; yetersiz,
ortalamanın altında, ortalama, ortalamanın üstünde ve üstün gibi kriterler göz önünde
bulundurularak çocuklar değerlendirilir (Gullo, 2005).
Bir derecelendirme ölçeği geliştirilmek istendiğinde aşağıdaki özellikleri göz önünde
bulundurmak gerekmektedir (BCIT, 2010).
 Başarı kriterleri belirlenmiş olmalıdır.
 İfadeler net, açık ve anlaşılır olmalıdır. Böylece daha güvenilir sonuçlar elde edilir.
 Bölümler ulaşılmak istenen hedefler doğrultusunda ayrılmış olmalıdır.
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 Bir sayı ölçeği kullanıldığında sayılarla net bir ifade içermelidir. Örneğin; 1 ile 5
arasında puanlaması yapılmış bir derecelendirme ölçeğinde her bir rakamın neye karşılık
geldiği açık bir şekilde ifade edilmiş olunmalıdır.
 Kendine özgü, ayırt edici özellikler içermelidir.
 Kısa ve öz bir biçimde hazırlanmalıdır.
 Ölçülmek istenen önemli olan hedefler vurgulanmış olmalıdır.
 Başlamadan önce başarı seviyelerinin rakamsal karşılığı açık bir biçimde ifade
edilmiş olmalıdır.
 Geri bildirim sağlayacak boş sütunlara yer verilmelidir.
 Öğrenci bilgilerinin yer alacağı alan yer almalıdır.
 Başka uzmanlar tarafından incelenmiş olmalıdır.
7.1.1.4. Dereceli puanlama anahtarı (rubrik)
Derecelendirme ölçekleri gibi önceden belirlenmiş performans kriterleri kullanılarak
çocukların başarısını, gelişimini ve öğrenmesini dereceleme yöntemiyle kaydetmeye yarayan
araçlardır (Buldu, 2019). Rubrikler öğrenciden beklenen performans tanımlarının, farklı
kategori ve seviyelere bölünen bir ölçekte gösterilmesi olarakta ifade edilebilir (Gullo, 2005).
Rubriklerin derecelendirme ölçeklerinden farkı önceden belirlenmiş ölçütleri tanımlanmış
dereceler kullanılarak değerlendirme yapmayı sağlamasıdır (Buldu, 2019).
Rubrikler oluşturulurken öncelikle üründeki üst beklenti ne ise o belirlenir. Sonra alt
sınır tanımlanır. Performanstaki beklentiler derecelendirilir. Çocukların girdilerini,
performanslarını gösterecek şekilde desteklenir ve çocuğun anlaması sağlanır.
Fen süreçleri ile ilgili dereceli puanlama anahtarı
Tarih:
Sınıf:
Öğretmen adı:
Etkinliğin adı:
Çocuğun
Adı ve Soyadı

Gözlem

Sınıflama

Ölçme

İletişim

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

Tahminde
Bulunma
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1: Gözlenmedi 2: Minimum düzeyde gösteriyor 3: İyi düzeyde gösteriyor 4: İleri
düzeyde gösteriyor
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7.1.2. Soru sorma/mülakat
Çocukların bilgi, beceri, düşünce yapısı veya bir problemi çözme yöntemi hakkında
bilgi edinmek için sorulan sorular, değerlendirme yapmak için en kolay bilgi toplama
yollarından biridir. Öğretmen çocuğa soracağı açık uçlu sorularla onun düşünce yapısını,
problem çözme yöntemini, ve öğrenme seviyesi hakkında fikirler edinir (Buldu, 2019).
Gözlem yöntemiyle bilgi elde etmek uzun zaman gerektirirken çocuk hakkında daha
detaylı bilgiyi hemde gözleme kıyasla daha kısa sürede sorular sorarak ve mülakat yaparak
elde edilmesi mümkündür. Sorulan sorularla çocuğun anlama kapasitesi irdelenirken ayrıca
çocuğun edinmiş olduğu yanlış fikirler de tespit edilmiş olur (Buldu, 2019)
Soru sormak, gündelik hayatta çok sık kullanılan doğal bir davranıştır. Yaşamın bir
çok alanında sorularla karşılaşmak kaçınılmazdır. Eğitim ve öğretim sürecinin temelinde yer
alan soru sorma yöntemi öğretmenler tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. Günlük eğitim
sürecinin oluşumunda ve şekillenmesinde yer alan sorular öğrenciyi düşünmeye, fikirleri
organize edip sunmaya ve etkili bir ortamda öğrenim görmeye davet eder (Büyükalan Filiz,
Çelik ve Toraman, 2018).

7.1.3. Yetişkinlerden bilgi toplama
Çocuklar genelde okul saatleri dışındaki zamanın büyük çoğunluğunu ailesiyle veya
onu yetiştiren diğer yetişkinlerle geçirirler. Bu nedenle onlar, çocuk hakkında öğretmenden
daha fazla bilgi sahibidirler. Çocukların okul dışındaki öğrenme ve gelişimleri hakkındaki
bilgiler aileler tarafından öğretmenlere aktarılarak değerlendirme için kullanılabilir (Buldu,
2019).
Öğretmen yetişkinlerden topladığı bilgileri daha önce elde ettiği diğer bilgilerle
karşılaştırmalıdır. Çünkü anne/babalar için genelde kendi çocuğu en uslu, en akıllı ve en
çalışkan olanıdır. Bu nedenle bilgi paylaşımı esnasında duygusallığın devreye girebilir ve
öğretmene yanıltıcı bilgiler verilmiş olabilir. Yetişkinlerle yapılan bilgi alış verişinde bu
bilgilerin neden toplanıldığı ve nasıl kullanılacağı iyi bir şekilde izah edilmelidir. Hangi
bilginin neden önemli olduğunu ve bunun değerlendirmede nasıl kullanılacağını bilen aileler,
öğretmenlere daha faydalı bilgi aktarımında bulunabilirler (Buldu, 2019).

7.1. 4. Portfolyo
Portfolyo değerlendirmesi, bir öğrencinin zaman içindeki başarısını, çabalarını ve
ilerlemesini (çeşitli gerçek kanıtlar kullanarak) gösteren, çok boyutlu bir süreçtir (Davis ve
LeMahieu, 2006). Portfolyolar, öğretmenin, çocukların hem gelişimsel hem de akademik
olarak yaptıkları ilerlemenin anlatılmasında yararlı olduğunu düşündüğü materyalleri metodik
olarak toplamasını ve organize etmesini sağlayan araçlardır (Gullo, 2005). Çocuğun süreç
içerisindeki gelişimini değerlendirmek için kullanılabilecek en uygun araçlardan biri olan
portfolyo, pek çok öğretmen tarafından tercih edilmektedir.
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Vavrus’a göre (1990) portfolyo, öğretmen ve çocuk tarafından, çocuğun belirli bir
konudaki bilgi, beceri ve tutumlarının gelişimini izlemek için kullanılan sistematik ve
organize bir kanıt koleksiyonudur. Portfolyo kendi başına bir değerlendirme aracı olmaktan
ziyade çocuklar hakkında bilgilerin toplanmasında kullanılan bir araçtır.
Portfolyolar, okul öncesi öğretmenlerine çocukların güç yönlerini, gelişim ve öğrenme
süreçlerindeki ilerlemelerini incelemeleri için yararlı ve pratik bir yol sağlar. Portfolyolar
ayrıca desteğe ihtiyaç duyulan gelişim ve başarı alanlarını belirleme amacıyla kullanılan
araçlardır (Gullo, 2005). Portfolyolar, ayrıca eğitimcilerin değerlendirme özelliklerini
güçlendirir.
Portfolyo değerlendirmenin avantajları:


Öğretmenlerin, öğrencilerin
görmelerine izin verir.



Öğretmenlere karşılaştırma yapma olanağı sağlar ve geribildirim sağlar



Öğretmenelere yeteneklerin ve bilginin değerlendirilmesi konusunda yardımcı
olur.



Öğrencilere etkinliklerde daha fazla sorumluluk yükler.



Değerlendirme sürecinde öğrencilerin başarıda anlamlı bir rolleri olduğunu
ortaya koyar.



Öğrenenler olarak öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini gösterir.



Akademik başarı, okul müfradat programı gibi ölçütlerle ailelerle ipucu verir.

karakterlerini,

ihtiyaçlarını

ve

güçlerini

Portfolyo değerlendirmenin dezavantajları:


Standart değerlendirmelere göre daha az niceliksel ve daha az güvenilirdir.



Aileler bu ölçüme genelede şüpheyle yaklaşırlar.



Öğretmenler kendi kriterlerini geliştirirler.



Portfolyo değerlendirmenin verilerini analiz etmek zordur ve uzun süre
gerektirir (Akman, 2018).

Portfolyalar, sürece ve ürüne yönelik olmak üzere iki gruba ayrılarak incelenir. Sürece
yönelik portfolyolarda çocuğun gelişimi hakkındaki hikayeler yer alırken, ürüne yönelik
portfolyolarda çocukların yaptıkları en iyi işler toplanır (Akman, 2018).
Portfolyoya, çocuğun yaptığı çeşitli çalışmalar, anekdotlar, kontrol listeleri, rubrikler
gibi kayıtlar konulabilir. Portfolyoya konulan belgelerin rastgele seçilmemesi gerekir.
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Belgeler seçilirken çocuğun ilerlemesini ve desteklenmesi gereken yönlerini gösterip
göstermemesine, belgenin çocuğun programda belirtilen amaçları kazanıp kazanmadığını
göstermesine dikkat edilmelidir. Ayrıca portfolyolar, ebeveyn portfolyoyu incelediğinde
çocuğunun neleri öğrendiğini, kolay bir şekilde anlamasına olanak sağlaması gerekir (Tahta
ve İvrendi, 2010).
Okul öncesi dönemde değerlendirme yaparken bazı ilkelerin takip edilmesi gereklidir.
Bunlar;
 Okul öncesi çocuğun başarısının değerlendirmesinde tüm gelişim alanları bir bütün
olarak ele alınmalıdır.
 Değerlendirme için farklı bilgi toplama kaynakları ve farklı değerlendirme araçları
kullanılmalıdır.
 Değerlendirme için gerekli olan bilgi farklı ortam ve etkinliklerde toplanmalıdır.
 Değerlendirme akademik yıl başlamadan önce, eğitim süreci boyunca yıl sonlarında
sürekli olarak yapılmalıdır.
 Geçerliliği ve güvernirliliği yüksel olan bir değerlendirme olmalıdır.
 Çocuk dair daha önce edinilen bilgiler değerlendirme dahil edeilmemeli ve ön
yargılardan uzak bir değerlendirme olmasına dikkat edilmelidir.
 Çocuklar arası bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak değerlendirmenin
çocukların gelişimine uygun olmalıdır.
 Yapılan değerlendirmenin çocuğa bir katkısı olmalıdır.
 Değerlendirmeye hem çocuk hemde ailesi dahil edilmelidir.
 Değerlendirme her çocuk için tutarlı bir şekildeyapılmalıdır.
 Değerlendirmede kullanılan araçlar geçerlilik, güvenirlik ve kulanışlılık özelliklerine
sahip olmalıdır.
 Değerlendirme yaşama uygulanabilir olmalıdır.
 Değerlendirmenin belirli bir amacı olmalıdır.
 Çocukların sadece neyi öğrendiklerini değil nasıl öğrendikleri hakkında da bilgi
içermelidir.
 Çocukların bilgiyi nasıl yapılandırdıklarını ve nasıl uyguladıklarına odaklanmalıdır.
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 Değerlendirme sadece not vermek için değil çocuğa geri bildirim vermek amacıyla da
kullanılmalıdır (Buldu, 2019).
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Uygulamalar

1. Şu ana kadar ki eğitim-öğretim hayatınızı düşünün. Öğretmenleriniz sizi
değerlendirirken hangi yöntemleri tercih ediyorlardı hatırlamaya çalışınız.
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Uygulama Soruları
1. Öğretmenleriniz sizi değerlendirirken hangi yöntemleri kullanıyorlardı?
2. Sizce bu yöntemler okul öncesi dönem çocukları için uygun mudur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Değerlendirme, çocuğun sahip olduğu niteliğin derecesini belirlemek için yapılan
işlemler bütünüdür (Gullo, 2005). Değerlendirme, toplamaya, kanıta ve ilgili verilerin
analizine dayanan ve bunlar doğrultusunda karar alma, yorumda bulunma, sonuçları
raporlama olarak tanımlanabilir (Akman, 2018). Değerlendirme, öğretmenlere çocukların
ihtiyaçlarını belirleme ve öğrenmedeki boşlukları doldurma imkânı sunar. Gelişimin olumlu
bir şekilde devam edebilmesi için çocukların iyi gözlemlenmesi ve gereken desteğin
zamanında verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle okul öncesi öğretmenleri, çocuk gelişimi
hakkında bilgi sahibi olma ve eğitimin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını tespit edebilmek için
ölçme değerlendirme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir (Gullo, 2005).
Çocukları tanımak için çeşitli araç ve yöntemler kullanılarak bilgi elde edilir. Elde
edilen bilgilerin geçerliliği ve güvenirliği yüksek olmalıdır. Bu bilgilerden yola çıkarak çocuk
daha iyi tanınır ve onun gelişimine uygun eğitim planı yapılır. Uygun eğitim planı ile çocuk
kendine uygun bir eğitim alacak ve sağlıklı bir birey olarak iyi bir gelecek hazırlamasına katkı
sağlayacaktır (Güven, 2014). Okul öncesi eğitimde, çocuğu tanımak amacıyla bilgi toplayıp
onun hakkında bir değerlendirme yapabilmek için gözlem, soru sorma/mülakat, yetişkinlerden
bilgi toplama yolları ve portfolyolar kullanılır.
Gözlem, bir ya da birden fazla kimsenin gerçek hayat içinde olup bitenleri bir plan
çerçevesinde izlemesi ve kaydetmesidir (Kaptan, 1998). Gözlemler; anektod, kontrol listeleri,
dereceleme ölçekleri gibi çeşitli teknikler kullanılarak kaydedilebilir.
Çocukların bilgi, beceri, düşünce yapısı veya bir problemi çözme yöntemi hakkında
bilgi edinmek için sorulan sorular, değerlendirme yapmak için en kolay bilgi toplama
yollarından biridir. Gözlem yöntemiyle bilgi elde etmek uzun zaman gerektirirken çocuk
hakkında daha detaylı bilgiyi hemde gözleme kıyasla daha kısa sürede sorular sorarak ve
mülakat yaparak elde edilmesi mümkündür. Sorulan sorularla çocuğun anlama kapasitesi
irdelenirken ayrıca çocuğun edinmiş olduğu yanlış fikirler de tespit edilmiş olur (Buldu,
2017)
Çocukların okul dışındaki öğrenme ve gelişimleri hakkındaki bilgiler aileler tarafından
öğretmenlere aktarılarak değerlendirme için kullanılabilir.
Portfolyo değerlendirmesi, bir öğrencinin zaman içindeki başarısını, çabalarını ve
ilerlemesini (çeşitli gerçek kanıtlar kullanarak) gösteren, çok boyutlu bir süreçtir (Davis ve
LeMahieu, 2006). Portfolyolar, öğretmenin, çocukların hem gelişimsel hem de akademik
olarak yaptıkları ilerlemenin anlatılmasında yararlı olduğunu düşündüğü materyalleri metodik
olarak toplamasını ve organize etmesini sağlayan araçlardır (Gullo, 2005). Çocuğun süreç
içerisindeki gelişimini değerlendirmek için kullanılabilecek en uygun araçlardan biri olan
portfolyo, pek çok öğretmen tarafından tercih edilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hnagisi okul öncesi dönem fen eğitiminde kullanılan
değerlendirme yöntemlerinden biri olan rubriklerin özelliklerinden biri değildir?
a) Çocuğun arkadaşları
değerlendirilmesini sağlar.

ile

birlikte

yapacağı

etkinlik

ya

da

ödevlerin

b) Öğretmenin etkili eğitim sürecini değerlendirebilmesi için önemli bir araçtır.
c) Bir fen konusu öğrenildikten sonra uygulanır.
d) Rubrikler belirlenmiş ölçütleri tanımlanmış dereceler kullanılarak değerlendirme
yapılmasını sağlar.
e) Rubriklerde bir sayı ölçeği kullanılır.
2) Aşağıda verilenlerden hangisi değerlendirmenin amaçlarından biri değildir?
a) Bir çocuğun sahip olduğu akademik ve gelişimsel seviyeyi belirlemek
b) Çocuğun deneyimler sonucu hangi bilgi ve becerileri edindiğini belirlemek,
c) Eğitsel tecrübelerin etkililiğini belirlemek,
d) Çocuğun sınıf içerisindeki başarısını diğer çocuklarla kıyaslamak
e) Çocuklarla ilgili velilere hangi bilgilerin verilmesi gerektiğini belirlemek
3) Aşağıdaki değerlendirme yöntemlerinden hangisi okul öncesi dönem fen eğitiminde
kullanılmaz?
a) Gözlem
b) Rubrik
c) Portfolyo
d) Geleneksel değerlendirme
e) Anektod
4) Aşağıdakilerden hangisi portfolyo değerlendirmenin avantajları arasında yer almaz?
a) Öğretmenlerin, öğrencilerin karakterlerini, ihtiyaçlarını ve güçlerini görmelerine
izin verir.
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b) Öğretmenlere karşılaştırma yapma olanağı sağlar ve geribildirim sağlar.
c) Öğretmenelere yeteneklerin ve bilginin değerlendirilmesi konusunda yardımcı olur.
d) Öğrencilere etkinliklerde daha fazla sorumluluk yükler.
e) Öğretmenler kendi kriterlerini belirler.
5) Aşağıda verilen ilkelerden hangisi etkili değerlendirme ilkeleri arasında yer almaz?
a) Değerlendirme belirli bir amaca yöneliktir.
b) Değerlendirme sadece çocuğa not vermek için kullanılır.
c) Değerlendirme özgün olmalıdır
d) Değerlendirmenin çocuğa bir katkısı olmalıdır.
e) Değerlendirmenin geçerliliği ve güvenirliği yüksek olmalıdır.
6) I. Rubrikler
II. Portfolyolar
III. Anekdot
Yukarıda verilen bir çocuğu fen eğitiminde değerlendirmek için kullanılan
değerlendirme yöntemlerini en az etkili yöntemden en etkili yönteme doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) III-I-II
b) I-II-III
c) III-II-I
d) I-III-II
e) II-I-III
7) “................., toplamaya, kanıta ve ilgili verilerin analizine dayanan ve bunlar
doğrultusunda karar alma, yorumda bulunma, sonuçları raporlama olarak
tanımlanabilir”.Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Veri
b) Değerlendirme
c) Yorum
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d) Gözlem
e) Ölçme
8) “Portfolyolar içerisine çocukların bütün çalışmaları yerine, programın kazanım ve
göstergeleri doğrultusunda performanslarını en iyi yansıttıkları ürünler, kazanım ve
göstergeler doğrultusundaki gelişim ve ilerlemelerini kanıtlayan belger ve dokümanlar yer
alır.”
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin portfolyoda bulunması
beklenmez?
a) Öğretmenelrin gözlemleri
b) Anektodlar
c) Rubrikler
d) Çocuğun etkinlik fotoğrafları
e) Rehber öğretmenin görüşme tutanakları
9) “Bilimsel süreç becerilerinin nasıl puanlanacağını ayrıntılarıyla anlatan araç” olarak
ifade edilen değerlendirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anektod
b) Rubrik
c) Kontol listesi
d) Kavram haritası
e) Grid
10) Bir çocuğun fen etkinlikleriyle yönelik davranışlarının performans göstergeleri
“gözlendi”, “gözlenmedi” olarak nitelendirilmiştir.
Çocuğun fen etkinliklerine yönelik davranışlarının belirlenmesinde kullanılan
puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dercelendirme ölçeği
b) Rubrikler
c) Kontrol listesi
d) İlgi formu
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e) Değerlendirme formu

Cevaplar
1) A
2) D
3) D
4) E
5) B
6) A
7) B
8) E
9) B
10) C
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8. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MATEMATİK EĞİTİMİNDE
TEMELLER, İLKE VE STANDARTLAR

169

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Matematik Nedir?
8.2. Günlük Yaşamda Matematik
8.3. Erken Çocukluk Döneminde Matematik Becerilerinin Önemi
8.4. Matematik İlke ve Standartları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Matematik nedir?
2. Matematik neden önemlidir?
3. Erken çocukluk döneminde matematik gerekli midir? Neden?
4. Matematik eğitimi verlirken göz önünde bulundurulması gereken ilkeler ve standartlar
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Matematik Nedir?

Matematiği tanımlar.

Okuma, araştırma, sorgulama,
gözlem

Günlük Yaşamda Matematik

Matematiğin
günlük Okuma, araştırma, sorgulama,
yaşamdaki yerini açıklar.
gözlem

Erken Çocukluk Döneminde Erken
çocuklukta Okuma, araştırma, sorgulama,
Matematik
Becerilerinin matematiğin önemini fark gözlem
Önemi
eder.
Matematik
Standartları

İlke

ve Matematik eğitiminin nasıl Okuma, araştırma, sorgulama,
yapılması gerektiğini bilir. gözlem
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Anahtar Kavramlar


Matermatik



Erken çocuklukta matematik



İçerik standartları



Süreç standartları
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Giriş
Günlük yaşamın önemli bir parçası olan matematik araştırmacılar tarafından farklı
yönlerine vurgu yapılarak tanımlanmaktadır. Matematiğin bir sanat, evrensel dil ya da icat
olduğunu vurgulayan araştırmalar erken çocukluk döneminin matematik eğitimi açısından
kritik role sahip olduğuna da dikkat çekerler. Çocuğun bütün gelişim alanlarında kritik dönem
olarak bilinen okul öncesi dönemde kazanılan matematik kavramları sonraki yıllarda
matematik başarısını etkileyebilecek güçtedir.
Sürekli değişen ve bilgiyle büyüyen bir dünyada çocukların yaşamlarını
sürdürebilmeleri için erken yaşlarda matematiğe ilişkin temel kavramları ve becerileri
edinmeleri gerekir. Çünkü matematik, çocukların dünyasını ve deneyimlerini anlayan ve
sorunlarının çözümlerinde kullandıkları bir yoldur. Çocuklar edindikleri kavram ve becerilere
yenilerini ekledikçe bildiklerini gözden geçirme ve kullanma gereksinimi duyarlar. Bu
nedenle yaşamın her yerinde var olan matematiği anlamak için çocukları teşvik edecek bir
çevre oluşturmak çocukların erken yaşlarda matematikte ilerlemelerini sağlar (Jackman,
2005).
Çocukların erken yaşlarda matematikte doğru ilerlemeleri ve matematiğe karşı olumlu
tutum geliştirebilmeleri için okul öncesi öğretmenlerine önemli görevler düşer. Smith’in
belirttiği gibi öğretmenlerin “Sahnedeki uzmandan kenardaki rehbere” şeklinde rol
değişimini benimsemeleri, yaşamın her anında izleri olan matematiğin yaparak yaşayarak
öğrenme ilkesine uygun şekilde kullanılmasına fırsat tanıyacaktır. Ayrıca matematik
konusunda var olan önyargıların giderilmesi açısından da öğretmenlerin rolü önemlidir.
Araştırmacılar sürekli matematik kaygısı ile yüksek düzeyde matematik performansı arasında
ters ilişki olduğunu bulmuşlardır. Yani kaygı düzeyi arttıkça matematik başarısının düştüğünü
belirtmişlerdir. Öte yandan alışılmış-ezberci öğrenme deneyimine sahip çocuklar sınıflama,
sınıflama, grafik, çizme, modelleme ve problem çözme gibi matematik becerilerinde ciddi
yetersizliklere sahip olabilirler. Bu süreçte çocukların öğrenme ve duygusal ihtiyaçlarına
duyarlı okul öncesi öğretmenleri; dünyayı anlamada matematiğin etkin şekilde
kullanılmasına, matematiğe ilişkin korku ve kaygıların giderilmesine, matematiğin günlük
yaşamla ilişkisin fark edilmesine ve ona karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirilmesine
katkı sağlarlar (Sperry- Smith, 2006).
Erken çocukluk döneminden itibaren matematikten etkin şekilde faydalanabilmek için
öğretmenlerin sahip olması gereken birtakım bilgiler vardır. Okul öncesi öğretmenlerinin
matematiği doğru şekilde anlayıp benimsemeleri, bu dönemde çocukların sahip olmaları
gereken matematik becerileri ve kavramları ile matematik eğitiminin nasıl yapılacağını
bilmeleri, çocukların matematik becerilerini destekleyecek programları tanımaları ve
matematik etkinlikleri planlarken gerekli ilkeleri göz önünde bulundurarak planlama ve
uygulamalar yapmaları gerekir. Bu bağlamda bu bölümde ilgili alan yazın ışığında
matematiğin tanımı, günlük yaşamadaki izleri, erken çocukluk dönemindeki yeri ve önemi,
matematik ilke ve standartları ele alınmıştır.
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8.1. Matematik Nedir?
“Erken matematik” terimi, sayma (1, 2, 3); miktar (daha fazla, daha az); şekiller
(daireler, kareler, üçgenler); mekânsal ilişkiler (üstü, altı); ölçme (uzun boylu, kısa, daha
büyük, daha küçük); ve örüntülerden (kırmızı, mavi, kırmızı, mavi) oluşur. Çocuklar doğal
merakları sayesinde, çevreleriyle etkileşime girerek bu matematiksel kavramları keşfederler.
Örneğin, küçük çocuklar bloklarla oynarken, kuleler inşa ederken aslında matematiği de
keşfederler. Bloklarla yaptıkları kuleleri boyut ve renklerine göre sıralarlar, mekânsal
ilişkileri fark ederler, hangi şekli hangi şeklin üzerine koyabileceğini veya hangi şekilleri üst
üste yerleştirilebileceklerini veya hangilerinin inşa ettikleri kuleyi devireceğini ve bilinen
nesneler oluşturmak için şekillerin nasıl birleştirileceğini öğrenirken akıl yürütme becerilerini
kullanırlar (Sarama & Clements 2009; Seo, & Ginsburg, 2004).
Matematik sözcüğünün ne zaman ve nerede kullanılmaya başlandığı, nerede
şekillendiği tam olarak bilinmese de onun her dönemde insanlar tarafından kullanıldığı ve
günümüzde her alanda yer aldığı bir gerçektir Farklı zamanlarda sürekli dile getirilen
Matematik nedir? sorusuna Kurant ve Robbins’in “Bu şekilde bir soruya tek anlamlı, tek
değerli cevap vermek mümkün değildir” şeklinde verdiği cevap, aslında matematiğin çok
yönlü karakteristikleri olduğunu, her zaman ihtiyaç duyulduğunu ve her durumu açıklamada
kullanılabileceğini en iyi şekilde vurgulamaktadır (Nasibov & Kaçar, 2005).
Sayılardan, problem çözmekten ve hesap işinden daha fazlasını içeren matematik bir
düşünme biçimidir. Örüntülerle, düzenlerle uğraşırken, bağlantı kurmamıza, çevremizi,
ekonomimizi ve siyasi sistemlerimizi tanımlamamıza yardımcı olur. Eğlence ve iletişim
dünyasının bir aktörü olan matematik müzik ve resmin yaratılmasını ve betimlenmesini
sağlar. Bilim adamları matematiksiz bir hiçtir. En küçük parçacıkları keşfetmeyi sağlayan, öte
yandan uçsuz bucaksız evreni keşfetmeyi mümkün kılan matematik bir sanattır. Özetle
matematik hayatımızın neredeyse her alanına dokunabilen büyüleyici fikirler dünyasıdır.
“Matematik neden hayattır?”. Bu sorunun cevabı bir düşünce, bir soru, bir yap-boz, bir sanat
eseri, bir metin, kısacası matematiğin fikirler dünyasına göz atmanızı sağlayacak her şey
olabilir. Bütün bunlar matematiksel keşiflere açılan birer kapıdır ve matematiğin sadece anlık
birer görüntüsüdür (Pappas, 2013).

8.2. Günlük Yaşamda Matematik
“Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek
dünyada uygulama alanı bulmasın.” Lobachevski
Günlük yaşamda farkına varmadan işimizi kolaylaştıran ve bizler için çok yararlı olan
matematik, kullandığımız nesneler ve araçlarla, günlük yaşamımızda problemleri çözme
şeklimizle, hatta dünyamızın şekli ve kapsamı ile çevremizdeki her şeyi şekillendirir.
Matematik, günlük yaşamımızda önemli olan birçok şeyi yapmamıza yardımcı olur. Paramızı
yönetirken, alış veriş yaparken, dikiş dikerken, bahçe işleriyle uğraşırken, evimizi tadilat
yaptırırken, müzik dinlerken, yemek pişirirken vb. günlük görevlerde matematiği çok sık
kullanırız. Örneğin yemek yaparken bize verilen bir tarifin yarısını veya iki katını kullanmak;
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her bileşen için doğru hesaplamaları yapmak için oranlar ve orantılar kullanır. Bir tarif, bir
bardak unun 2 / 3'ünü öneriyorsa, daha fazla veya daha az yapmak için bir bardağın 2 /
3'ünün yarısı veya iki katı kadarını hesaplamamız gerekebilir. Hazırladığımız tarifi pişirmeniz
için önerilen süre içinde yine matematik yer almaktadır. Aynı şekilde evimizi yenirlerken
tadilat alanların hesaplanması önemli bir beceri gerektirmektedir. Evi boyamak için ne kadar
boya alınması gerektiğini veya banyoya ve/veya mutfağa fayans döşemek için kaç kutu fayans
alınması gerektiğini hesaplarken matematik kullanılır (Hulleman, Harackiewicz & Hyde,
2007).
Çocuklarla gerçek dünyadaki bu matematik bağlantıları hakkında konuşmak
önemlidir. Ebeveynler, çocukların okulda öğrendikleri matematik ve günlük yaşamlarını
birleştirmelerine yardımcı olabilir. Bir ebeveyn olarak, çocuklarınızla günlük yaşamınızda
matematiği nasıl kullandığınız hakkında konuşabilirsiniz. Ayrıca aile üyelerine ve
arkadaşlarına günlük yaşamlarında matematiği nasıl kullandıklarını sorabilirsiniz. Çocuklar
her gün matematiğin nasıl kullanılabileceğini duyduklarında, matematiği önemli ve değerli
olarak görme olasılıkları daha yüksek olacaktır. (Bowman, v.d 2001).
İnsanın zihnindeki yapıları birbirine bağlayan bağlantıların adı "matematik" olarak
bilinmese de bu bağıntıların herkes tarafından yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Hayatında hiç okula gitmeyen herkes 4 kişi için hazırlanan bir sofraya oturmak için 4
sandalyeye ihtiyaç olduğunu ya da kapının önünde 10 ayakkabı gördüğünde içerde 5 kişinin
bulunabileceğini bilir. Hughes, sayıların küçük olması koşuluyla üç yaşındaki çocukların bile
basit problemlerde toplama ve çıkarma işlemleri yapabildiklerine dikkat çekmiştir (Hughes,
1991) .
Matematik günlük yaşamın her alanında karşımıza çıkar. Akşam yemeği için alışverişe
çıkmaktan alışverişi sonlandırmaya, yemek hazırlamak için gerekli malzeme miktarlarına
karar vermekten pişirme süresini belirlemeye, dışarıda yemek yerken menü fiyatlarını kontrol
etmekten kalori hesaplamaya, iş yerinizin kar hesabı için gelir gider hesaplamaya, gün içinde
yapılacaklar için süre ayarlamaya, tatil planı yaparken bütçenizi, tatil sürenizi ve tatil ayını
planlamaya kadar yaşamın her anında matematiğe ihtiyaç duyduğumuz aşikârdır.

Öte yandan matematik öğrenmek beyniniz için de iyidir. Tanya Evans tarafından
yapılan araştırma, matematiği bilen çocukların belirli beyin bölgelerini daha güvenilir bir
şekilde toplayabildiğini ve bu bölgelerde matematikte daha kötü performans gösterenlerden
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daha fazla gri madde hacmine sahip olduğunu göstermektedir. Yüksek performans gösteren
çocuklarda yüksek matematik becerilerine katılan beyin bölgeleri, görsel dikkat ve karar
verme sürecini içeren çeşitli bilişsel görevlerle ilişkilendirilmiştir. Korelasyon nedensellik
anlamına gelmese de, bu çalışma matematiği kullanmamıza yardımcı olan aynı beyin
bölgelerinin karar verme ve dikkat süreçlerinde yer aldığını göstermektedir (Chen vd., 2018).

8.3. Erken Çocukluk Döneminde Matematik Becerilerinin Önemi
Çocukların günlük hayatlarında matematiksel kavramları sürekli kullanarak yaşamda
önemli yeri olan matematik deneyimleri edinirler. Formal olarak sayıları kullanmadan önce
günlük yaşamlarındaki deneyimler sayesinde sayılara yönelik farkındalık kazanırlar. Örneğin;
çocuklar birinci, ikinci veya üçüncünün ne anlama geldiğini konuşmadan önce olayların
sıralamasının farkında varırlar. İki ya da üç yaşındaki çocuklar “iki” ve “üç” sözcüğünü
bilmeseler bile, bir bloğun üstüne bir tane daha eklendiğinde iki olacağını, bir tane daha
eklendiğinde üç olacağını bilirler. Nesneleri yukarı kaldırdıklarında ağır ya da hafif
olduklarını deneyimleyebilirler. Bu nedenle çocuklar ölçüm hakkında herhangi bir fikir
edinmeden önce kişi, hayvan ve oyuncakların büyüklüklerindeki farklılıkları söyleyebilirler.
Sayı kavramlarını öğrenmeden önce de “bir, birçok, birkaç ve pek çok” kavramları arasındaki
farkı anlayabilirler (Mayesky, 2002).

Matematik: Bütünün bir parçası
Matematik becerileri, çocukların ilk yıllarda geliştirdikleri, dil becerileri, fiziksel
beceriler ve sosyal beceriler dahil olmak üzere daha geniş beceriler alanının sadece bir
parçasıdır. Bu beceri alanlarının her biri diğerlerine bağlıdır ve onları etkiler. 19 aylık Burcu
blokları üst üste koyuyordu. Birbirinin üzerine iki kare blok, daha sonra bunların üzerine bir
üçgen blok koydu. Üçgen şeklindeki bloğun tepesine daha fazla blok koyarsa dengede
olmayacağını keşfetti. Babasına bakıp ve ona yaptığı kulenin tepesinden düşecek bloğu
göstererek “Baba, bunu yapabilmem için yardıma ihtiyacım var.” Der gibi babasına baktı.
Babası kare blok verdi, üstüne onu koydu. Daha sonra da babasına yaptığı kuleyi
göstermeden önce kulesine iki blok daha ekledi: “Dada, Ook! Aaa!” diyerek bozulmayan
kulesini gösterdi. Bu sıradan doğal etkileşimi gösteren örnekte, Burcu’nun gelişiminin tüm
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alanlarının birlikte nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Bu örnekte fiziksel gelişim yeteneği,
blokları manipüle etmesine ve bir kule yapma planını yürütmek için düşünme becerilerini
kullanmasına izin verdiğini gösterirken; babasından yardım isterken dil ve sosyal becerilerini
kullanmıştır. Burcu’nun etkili iletişimi, babasının ona ihtiyacı olan yardımları yanıtlamasını
ve sağlamasına neden olmuştur. Bu karşılıklı etkileşim daha sonra, Burcu’nun kuleyi daha
yüksek hale getirmek için problemini nasıl çözeceğini öğrenirken düşünme becerilerini
geliştirmiştir. (Bowman, v.d 2001).
Çocuklar matematiği kullanma konusunda doğal bir yeteneğe sahip olmalarına rağmen
yapılan araştırmalar, matematik başarısı düşük çocuklarda problem çözme, miktar, sayma
ilkesi ve sayı bilgisi ile ilgili farklılıkların okula başladıkları zamanda ortaya çıktığını
göstermiştir. Bu farklılıklar erken çocukluk döneminde ortadan kaldırılmadığında daha kalıcı
olabilir ve düzeltilmesi güçleşir. Bu bağlamda erken çocukluk dönenimde matematik
başarısını arttırmak için sistemli ve ihtiyaçlara duyarlı programlara gereksinim vardır. Bu
dönemde çocukların matematik eğitimlerini tesadüflere bırakmak yerine matematiğin
felsefesine uygun, matematik düşünme biçimini, bilgisini ve temel becerileri içeren
programlara ihtiyaç vardır. Bu programlar erken yaşlarda ortaya çıkabilecek olumsuz farkları
ortadan kaldıracağı gibi matematik hakkında çocuklarda korku ya da kaygı değil heyecan
verici, yaratıcı, eğlendiren ve meraklandıran bir algı oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Erken çocukluk eğitiminde öğretilen matematik becerileri, çocukların ilkokul ve
sonrasındaki eğitim kademelerinde başarılı olmaları için gereken temeli sağlamak üzere
kurulmuştur. Eğitimciler, erken çocukluk döneminde uyguladıkları etkinlikleri daha sonraki
eğitim kademelerinde kullanılan ileri matematiğe dönüştüren temel beceriler üzerine
kurgulamalıdır. Çünkü çocukların okulöncesinden ilkokulun sonuna kadar edindikleri
deneyimler, gelecekteki yaşam becerilerinin temelini oluşturmakta ve onları geleceğe
hazırlamaktadır.
Daha ileri matematiksel beceriler, erken matematik becerilerinin üzerine kurulur ve
tıpkı bir evin yapılması için önemli olan temel gibi güçlü bir temele dayanır. Bu nedenle çok
küçük yaşlardan itibaren çocukların erken matematik becerilerini geliştirmeye başlamasına
yönelik etkinlikler yapmak ileri matematiksel becerilerin gelişimine yardımcı olur (Diezmann
& Yelland, 2000; Fromboluti & Rinck, 1999).

8.4. Matematik İlke ve Standartları
Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi
(National Council of Teachers of
Mathematics” NCTM ) 2000 yılında erken çocukluktan başlayarak tüm sınıf düzeyleri için
geçerli olan “Okul matematiği ilkeleri ve standartlarını (“Principles and Standarts of School
Mathematics” (PSSM) ) yayınlamıştır. (NAEYC, 2010)
Bu kapsamda altı temel ilke benimsenmiştir;
Eşitlik: Matematik eğitiminde mükemmellik aynı derecede yüksek beklentiler ve tüm
öğrenciler için güçlü destek gerektirir.
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Müfredat: Bir müfredat, faaliyetlerin toplanmasından daha fazlasıdır; tutarlı olmalı,
önemli matematiğe odaklanmalı ve notlar arasında iyi ifade edilmelidir.
Öğretme: Etkili matematik öğretimi, öğrencilerin neyi bilmeleri ve öğrenmeleri
gerektiğini bilmeleri ve daha sonra onları iyi öğrenmeleri için onları zorlamaları ve
desteklemelerini gerektirir.
Öğrenme: Öğrenciler, matematiği anlayışlı, aktif olarak deneyimden ve önceki
bilgilerden yeni bilgiler edinerek öğrenmelidirler.
Değerlendirme: Değerlendirme, önemli matematik öğrenmesini desteklemeli ve hem
öğretmenlere hem de öğrencilere faydalı bilgiler vermelidir.
Teknoloji: Teknoloji matematik öğretmek ve öğrenmek için gereklidir; öğretilen ve
öğrencilerin öğrenmelerini geliştiren matematiği açıklar.
Bu ilkeler büyük ölçüde, 3 yaş üzerindeki çocuklar için geçerlidir. Çünkü
matematiksel öğrenmeye ilişkin bilgi tabanı, bu yaş grubu için daha güçlüdür. Bununla
birlikte, yapılan çalışmalar 3 yaşın altındaki çocukların çeşitli matematiksel keşifler ve
deneyimlerden hoşlandıklarını ve bu deneyimlerle matematiksel düşünce sistemini
geliştirmeye başladıklarını göstermektedir.( NTCM, 2000).
NTCM’nin (2000) okul matematiği standartları, anaokulundan başlayarak 12. sınıfa
kadar çocukların edinmeleri gereken matematiksel anlayışı, bilgiyi ve becerileri
tanımlamaktadır. Matematik müfredatı süreç standartları ve içerik standartları olmak üzere iki
tür standarttan oluşmaktadır. Sürece yönelik standartlar düşünceye yönelik standartlardır ve
matematiksel sonuç çıkartma üzerinde yoğunlaşırken, içerik standartları matematiksel
konuları içermektedir. Düşünceye yönelik süreç standartlarında çocukların bilgiyi
öğrenmesi ve bunu yaşamlarında kullanmaları için gerekli olan “problem çözme, akıl yürütme
ve ispat, iletişim, ilişkiler (bağlantılar) ve gösterim (temsil etme) olmak üzere beş standart
bulunmaktadır.
Problem çözme, matematiğin diğer bütün alanlarını anlayabilmenin anahtarıdır. Akıl
yürütme ve ispat, matematiksel kestirimler yapmayı ve incelemeyi, matematiksel tartışmaları
ve ispatları geliştirmeyi ve değerlendirmeyi içerir. İletişim, çocuklarla konuşma ve onları
dinleme olarak tanımlanmaktadır. İlişkiler (bağlantılar) matematiğin çocuklar tarafından
daha kolay anlaşılmasını sağlar. Çünkü ilişkiler belli kuralların pek çok farklı şeye
uygulandığını göstermektedir. Matematik dışındaki alanları matematiğe uygulayabilme fırsatı
verir. Gösterim (temsil etme), matematiksel fikirleri organize etmek, kaydetmek,
matematiksel gösterimleri birbirine çevirmek ve matematiksel olayları modellemek için
kullanılır (NTCM, 2000).
Sayı ve işlem, cebir, geometri, ölçme, veri analizi ve olasılık konuları ise çocukların
matematik eğitimi ile öğreneceği içerik standartlarını kapsamaktadır. Sayı ve işlem,
düşünme yeteneklerinin gelişimini içerir ve sayılar arasındaki ilişkilerin nasıl çalıştığını
öğretir. Cebir, örüntü, ilişki ve işlevleri anlamak, sembolleri kullanarak matematiksel
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durumları analiz etmek olarak ifade edilir. Örüntüler, nesnelerin tekrarı ve sonuca ulaşırken
bunlar arasındaki ilişkileri birleştirebilmedir. Geometri, matematiğin, şekil, uzay, yön/konum
ve hareket içeren alanlarını kapsamakta ve içinde yaşadığımız fiziksel dünyayı
sınıflayabilmemize yardımcı olmaktadır. Ölçme, nesnelerin uzunluklarının, yüksekliklerinin
ve ağırlıklarının farklı birimler kullanılarak değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Veri
analizi ve olasılık, sorular oluşturmak ve bu soruları cevaplamak için veri toplamak, verileri
düzenlemek ve resimlemek olarak açıklanır.

NTCM’nin beş içerik standardı her biri sınıf düzeylerine göre düzenlenmiş özel
beklentileri içermektedir. Beş süreç standardı ise, düşünmeye yönelik standartlardır ve
öğrencilerin içerik bilgisini kullanmaları; bilgiyi öğrenirken başarıda öğretmenin oynadığı
rolünü açıklamaktadır.
NCTM okul öncesi döneme ait standartları desteklemek amacıyla NAEYC (National
Association for the Education of Young Children- Küçük Çocukların Eğitimi Ulusal Birliği)
ile “Okul Öncesi Matematik: İyi Başlangıçları Desteklemek” isimli bildiri yayınlamıştır.
Bildiride 3-6 yaş çocukların nitelikli matematik eğitimi almalarına yönelik şu öneriler yer
almaktadır:
1. Çocukların matematiğe olan ilgileri desteklenmelidir.
2. Çocukların ailevi, kültürel ve toplumsal geçmişlerini içeren deneyimleri,
öğrenmeye ilişkin bireysel yaklaşımları ve formal olmayan bilgileri
kullanılmalıdır.
3. Matematik müfredatı bilişsel, dilsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarına
dayandırılmalıdır.
4. Çocukların problem çözme ve mukayese etme süreçlerini geliştiren müfredatlar ve
uygulamalar kullanılmalıdır.
5. Müfredatın matematiksel düşüncelerin sıraları ve birbiriyle ilişkileri tutarlı
olmalıdır.
6. Çocuklar matematiksel düşünceler ile ayrıntılı ve sürdürülebilir bir etkileşim
içinde olmalıdır.
7. Matematik başka etkinlikler ile başka etkinlikler da matematik ile
bütünleştirilmelidir.
8. Çocuklara matematik düşüncelerini keşfedebilecekleri, onları meşgul edecek bir
oyun ortamı için yeterli zaman, materyal ve öğretmen desteği verilmelidir.
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9. Uygun deneyim ve öğretim yöntemleri ile matematik dili, kavram ve yöntemleri
tanıtılmalıdır.
10. Çocukların matematik bilgisi, becerisi ve stratejileri değerlendirilerek öğrenmeleri
desteklenmelidir.
Okul öncesi öğretmenlerinin bu ilke ve standartları göz önüne alarak matematik
eğitimini planlamaları ve yürütmeleri çocuklarda matematiksel düşüncenin gelişimi açısından
önemlidir. Çocukların günlük yaşamı anlamlandırırken, karşıladıkları problemlere ilişkin
çözümleri üretirken, olaylar arasında ilişkilendirmeler yaparken, kendisi ve çevresi ile ilgili
sorulara yanıt ararken, farklı disiplinler arasındaki bilgileri birbiri ile ilişkilendirirken
bilimsel bir yaklaşımı öğrenip benimsemelerine katkı sağlayacaktır.
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Uygulamalar

Matematikle ilgili kariyeri olan birinin hayatını ve başarılarını araştırın. Bu kişinin
yaşam öyküsünden çıkarımlarda bulunun ve çıkarımlarınızı çevrenizdekilerle paylaşın.
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Uygulama Soruları
1. Erken çocukluk döneminde matematik eğitimi neden gereklidir?
2. Çocuklara günlük yaşamda matematiğin gerekliliği nasıl anlatılır?
3. Matematik eğitimi verirken hangi ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekir?
4. Matematik eğitiminde süreç standartları nelerdir? Açıklayınız.
5. Matematik eğitiminde içerik standartları nelerdir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Matematiğin bir sanat, evrensel dil ya da icat olduğunu vurgulayan araştırmalar erken
çocukluk döneminin matematik eğitimi açısından kritik role sahip olduğuna da dikkat
çekerler. Çocuğun bütün gelişim alanlarında kritik dönem olarak bilinen okul öncesi dönemde
kazanılan matematik kavramları sonraki yıllarda matematik başarısını etkileyebilecek
güçtedir.
Çocukların erken yaşlarda matematikte doğru ilerlemeleri ve matematiğe karşı olumlu
tutum geliştirebilmeleri için okul öncesi öğretmenlerine önemli görevler düşer. Erken
çocukluk döneminden itibaren matematikten etkin şekilde faydalanabilmek için öğretmenlerin
sahip olması gereken birtakım bilgiler vardır. Okul öncesi öğretmenlerinin matematiği doğru
şekilde anlayıp benimsemeleri, bu dönemde çocukların sahip olmaları gereken matematik
becerileri ve kavramları ile matematik eğitiminin nasıl yapılacağını bilmeleri, çocukların
matematik becerilerini destekleyecek programları tanımaları ve matematik etkinlikleri
planlarken gerekli ilkeleri göz önünde bulundurarak planlama ve uygulamalar yapmaları
gerekir.
Çocuklar matematiği kullanma konusunda doğal bir yeteneğe sahip olmalarına rağmen
yapılan araştırmalar, matematik başarısı düşük çocuklarda problem çözme, miktar, sayma
ilkesi ve sayı bilgisi ile ilgili farklılıkların okula başladıkları zamanda ortaya çıktıklarını
göstermiştir. Bu farklılıklar erken çocukluk döneminde ortadan kaldırılmadığında daha kalıcı
olabilir ve düzeltilmesi güçleşir. Bu bağlamda erken çocukluk dönenimde matematik
başarısını arttırmak için sistemli ve ihtiyaçlara duyarlı programlara gereksinim vardır.
NTCM’nin okul matematiği standartları, anaokulundan başlayarak 12. sınıfa kadar
çocukların edinmeleri gereken matematiksel anlayışı, bilgiyi ve becerileri tanımlamaktadır.
Matematik müfredatı süreç standartları ve içerik standartları olmak üzere iki tür standarttan
oluşmaktadır. Sürece yönelik standartlar “problem çözme, akıl yürütme ve ispat, iletişim,
ilişkiler (bağlantılar) ve gösterim (temsil etme) olmak üzere beş tanedir. Sayı ve işlem, cebir,
geometri, ölçme, veri analizi ve olasılık konuları ise çocukların matematik eğitimi ile
öğreneceği içerik standartlarını kapsamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Bir okul öncesi öğretmeni çocukları bir problem durumla karşı karşıya bırakmıştır.
Daha sonra çocuklara “Nasıl çözdüğünüzü sınıftakilere anlatın. Problem hakkında farklı
fikirleri olanlar oldu mu? Şeklinde soru sorması öğretmenin hangi matematik standardını ele
aldığına örnektir?
A. Temsil etme
B. Bağlantı
C. Akıl yürütme ve ispat
D. İletişim
E. Problem Çözme

2) Aşağıdakilerden hangisi NCTM ve NAEYC’nin “Okul Öncesi Matematik: İyi
Başlangıçları Desteklemek” isimli ortak bildirisinde yer alan ilkelerden değildir?
A. Çocukların matematiğe olan ilgileri desteklenmelidir.
B. Matematik
karıştırılmamalıdır.

başka

etkinlikler

ile

başka

etkinlikler

da

matematik

ile

C. Müfredatın matematiksel düşüncelerin sıraları ve birbiriyle ilişkileri tutarlı
olmalıdır.
D. Çocuklar matematiksel düşünceler ile ayrıntılı bir etkileşim içinde olmalıdır.
E. Matematik dili, kavram ve yöntemleri tanıtılmalıdır.

3) Aşağıdakilerin hangisi matematiğin süreç standartlarındandır?
A. Sayılar ve işlemler
B. Problem çözme
C. Veri analizi ve olasılık
D. Ölçme
E. Cebir

4) Matematiksel fikirler arasındaki bağlantıları fark etmeyi ve matematik dışındaki
alanlara matematiği uygulayabilmeyi içeren matematik standardı aşağıdakilerden hangisidir?
A. İlişkilendirme
B. Akıl yürütme ve ispat
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C. Cebir
D. İletişim
E. Temsil etme
5)Aşağıdakilerden
katkılarından değildir?

hangisi

erken

çocuklukta

matematik

eğitiminin

çocuğa

A. Problem çözme
B. İlişki kurma
C. Rekabetçi tutum
D. Akıl yürütme
E. Çıkarımlarda bulunma

6)Aşağıdakilerden hangisi iyi bir okul öncesi öğretmeninin matematik eğitimi
sırasında yapmaması gerekenlerden birisidir?
A. Matematik etkinliklerinde farklı problemleri kendisi çözüm bulmalıdır.
B. Matematikle ilgili kavramları doğru kullanmalıdır.
C. Çocuklara oynayarak keşfetme fırsatı vermelidir.
D. Çocuğun gelşim özelliklerini dikkate almalıdır.
E. Zengin uyarıcıların olduğu bi ortam hazırlamaldır.

7) NCTM’nin 2000 yılında erken çocukluktan başlayarak tüm sınıf düzeyleri için
geçerli olan Okul matematiği ilkelerinden değildir?
A. Eşitlik ilkesi
B. Müfredat ilkesi
C. Öğretme ilkesi
D. Değerlendirme ilkesi
E. Materyal ilkesi

8) 8) Aşağıdaki içerik standartlarından hangisi matematiğin, şekil, uzay, yön/konum
ve hareket içeren alanlarını kapsamaktadır?
A. Sayı ve işlem
B. Geometri
C. Cebir
D. Ölçme
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E. Veri analizi ve olasılık

9) Çocuklar matematiksel düşünce sistemini kaç yaşından itibaren geliştirmeye
başlarlar?
A. 2 Yaş
B. 3 Yaş
C. 4 Yaş
D. 5 Yaş
E. 6 Yaş

10) Evde ve/veya okulda yapılan mutfak etkinlikleri
standartlarından en çok hangisini desteklemeye yöneliktir?

matematiğin içerik

A. Sayı ve işlem
B. Geometri
C. Cebir
D. Ölçme
E. Veri analizi ve olasılık

Cevaplar
1)D
2)B
3)B
4)A
5)C
6) A
7) E
8) B
9) B
10) D
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9. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MATEMATİKSEL
KAVRAMLARIN GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Çocuklar Matematiği Nasıl Öğrenir?
9.2. Çocukların Yaşlarına Göre Matematiksel Kavram Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Erken çocukluk döneminde çocuklar matematiği nasıl öğrenir?
2. Çocukların yaşlarına göre matematiksel kavram gelişimleri nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Çocuklar Matematiği Nasıl Çocukların matematiği nasıl Okuma,
araştırma,
Öğrenirler?
öğrendiğini fark eder.
sorgulama, gözlem
Çocukların Yaşlarına Göre Farklı
yaş
grubundaki Okuma,
araştırma,
Matematiksel
Kavram çocuklarda kavram gelişimi sorgulama, gözlem
Gelişimi
sürecini bilir.

191

Anahtar Kavramlar

Kavram gelişimi
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Giriş
Sürekli değişen ve gelişen bir dünyada çocukların yaşamalarını sürdürebilmeleri için
erken dönemde matematiğe ilişkin temel kavram ve becerileri edinmeleri gerekir. Fiziksel ve
zihinsel olarak gelişen çocukların kavram gelişimlerinde de ilerleme söz konusudur. Büyüme
ve gelişmede olduğu gibi zamanla aşamalı olarak gelişen matematik kavram ve becerilerinin
edinimini bilmek önemlidir. Çünkü matematik çocukların dünyayı anlamlandırmasını ve
problemleri çözmesinde kullandığı etkinli bir yoldur. Bu kavram ve becerilerin hangi
süreçlerle kazanıldığını bilinmesi, etkili matematik programlarının geliştirilmesi ve
uygulanması için ön koşul niteliğindedir (Jackman, 2005). Bu bağlamda bu bölümde
çocukların matematiği nasıl deneyimlediklerine ve erken çocukluk döneminde farklı yaş
gruplarındaki çocukların matematiksel kavramları edinme süreçlerine ilişkin bilgiler
sunulmuştur.

9.1. Çocuklar Matematiği Nasıl Öğrenir?
Matematik, karmaşık bilgi yığını değil, aksine birbiriyle ilişkili basitten karmaşığa
sıralanan anlamlı bir bütündür. Çocuklar eğlence, oyun ve keşfetme yolu ile matematiği daha
kalıcı şekilde öğrenirler. Farklı çözümler deneyerek problemlerini çözebilirler.
Düşündüklerini açıklarken resim, kelime ve grafik kullanarak matematik dilini kullanma
yeteneklerini geliştirebilirler (Akman, 2002).
“3 yaşındaki çocuk sınıfta uzun bir blok taşıyordu. Ahh, ahh diye ses çıkarıyordu.
Vücut dili (eğik şekilde) bloğun ağır olduğunu gösteriyordu. Öğretmene doğru yaklaşırken
öğretmen, “O ağır değil mi?” diye sordu, çocuk yürümeye devam etti ve tekrarladı “Evet,
ağır, ağır, ağır”, yavaş yavaş blokla yükselen ve alçalan vücut hareketleri ile yürümeye
devam etti.”
Yukarıdaki örnekte öğretmenin sözel dil kullanarak ağır sözcüğünü tanıtmadaki
zamanlama ile çocuğun sözsüz eylemine eşlik eden sözel dili eklemesindeki hız önemlidir.
Dil daha sonra çocuğun farklı eylemleri (farklı ağırlıklardaki deneyim) ile pekiştirilecektir.
Öğretmenin sorduğu soru, ölçme becerisinin sezgisel bilgiden bilinçli bilgiye nasıl geliştiğine
dikkat çekmektedir. Burada öğrenme süreci ile matematik içeriği ayrılmaz haldedir. 3
yaşındaki çocuk her ne kadar ağır sözcüğünü eylemi ile hızlı şekilde birleştirmiş olsa da,
farklı ağırlıktaki iki nesnenin ağırlığını karşılaştırma konusunda konuşması mümkün
olmayacaktır. Çünkü çocukların karşılaştırmalı ağırlık konuşmaları yapabilmesi için farklı
materyallerle daha çok sayıda deneyime ihtiyacı vardır (Akman, 2002).
Çocuklar, matematik ve dili de benzer bir şekilde öğrenirler. Bebeklikten itibaren dil
ve okuryazarlık becerileri birbirine bağlı olarak süreç içinde zamanla gelişir. Çocuklar,
sözcüklerini, dilbilgisi anlayışlarını ve daha uzun, daha karmaşık cümleler kullanma
yeteneklerini geliştirerek fikirlerini sözcüklerle nasıl ifade edeceklerini öğrenirler. Çocuklar,
ilk başta temel matematik sözlüğünü öğrendikten sonra, çevrelerinde matematiği nasıl
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tanıyacaklarını ve zamanla ölçme, geometri ve muhakeme içeren daha karmaşık matematik
kavramlarını nasıl ifade edeceklerini öğrenmeye başlarlar. Matematik birikerek çoğalan bir
çalışma alanıdır; sonraki öğrenmeler önceki öğrenmelere bağlı kalarak; üstüne inşa edilir.
Çocukların doğumla başlayan matematik ile ilgili bu deneyimleri çevrelerinde edindikleri
deneyimlerle zenginleşmekte ve birikerek çoğalmaktadır (Bredekamp, 2015; Umay, 1996).
Bununla birlikte çocuklar, deneyimledikleri temel matematik kavramlarını temsil eden
sözcükleri öğrenmek için yetişkinlerle etkileşime girerler. Ebeveynler ve diğer yetişkinler bu
gelişimsel desteği günlük rutinlerine dahil edebilirler. Örneğin, kuleler inşa ederken veya
küçük çocuklara kitap okurken, ebeveynler farklı boyut ve şekillere dikkat çekebilir ve bunları
belirten sözcükleri kullanabilirler. Bebekler ve daha büyük çocuklar için ebeveynler,
çocukları çamaşır sepetindeki öğeleri saymaya veya sıralamaya teşvik ederek, çamaşır
yıkama gibi yapılan düzenli etkinlikleri bir eğitim aracı olarak kullanabilirler. Yemek
masasını hazırlamak, hazırlarken yemek masasında kaç kaşık gerektiğini sormak çocukları
matematiksel olarak düşünmeye teşvik etmenin başka bir yoludur (Harris ve Peterson 2017).
Çocuklar günlük rutinleri ve etkinlikleri boyunca erken matematik becerilerini
kullanırlar. Bu beceriler okula hazır olmak için önemlidir. Ancak erken matematik, oyun
süresi boyunca hesap makinesini çıkarmak anlamına gelmez. Okula başlamadan önce bile,
çoğu çocuk günlük etkileşimler yoluyla toplama ve çıkarma anlayışı geliştirir. Örneğin,
Thomas'ın iki arabası var; Joseph bir tanesini istiyor. Thomas bir tanesini paylaştığında, bir
arabası kaldığını görüyor (Bowman, Donovan ve Burns, 2001). Diğer matematik becerileri,
çocuğunuzla paylaştığınız günlük rutinler aracılığıyla verilir; örneğin yukarı ya da aşağı
inerken adımları sayın. Bu gibi etkinlikler, çocuklar okula başladığında matematik
becerilerinin gelişimine katkı sağlar.
Çocukların kavram kazanımlarında etkili olan öğrenme deneyimleri şöyle sıralanabilir
(Charlesworth, 2005; Mayesky, 2002):
Doğal Deneyimler, Günlük etkinlikler ile ilgili olan doğal deneyimler, çocuklar
tarafından başlatılan etkinliklerdir. Eylem ve seçeneklerin kontrolü çocuktadır. Çocuklar için
duyusal motor döneminde başlıca öğrenme yollarındandır. Çocuğun öğrenme çevresinde duyu
organlarını etkin olarak kullanacağı ve ilgi çekici uyaranların olduğu bir ortam hazırlamak
gerekir. Ayrıca yetişkinin çocuğun tepkileri karşısında geri bildirimlerde bulunması önemlidir
(örneğin; sözel açıklamalar ve beden dili ile teşvik etmek gibi).
İnformal Deneyimler (Biçimsel Olmayan Deneyimler); Çocuk doğal deneyimle
ilgilenirken yetişkin tarafından başlatılan etkinlerdir. Bu deneyimlerin ne zaman ortaya
çıkacağı belli olmadığı için planlı değildir. Örneğin sofrada iki köfte ve üç köftenin yer aldığı
tabak vardır. Çocuk çok olan tabağı alır. Anne çocuğuna “çok acıktığın için daha fazla köfte
olan tabağı aldın” şeklinde açıklama yapması informal öğrenme deneyimine örnektir. Bu
öğrenme deneyimleri, çocuk yardıma ihtiyaç duyduğunda, bir ipucu ya da cesaretlendirmek
gerektiğinde ya da yetişkine göre pekiştirilmesi gereken kavramlar olduğunda ortaya çıkabilir.
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Yapılandırılmış Deneyimler; Yetişkinler tarafından önceden planlanan etkinliklerdir.
Belirli bir zamanda bireysel, büyük veya küçük grup etkinlikleri şeklinde planlanabilir.
Örneğin; öğretmenin blok merkezinde ortaya birkaç kutu koyması ve çocuklardan her kutuya
bir şekil grubunu koymalarını istemesi.

9.2.Çocukların Yaşlarına Göre Matematiksel Kavram Gelişimi
Kavramların gelişmesi bebeklik döneminde başlar. Bu dönemde bebekler çevrelerini
duyu organları ile kurduğu etkileşimler sonucu tanımaya başlar. Merak duygusu ile
çevresindeki nesnelere bakarak, tadarak, koklayarak, dokunarak duyarak ve koklayarak
çevresindeki her şeyi bilmek ve tanımak isterler. Böylece bebeklik döneminden başlayarak
büyüklük, ağırlık, şekil, zaman kavramlarına ilişkin algılar oluştururlar (Charlesworth& Lind,
2003).
Bir yaş civarında neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenirler. İhtiyaçları olduğunda (altını
ıslattığında, karnı acıktığında) ağlar ve ağlama ile ihtiyaçlarının giderilmesi arasında ilişki
kurar. Nesneleri yere attığında ses çıkardığını fark eder ve bunu diğer nesneler üzerinde de
denemeye başlar. Bebeklikte nesne devamlılığının kazanılmaya başlaması kavram
gelişiminde, dolayısıyla matematiksel kavramların kazanılmasında önemli bir aşamayı
oluşturmakta; aynı zamanda bu dönemde neden-sonuç ilişkilerinin temel olarak başladığı da
görülmektedir. Uyku, yemek ve dinlenme saatleri süreklilik gösterdiğinde zaman algısı
oluşmaya başlar. Bu dönemde emeklemeye, ayakta durmaya ve yürümeye başladıklarına
kendi başına keşif yapmaya başladığı için deneyimleri zenginleşir. Bir- iki yaş civarında
nesneler ile etkileşimi artar, kum ve su ile oyunlar oynadıkça ağır, hafif ve ölçme ile ilgili
becerilerine temel oluşturur. İki yaşın sonuna doğru anlamını bilmeden sayıları kullanmaya ve
birebir eşleme yapmaya başlarlar (Buldu, 2019).
İki-üç yaşlarında temsili düşünme gelişmektedir. Çocuklar düşüncelerini anlatmak için
dil, resim ve nesneleri kullanabileceğini fark ederler. Bu dönemde temsili düşünme
matematiksel düşüncenin gelişiminde etkili olduğu için son derece önemlidir. Örneğin 4
sayısının IIII çizgiyi simgelemesi, + işaretinin toplama işlemi, - işaretinin çıkarma işlemini, =
işaretinin de eşittir kavramını temsil etmesi gibi (Buldu, 2019).
Üç-dört yaşlarında çocukların yeni keşifleri devam ettikçe veri toplam ve düzenleme
ile ilgili temel kavramları da kullanmaya başlarlar. Sayma, gözlem, kaydetme ve düzenleme
becerilerini kullanarak çevrelerini keşfetmeye devam ederler. Nesneleri sınıflandırma, çeşitli
özelliklerine göre gruplandırma, karşılaşılan problemleri mantık yürüterek çözme ve
ayrıştırma gibi etkinlikler sonraki yıllardaki matematik becerilerine temel oluşturacaktır. Bu
yaşlarda büyük-küçük, uzun-kısa, ağır-hafif, hızlı-yavaş gibi kavramları bilirler. Birkaç
parçalı yapbozu bir araya getirebilir, “üzerinde, altından, yanında, içinde, dışında, arasında,
yakınında gibi uzamsal algıyı temsil eden kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri
keşfederler.
Dört-beş yaşlarındaki çocuklar sayı saydığında en son saydığı sayının kendisinden
önceki sayıları kapsadığını anlarlar. Örneğin; 5 sayısının, 1,2,3,4 sayılarını kapsadığını
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bilirler. Örüntüleri daha iyi anlamaya başlarlar. Bu dönemde üç tür örüntüleme yeteneği
görülür. “Tekrarlı örüntü”de önceki yıllara göre örüntü daha fazla öğe içerebilir. Örneğin;
Önceki yıllarda sadece iki rengi (kırmızı-mavi, kırmızı-mavi) sıralayabilirken, üç hatta dört
renkli bir örüntü oluşturabilir. Bir diğer örüntü türü “artarak büyüyen örüntü”dür (örneğin;
1,2,3,4 veya 2,4,6,8 gibi). Bu örüntüde nesneler belli bir kural kullanılarak gruplandırılır ve
sayı ana öğedir. Gruplar arasındaki ilişki matematiksel kurallarla belirlenir. “Bağıntı
örüntüsü” bir diğer örüntü türüdür. Bu örüntü türünde iki sayı bir tür fonksiyon kullanılarak
ilişkilendirilir. Örneğin, 12 tane pastel boya ile 1,4,8,2,3,12 şeklinde bir örüntü oluşturulabilir.
Ancak bu örüntü türü genelde 7-8 yaşlarına kadar tam olarak gelişmez.
Beş yaşlarında “önce, sonra, ikinci olarak ve en son” gibi kavramların geliştiği
görülür. Yol ve yönleri tarif etmek için gerekli konumsal kavramları kullanırlar. Beş yaşın
sonlarında standart olmayan birimleri kullanarak uzunluk ve alan ölçmeyle ilgili işlemleri
yaparlar. Örneğin, öğretmeninin masasına kaç adımla ulaşabileceğini söyleyebilir, iki nesneyi
üst üste koyarak alanlarını karşılaştırabilirler.
Beş-altı yaşlarında 1-20 arasındaki sayıları anlamlarını bilerek sayarlar, 1-10 arası
rakamları tanır ve isimlendirirler. Nesneleri özelliklerine göre sıralayabilirler. Yarım ve
bütünü bilirler. Nesneleri ikişerli üçerli gruplara ayırabilirler. 5 sayısı içinde toplama çıkarma
işlemi yapabilirler. Altı yaşından itibaren sayı setlerini birleştirme ve ayırma becerisine hazır
hale gelirler. Örneğin 4 tane beyaz ve 2 tane mavi boncuğu olan çocuk onları bir araya
getirdiğinde 5 tane boncuğu olduğunu fark eder (birleştirme) veya 6 tane boncuğu olan çocuk
onları biri 5 boncuktan diğeri 1 boncuktan oluşan iki gruba veya, 3’er boncuktan oluşan iki
gruba ayırabilir (ayrıştırma). Bu yaşlarda ölçme kavramı da önceki yıllara göre gelişmiştir.
Standart olmayan ölçme birimleri çeşitlenmiştir. Önceki dönemlerden farklı olarak veri
toplama, analiz etme ve sunmada grafikler kullanılabilmektedir (Buldu, 2019).
Şekil 1, çocuklarda doğumdan 5 yaşına kadar öğrendikleri bazı tipik matematik
kavramlarının ilerlemesini göstermektedir.
Şekil 1. Çocukta Zaman İçinde Erken Matematik Becerilerinin Gelişimi
Yaş

Beceriler

 Bebekler

Küçük nesne gruplarını ayırt ederler (2 nesneli
olana karşı üç nesneli olanı)

 Yürümeye yeni başlayan çocuklar

Küçük
miktarları
etiketlerken
sayı
sözcüklerini kullanır (örneğin 1 kedi, 2 tavşan
gibi)

 2-3 yaş

Nesnelere dokunarak veya işaret ederek sayar

 3-4 yaş

Küçük nesne gruplarının sayısını hızlıca
saymadan bilir. (örneğin 1.2.3 top gibi)

 4-5 yaş

Küçük miktarlarla ekleme ve çıkarma
yapmaya başlar (örneğin 1-2 oyuncağı
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eklemek,çıkarmak gibi)

Sayıların ve kavramların fonksiyonlarının ötesinde, matematiğin temelleri üzerine inşa
edilmiş zengin, sürekli gelişen bir dünyada bulunmanın ve çocukları bu dünyanın içine
sokmanın anahtarı ise güçlü bir müfredat ve eğitimcilerin kullandıkları öğretme
yöntemleridir. Çocukların bu beceri ve kavramları öğrenirken, kavram gelişiminin somut
düşünceden soyut düşünceye doğru yol izlediği göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuklar
öncelikle yaşamdan elde ettikleri bilgilerin benzer-farklı yönlerini algılarlar. Daha sonra
benzerliklerden genellemeler yaparak kavram oluştururlar. Sonraki aşamada edindiği
deneyimler sonucunda algıladıklarına uygun şekilde ölçütler seçerek ve uygulayarak kavramı
ayrıştırırlar. Bu süreç içerisinde çocuklar tanıma, adlandırma, eşleştirme, sıraya dizme,
gruplandırma ve ayırt etme aşamalarını izleyerek kavram öğrenimi sürecini gerçekleştirirler.
Kavramları tanıma, adlandırma, eşleştirme, sıralama, gruplama ve ayırt etme aşamaları şu
şekilde ifade edilebilir ( NAEYC, 2002):
•

Tanıma: Çocuklar ilk önce şekilleri tanır. Çocuğa bana bir kalem göster denildiğinde
kalemi göstermesi gibi.

•

Adlandırma: Çocuklara bir şekil gösterildiği zaman adını söyler. Örneğin kare şekli
gösterildiği zaman “kare” demesi gibi.

•

Eşleştirme: Çocuğa gösterilen şeklin benzerini bulmasıdır. Örneğin çocuğa 5 sayı
sembolü ile üzerinde 5 tane elma olan resmin eşit sayıda olduğunu bilmesi gibi.

•

Sıraya Dizme: Çocuklar nesneleri büyüklük, şekil, renk vb. özelliklerine göre
sıralamaya başlarlar. Örneğin kalemleri uzundan kısaya sıralayabilir.

•

Gruplama: Çocuklar nesneleri renk, biçim, boyut ve şekillerine göre gruplayabilirler.

•

Ayırt Etme: Çocuklar benzer nesneleri farklı olan özellikleriyle ayırt etmeye başlar.
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Uygulamalar

Farklı yaş gruplarındaki çocukların matematiksel kavram gelişimleri ile ilgili bir
kontrol listesi hazırlayın. Üç farklı yaş grubunda çocuk belirleyin ve bu çocuklarla matematik
etkinlikleri yapın. Etkinlik sırasındaki gözlem sonuçlarını kontrol listesine kaydedin.
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Uygulama Soruları

Gözlemlediğiniz çocuklar gelişim düzeylerine uygun kavram gelişimlerine sahipler
mi? Olumlu ya da olumsuz cevabınızı lütfen gerekçeleri ile not ediniz (Örneğin gelişim
düzeylerine uygun kavram becersine sahip olma/ya da olmamalarında hangi faktörlerin etkili
olduğunu düşünüyorsunuz?).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sürekli değişen ve gelişen bir dünyada çocukların yaşamalarını sürdürebilmeleri için
erken dönemde matematiğe ilişkin temel kavram ve becerileri edinmeleri gerekir. Fiziksel ve
zihinsel olarak gelişen çocukların kavram gelişimlerinde de ilerleme söz konusudur. Büyüme
ve gelişmede olduğu gibi zamanla aşamalı olarak gelişen matematik kavram ve becerilerinin
edinimini bilmek önemlidir. Çünkü matematik çocukların dünyayı anlamlandırmasını ve
problemleri çözmesinde kullandığı etkinli bir yoldur. Bu kavram ve becerilerin hangi
süreçlerle kazanıldığını bilinmesi, etkinli matematik programlarının geliştirilmesi ve
uygulanması için ön koşul niteliğindedir.
Matematik, karmaşık bilgi yığını değil, aksine birbiriyle ilişkili basitten karmaşığa
sıralanan anlamlı bir bütündür. Çocuklar eğlence, oyun ve keşfetme yolu ile matematiği daha
kalıcı şekilde öğrenirler. Farklı çözümler deneyerek problemlerini çözebilirler.
Düşündüklerini açıklarken resim, kelime ve grafik kullanarak matematik dilini kullanma
yeteneklerini geliştirebilirler. Çocuklar, matematik ve dili de benzer bir şekilde öğrenirler.
Bebeklikten itibaren dil ve okuryazarlık becerileri birbirine bağlı olarak süreç içinde zamanla
gelişir. Çocuklar, sözcüklerini, dilbilgisi anlayışlarını ve daha uzun, daha karmaşık cümleler
kullanma yeteneklerini geliştirerek fikirlerini sözcüklerle nasıl ifade edeceklerini öğrenirler.
Çocuklar, ilk başta temel matematik sözlüğünü öğrendikten sonra, çevrelerinde matematiği
nasıl tanıyacaklarını ve zamanla ölçme, geometri ve muhakeme içeren daha karmaşık
matematik kavramlarını nasıl ifade edeceklerini öğrenmeye başlarlar (Kipping, Gard, Gilman,
& Gorman, 2012; Janzen, 2008).
Çocukların kavram kazanımlarında etkili olan öğrenme deneyimleri şöyle sıralanabilir:
Doğal Deneyimler, Günlük etkinlikler ile ilgili olan doğal deneyimler, çocuklar tarafından
başlatılan etkinliklerdir. Eylem ve seçeneklerin kontrolü çocuktadır. (örneğin; sözel
açıklamalar ve beden dili ile teşvik etmek gibi). İnformal Deneyimler (Biçimsel Olmayan
Deneyimler); Çocuk doğal deneyimle ilgilenirken yetişkin tarafından başlatılan etkinlerdir.
Bu deneyimlerin ne zaman ortaya çıkacağı belli olmadığı için planlı değildir. Örneğin sofrada
iki köfte ve üç köftenin yer aldığı tabak vardır. Çocuk çok olan tabağı alır. Anne çocuğuna
“çok acıktığın için daha fazla köfte olan tabağı aldın” şeklinde açıklama yapması informal
öğrenme deneyimine örnektir. Yapılandırılmış Deneyimler; yetişkinler tarafından önceden
planlanan etkinliklerdir. Belirli bir zamanda bireysel, büyük veya küçük grup etkinlikleri
şeklinde planlanabilir. Örneğin; öğretmenin blok merkezinde ortaya birkaç kutu koyması ve
çocuklardan her kutuya bir şekil grubunu koymalarını istemesi.
Kavramların gelişmesi bebeklik döneminde başlar. Bu dönemde bebekler çevrelerini
duyu organları ile kurduğu etkileşimler sonucu tanımaya başlar. Merak duygusu ile
çevresindeki nesnelere bakarak, tadarak, koklayarak, dokunarak duyarak ve koklayarak
çevresindeki her şeyi bilmek ve tanımak isterler. Böylece bebeklik döneminden başlayarak
büyüklük, ağırlık, şekil, zaman kavramlarına ilişkin algılar oluştururlar. Bir yaş civarında
neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenirler. İki-üç yaşlarında temsili düşünme gelişmektedir.
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Çocuklar düşüncelerini anlatmak için dil, resim ve nesneleri kullanabileceğini fark ederler.
Üç-dört yaşlarında sayma, gözlem, kaydetme ve düzenleme becerilerini kullanarak çevrelerini
keşfetmeye devam ederler. Nesneleri sınıflandırma, çeşitli özelliklerine göre gruplandırma,
karşılaşılan problemleri mantık yürüterek çözme ve ayrıştırma gibi etkinlikler sonraki
yıllardaki matematik becerilerine temel oluşturacaktır. Bu yaşlarda büyük-küçük, uzun-kısa,
ağır-hafif, hızlı-yavaş gibi kavramları bilirler. Birkaç parçalı yapbozu bir araya getirebilir,
“üzerinde, altından, yanında, içinde, dışında, arasında, yakınında gibi uzamsal algıyı temsil
eden kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri keşfederler. Dört-beş yaşlarındaki çocuklar sayı
saydığında en son saydığı sayının kendisinden önceki sayıları kapsadığını anlarlar. Örneğin; 5
sayısının, 1,2,3,4 sayılarını kapsadığını bilirler. Örüntüleri daha iyi anlamaya başlarlar. Bu
dönemde üç tür örüntüleme yeteneği görülür. Tekrarlı örüntü (örneğin; Önceki yıllarda sadece
iki rengi (kırmızı-mavi, kırmızı-mavi) sıralayabilirken, üç hatta dört renkli bir örüntü
oluşturabilir), artarak büyüyen örüntü (örneğin; 1,2,3,4 veya 2,4,6,8 gibi), Bağıntı örüntüsü
(Örneğin, 12 tane pastel boya ile 1,4,8,2,3,12 şeklinde bir örüntü oluşturulabilir. Ancak bu
örüntü türü genelde 7-8 yaşlarına kadar tam olarak gelişmez). Beş yaşlarında “önce, sonra,
ikinci olarak ve en son” gibi kavramların geliştiği görülür. Yol ve yönleri tarif etmek için
gerekli konumsal kavramları kullanırlar. Beş yaşın sonlarında standart olmayan birimleri
kullanarak uzunluk ve alan ölçmeyle ilgili işlemleri yaparlar. Beş-altı yaşlarında 1-20
arasındaki sayıları anlamlarını bilerek sayarlar, 1-10 arası rakamları tanır ve isimlendirirler.
Nesneleri özelliklerine göre sıralayabilirler. Yarım ve bütünü bilirler. Nesneleri ikişerli üçerli
gruplara ayırabilirler. 5 sayısı içinde toplama çıkarma işlemi yapabilirler. Altı yaşından
itibaren saye setlerini birleştirme ve ayırma becerisine hazır hale gelirler. Önceki
dönemlerden farklı olarak veri toplama, analiz etme ve sunmada grafikler
kullanılabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Çocukların matematik öğrenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Çocuklar eğlenerek matematiği daha iyi öğrenirler.
B. Çocuklar oyun ile matematiği daha iyi öğrenirler.
C. Çocuklar sözel anlatım ile matematiği daha iyi öğrenirler.
D. Çocuklar keşif ile matematiği daha iyi öğrenirler.
E. Çocuklar somut nesneler ile matematiği daha iyi öğrenirler.
2) “Çocukların kavram kazanımlarında etkili olan öğrenme deneyimlerinden olan bu
deneyimler günlük etkinlikler ile ilgilidir ve çocuklar tarafından başlatılan etkinliklerdir.
Eylem ve seçeneklerin kontrolü çocuktadır” şeklinde ifade edilen deneyim türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Doğal Deneyimler
B. İnformal Deneyimler
C. Biçimsel Olmayan Deneyimler
D. Yapılandırılmış Deneyimler
E. Soyut Deneyimler
3) “Bir okul öncesi öğretmeninin çocuklardan, 3 sayı sembolü ile üzerinde üç tane
elma olan resmin eşit sayıda olmasını bilmelerini istemesi” aşağıdaki kavram gelişimi
aşamalarından hangisine vurgu yaptığını gösterir?
A. Tanıma
B. Adlandırma
C. Eşleştirme
D. Gruplama
E. Ayırt Etme
4) Çocukların matematiksel kavram gelişimleri dikkate alındığında 5-6 yaşla iligli
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Önce, sonra, ikinci olarak ve en son gibi kavramlar gelişir.
B. Standart olmayan ölçme birimlerini kullanamazlar.
C. 1-20 arasındaki sayıları anlamlarını bilerek sayarlar.
D. Yarım ve bütünü bilirler.
E. Nesneleri ikişerli üçerli gruplara ayırabilirler.
5) Çocukların matematiksel kavram gelişimleri incelendiğinde; önceki dönemlerden
farklı olarak veri toplama, analiz etme ve sunmada grafikler kullanılabildiği yaş dönemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A. 1-2 yaş
B. 2-3 yaş
C. 3-4 yaş
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D. 4-5 yaş
E. 5-6 yaş
6) Çocukların önceki yıllara göre örüntüde daha fazla öğe kullandığı örüntü türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tekrarlı örüntü
B. Artarak büyüyen örüntü
C. Bağıntı örüntüsü
D. Sabit örüntü
E. İlişkili örüntü
7) Çocukların yaşlara göre matematiksel kavram gelişimleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A. Kavramların gelişmesi bebeklik döneminde başlar.
B. Dört yaş civarında neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenirler.
C. Dört yaşın sonuna doğru anlamını bilmeden sayıları kullanmaya başlarlar.
D. Altı yaşlarında temsili düşünme oluşmaya başlar.
E. Üç yaşında veri toplama, analiz etme ve sunmada grafikleri kullanırlar.
8) Aşağıdakilerden hangisi matematiksel kavram gelişimi aşamalarından değildir?
A. Sıraya Dizme
B. Ayırt Etme
C. Tanıma
D. Ölçme
E. Gruplama
9) Çocukların yaşlara göre matematiksel kavram gelişimleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A. Uyku, yemek ve dinlenme saatleri süreklilik gösterdiğinde zaman algısı oluşmaya
başlar.
B. 6 yaşında sayı saydığında en son saydığı sayının kendisinden önceki sayıları
kapsadığını fark edemez.
C. İki yaşın sonuna doğru birebir eşleme yapmaya başlarlar.
D. 2-3 yaşlarında düşüncelerini anlatmak için dil, resim ve nesneleri kullanabileceğini
fark ederler.
E. Üç-dört yaşlarında veri toplama ve düzenleme ile ilgili temel kavramları da
kullanmaya başlarlar.

10) Çocukların matematiği nasıl öğrendiklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A. Matematik, karmaşık bilgi yığınıdır.
B. Çocuklar matematiği soyuttan somuta doğru öğrenir.
C. Çocuklar, matematik ve dili çok farklı şekilde öğrenirler.
D. Çocuklar günlük rutinlerinde erken matematik becerilerini kullanmazlar.
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E. Çocukların matematik ile ilgili bu deneyimlerini bebeklikten edinirler.

Cevaplar
1) C
2) A
3) C
4) B
5) E
6) A
7) A
8) D
9) B
10) E
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10. SAYMA ÖNCESİ ERKEN MATEMATİK KAVRAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Sayma Öncesi Erken Matematik Kavramları
10.1.1. Eşleştirme
10.1.2. Sınıflandırma
10.1.3. Karşılaştırma
10.1.4. Sıralama

206

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sayma öncesi erken matematik kavramları nelerdir?
2. Erken çocukluk döneminde eşleştirme kavramı nasıl ele alınır?
3. Erken çocukluk döneminde sınıflandırma kavramı nasıl ele alınır?
4. Erken çocukluk döneminde karşılaştırma kavramı nasıl ele alınır?
5. Erken çocukluk döneminde sıralama kavramı nasıl ele alınır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sayma Öncesi Erken Sayma öncesi erken matematik Okuma, araştırma, sorgulama,
Matematik Kavramları
kavramlarını sıralar.
gözlem
Eşleştirme

Erken çocukluk döneminde Okuma, araştırma, sorgulama,
eşleştirme kavramının önemini gözlem
fark eder.

Eşleştirme

Eşleştirme
kavramının Okuma, araştırma, sorgulama,
gelişimsel
basamaklarına gözlem
uygun etkinlikler planlar.

Sınıflandırma

Erken çocukluk döneminde Okuma, araştırma, sorgulama,
sınıflandırma
kavramının gözlem
önemini fark eder.

Sınıflandırma

Sınıflandırma
kavramının Okuma, araştırma, sorgulama,
gelişimsel
basamaklarına gözlem
uygun etkinlikler planlar.

Karşılaştırma

Erken çocukluk döneminde Okuma, araştırma, sorgulama,
karşılaştırma
kavramının gözlem
önemini fark eder.

Karşılaştırma

Karşılaştırma
kavramının Okuma, araştırma, sorgulama,
gelişimsel
basamaklarına gözlem
uygun etkinlikler planlar.

Sıralama

Erken çocukluk döneminde Okuma, araştırma, sorgulama,
sıralama kavramının önemini gözlem
fark eder.

Sıralama

Sıralama kavramının gelişimsel
Okuma,
araştırma,
basamaklarına
uygun sorgulama, gözlem
etkinlikler planlar.
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Anahtar Kavramlar
Eşleştirme
Sınıflandırma
Karşılaştırma
Sıralama
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Giriş
Matematik yaşamın her anında izleri olan bir olgu olarak karşımıza çıkar. Günlük
yaşamın önemli bir paraçısı olan matematik kuşkusuz ki yaşamın sürdürülebilmesi için
gerekli pek çok beceriyi (problem çözme, olasılıklı düşünme, ayırt etme, ilişki kurma, akıl
yürütme, deneme-yanılma vb.) içinde barındırır. Bu bağlamda erken yaşlarda matematikle
tanışmak, doğru deneyimlerle beceriler edinmek bireylere matematiğin gücünü yaşam boyu
kullanma fırsatı sunacaktır.
Erken çocukluk dönemi mateamtiksel düşünme biçiminin kazandırılması için de kritik
dönemdir. Bu dönemde çocuklara sunulan çevre ve sağlanan fırsatlar matematiğe karşı
olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlayacağı gibi sonraki yaşantılarına temel olacak pek
çok beceriyi edinmesini de kolaylaştıracaktır. Bu nedenle erken çocukluk döneminde temel
matematik kavramlarının doğru bilinmesi, bu kavramların gelişimsel basamaklarına uygun
şekilde desteklenmesi gerekir. Bu bağlamda, bu bölümde sayma öncesi erken matematik
kavramları (eşleştirme, sınıflandırma, karşılaştırma ve sıralama) gelişimsel basamaklarına
uygun olarak ayrı ayrı ele alınmıştır.

10.1. Sayma Öncesi Erken Matematik Kavramları
10.1.1. Eşleştirme
Matematik kavramlarına temel oluşturabilecek eşleştirme davranışını çocuklar 1-2 yaş
civarında gösterebilmektedir. Bu dönemde çocuklar üç nesne arasından aynı olan ikisini
eşleştirebilmektedir. Eşleştirme becerisi yaşla birlikte daha karmaşık eşleştirmelere doğru
gelişmektedir. Üç-dört yaşındaki çocuklar geometrik şekilleri eşleştirebilmektedir. İki-üç yaş
civarında büyük-küçük, üç yaşa doğru ise uzun-kısa tanıyıp ayırt edilebilmektedir. Birebir
eşleme, sayı kavramının kazanılması için öğrenilmesi gerekli olan en temel bileşenlerden
birisidir. Bir gruptaki nesnelerin diğer gruptaki nesnelerle aynı sayıya sahip olduğunu
anlamaktır. Örneğin; her çocuğun kurabiyesinin olması, her bir kişinin şapka giymesi vb.
Birebir eşleme, sayı kavramının ve denklik kavramının temelini oluşturur. Eşleştirme
becerisini kazanan çocuklar eşitlik, azlık ve çokluk kavramlarını kolaylıkla öğrenebilirler.
(Bukatko & Daehler, 2001).
Eşleştirme çalışması yapan bir öğretmenin dikkat etmesi gereken dört boyut vardır
(Sperry Smith, 2006):
1.
2.
3.
4.

Nesneler aynı mı farklı mı?
Eşleştirilecek nesne çok mu ya da birkaç tane mi?
Her grupta aynı sayı var mı?
Gruplar “birleşik mi birleşik değil mi”?

1. Nesneler aynı mı farklı mı?
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Farklı nesnelerin eşleştirlmesi daha kolaydır.
a. Daha Kolay Eşleştirme

Farklı nesneler-kolay eşleştirme
b. Daha Zor Eşleştirme

Aynı nesneler-daha zor eşleştirme
2. Eşleştirilecek nesne çok mu ya da birkaç tane mi?
a. Daha Kolay Eşleştirme (beş ya da daha az nesne)

Küçük diziler- Daha kolay eşleştirme
b. Daha Zor Eşleştirme

Uzun diziler- Daha zor eşleştirme
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3. Her grupta aynı sayı var mı?
a. Daha Kolay Eşleştirme (Tekli gruplar)

Eşit sayı- her bir ayıya bir tane
b. Daha Zor Eşleştirme (bir grupta yetersiz veya çok fazla)

Eşit olmayan sayı-yetersiz bal
4. Gruplar “birleşik mi birleşik değil mi”?
a. Birleşik dizilerin eşleştirilmesi daha kolaydır. Eşleştirme yapılacak kümeler
birbirleriyle bir çizgiyle ya da alt alta kareler içinde yerleştirilerek birleştirilmişse
bu kümeleri eşleştirmek daha kolaydır

Birleşik dizi
b. Birleşik olmayan dizilerin eşleştirilmesi daha zordur.

Birleşik olmayan dizi

10.1.2. Sınıflandırma
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Sınıflandırma, nesnelerin ortak özelliklerine göre ayrılması ve daha sonra bir araya
getirilmesidir. Çocuklar çevrelerindeki nesneleri çeşitli özelliklerine göre (renk, şekil, desen,
yapı, yapıldığı materyal, sınıf, sayı) sınıflandırabilirler. Sınıflandırma çocuklara mantıklı
düşünebilme deneyimi kazandırır. Çocuklar mantıklı gruplamalar yaptıkça nesneleri bazı
ortak özelliklerine göre sınıflarlar. (NAEYC, 2002).
Çocuklar sınıflandırma yapabilmek için nesnelerin benzerlik ve farklılıkları fark
etmellidirler. Sınıflandırma becerisi aynı anda nesneleri sıralama (ayırma) ve gruplama
(birleştirme) süreçlerini gerektirir. Örneğin çocuk renkli düğmelerden siyah renklileri
hruplarken aynı zamanda mavi ve beyaz renkli düğmelerden de ayırmış olur.
Çocuklar ilk önce nesneleri rengine, şekline vb. özelliğine göre gruplarlar. Daha sonra,
sınıflandırma süreçleri arttığı için, nesne ve olayları iki ya da daha fazla özelliğe göre
gruplamaya başlarlar. Örneğin; dört ayaklı kahverengi hayvanlar; ayak sayısı dikkate
alınmadan, tüm kahverengi hayvanlar şeklinde, farklı renkli dört ayaklı hayvanlar ya da dört
ayaklı kahverengi hayvanlar olarak sınıflandırılabilir. Her alandaki bilim insanları işlerini
(yapraklar, çiçekler, hayvanlar, kayalar, sıvılar, roketler vb.) gruplara ayırarak
gerçekleştirirler. Çocuklar nesneleri sınıflandırmak için farklı kategoriler kullanabilirler.
Nesneyi rengine, şekline, ölçüsüne, materyaline, dokusuna vb. özelliğine göre sınıflandırma
konusal olarak yapılan sınıflandırmadır. Çocukların kavramlar arasındaki ilişkilere dayanarak
yaptığı sınıflandırmalar ise ilişkisel sınıflandırmadır (Örneğin; köpek-tasma; yemek-tabak
gibi) (Charlesworth &Lind, 2003).
10.1.3. Karşılaştırma
Karşılaştırma iki nesnenin belli bir özelliğe göre (miktar, boyut, renk, zaman) aynı
veya farklı olduğunu belirleme işlemidir. Çocuk karşılaştırma yaparken iki nesne veya iki
grup arasında bazı özellikleri temele alan bir ilişki bulur. Karşılaştırma, sıralama ve ölçme
becerisinin oluşmasına temel oluşturur. Çocuklar karşılaştırma etkinlikleri sırasında “daha
çok” ve “daha az” gibi sözcükleri kullanırlar. Çocukların birebir eşleme yapabilmesi, sayma
ve sınıflama becerisi çocuklara karşılaştırma yaparken yardımcı olur. (NAEYC, 2002).
Erken çocukluk döneminde karşılaştırma kelimeleri kullanılarak çocukların günlük
nesneleri isimlendirmelerine yardımcı olunmalıdır. Örneğin; bir hafta sıcak-soğuk gibi
kelimeler vurgulanabilir (Çorbam içmek için çok sıcak, dışarısı soğuk ve aylarca sıcak
olmayabilir, sütüm soğuk gibi) (Speryy Smith, 2006). Büyük-küçük, geniş-dar, uzun-kısa,
yavaş-hızlı, ağır-hafif, sıcak-soğuk, genç-yaşlı, yüksek-alçak, yakın-uzak gibi sözcükler okul
öncesi eğitim programlarına temel oluşturan karşılaştırma sözcüklerindendir.
10.1.4. Sıralama
Sıralama nesnelerin ölçülebilen özelliklerine göre “aynı”, “daha az” ve “daha fazla”
olup olmadığının belirlenmesidir. Örneğin, nesnelerin en uzundan en kısaya, yüzeyi en
pürüzlü olandan en düzgün olana sıralanması gibi. Sıralama ikiden fazla nesnenin veya
grubun karşılaştırılarak ilk sıradan sona doğru yerleştirilmesini içerir. Sıralama,
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karşılaştırmanın bir üst seviyesidir. Çünkü çocuk bir çok karar almak durumundadır. Örneğin;
farklı uzunluklardaki üç pipet sıralandığında orta sıradaki pipet öncekinden daha uzun,
sonrakinden daha kısa olmalıdır. Çocukların örüntü oluşturmadan önce sıralama işlemini
anlamaları gerekir. (NAEYC, 2002).
Çocuklarda sıralama becerisinin gelişimsel basmakları şöyle ifade edilebilir (Sarama
& Clements, 2009): Boyuta göre ve birebir eşleyerek karşılaştırma (2-3 yaş), azdan çoğa
sıralama (4-5 yaş), sıralı sayma (5 yaş), sayarak karşılaştırma (5,6 yaş), 10’a kadar zihinsel
sayı doğrusu (6 yaş), seri halinde sıralama (6-7 yaş).
Küçük çocuklar için sıralama etkinlikleri;
1. Nesnelerin bir özelliğine göre sıralama









Nesneleri pürüzlü olandan pürüzsüz olana doğru sıralama
Nesneleri yumuşaktan serte doğru sıralama
Renklerin tonunu açıktan koyuya doğru sıralama
Nesneleri büyükten küçüğe doğru sıralama
Boncukları, düğmeleri kümelere ayırarak sıralama
Nesneleri ağırlıklarına göre sıralama
Nesneleri miktarlarına göre sıralama
İç içe geçen oyuncakları taban alanına göre sıralama

2. Resimlerle olayları sıralama
3. Birbiri ile ilişkili iki kümedeki nesneleri sıralama
4. Geometrik şekilleri sıralama
5. Bir sıradaki nesnelerden sorulan nesnenin kaçıncı sırada olduğunu söyleme
6. Etkinliklerde sık sık sıralama kelimelerini kullanma
 Bu senin kaçıncı çayın?
 Kaçıncı sıradaki senin kalemin?
 Bu oyunda kim sonuncu oldu?
7. Gün içinde yapılan etkinlikler şeklinde sıralanabilir (Ünal, 2019).
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Uygulamalar

Bir nesne seçin (Örneğin, taş, boncuk, düğme ya da çorap). Seçtiğiniz nesnenin farklı
renk, biçim, büyüklük ya da dokularından temin edin. Daha sonra iki farklı yaş grubundaki
çocuklarla görüşme ayarlayın (örneğin; 2-3 yaş ve 5-6 olabilir). Çocuklara bu nesnelerle
eşleştirme, sıralama, karşılaştırma ve sınıflama etkinlikleri yapın ve sorular sorun (Örneğin;
bunları nasıl sınıflandırırsın/sıralarsın? Bunu başka şekilde yapabilir misin? gibi). Görüşme
sırasında sorularınız ve çocukların cevaplarını not ediniz.
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Uygulama Soruları

1. Farklı yaş grubunun eşleştirme etkinlikleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar
nelerdir?
2. Farklı yaş grubunun sınıflandırma etkinlikleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar
nelerdir?
3. Farklı yaş grubunun karşılaştırma etkinlikleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar
nelerdir?
4. Farklı yaş grubunun sıralama etkinlikleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Matematik kavramlarına temel oluşturabilecek eşleştirme davranışını çocuklar 1-2 yaş
civarında gösterebilmektedir. Bu dönemde çocuklar üç nesne arasından aynı olan ikisini
eşleştirebilmektedir. Eşleştirme becerisi yaşla birlikte daha karmaşık eşleştirmelere doğru
gelişmektedir. Üç-dört yaşındaki çocuklar geometrik şekilleri eşleştirebilmektedir. İki-üç yaş
civarında büyük-küçük, üç yaşa doğru ise uzun-kısa tanıyıp ayırt edilebilmektedir. Birebir
eşleme, sayı kavramının kazanılması için öğrenilmesi gerekli olan en temel bileşenlerden
birisidir. Nesneler aynı mı farklı mı?, Eşelştirilecek nesne çok mu ya da birkaç tane mi?, Her
grupta aynı sayı var mı?, Gruplar “birleşik mi birleşik değil mi”?.
Sınıflandırma, nesnelerin ortak özelliklerine göre ayrılması ve daha sonra bir araya
getirilmesidir. Çocuklar çevrelerindeki nesneleri çeşitli özelliklerine göre (renk, şekil, desen,
yapı, yapıldığı materyal, sınıf, sayı) sınıflandırabilirler. Sınıflandırma çocuklara mantıklı
düşünebilme deneyimi kazandırır. Çocuklar mantıklı gruplamalar yaptıkça nesneleri bazı
ortak özelliklerine göre sınıflarlar.
Karşılaştırma iki nesnenin belli bir özelliğe göre (miktar, boyut, renk, zaman) aynı
veya farklı olduğunu belirleme işlemidir. Çocuk karşılaştırma yaparken iki nesne veya iki
grup arasında bazı özellikleri temele alan bir ilişki bulur. Karşılaştırma, sıralama ve ölçme
becerisinin oluşmasına temel oluşturur. Çocuklar karşılaştırma etkinlikleri sırasında “daha
çok” ve “daha az” gibi sözcükleri kullanırlar. Çocukların birebir eşleme yapabilmesi, sayma
ve sınıflama becerisi çocuklara karşılaştırma yaparken yardımcı olur.
Sıralama nesnelerin ölçülebilen özelliklerine göre “aynı”, “daha az” ve “daha fazla”
olup olmadığının belirlenmesidir. Örneğin, nesnelerin en uzundan en kısaya, yüzeyi en
pürüzlü olandan en düzgün olana sıralanması gibi. Sıralama ikiden fazla nesnenin veya
grubun karşılaştırılarak ilk sıradan sona doğru yerleştirilmesini içerir. Sıralama,
karşılaştırmanın bir üst seviyesidir. Çünkü çocuk bir çok karar almak durumundadır. Örneğin;
farklı uzunluklardaki üç pipet sıralandığında orta sıradaki pipet öncekinden daha uzun,
sonrakinden daha kısa olmalıdır. Çocukların örüntü oluşturmadan önce sıralama işlemini
anlamaları gerekir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki matematik kavramlarından hangisi diğerlerine göre daha erken
kazanılmaktadır?
A. Eşleştirme
B. Karşılaştırma
C. Örüntü
D. Geometri
E. Sıralama
2) Aşağıdakilerden hangisi eşleşme çalışması yapacak bir öğretmenin dikkat etmesi
gereken özelliklerden değildir?
A. Nesneler aynı mı farklı mı?
B. Eşleştirilecek nesne çok mu ya da birkaç tane mi?
C. Her grupta aynı sayı var mı?
D. Gruplar “birleşik mi birleşik değil mi”?
E. Her grupta renkli nesne var mı?
3) Sıralama becerisi hakkında aşağıda verilen ifdelerden hangisi yanlıştır?
A. Nesnelerin ölçülebilen özelliklerine göre “aynı”, “daha az” ve “daha fazla” olup
olmadığının belirlenmesidir.
B. Karşılaştırma becerisinin bir alt seviyesidir.
C. İkiden fazla nesnenin veya grubun karşılaştırılmasıdır.
D. Örüntü oluşturmadan önce sıralama işlemini anlamak gerekir.
E. 4-5 yaşlarında azdan çoğa sıralama yapılabilir.
4) Aşağıdakilerden hangisi sayma öncesi erken matematik kavramlarından değildir?
A. Eşleştirme
B. Karşılaştırma
C. Örüntü
D. Sınıflandırma
E. Sıralama
5) Eşleştirme kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Farklı nesnelerden oluşan iki kümeyi birbiriyle eşlemek daha kolaydır.
B. Çocuğa aynı nesnelerden oluşan iki küme verildiğinde kümeleri birbiriyle eşlemesi
daha kolaydır.
C. Eleman sayısı 5 ve 5’ten az olan kümelerdeki nesnelerin birbirleriyle eşlenmesi
kolaydır.
D. Eleman sayıları aynı olan iki kümenin birbiriyle eşlenmesi kolaydır.
E. Eşleştirme yapılacak kümeler birbirleriyle bir çizgiyle ya da alt alta kareler içinde
yerleştirilerek birleştirilmişse bu kümeleri eşleştirmek daha kolaydır.
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6) Çocuklarına eşleştirme ile ilgili çalışma yaprağı hazırlayan bir okul öncesi
öğretmeni eşleştirmede kullanacağı nesneleri kareler içine almıştır. Bu örnekte okul öncesi
öğretmeninin eşleştirme ile ilgili hangi özelliği dikkate aldığı söylenebilir?
A. Nesnelerin benzerliği
B. Nesne sayısı
C. Grup sayısı
D. Grupların birleşikliği
E. Nesnelerin boyutları
7) “Öğretmen ayakkabısını göstererek “Benim ayakkabım ayakkabılığın içinde” der.
“Ayşe senin ayakkabın nerede?” diye sorar. “Benim ayakkabım ayakkabılığın yanında” diye
cevap verir. Ali senin ayakkabın nerde? Benim ayakkabım ayakkabılığın üstünde der.
Öğretmen “Ayakkabılarımız nerede?” diye sorar. Ayşe’nin “Benim ayakkabım ayakkabılığın
yanında, sizinki ayakkabılığın içinde, Ali’ninki ise ayakkabılığın üstünde” diye cevap vermesi
sağlanır.” Öğretmenin örnekte hangi matematik kavramına yönelik etkinlik yapmıştır?
A. Karşılaştırma
B. Örüntü
C. Eşleştirme
D. Sınıflandırma
E. Sıralama
8) “Nesnelerin ölçülebilen özelliklerine göre “aynı”, “daha az” ve “daha fazla” olup
olmadığının belirlenmesi” olarak tanımlanan matematik kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Eşleştirme
B. Karşılaştırma
C. Örüntü
D. Sınıflandırma
E. Sıralama
9) “Eda’nın cevizleri daha çok, Ece’nin cevizleri daha az” şeklindeki cümlede hangi
matematik kavramı söz konusudur?
A. Sıralama
B. Karşılaştırma
C. Örüntü
D. Sınıflandırma
E. Eşleştirme
10) Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin bir özelliğine göre sıralama etkinliklerinden
değildir?
A. Nesneleri pürüzlü olandan pürüzsüz olana doğru sıralama
B. Nesneleri yumuşaktan serte doğru sıralama
C. Renklerin tonunu açıktan koyuya doğru sıralama
D. Nesneleri büyükten küçüğe doğru sıralama
E. Nesneleri birbiriyle ilişkisine göre sıralama
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Cevaplar
1) A
2) E
3) B
4) C
5) B
6) D
7) A
8) E
9) B
10) E
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11. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TEMEL MATEMATİK
KAVRAMLARI VE SÜREÇLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Erken Çocukluk Döneminde Temel Matematik Kavramları ve
Süreçleri
11.1.1. Sayma
11.1.1.1. Sayı Hissi
11.1.1.2. Sayı ve Sayma
11.1.1.3. Sayı Korunumu
11.1.1.4. Gösterimle ya da resimlerle sayıları öğrenme
11.1.1.5. İşlem Kavramı, Toplama ve Çıkarma Algısı
11.1.2. Uzamsal Algı ve Geometri
11.1.2.1. Piaget ve Geometrik Düşünce
11.1.2.2. Van Hiele Geometri Düşünme Modeli
11.1.3. Ölçme
11.1.4. Parça Bütün
11.1.5. Örüntü
11.1.6. Grafikler
11.1.7. Problem Çözme
11.1.7.1. Problem Çözme Aşamaları
11.1.8. Akıl Yürütme ve İspat
11.1.9. İletişim
11.1.10. Bağlantılar
11.1.11. Temsil Etme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Erken çocukluk döneminde ele alınması gereken temel matematik kavramları ve
süreçleri nelerdir?
2. Erken çocukluk döneminde “sayma” kavramı nasıl ele alınır?
3. Erken çocukluk döneminde “uzamsal algı ve geometri” kavramı nasıl ele alınır?
4. Erken çocukluk döneminde “ölçme” kavramı nasıl ele alınır?
5. Erken çocukluk döneminde “parça bütün” kavramı nasıl ele alınır?
6. Erken çocukluk döneminde “örüntü” kavramı nasıl ele alınır?
7. Erken çocukluk döneminde “grafik” kavramı nasıl ele alınır?
8. Erken çocukluk döneminde matematiksel problem çözme süreci neden önemlidir?
9. Erken çocukluk döneminde matematiksel akıl yürütme ve ispat süreci neden önemlidir?
10. Erken çocukluk döneminde matematiksel iletişim süreci neden önemlidir?
11. Erken çocukluk döneminde matematiksel bağlantılar süreci neden önemlidir?
12. Erken çocukluk döneminde matematiksel temsil süreci neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Erken çocukluk döneminde
ele alınması gereken temel
matematik kavramları ve
süreçleri
Sayma

Erken çocukluk döneminde ele Okuma,
araştırma,
alınması gereken temel matematik sorgulama, tartışma
kavramları ve süreçlerini tanır.

Uzamsal algı ve geometri
Ölçme
Parça bütün
Örüntü
Grafik hazırlama
Problem çözme süreci
Akıl yürütme süreci
İletişim süreci
Bağlantılar süreci
Temsil süreci

Erken
çocukluk
döneminde
“sayma”
kavramının
nasıl
geliştiğini bilir.
Erken
çocukluk
döneminde
“uzamsal algı ve geometri”
kavramının nasıl geliştiğini bilir.
Erken
çocukluk
döneminde
“ölçme”
kavramının
nasıl
geliştiğini bilir.
Erken çocukluk döneminde “parça
bütün” kavramının nasıl geliştiğini
bilir.
Erken
çocukluk
döneminde
“örüntü”
kavramının
nasıl
geliştiğini bilir.
Erken çocukluk döneminde “grafik
hazırlama”
kavramının
nasıl
geliştiğini bilir.
Erken
çocukluk
döneminde
matematiksel problem çözme
sürecinin önemini fark eder.
Erken
çocukluk
döneminde
matematiksel
akıl
yürütme
sürecinin önemini fark eder.
Erken
çocukluk
döneminde
matematiksel iletişim sürecinin
önemini fark eder.
Erken
çocukluk
döneminde
matematiksel bağlantılar sürecinin
önemini fark eder.
Erken
çocukluk
döneminde
matematiksel temsil sürecinin
önemini fark eder.

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Okuma,
araştırma,
sorgulama, tartışma
Okuma,
araştırma,
sorgulama, tartışma
Okuma,
araştırma,
sorgulama, tartışma
Okuma,
araştırma,
sorgulama, tartışma
Okuma,
araştırma,
sorgulama, tartışma
Okuma,
araştırma,
sorgulama, tartışma
Okuma,
araştırma,
sorgulama, tartışma
Okuma,
araştırma,
sorgulama, tartışma
Okuma,
araştırma,
sorgulama, tartışma
Okuma,
araştırma,
sorgulama, tartışma
Okuma,
araştırma,
sorgulama, tartışma
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Anahtar Kavramlar

Sayma, uzamsal algı ve geometri, ölçme, parça bütün, örüntü, grafik hazırlama, problem
çözme, akıl yürütme, iletişim, bağlantılar, temsil.
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Giriş
Bu bölümde erken çocukluk dönemindeki çocukların matematik becerilerinin
gelişimini ayrıntılı olarak inceleyebilmek amacıyla, temel matematik kavram ve süreçleri
(sayma, uzamsal algı ve geometri, ölçme, parça bütün, örüntü, grafik hazırlama, problem
çözme, akıl yürütme, iletişim, bağlantılar, temsil) ayrı ayrı ele alınmıştır.

11.1. Erken Çocukluk Döneminde Temel Matematik Kavramları ve
Süreçleri
11.1.1. Sayma
11.1.1.1. Sayı Hissi
Sayı hissi sayısal içerikli problemlerin çözümü esnasında sayının esnek ve akıcı bir
şekilde kullanılmasıdır ve erken çocukluk döneminde çocuklara kazandırılması gereken temel
matematik becerisidir. Dehaene (2001), sayı hissini, sayısal çoklukları hızlıca anlama, onların
yaklaşık büyüklüklerini belirleme ve çokluklar üzerinde akıcı bir şekilde işlem yapabilme
yeteneği olarak tanımlamıştır. Sayıların sahip oldukları anlamlar, sayılar arasında kurulan
ilişkiler iyi bir sayı hissinin göstergesi olarak kabul edilebilir. Her insan doğduğu andan
itibaren sayı hissine sahiptir ve bunu zamanla geliştirmek mümkündür. Yapılan araştırmalar,
sayıların yaklaşık büyüklüğünü algılamaya yardımcı olan bu becerinin 5 yaşına kadar ortaya
çıkan bilişsel bir sisteme bağlı olduğunu ifade etmektedir (Xu, Spelke & Goddard, 2005).
İnsanın matematik öğrenebilmesini sağlayan bir modül olan sayı hissinin tam sayı sistemi
(TSS) ve yaklaşık sayı (YSS) sistemi olmak üzere iki çekirdek sistem üzerine kurulu olduğu
öne sürülmektedir (Butterworth, 2005, Feigenson, Dehaene, & Spelke, 2004). Tam sayı
sisteminde sayıların tam değerlerinin (genellikle 5'ten küçük çokluklar) ifade edilebilmesi
önemli iken, yaklaşık sayı sisteminde, sayısal büyüklüklerin yaklaşık değerlerinin
belirlenebilmesi önem kazanmaktadır (Izard, Pica, Spelke, & Dehaene, 2008; Olkun &
Akkurt-Denizli, 2015).
Sayı hissi veya sayıları öğrenmenin temelleri, çocuğun okulöncesi eğitime başlamadan
önce geliştirmesi gereken ilk önemli matematik becerisidir. Çocuklar, gelecekte sayılar
arasındaki ilişkiyi öğrenmek için erken çocukluk döneminde erken ve geri saymayı
öğrenmelidirler. Sayı hissi ilk önce doğru sayma yeteneğidir. Sayı hissiyle ilgili daha
karmaşık bir beceri, toplama ve çıkarma gibi sayılar arasındaki ilişkileri görme yeteneğidir.
Okul kademeleri ilerledikçe çocuklar geriye saymayı da öğrenirler. Örneğin -2 yaşındaki
Zeynep tabakta meyveleri gördü ve babası ile birlikte “Bir, iki, üç, dört, beş, altı…”diye
saydı- gibi çok basit bir etkinlik çocukta sayı hissinin gelişimine yardımcı olur (Harris, &
Petersen, 2019).
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11.1.1.2. Sayı ve Sayma
Çocukların okul öncesinde öğrenmeleri gereken matematik kavramlarından biri sayı
sisteminin anlamını kavramaktır. Sayı sayma sayılan, nesnelerle sayıların birebir ilişkisini
kapsar. Rakamların iki özelliği vardır; sıralıdırlar ve son sayılan nesnelerin bir ölçütüdür. Sayı
sayma hem önemli bir gelişimsel ilerlemedir, hem de anlamlandırmada önemli rol
oynamaktadır (Akman, 2002)..
Matematiksel düşüncenin gelişimi için gerekli olan temel becerilerden biri olan sayma
becerisidir. Piaget’e göre okul öncesi dönemdeki çocukların sayı kavramını kazanabilmeleri
için önce birebir eşleme, sayı korunumu (miktar değişmezliği), sınıflandırma ve sıralama
becerisini kazanmaları gerekmektedir. Ancak saymanın anlamlı ve doğru bir şekilde
gerçekleştirilmesi birtakım sayma ilkelerine uygun yapılmasını gerektirmektedir.
Gelman
ve Gallistel, (1978) sayma ile ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri ortaya koymuştur.
•

Birebir İlkesi : Sayılan her nesnenin kendine ait bir ismi vardır ve sayılan her nesne
tek bir sayı sözcüğü ile ifade edilir.

•

Sabit Sıra İlkesi : Sayıları değişmeyen bir sıra (1, 2, 3, 4…) ile saymaktır.Bazı
çocuklar sayı sırasına uymadan, kendisine göre bir sıra belirleyerek (1, 2, 4, 3, 5, 6,
7…) sayabilirler.

•

Çokluk Sayı İlkesi : Bir gruptaki söylenen son sayı o grubun nesne sayısını ifade
eder. Örneğin önüne konulan kalemleri doğru sırada (1, 2, 3, 4) diye sayan çocuğa, “
Burada kaç kalem var? diye sorulduğunda “dört” cevabını veriyorsa çocuk çokluk
kuralını öğrenmiştir.

•

Soyutlama İlkesi: Bir gruptaki karışık halde verilmiş olan nesnelerin bir kısmını
sayma işlemidir. Örneğin karışık halde verilmiş olan düğmelerden mavi olanları
ayırılması ve sayılması gibi.

•

Bozulmaz sıra İlkesi: Bir gruptaki nesneleri saymaya nereden başlanırsa başlansın
sonucun hep aynı olup değişmemesidir .
Bu ilkeler;

•

Sayı sözcüklerinin her zaman aynı sırada olması anlamındaki düzenli sayma ya da
değişmez sıra ilkesi,

•

Bir grup nesnenin sayılmasında her bir nesnenin bir ve yalnızca bir sayı sözcüğüyle
eşleştirilerek sayılması anlamına gelen birebir eşleme ilkesi,

•

Bir gruptaki nesnelerin sayılmasında en son sayılan nesne için söylenen sayının
gruptaki nesne sayısını göstermesi anlamındaki kardinal değer ilkesi,

•

Saymanın bütün varlık topluluklarına uygulanabileceğini belirten soyutlama ilkesi,
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•

Saymada nesnelerin sırasının önemsiz olması anlamındaki sıra- bağımsızlık ilkesi
olduğunu göstermektedir.

Bu ilkelerden değişmez sıra, birebir eşleme ve kardinal değer ilkesi saymanın nasıl
yapılacağı ile ilgili işlemsel bilgi ve kuralları ifade etmekte ve çocuklarda sayma bilgisinin
gelişimini önemli ölçüde şekillendirmektedir. Çünkü sayma bir dizi kuralı gerektirmektedir.
Saymada;
•

1. Kural: Bir dizideki her eleman sayılmalıdır. Örneğin; paralar, hayvanlar, büyük –
küçük nesneler …her şeyi sayabilirsiniz.

•

2. Kural: Bir, iki, üç..... V.b. Her sayı sözcüğü , dizideki her nesneyle sadece bir kez
ilişkilendirilmelidir.

•

3.Kural: Son sayma sözcüğü tam olarak dizide kaç tane nesne olduğunu ifade eder.
(Akman, 2002).
Sayı Kavramı: Erken Öğrenme Gelişimi

Anahtar Kavramlar

Önemli Kavramlar

Öğretme ve Öğrenme Noktaları

Bu kavramlar çocukların
daha
sonra
sayıların
birbiriyle ilişkili birçok
yolunu
anlamalarını
sağlamaları
açısından
önemlidir; örneğin beş,
üçten iki sayı daha fazla
veya altıdan bir sayı daha
azdır gibi.

Çocukların genellikle daha fazla
kavramını anlarlar; bu kavramın
genişletilmesi
ve
süzgeçten
geçmesi gerekir. Daha az daha zor
bir kavramdır ve çiftler arasındaki
ilişkiyi anlamayayardımcı olur.

Sayma önemlidir, çünkü
saymaya eklenen anlam
diğer tüm sayı kavramlarının
dayandığı temel kavramsal
fikirdir.

Çocuklar
genellikle
sayıların
sırasını ezbere sayarak öğrenirler.
Sayma becerilerini çeşitli anlamlı
durumlarda kullanarak saymanın
anlamını öğrenmeleri gerekir. İlk
önce beş nesneye kadar olan küçük
sayılar sayılmaya başlanmalıdır.
Çocuklar güvenilir bir şekilde
sayılabildiklerinde, sayı sistemi
hakkındaki
bilgileri,
verilen
herhangi bir sayıdan hem ileri hem
de
geri
sayabilme
şekilde
genişletilebilir.

Sayma Öncesi
Sayma öncesinin temel noktası
kavramların daha fazla, daha az ve
aynı kavramlarının anlaşılması ve
bunların nasıl ilişkili olduğunun
anlaşılmasıdır.
Buaşamadaki
çocuklar bu kavramları karşılaştırma
yoluyla geliştirir ve sayı saymayı
yapamazlar.

Bire bir sayma
Bire bir saymanın temel noktası,
çocukların
sayma
yeteneğini
geliştirmektir. Bunun için iki beceri
gereklidir: Standart kelime sayma
listesini sırayla söyleyebilme ve
söylenen her bir sayıyı tek bir
nesneyle eşleştirme yeteneği.
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SaymaKümeleri
Sayma kümelerinin temel noktası,
çocukların kardinalite anlayışını
geliştirmektir. Bu, çocukların bir
kümedeki
öğeleri
saydığınızda
anladıkları, sayılan son sayının bu
kümenin
boyutunu
bildirdiği
anlamına gelir. Ayrıca bir kümedeki
sayının
kümeye
hiçbir
öğe
eklenmediği
veya
kümeden
alınmadığı sürece sabit kalacağını da
bilirler.

Kardinalite önemlidir, çünkü
kümeleri tanımlamak ve
karşılaştırmak için sayıların
kullanılmasına izin verir.Bu,
kümelerinin birleştirilmesine
(toplama) ve ayrılmasına
(çıkarma) olanak sağlar.

Çocuklar
farklı
büyüklükteki
kümelerdeki
çeşitli
nesneleri
sayarak kardinalite anlayışını
geliştirirler. Aynı kümeyi birkaç
kez ve farklı bir sırayla saymak,
çocuklarda,
kümelere
öğeler
eklenmedikçe veya kümeden öğe
alınmadıkça bir kümedeki sayının
aynı kaldığını –sayı korunumunuanlamalarıgelişir.
Sayma becerisi ile birlikte sayıları
tanıma ve yazma becerisinin
geliştirilmesi de önemlidir.

Sayı problemlerini çözmek için
birden saymak
Buradaki temel nokta, toplama ve
çıkarma problerini çözmek için
nesneleri saymaktır.
Çocukların
sayma
becerilerini
geliştirmek için düğmeler, plastik
hayvanlar veya oynadıkları her şey
kullanılabilir. Örneğin, çocuklar
önce ilk kümede “1,2,3”, sonra
ikinci küme için “1,2” diye sayarlar;
3 ve 2'yi birleştirirler, daha sonra
kümelere fiziksel olarak katılır ve
hepsini “1,2,3,4,5.”şeklinde sayarlar.

Sayma
problemlerini
çözmekÇocuklar kardinaliteyi ve
ileri ve geri sayı dizilerini
anladığında
sayı
problemlerini
çözebilirler. Örneğin 5 ve 3, en
büyük sayı olan “5… ... 6,7,8”
denilene kadar eklenebilir.

Sayı problemlerini çözmek
için sayı saymak, çocuklara
saymanın çeşitli durumlarda
anlamlı
bir
şekilde
kullanılabileceğini gösterir.
Bu, ezbere sayı sayma
prosedürlerinden
daha
fazlasını anlamalarına ve
sayıların
değerini
bilmelerine yardımcı olur.

Çocukları sayı
problemlerini
çözmeleri
için
çeşitli somut
materyalleri saymaya teşvik edin.
Küçük kümelerle işe başlayın,
önce toplamı beşe kadar ve daha
sonra ona kadar olan nesnelerle
denemeler yapın.

Nesnelerin
gruplarını
birleştirmek ve ayırmak için
saymayı
kullanmak,
çocukların
toplama
ve
çıkarma
işlemlerini
anlamalarını
geliştirir.
Çocuklar,
gruplar
birleştirildiğinde
sayının
büyüdüğünü ve gruplar
ayrıldığında
sayının
küçüldüğünü anlarlar.
Çocukları ilk kümedeki öğeleri
saymaya
odaklanmalarından
uzaklaştırarak, sayı problemlerini
çözmeye karşı cesaretlendirin.
Çocukları en büyük sayı saymaya
cesaretlendirecek
şekilde
yorumlar kullanın.

*https://nzmaths.co.nz/number-early-learning-progression alınmıştır.
229

•
•
•
•
•

Sayma Stratejileri;
Hepsini sayma,
İleriye ya da geriye sayma
Üzerine sayma
Büyüğün üzerine sayma
Doğrudan toplama-çıkarma
11.1.1.3. Sayı Korunumu

Çocuğun bir grup nesneyi saydıktan sonra nesnelerin konumlarında değişiklik
olduğunda sayısında bir değişmenin olmayacağını anlamasıdır. Bu daha çok dağınık
nesnelerin daha çok olacağı algısal yanılsamasından kaynaklanmaktadır.
4-5 yaşlarındaki bir çocuğa eşit aralıklarla dizilmiş bir nesne (örneğin, jeton veya
düğme) sırası gösterilip çocuktan aynı sayıdan oluşan başka bir sıra daha yapması istense,
çocuk aynı uzunlukta bir sıra oluşturur ve bu sırayı oluştururken de muhtemelen nesnelerin
sayısının aynı olmasına değil oluşturduğu sıranın diğer sıra ile aynı uzunlukta olmasına dikkat
eder. Tipik bir 4-5 yaş çocuğu sırayı önce başa ve sona birer nesne koyarak oluşturmaya
başlar ve sonrasında da birebir eşleştirme yapmaya çalışarak sırayı dizer. Sıra oluştuğunda
genelde her iki sırada aynı sayıda nesne olmaz; olsa dahi bu Piaget’e göre tesadüfi olarak
gerçekleşir ( Wadsworth,1989).

5-6 yaşlarına gelindiğinde çocuklar genelde daha sistematiktir. Yukarıdaki sayı
korunumu işlemini aynı şekilde bu yaş grubundaki çocuklara versek, çocukların genelde
nesneleri birebir eşlediğini, her sıraya eşit sayıda nesne koyduğunu, kendi oluşturduğu
sıradaki nesnelerin model aldığı sıra ile aynı uzunlukta olmasına özen gösterdiğini
gözlemleyebiliriz. Fakat sıralardan birinin boyu nesnelerin sayısı değiştirilmeden uzatılsa,
aynı çocuk artık sıralardaki nesnelerin sayılarının aynı olmadığını, uzatılan sıradaki nesnelerin
daha fazla olduğunu söyleyecektir. Çocuğa neden diye sorulsa, yanıtı ‘bu sırada daha fazla
nesne var, çünkü daha uzun’ olacaktır. Bu çocuğun aynı soruya cevabı sıralardaki nesneleri
saysa bile değişmeyecektir. İşlem öncesi dönem çocuğu ancak sıradaki nesnelerin görsel
olarak eşleştirilip sıraların uzunluğunun aynı tutulması neticesinde her iki sırada eşit sayıda
nesne olduğu yargısına varacaktır ( Wadsworth,1989).
İşlem öncesi dönemde beş yaş civarı çocuklarda sayı korunumu gelişmemiştir.
Piaget’nin bilişsel gelişim teorisine göre çocuk bu dönemde olayların bir noktasına
odaklanırken (sıranın uzunluğu) bilişsel olarak farkında olduğu bir başka belirgin özelliğini
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(nesnelerin sayısı) gözardı eder. Olayları izlerken çocuk değişime odaklanmaz, sanki değişen
bir şey yokmuş gibi, değişimden önceki ve sonraki durumlar birbirinden bağımsızmış gibi,
önceki durumu göz ardı ederek, yalnızca değişen duruma odaklanır. Bu çocuğun verdiği
cevaptaki akıl yürütmeden de anlaşılmaktadır. Çocuk değişime odaklanamadığından genelde
algısal bir cevap vermek zorunda kalır. Gözlediği değişiklikleri tersine çeviremeyen çocuk
algısal bir cevaba başvurur. Bu bağlamda, bilişsel ve algısal çözümlerin çakıştığı bir
problemde çocuk genelde algısal bağımlılıktan dolayı cevabını algısal çözümden yana
kullanır. 6-7 yaşlar civarına gelindiğinde tersine çevrilebilirlik iyice yerleşir ve sayı korunumu
için gerekli akıl yürütme yapılandırılmış olur. (( Wadsworth,1989).).
11.1.1.4. Gösterimle ya da resimlerle sayıları öğrenme
Çocuklar doğal olarak görsel olarak daha iyi öğrenirler ve sayılarla temsil edilen bir
öğe arasında ilişkiler kurabilirler. Ulusal Bebekler, Yeni yürümeye Başlayanlar ve Aileler
Merkezi'ne göre, bir ilişkiyi açıklığa kavuşturmak için temsil veya resimler kullanmak
matematiği çocuğun aklına göre gerçek kılmaktadır. Erken çocukluk eğitimi, sayıları öğeler,
resimler ve hatta aile üyeleriyle temsil etmeye odaklanmalıdır. Örneğin, saymanın temellerini
öğrenmek, çocukların sayının tasvir edilen öğeleri temsil ettiğini fark etmelerine yardımcı
olmak için elma veya favori meyvelerin resimlerini kullanabilir. Temsil veya resimlerle
öğretmek çocukların gerçek dünya ile akademik başarı için hayati olan matematik becerileri
arasında bağlantı kurmalarını sağlayacaktır. Yaşam ve matematik arasında bir bağlantı
kurmadan çocuklar sınıfta verilen bilgiler konusunda kafalarını karıştırabilirler.
(Sarama,&Clements,2009).
11.1.1.5. İşlem Kavramı, Toplama ve Çıkarma Algısı
Çocuklarda işlem bilgisinin temelleri erken çocukluk döneminde atılır. Erken
çocukluk eğitimi, kavramları becerilerden önce tanıtmak zorunda olsa da, öğretmenler,
çocuklar ilkokula başlamadan önce basit toplama ve çıkarma yapabilirler. Ekleme ve çıkarma
temellerine odaklanarak, öğretmenler gelecek için matematik becerilerinde daha güçlü bir
temel sağlayabilir. NAEYC’ye (Ulusal Genç Çocukların Eğitim Birliği'ne) göre, öğretmenler
oyun etkinlikleri sırasında ortaya çıkan örnekleri eşya toplama veya çıkarma fikirlerini
öğretmek için kullanabilirler. Çocukluk okuryazarlığı ve bilgisi için fazla gelişmiş olan ders
planlarını aktif olarak oluşturmadan becerileri öğretmek için bir fırsattır. (NAEYC, 2002).
Çocuklar bir gruba bir nesne ilave edildiğinde o grubun sayıca daha fazla olduğunu,
gruptan bir nesne çıkarıldığında da o grubun sayıca azaldığını sezgisel olarak anlarlar.
Çocukların işlem becerisinin gelişebilmesi için önce sayı saymayı ve sayı korunumunu
öğrenmeleri gerekir. Çünkü işlem becerisi ile sayma arasında doğrudan bir ilişki vardır.
(Karakuş, 2015).
Toplama, bir sayının üzerine diğer sayının teker teker sayılarak ilave edilmesidir.
Fakat küçük yaştaki çocuklar toplama işlemini bu şekilde yapamazlar, toplam nesne sayısını
tek tek sayarlar. Örneğin; çocuğa 4 tane kalem verip, kaç kalemin var sorusuna çocuk dört
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diyerek cevap verir. İki kalem daha veriyorum, kaç kalemin oldu sorusuna çocuk baştan
sayarak (1, 2, 3, 4, 5, 6) cevap verir.Küçük çocuklar, sayı bilgisi ve onları temsil etme ve
oluşturma konusundaki ilgi alanlarını temel alarak çalışmalara başlar. Çocuk gruplarına ya da
blok ya da boncuk setlerine katıldıklarında ya da birleştirdiklerinde ilave etmenin/eklemenin
anlamını keşfederler. Örneğin, üç çocuk dört kişiyle tanışır ya da beş kırmızı blok üç mavi
blok grubuyla birbirine birleştirilir. Bu gibi durumlarda, çocuklar tipik olarak her bir eklenti
için sayıları sayarak, nesneleri birleştirerek ve sonuçta kaç tane olduğunu bulmak için ortaya
çıkan grupları sayarak işe başlarlar. (NTCM, 2006).
Çocuklar toplama ile ilgili kelimeleri ve sembolleri öğrenmelidir. Hareket halindeyken
ve toplama durumlarını tartıştıkça, çocuklar hepsi, toplam ve toplamda kaç tane kelime ve
cümleleri kullanırlar. Çocuklar, artı işareti (+) ve eşittir işareti (=) tanıtılırken, sayı ekleme
modellemesinin sonuçlarını kaydederler. Çocuklar, durumları fiziksel nesnelerle eşleştirmek
için 3 + 1 = 4 gibi sayı cümleleri yazmaya başlar. Sayı cümlelerini yatay biçimde yazmak
çocuklar için doğaldır, çünkü “kâğıda” kelime ve cümleleri soldan sağa yazmayıöğrenirler.
İlave etme işlemini manipülatif etkinliklerle dikey formda modelledikten sonra, çocuklar
ayrıca toplama işlemini dikey olarak kaydetmeyi de öğrenirler.Bu dikey form daha sonra çok
haneli sayı işlemlerinin kağıt ve kalemle hesaplanması için kullanılır. (NTCM, 2006).
Çocuklar toplamanın anlamı ve süreci hakkında bazı fikirler geliştirdikten sonra
toplama stratejilerini öğrenmeye başlarlar. Sıfırdan sekize kadar olan sayılara bir veya iki
ilave yapabilirler. Bu süreç, sözlü sayma ve sayı çizgisinin kullanımındaki uygulamalarla
güçlendirilir. Çocuklar ayrıca toplamlarının çoğunu hafızasına alması kolay olan “ilave
çiftler” (örn. 1 +1, 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4 ve 5 + 5)’i modellerler. Bu şekilde modelleme yoluyla
çocuklar diğer sayılara sıfır eklemeyi keşfederler. Bazı çocuklar, sıfır ve başka bir sayının
toplamının bu sayı olduğunu genelleştirebilir. Somut nesneler kullanmak, ilave stratejileriyle
çocukların güvenini artırır.Az sayıda öğe ile başlayın ve sayı ilişkilerini göstermek için çeşitli
taktikler kullanın (https://www.eduplace.com/math/mw/models/overview/k_11.html).
 Çocuğa iki küçük nesne grubu verin. Örneğin, iki bloktan oluşan bir grup ve üç
bloktan oluşan bir grup. Çocuğa her gruptaki blok sayısını saymasını sağlayın.
 Çocuğun bu iki nesne grubunu birleştirmesini ve toplam blok sayısını
saymasını sağlayın. Bu grupları birlikte "eklediğini" açıklayın.
 Belirli sayıda nesne (örneğin altı boncuk) verin ve çocuğa boncukları altı tane
yapmak için kaç boncuğa ihtiyacımız olduğunu veya hangi bocuk grubuyla
hangi boncuk grubunu birleştirebileceğini sorun. Örneğin beş boncuktan
oluşan bir grup ve birinde bir boncuk olan bir grup oluşturabilir.
 Bir nesne grubuna nasıl "ekleyebileceğinizi/ilave edebileceğinizi" gösterin.
Örneğin, üç pulluk bir desteyle başlayın ve desteye iki tane daha ekleyin.
Çocuktan şu anda grupta kaç pul olduğunu saymasını isteyin.
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Çıkarma işlemi toplama işlemine göre daha karışık olduğu için toplama işleminden
sonra öğretilmelidir. Çıkarma işlemi için çeşitli problem soruları vardır.
Troutman ve Lichtenberg (1991)’e göre çıkarmada,
1.Atma: Çocukların en kolay öğrendiği durumdur. Örneğin; “Mehmet’in 4 bilyesi
vardır, 2 tanesini arkadaşına verdi. Mehmet’in kaç bilyesi kaldı?” diye sorulduğunda çocuk 4
bilyeden 2 tanesini çıkarıp, geriye kalanları sayıp sonuca ulaşır.
2. İlave: “Fatma’nın 3 yumurtası var, kek yapmak için 6 yumurta gerekmektedir.
Fatma’nın kaç yumurtaya ihtiyacı var?” diye sorulduğunda çocuk küçük sayıdan büyük
sayıya olan sayıları sayarak sonucu bulabilir.
3. Karşılaştırma: Çocuklar tarafında anlaşılması zor bir kavramdır. Bu kavram iki
kümenin birebir eşlenerek karşılaştırılmasını içermektedir. “Ahmet’in 3 bilyesi var.
Mehmet’in ise 1 bilyesi var. Ahmet’in Mehmet’ten kaç tane daha fazla bilyesi var?”
sorusunun cevabıdır.
4. Ayırma: Bir kümeyi kısımlara ayırmaktır. Örneğin ”Burada 6 tane düğme var.
Bunlardan 2 tanesini sarı, geriye kalanlar mavi. Burada kaç tane mavi düğme var?” diye
sorulduğunda çocuk sarı olan düğmeleri sayarak ayıracak ve geri kalan düğmeleri sayarak
sonucu bulacaktır.
Çocuklar okula başlamadan önce toplama ve çıkarma gibi formal hesaplama
becerilerini geliştirmek için bir temel oluşturan birçok beceri kazanırlar (Levine, Jordan &
Huttenlocher, 1992). Bir gruptaki nesnelerin sayısını belirlemek, sayma becerilerinin
gelişmesi için, iki sayıdan hangisinin daha büyük olduğunu karşılaştırmak toplama ve
çıkarmanın anlaşılmasına katkıda bulunan önemli becerilerdir. (Levine ve diğerleri, 1992; Zur
& Gelman, 2004). Çocukların toplama ve çıkarma işlemini daha iyi anlayabilmesi için
sınıflandırma becerisini ve parça- bütün ilişkisini kazanmış olmaları gerekmektedir. Çünkü
toplama işlemi birleştirme, çıkarma işlemi de ayırma işlemidir. Sınıflandırma becerisi
kazanan çocuklar da nesneleri çeşitli özelliklerine göre birleştirme ve ayırma işlemi yaparlar.
Çocukların toplama ve çıkarma işlemini anlayarak yapabilmeleri için tersine dönüşebilirlik
özelliğini de kazanmaları gerekir.
Okul öncesi dönemde çocuklara toplama ve çıkarma öğretmek için,
1. Sayı duygusu geliştirin.
2. İlk önce somut olarak öğretin.
3. Oyunları ve eğlenceli aktiviteleri kullanın.
4. Eklemeyi soyut olarak tanıtın.
5. Çıkarma ile çok sayıda somut uygulama yapın.
6. Tekrarları kullanın.
11.1.2. Uzamsal Algı ve Geometri
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Uzamsal algı (mekânsal anlam), erken çocukluk dönemindeki çocuklar için şekil,
boyut, mekan, konum, yön ve hareket fikirlerini tanıtmaktadır. Okul yaşamının ilerleyen
kademelerinde ise çocuklar bunu “geometri” olarak adlandıracaklardır. (Sperry-Smith,
2016).
Uzamsal algı; nesneleri, konumu, yönü zihinde hayal etme ve canlandırma olarak
açıklanmaktadır. Uzamsal algının gelişimi matematik becerilerinin kazanımını etkilemektedir.
Çocukların duyuları ile kurduğu etkileşimin niteliği, uzamsal algının gelişiminde rol
oynamaktadır.Çocuğun bir oyuncağı manipüle etmesi, yetişkin yönlendirmesi, nesneye farklı
yönlerden bakabilmesi, çocuğun zengin materyallerin bulunduğu nitelikli bir ortamda
deneyim kazanması uzamsal algının gelişimini destekleyecektir (Kesicioğlu & Alisinanoğlu,
2017). Uzamsal algı ile gelişim gösteren bir alan da geometridir. Uzamsal algı ile geometrik
şekiller hakkında bilgi edinilmektedir.Uzamsal algı; geometrik şekilleri tanımayı, özelliklerini
bilmeyi, şekilleri bir araya getirmeyi ve ayırmayı içermektedir (Bredekamp, 2015a).
Şekil kavramı, temel şekillerin tanımlanması ve adlandırılması, çocukların çevredeki
şeyleri ayırt etmelerine ve açıklamalarına yardımcı olur. Basit mekansal kavramları anlamak
için, çocukların kendileri ve etraflarındaki insanlar/şeyler arasındaki mekansal ilişkinin
farkında olmalarını; konum dilini (örneğin, üst, alt, ön, arka) ve hareketi (örneğin yukarı,
aşağı, sol, sağ) tanımlamalarını destekleyin.Çünkü temel şekillerin araştırılması ve basit
mekansal kavramların anlaşılması gelecekteki öğrenmede geometrinin temelini oluşturur
(Sperry-Smith, 2016).
Geometrik şekiller, bir kimsenin bir nesnenin şeklini belirlemek için kullandığı
standartlardır.Şekil, tıpkı boyut gibi, uzayda bir nesneyi diğerinden ayırmaktadır.Geometrik
şekiller, çevremizdeki nesneleri karşılaştırmada kullanıldığında, nesneleri tanımada önemli rol
oynamaktadır.
Erken çocukluk döneminde çocuklar geometriye ilişkin ilk deneyimleri elde ederler.
Bu deneyimler tanımlama, ismini bilme, çizme, inşa etme, karşılaştırma, iki ve üç boyutlu
olanları ayırma şeklinde olabilmektedir. 2 ya da 3 boyutlu olan geometrik şekiller; açı, kenar,
köşe gibi özellikleri içerisinde barındırırlar.Daire, kare, üçgen, dikdörtgen, paralelkenar, elips
genel düzey şekilleri; küre, silindir, koni, küp, dikdörtgenler prizması da genel mekân şekilleri
olarak adlandırılmaktadır (Sperry-Smith, 2016).
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Düzey ŞekillerAslan, Aktaş, Arnas, i

Mekan Şekilleri

Çocukların kendileri ve yaşadıkları çevre arasındaki ilişkiyi anlamları ile ilgili ilk
deneyimleri geometri ve uzayla olmaktadır. Çocuklar hareket ettikçe, çevrelerindeki
nesnelerin şekil ve boyutlarının da değiştiğini algılamaktadırlar. Bunun sonucunda da
çocuklar bir nesneyi diğerinden ayırt edebilmektedirler Çocukların geometrik şekillerle ilk
tanışması, genellikle bebeklik döneminde mobiller, kitaplar, yap-bozlar ve oyuncaklarla
olmaktadır. (Aslan, Aktaş, Arnas, 2007).
11.1.2.1. Piaget ve Geometrik Düşünce
Piaget, küçük çocuklarda geometrik düşüncenin gelişiminin iki aşamadan meydana
geldiğini söyler ve çocukların erken yaşlarda çevreyi ve şekilleri algılamalarını topolojik
geometri ile açıklamaktadır.Piaget’ye göre, birinci aşamada, çocuklar çevrelerinde bulunan ve
aşina oldukları nesnelerin şekillerini kolayca tanıyabilmektedirler, ancak bu durum öklit
şekilleri (kare, üçgen, dikdörtgen) için geçerli değildir.Bu nedenle çocuklara öncelikle
topolojinin kavratılması gerektiği ve topoloji kavratılmadan sonraki aşama olan Öklid
geometrisi öğretiminin yanlış olduğunu ifade eder.Topolojide geometrik şekiller aynıdır.Bir
geometrik şekil eğilerek, bükülerek, uzatılarak başka bir geometrik şekil elde edilebilir.Öklid
geometrisi ise açı, kenar gibi ilişkileri içermektedir. Bu nedenle üçgen, daire, kare gibi
geometrik şekiller bu ilişkileri temel aldıkları için değişmezler.Erken çocukluk döneminde
çocuklar nesneler, durumlar arasındaki ilişkiyi inceleyerek yani topolojik deneyim edinerek
geometri alanına giriş yaparlar. Çocuklarda topolojinin gelişimi ile mekânsal algı
gelişmektedir. Yakınlık, ayırma, sıralama ve çevreleme topolojinin temelini
oluşturmaktadır.Piaget’ye göre, bu dönemde çocuklar, gerçekleştirdikleri duyu-motor
aktiviteler aracılığıyla şekillerin “açık” ya da “kapalı” olma gibi topolojik özelliklerini
öğrenirler ve şekilleri bu özelliklerine göre birbirinden ayırt edebilirler.Piaget’ye göre,
çocuklar ancak ikinci aşamada üçgen, dikdörtgen ve kare gibi öklit şekillerini tanıyabilir ve
birbirlerinden ayırt edebilirler. (Smith, 2016).
11.1.2.2. Van Hiele Geometri Düşünme Modeli
Van Hiele geometri düşünme modeli bireylerin geometriyi nasıl algıladıklarını
açıklayan bir modeldir. Bu model farklı düzeyler boyunca çocukların genel olarak geometrik
kavramları nasıl algıladıklarını ortaya koyar.Modele göre çocuklar geometri öğrenirken
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görsel, betimsel, basit çıkarım, çıkarım ve sistematik düşünme olarak adlandırılanbeş
düzeyden geçerler. Düzeyler çocukların kavrama biçimleri bakımından birbirinden
ayrılmaktadır. Modelde yer alan ardışık düzeyler bütünsel bir algıdan parçaları analiz etmeye,
daha sonra soyut
matematiksel çıkarıımlarda bulunmaya doğruilerlemektedir. (van
Hiele,1999).
Modele göre Van Hiele geometrik şekilleri algılamayı, geometrik düşüncenin
gelişimini 0.aşamadan 4.aşamaya kadar olan beş ana basamakta incelenmektedir.
Düzey 0

Görsel Düzey

Düzey 1:

Betimsel Düzey

Düzey 2:

Basit Çıkarım Düzeyi

Düzey 3:

Çıkarım Düzeyi

Düzey 4

Sistematik Düşünme Düzeyi

Düzeylerin özellikleri şöyle sıralanabilir:
 Düzeylerin en temel özelliklerinden biri sıralı olmasıdır.
 Geometrik Düşünme modeline göre, insanlar geometri öğrenirken düzeylerden
ardışık bir sırayla geçerler.
 Bir kişinin bir düzeyde olabilmesi için daha önceki düzeylerden mutlaka geçmiş
olması gereklidir.
 Düzeyler arasında ilerleme yaşa ve gelişime değil, öğretime ve geometri
deneyimine bağlıdır.
1. Düzey 0: Görsel Düzey: Geometrik düşüncenin gelişimde ilk aşamadır. Bu
aşamada, görsel odaklı algılama ve sözsüz düşünce vardır (Martin, Lukong & Reaves, 2007).
Bu düzeydeki çocuklar geometrik şekil ve cisimleri bir bütün olarak algılarlar. Standart
geometrik şekilleri standart olmayanlara göre daha kolay algılamaktadırlar.Çocuk için “kare
karedir”.Karenin tanımını ve özelliklerini kavrayamazlar. Bu düzeyde geometrik şekiller
yalnızca görünümlerine göre değerlendirilir. Bu nedenle tanımlanan özellikleri değil,
büyüklük, sayfada duruş yönü, konum gibi özellikleri çocuklar için anlamlıdır. Uzayın
çevrelerinde bulunan bir şey olduğunu fark eden görselleştirme seviyesindeki çocuklar,
geometrik kelimeleri öğrenebilir, geometrik şekilleri tanıyabilir, kopya edebilir (Crowley,
1987). Çocuklar şekillerin birbirinden farklı olduğunu algılarlar fakat kenar, köşe, açı gibi
niteliksel özelliklere odaklanmazlar (Kesicioğlu & Alisinanoğlu, 2017). Şekilleri tanırken
prototip sşekillerle ya da çevredeki nesnelerle karşılasştırma yapmaktadırlar. Örneğin çocuk,
“Bu bir dikdörtgen, çünkü kutuya benziyor.” der Aynı şekilde çocuk şeklin duruşundan
etkilenir ve tepesi aşağıda olan bir üçgene üçgen demekte tereddüt eder (Martin, vd., 2007;
Van Hiele, 1999).
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2. Düzey 1 Betimsel Düzey/Analiz Dönemi: Bu düzeyde çocuklar geometrik
şekillerin parçalardan oluştuğunu ve bu parçaların bazı özelliklere sahip olduğunu fark
edebilirler. Bir önceki düzeyde gerçekleşemeyen ‘geometrik şekilleri parçalarını ve
özelliklerinin informel analiz yoluyla kavrama işi artık gerçekleşebilir.Çocuk için artık şeklin
özellikleri görünümünden daha önemlidir. Bu aşamada çocuklar geometrik şekilleri ayırt
ederken oluşturdukları belirli ölçütleri kullanmaktadırlar (Kesicioğlu & Alisinanoğlu, 2017).
Gözlem ve deney gibi yollarla şekilleri analiz eden çocuklar, bu sonuçları daha sonra şekil
sınıflandırmalarını kavramsallaştırmada kullanırlar (Crowley, 1987). Ayrıca geometrik
şekilleri oluşturan kenar, köşe gibi ögelerin farkındadırlar.Bu ögeler doğrultusunda şekilleri
anlatabilirler. Fakat şekilleri gruplamada eksiktirler .
3. Düzey 2 Basit Çıkarım Düzeyi: Geometrik şekilleri ayırt etme ve sınıflandırmada
özellikleri ayrıntılı olarak kullanabilir ve ifade edebilirler. Bunlara dayalı olarak çıkarımlarda
bulunabilmektedirler.Çocuklar bu dönemde şekil sınıfları arasında ilişki kurmaya başlarlar ve
sınıflar arası hiyerarşiyi anlarlar. Bu düzeydeki çocuklar özellikler arası ilişkileri
görebildikleri için, bir kavramı tanımlamak için gereken “yeterli ve gerekli” özellikleri
söyleyebilirler. Örneğin çocuk artık karenin özel bir dikdörtgen olduğunu çünkü karenin
dikdörtgenin tüm özelliklerini sağladığını fakat her dikdörtgenin bir kare olmadığını
anlayabilir.
4. Düzey 3 Çıkarım Düzeyi/Sonuç Çıkarma: Bu düzeyde olan olanlar bir
matematiksel sistem içinde akıl yürütebilir ve ispat yapabilirler. Aksiyomları anlayabilir,
ispatları oluşturabilirler. Örneğin bu seviyedeki bir çocuk “bütün açıları ve kenarları
dışbükey dörtgen” ve “bütün açıları dik ve ardışık kenarları eşit dışbükey dörtgen”
şeklinde verilen karenin iki ayrı tanımının birbirine eşit olduğunu gösterebilir.Bu düzeyde
tanımlar, teoremler, ispatlar ve bunlar arasındaki ilişkilerin önemi; sonuçları bir kurama,
ispata dayandırmak gerektiği kavranmaktadır.
5. Düzey 4 Sistematik Düşünce Düzeyi/Kesinlik: Geometrik algının gelişiminde son
aşamadır. Soyut olarak ayrıntılı araştırmalar, aksiyomatik sistemler üzerinde çalışmalar bu
aşamada yapılmaktadır.Bu düzey matematikle bir bilim olarak uğraşan bireylerin ulaşabildiği
düzeydir. Bu düzeye çıkabilen çocuklar artık bir matematikçi olarak geometri çalışabilirler.
11.1.3. Ölçme
Ölçme, uzunluk, ağırlık, hacim veya alan gibi bir özelliğin kapsamını, miktarını veya
nicel değerini doğru bir şekilde belirleme işlemidir.Ölçme becerisinde durum ya da nesneler
bir sayı ile ifade edilerek aynı nitelikteki durum ya da nesneler ile karşılaştırılır. Bu sayılar
hacim, ağırlık, uzunluk, yükseklik gibi fiziksel özellikleri ve sıcaklık, zaman, para gibi
fiziksel olmayan özellikleri ifade eder. (Hacıibrahimoğlu, 2019).
Küçük çocuklar oyun oynarken sayı, şekil, uzay kavramlarını keşfederken aynı
zamanda matematiğin bir diğer önemli bölümünü de araştırmaktadırlar. Okula başlamadan
önce çocuklar karşılaştırma, eşleştirme, serileme ile ilgili çeşitli deneyimler kazanırlar.
Örneğin 3 yaşındaki Nilgün, ablası ile kurabiye yapmaya karar verir. Kurabiye yapmak için
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malzemeleri hazırlarlar. Ablası ona ölçme kabını şekerle nasıl dolduracağını gösterir ve
Nilgün “İki bardağa ihtiyacımız var? “ der. Önce bir bardağı şekerle doldurup kaba boşaltalım
, sonra tekrar dolduralım ” böylece iki bardak şeker koymuş oluruz” der.Küçük çocuklar
günlük etkinliklerinin çoğunda erken ölçme kavramlarını uygularlar. Oyuncakların
boyutlarını ve yiyeceklerin kısımlarını, kendi boylarını başkalarıyla, iki balkabağının
ağırlığını ve oyuncak trenlerin uzunluklarını karşılaştırırlar. Karşılaştırma yollarını
araştırırken, uzunluk, alan için bloklar veya kareler ve kapasite için kum ve su, tahmin etmek
için eller ve parmaklar gibi standart olmayan ölçüm araçlarını kullanabilirler. (Edo, Planas, &
Badillo, 2009).).

Ölçme İle İlgili Kavramlar
Ölçme bir kaç genel kavrama bağlıdır. Çocuklar ölçme için bazı kavramları
öğrenmelidir. Bunlar ( New Zealand, 2007).






Daha fazla, daha az ve aynı kavramları: Çocuklar bu bardağın içinde
diğerinden daha fazla süt olduğunu bilmelidir; bu alanın alanda diğerinden
daha büyük olduğunu; ve bu nesnenin bundan daha ağır olduğunu. Çok küçük
yaşta, bebeklik döneminde bile, bu kelimeleri bilmeseler ve onlar hakkında
konuşamasalar bile, çocuklar “daha fazla, daha az ve aynı” sezgisel kavramlara
sahiptir.
Dikkate alınan özniteliğe bağlı olarak bir nesnenin farklı şekillerde
ölçülebilmesi: Örneğin, bir kutunun yüksekliğini, genişliğini, derinliğini,
kapasitesini veya ağırlığını ölçebiliriz. Yine de küçük çocuklar içinde
bulundukları gelişim döneminin özelliğine bağlı olarak sadece bir özelliğe
odaklanma eğilimindedir.
Ölçüm dili: Kullandığınız terimler, dikkate alınan özelliğe veya boyuta bağlı
olarak değişir. Örneğin, daha büyük olmayan daha ağır bir tuğlayı daha ağır
değil, daha büyük olarak tanımlarsınız. Daha uzun (yükseklik), daha derin
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(derinlik) veya daha geniş (genişlik) gibi çeşitli kelimeleri kullanarak
karşılaştırmalar yapılabilir.
Karşılaştırmalar ilgili boyutlara katılmayı gerektirir: Örneğin, iki kekin her
birinin aynı uzunluk ve genişlikte olduğunu, ancak bir kekin 2.5.cm
kalınlığında ve diğerinin 3.5 cm kalınlığında olduğunu varsayalım. Hangi
kekin daha ince dilim olduğunu belirlemek için kalınlığı düşünmeniz gerekir.
Miktarların sırası ve bazı göreceli özellikleri:Aynı nesne hem bir nesneden
daha küçük hem de başka bir nesneden daha büyük olabilir.Örneğin bebek ayı
anne ayıdan daha küçük, anne ayı ise baba ayıdan daha küçük
olabilir.Nesneleri sıraya dizmek, boyutun göreceli olduğunu anlamayı
gerektirir.
Çıkarımlar sıralama ile ilgili bilgilerle yapılabilir: Örneğin, bir ağaç
ayçiçeğinden daha uzun ve papatya ayçiçeğinden daha kısaysa, ağaç
papatyadan daha uzun olmalıdır.Bir sineğin bir kitaptan daha hafif olduğunu ve
bir filin bir kitaptan daha ağır olduğunu biliyorsanız, bir filin bir sinek'ten daha
ağır olduğu sonucuna varabilirsiniz.Bunların her ikisi de geçişlilik örnekleridir.

Çocuklar standart ölçüm birimlerini anlayabilmek için temel ölçüm kavramlarını
geliştirme ihtiyacı duyarlar. Çocuklarda ölçümlerin anlaşılabilmesi için korunum ve transfer
kavramlarının gelişmesi gereklidir. Korunum kavramının içinde değişmezlik özelliği vardır;
bir olayın bazı yönleri hiç bir zaman değişmemektedir. Çocuklar, daha uzun, daha kısa, daha
uzun, daha büyük, daha küçük, daha geniş, daha ağır ve daha hafif terimleri kullanarak ölçüm
ve karşılaştırma sözcüklerini geliştirmeye başlarlar. Hatta her zaman dinlenme veya uyku
zamanında , “iki dakika daha!” diyerek bu sözcükleri yaygın şekilde kullanırlar. Çocuklar
ancak okulöncesi dönemin sonlarına doğru bu kavramları ve ağırlık, zaman, kapasite gibi
birimleri gerçek anlamda kullanmaya başlamaktadırlar ve bu kavramların hepsi aynı zamanda
kazanılmamaktadır.Öğretmenler ayrıca çocukları sınıfta olan ölçümlere katılımları hakkında
geniş düşünebilir ve bunları karar verme ve problem çözme süreçlerine dahil edebilir.
Çocukları ölçümlere dahil etmek için bazı durum ve soru örnekleri

 Birbirlerine ekleyerek sizce duvara kaç resim asabilirim?
 Herkesin bir bardak sütü olması için kaç bardak gerekiyor?
 Bu iki kulenin yüksekliğini karşılaştırmak için ne yapmalıyım?
11.1.4. Parça Bütün
Parça-bütün ilişkisi bir nesnenin bütününü ve alt bölümlere ayrılmış halini görerek
buna özgü bir kavram gelişimini içermektedir. Küçük çocukların parçalar ve bütünlere karşı
olan doğal ilgileri ve algılama kapasiteleri ilerleyen dönemlerdeki matematik konuları içinde
yer alan kesir kavramının temellerini oluşturmaktadır.Parça-bütün ilişki, bir sayının daha
küçük parçalardan oluşabileceği anlayışıdır. Çocuklar 5 tanesinin 2 elma ve 3 elma veya 1
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elma ve 4 elmadan oluşabileceğini anlamalıdır. Çocuklar bir miktarı parçaları açısından
yorumlayabildiklerinde toplama ve çıkarma gibi işlemleri anlamak için temel oluştururlar
(Young-Loveridge 2002).
Çocuklar ilk önce bütünün parçaları olduğunu, daha sonra parçaların bütünün
bölümlerini oluşturduğunu farkederler. Zamanla bazı şeylerin ayrılabilen özel praçlardan
oluştuğunu ve bütünün daha küçük parçalara ayrılabildiğini farkederler. Çocuklar zaman
içerisinde özel parçaları (vücudun kol, bacak, baş gibi parçaları vardır); parçalara ayrılabilen
gruplar (ara öğün için kurabiye dağıtılması) ve bütünün praçlara ayrılabileceğini (portakal
birkaç dilime ayrılır) öğrenirler (Charlesworth, 2000).

11.1.5. Örüntü
Örüntü; geometrik şekillerin, seslerin, sembollerin ya da durumların sistematik bir
birleşimi olarak tanımlanmaktadır. Örüntüler, çocukların öngörülerde bulunmayı, sonra ne
olacağını anlamayı, mantıksal bağlantılar kurmayı ve akıl yürütme becerilerini kullanmayı
öğrenmelerini sağlar. 2.5 yaşındaki Beril, annesinin ona okuduğu kitaptaki kırmızı ve mavi
boncuklardan oluşan kolyeyi gösterdi. Annesi “Evet, Beril, kolyeye bir kırmızı, bir mavi, bir
kırmızı, bir mavi boncuk koymuşlar. Bizde şimdi seninle bir kırmızı , bir mavi boncuğu
ipimize yan yana dizerek kolyemizi yapalım mı? Ne dersin? diye sordu. (hocam sizin
gönderdiklerinizde var ama kaynak yok).
Örüntüleri tanıma, devam ettirme ve oluşturma yeteneği; matematiksel ilişkileri
görmede, genelleme yapmada, matematiğin düzenini ve mantığını anlamada temeldir.
Çocuklar, öncelikle yaşadıkları deneyimlerle örüntüleri keşfederler. Onlar için nesnelerin
sınıflandırılması ve sıralanması doğal ve zevkli bir deneyimdir. Nesneleri ayırma, sıralama ve
sınıflama örüntü çalışmalarının temel becerileridir. Bu beceriler örüntüler arasındaki benzerlik
ve farklılıkları tanıma ve tanımlama yeteneğine temel oluştururlar (Akman, 2002)
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Örüntü, cebirsel düşüncenin yapı taşıdır. Okulöncesi dönemden itibaren ilköğretim
birinci basamakta gerçekleştirilen örüntü etkinlikleri cebirin temelini oluşturmada önemli bir
role sahiptir. Küçük sınıflarda sayı örüntüleri ve sayılar arasındaki ilişkilerle ilgili çalışmalar,
daha sonraki cebir gelişimini hızlandırır. Cebirsel düşünme; örüntüleri tanıma ve analiz etme,
örüntüler arasındaki sayısal ilişkileri gösterebilme ve bu sayısal ilişkileri genelleyebilme
yeteneği olarak ifade edilmektedir (Kieran, Pang, Schifter, & Ng, 2016; Papic, Mulligan,
& Mitchelmore, 2011).
Cebirsel düşünme üç aşamadan oluşmaktadır;( Kieran, Pang, Schifter, & Ng, 2016)
 Örüntü arama,
 Örüntüyü tanıma ve tanımlama
 Örüntüyü genellemedir
Örüntü arama, bir problem durumundan bilgiyi ortaya çıkarmadır.
Örüntüyü tanıma ve tanımlama ise bir matematiksel analizdir. Yani, bilgiyi
matematiksel olarak kelime, diyagram, tablo, grafik ve denklemlerle temsil etmedir.
Örüntüyü genelleme ise, bilinmeyeni bulma, varsayımları test etme ve fonksiyonel bir
ilişki tanımlama gibi matematiksel bulguların yorumlanması ve uygulanmasıdır .
Örüntü İlkeleri ( Papic, Mulligan, & Mitchelmore, 2011).
1. Örüntüler, sayısal ve sayısal olmayan ( şekil, ses, renk ve konum vb.) yapılardan
oluşabilir.
2. Tekrarlayan, büyüyen ve ilişkisel olmak üzere 3 örüntü şekli mevcuttur.
Tekrarlayan Örüntüler; temel öğeler tekrarlanmaktadır. Tekrarlanan örüntüler,
örüntünün en küçük kısmının tekrarı ile meydana gelebilen döngüsel bir yapıya sahiptirler.
Döngüsel bu yapı “tekrarlanma döngüsü” ya da “tekrar birimi” olarak adlandırılır. Örnek 1:
246 246 246 246 …, ABCABCABC
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Büyüyen Örüntüler; daha büyük öğeler oluşturmak için temel öğe blok görevi
görmektedir.Her yeni adım bir önceki adımla ilişkilidir. Değişen şekil örüntülerinin amacı;
öğrencinin, daha çok görsel/geometrik yaklaşımla, düşünmesini desteklemek ve görsel bir
yaklaşımdan yola çıkarak, sayılar için alternatif bir yol bulabilmelerini sağlamaktır. Anaokulu
çocukları
örüntülerini
genişletirken
örüntünün
kağıda
çizilmiş
örneğinden
yararlanabilir.Örnek 1: XY XYY XYYY

İlişkisel Örüntüler; bağlantı 2 set arasında yapılmaktadır.Örnek 1: Mum kutularının
birinde 8 mum olsun. Diğer mum kutularını 1-8, 2-16, 3-24 set şeklinde oluşturmak.
3. Çocuklar örüntüyü 4 düzeyde keşfetmektedir. Önce örüntüyü tanımak, örüntüyü
tanımlamak, örüntüyügenişletmek ve son düzey ise kendi örüntüsünü oluşturmaktır. Küçük
yaş grubu çocuklarla renk (kırmızı-mavi) ve konumun (deve-cüce) çoğunlukla kullanıldığı
“ab” örüntü modeli ile başlanılmaktadır.
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4. Eğer temel öğeler 2 ve daha çok niteliğe sahipse (hem renk hem sayı vb.),
tekrarlayan örüntü oluşturmak zorlaşmaktadır. AB, AABB ve ABC kolay örüntü modelleri
iken ABB, AAB, ABCC daha karışık ve zor örüntü modelleridir.
11.1.6. Grafikler
Grafik oluşturma, tanımlama, düzenleme, temsilleştirme ve veriyi analiz etmenin bir yoludur.
Grafik, sayısal bilginin görselleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Grafik çalışmaları
çocuklara doğrudan deneyim fırsatı sunmaktadır. Okul öncesi dönemde grafik çalışmaları
ağırlık kazandıkça çocuklar farklı grafikler oluşturacak ve soruları cevaplandırmada grafikleri
kullanacaklardır Gerçek nesneler, resimler, çizgi grafikler, bar grafikler, daire grafikleri
olmak üzere farklı şekilde grafikler oluşturulabilir. Grafikte, sınıflama, sayma, karşılaştırma,
birebir eşleme ve veriler yorumlamada iletişim basamakları kullanılarak temel matematiksel
beceriler kullanılmaktadır. Çocuklar, grafiği oluştururken verileri sınıflandırarak, durumu
gözden geçirip ölçer ve yorumlar. Bu süreçte grafikleri kullanarak benzerlik ve farklılıkları
görür, karşılaştırır, veriler üzerine fikir yürüterek tartışırlar ve sonucu sayısallaştırırlar. Grafik
oluşturmak, çocukların grafik okuma becerisini de geliştirmektedir (Akman, 2002, Aktaş
Arnas, 2006)

Küçük çocukların grafik çalışmaları 5 gelişim basamağı ile açıklanmaktadır. Birinci
basamakta, gerçek nesneler kullanılarak grafikler oluşturulur ve 2 nesne ya da durum
karşılaştırılır. Birebir eşleme, uzunluk ve ağırlık çalışmaları karşılaştırma olarak ele
alınmaktadır. İkinci basamakta, 2’den daha fazla nesne ya da durum kullanılmaya başlanır.
Örneğin, doğum günü grafiği hazırlarken her çocuk doğum gününün olduğu aya kendi
yüzünü çizer. Üçüncü basamakta ise çocuklar satır ve sütundan oluşan yapılar üzerinde birçok
nesne ile grafik oluştururlar. Gerçek nesneler yerine kare biçimde kesilmiş kağıtlar ile
çalışabilirler. Bu basamakta çocuklar öğretmen yardımı olmadan daha bağımsız
çalışır.Dördüncü basamakta, çocuklar artık satır ve sütun bölmeleri olan grafik üzerinde
tombala taşları gibi aynı renk, doku ve biçimdeki kare kartları kullanarak çalışırlar.Son
basamakta ise çocuklar daire ve çizgi grafikleri kullanmaya başlar. Bu grafik modelleri
çalışmalarına ilkokul düzeyinde rastlanır. Özellikle çizgi grafiklerde verinin farklı yönleri
incelenmektedir (Aktaş Arnas, 2006)
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11.1.7. Problem Çözme
Temel düşünce sürecini kullanarak bir sorunu görmek, sorun hakkında gerçekleri
değerlendirmek, gereken bilgiyi toplamak, alternatif çözüm önermek, bu çözüm yollarının
uygunluğunu test etmek ve en uygununu seçmektir.Problem çözme terimi, bulmaca
çözmeden, basit bilimsel ve aritmetik problemleri çözmeden, bilişsel, mantıksal, sosyal ve
mekanik problemlerin çözümüne kadar çok geniş bir alanı kaplamıştır (Goldin, 2000).
Öğretimdeki farklılıklar esas alınarak problemler rutin problemler ve rutin olmayan
problemler olarak iki sınıfa ayrılabilir (Schloeglmann ,2004)).
Rutin Problemler: Bu tür problemler matematik kitaplarında yer alan ve dört işlem
becerileriyle çözülebilen problemlerdir. Rutin problemler bir ya da çok işlemli olabilirler.
Örneğin; Sınıfımızda 14 çocuk var fakat 10 tane diş fırçamız var, kaç diş fırçasına
daha ihtiyacımız var?’sorusu rutin bir problemdir.Bu problem çözmek için toplama/çıkarma
işlemi gerekmektedir.
Rutin Olmayan Problemler:Çözümleri işlem becerilerinin ötesinde, verileri organize
etme, sınıflandırma, ilişkileri görme gibi becerilere sahip olmayı ve bir takım aktiviteleri arka
arkaya yapmayı gerektirir. Örneğin; “ Sınıfımız için aldığım bu kitabı kitaplığa koymak için
sizce en doğru yer neresi olabilir?”Bu sorudatahmin,ölçme ve verileri analiz sürecinin
kullanılması gerekmektedir.
Bir problemi düşünme, problemi tanımlama için cevabını bulmak için birden fazla
yol olabilir. Problemin cevabını bulmak için geçmişte edinilen bilgiler ve mantıksal düşünme
becerilerini kullanmak gerekir. 16 aylık Ahmet, şekil tahtasına baktı. Şekil tahtasının delikleri
üçgen, daire ve kare şeklinde idi. Ahmet, yerdeki şekillere baktı ve eline üçgeni aldı. Üçgeni
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karenin yerine koymaya çalıştı, ama üçgen oraya uymadı. Şeklin kenarlarına parmaklarıyla
dokundu. Sonra tekrar denedi. Yaşasın ! Üçgen yerine uymuştu ! Ahmet bu sefer başarmıştı.
Problem Çözme Aşamaları
John Dewey’e göre bir problemin çözümü 6 aşamada formüle edilebilir; (Barkley,
Cross, & Major, 2005).
1.Problemin farkına varma (tanıma).
2. Problemi tanımlama ve sınırlama (tanımlama).
3. Problemin çözümünü sağlayacak bilgi ve bulguları toplama (bilgi toplama).
4. Problemin çözümünü sağlayacak hipotezlerin belirlenmesi (hipotezleri saptama).
5. Problemin çözümünü sağlayacak en uygun hipotezin seçilmesi (en uygun hipotezi
seçme).
6. Problemin çözülmesi ve sonuca ulaşılması (problemi çözme).
Çocuklara kazandırılması gereken problem çözme becerileri şunlardır:









Problemlerin ve eksik bilgilerin farkına varma
Problemi tanımlama
Kişinin kendi yaşam deneyimine bağlı olarak bilgiye yeniden gözden
geçirmesi, özümlemesi ve uyum sağlaması,
Olası çözümlerin denenmesi,
Çözümleri değerlendirmede kriter kullanma,
En uygun olası çözümlerin denenmesi ,
En iyi çözüm şekline karar verilmesi
Çözümü̈ uygulamaya yönelik plan ve detaylar üzerinde çalışılmasıgerekir.

Problem Çözme Becerisi Sayesinde Çocuklar,
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 Matematiksel konuları anlamak ve araştırmak için problem çözme yaklaşımını
kullanabilirler.
 Günlük hayatta karşılaştıkları ve matematiksel durumları ifade eden
problemleri formüle edebilirler.
 Değişik problemleri çözmek için stratejiler geliştirerek bu stratejileri
uygulayabilirler.
 Orijinal problemler için bulunan sonuçları yorumlayabilirler.
Problem çözme becerisini geliştirmede uyulması gereken ı̇ lkeler şöyle sıralanabilir:






Problemler, çocukların kendi yaşantısından alınmalıdır.
Problemler, çocuk için ilgi çekici nitelikte olmalıdır.
Çocukların düşüncelerinde yaratıcı olmalarına ortam hazırlanmalıdır.
Çocukların birlikte çalışmaları ve sorumluluk almaları sağlanmalıdır.
Çocuğun zihinsel gelişimi, ilgisi, problem çözme becerisi ve bu becerinin
gelişimi dikkate alınmalıdır.
 Çocukların problem çözme adımlarını uygulamaları sağlanmalıdır.
 Çocukların karşılaştıkları güçlükler teşhis edilip giderilmelidir.
 Eğitimciler, problem çözme becerisine sahip olmalıdır.
Eğitimciler için problem çözme sürecini kolaylaştırıcı bazı stratejiler; (Gifford, 2016)




















Problem durumları planlayın.
Problem durumuna çocukları hazırlayın.
Problemi hissetmelerini sağlayın.
Problem çözme durumunda etkili olan duygusal faktörleri gözleyin ve
çözümleyin.
Problemin ne olduğunun anlaşıldığından emin olun.
Sorduğunuz problemi değiştirerek farklı bir formda sormalarını isteyin.
Problemi oluşturan faktörleri düşündürün.
Problemi tanımlamalarını sağlayın.
Problemi mümkün olduğunca sadeleştirin.
Problemi resimlemeye çalışın.
Çözüm önerilerini sıralamalarını sağlayın.
Çocuklara problemi farklı şekillerde de sorun.
Onlardan problem oluşturmalarını isteyin.
Çözümü uygulama aşamasında çocuğa ne yaptığını sorun.
Deneyim sağlamalarına fırsat tanıyın.
Sonucu birlikte değerlendirin.
Gerekiyorsa yeniden çözüm üretmelerini sağlayın.
Çözümü sınıfa sunmalarını isteyin.
Sınıfla birlikte çözümü tartışın.
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11.1.8. Akıl Yürütme ve İspat
Akıl yürütme (muhakeme) ile ilgili çalışmalar, akıl yürütme becerilerinin erken
yaşlarda kazanıldığını, çocukların bu konuda yetişkinlere göre daha yetenekli olduğunu
vurgulamaktadır. Akıl yürütmenin pek çok çeşidi, çocuklarda görülebilmektedir. İlk olarak
algısal muhakeme görülür. Çünkü nesneler arasındaki benzerlikler çocuklarda karşılaştıkları
ilişkileri sorgulamayı gerektiren ilk durumdur ve böylece başlayan sorgulamalar yaşam
boyunca devam eder (Clements & Sarama 2007).
Erken çocukluk döneminde çocukların akıl yürütme ve ispat becerilerinin
desteklenmesi gerekir. Bu bağlamda öğretmenlerin çocuklara düşündürücü sorular sorması,
çocukların düşüncelerini dinlemesi, diğer çocukların da o konu ile ilgili düşünce üretmesini
sağlaması gerekir. Böylece çocuklar akıl yürütme süreçleri ile kendilerine yardımcı olacak
stratejiler geliştirirler. Bu durum anlamlı öğrenmeyi sağlarken çocukların etkinliklerden keyif
almasını da sağlar.
11.1.9. İletişim
Çocuklarla konuşma ve onları dinleme olarak tanımlanan iletişimin anlamı kelime,
diagram, resim ve sembollerle sonuca ulaşma yollarını bulabilmektir. Sonuç çıkarna,soruyu
düşünerek, anlamlı cevabı bulabilme ve ayrıca problem çözmenin de en büyük parçasıdır.
Çocuklar çevresiyle iletişim kurabilmel için matematiksel düşüncelerini organize
etmeyi öğrenmek zorundadırlar. İlk önce çizim ve beden dili ile iletişim kurabilir, ilerleyen
süreçlerde matematik sembollerini aşamalı şekilde öğrenerek iletişim kurabilirler. Anasınıfına
giden çocuklar ayakkabı grafiği yaparken ayakkabı resimlerini kullanırlar. Daha büyük
çocuklar renkli kareleri kullanarak bu grafiğ oluşturabilir karşılaştırmalarını buna göre
yapabilirler. En son aşamada ise sayıları ve çubuk grafiklerini kullanırlar. Burada amaç
çocukların matematiksel bulgular ile nasıl iletişime geçeceğini öğrenmelerine yardımcı
olmaktır. Öğretmenler bu süreçte matematik etkinliklerinin sonucunda çocukların
sınıftakilerle ve sınıf dışındakilerle iletişime geçme yollarını keşfetmelerine yardımcı
olmaktadır (Brewer, 2001).
11.1.10. Bağlantılar
Çocuklar büyüdükçe ve deneyim edindikçe günlük yaşamlarında ilişkiler kurmaya
başlarlar. Bağlantı, matematiksel fikirler arasında ilişki kurmayı, matematik dışındaki alanlara
matematiği uygulamayı içerir. Örneğin; çocuklar öykülerle matematiğin soyut kavramlarını
anlamlandırırken aynı zamanda matematiğin yaşam içindeki değerini fark edebilir, müzik
etkinliklerinde matematik kavramlarını ve becerilerini geliştirirken fen etkinliklerinde grafik
veya tablo oluşturma ile matematik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlar.
11.1.11. Temsil Etme
Temsil, kelime, resim, sembol ve nesneler (bloklar gibi) kullanarak matematiksel
fikirleri “gerçek” hale getirmektir. Örneğin 3 yaşındaki Kerem evde sembolik oyununda
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piknik yaparken dört plastik tabak ve dört plastik bardağı dikkatlice yerleştirdi ve “Evet
şimdi bütün ailemiz pikniğe gelebilir!” diyerek ailesini çağırdı. Ailesinde dört kişi vardı;
Kerem elde ettiği bu bilgiyi oyununda seçtiği tabak ve bardak sayısına uygulayarak göstermiş
oldu.

Uygulamalar

Okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik hazırlanmış 3 tane Matematik Etkinlik
planı inceleyin. Bu etkinlik planlarında yer alan kavramları ve öğrenme sürecini bu bölümde
öğrendiğiniz bilgiler kapsamında değerlendirin.
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Uygulama Soruları

1. İncelediğiniz etkinlik planlarında hangi sözcük ve kavramlara yer verilmiştir?
2. İncelediğiniz etkinlik planlarında hangi kazanım ve göstergelere yer verilmiştir?
3. İncelediğiniz planlardaki kazanım ve göstergeler ile etkinliğin öğrenme sürecini
matematik öğrenme süreçleri (problem çözme, akıl yürütme, iletişim, bağlantılar,
temsil) açısından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sayı hissi veya sayıları öğrenmenin temelleri, çocuğun okulöncesi eğitime başlamadan
önce geliştirmesi gereken ilk önemli matematik becerisidir. Çocuklar, gelecekte sayılar
arasındaki ilişkiyi öğrenmek için erken çocukluk döneminde erken ve geri saymayı
öğrenmelidirler. Sayı hissi ilk önce doğru sayma yeteneğidir. Piaget’e göre okul öncesi
dönemdeki çocukların sayı kavramını kazanabilmeleri için önce birebir eşleme, sayı
korunumu (miktar değişmezliği), sınıflandırma ve
sıralama becerisini kazanmaları
gerekmektedir. Ancak saymanın anlamlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi birtakım
sayma ilkelerine uygun yapılmasını gerektirmektedir.
Çocuklar okula başlamadan önce toplama ve çıkarma gibi formal hesaplama
becerilerini geliştirmek için bir temel oluşturan birçok beceri kazanırlar. Bir gruptaki
nesnelerin sayısını belirlemek, sayma becerilerinin gelişmesi için, iki sayıdan hangisinin daha
büyük olduğunu karşılaştırmak toplama ve çıkarmanın anlaşılmasına katkıda bulunan önemli
becerilerdir. Çocukların toplama ve çıkarma işlemini daha iyi anlayabilmesi için sınıflandırma
becerisini ve parça- bütün ilişkisini kazanmış olmaları gerekmektedir. Çünkü toplama işlemi
birleştirme, çıkarma işlemi de ayırma işlemidir. Sınıflandırma becerisi kazanan çocuklar da
nesneleri çeşitli özelliklerine göre birleştirme ve ayırma işlemi yaparlar. Çocukların toplama
ve çıkarma işlemini anlayarak yapabilmeleri için tersine dönüşebilirlik özelliğini de
kazanmaları gerekir.
Uzamsal algı; nesneleri, konumu, yönü zihinde hayal etme ve canlandırma olarak
açıklanmaktadır. Uzamsal algının gelişimi matematik becerilerinin kazanımını etkilemektedir.
Çocukların duyuları ile kurduğu etkileşimin niteliği, uzamsal algının gelişiminde rol
oynamaktadır. Çocuğun bir oyuncağı manipüle etmesi, yetişkin yönlendirmesi, nesneye farklı
yönlerden bakabilmesi, çocuğun zengin materyallerin bulunduğu nitelikli bir ortamda
deneyim kazanması uzamsal algının gelişimini destekleyecektir. Uzamsal algı ile gelişim
gösteren bir alan da geometridir. Uzamsal algı ile geometrik şekiller hakkında bilgi
edinilmektedir. Uzamsal algı; geometrik şekilleri tanımayı, özelliklerini bilmeyi, şekilleri bir
araya getirmeyi ve ayırmayı içermektedir. Piaget, küçük çocuklarda geometrik düşüncenin
gelişiminin iki aşamadan meydana geldiğini söyler ve çocukların erken yaşlarda çevreyi ve
şekilleri algılamalarını topolojik geometri ile açıklamaktadır. Van Hiele geometri düşünme
modeli bireylerin geometriyi nasıl algıladıklarını açıklayan bir modeldir. Modele göre
çocuklar geometri öğrenirken görsel, betimsel, basit çıkarım, çıkarım ve sistematik düşünme
olarak adlandırılan beş düzeyden geçerler.
Ölçme, uzunluk, ağırlık, hacim veya alan gibi bir özelliğin kapsamını, miktarını veya
nicel değerini doğru bir şekilde belirleme işlemidir. Ölçme becerisinde durum ya da nesneler
bir sayı ile ifade edilerek aynı nitelikteki durum ya da nesneler ile karşılaştırılır. Bu sayılar
hacim, ağırlık, uzunluk, yükseklik gibi fiziksel özellikleri ve sıcaklık, zaman, para gibi
fiziksel olmayan özellikleri ifade eder.
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Parça-bütün ilişkisi bir nesnenin bütününü ve alt bölümlere ayrılmış halini görerek
buna özgü bir kavram gelişimini içermektedir. Küçük çocukların parçalar ve bütünlere karşı
olan doğal ilgileri ve algılama kapasiteleri ilerleyen dönemlerdeki matematik konuları içinde
yer alan kesir kavramının temellerini oluşturmaktadır. Parça-bütün ilişki, bir sayının daha
küçük parçalardan oluşabileceği anlayışıdır.
Örüntü; geometrik şekillerin, seslerin, sembollerin ya da durumların sistematik bir
birleşimi olarak tanımlanmaktadır. Örüntüleri tanıma, devam ettirme ve oluşturma yeteneği;
matematiksel ilişkileri görmede, genelleme yapmada, matematiğin düzenini ve mantığını
anlamada temeldir. Çocuklar, öncelikle yaşadıkları deneyimlerle örüntüleri keşfederler. Onlar
için nesnelerin sınıflandırılması ve sıralanması doğal ve zevkli bir deneyimdir. Nesneleri
ayırma, sıralama ve sınıflama örüntü çalışmalarının temel becerileridir. Bu beceriler örüntüler
arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanıma ve tanımlama yeteneğine temel oluştururlar.
Tekrarlayan, büyüyen ve ilişkisel olmak üzere 3 örüntü şekli mevcuttur.
Grafik oluşturma, tanımlama, düzenleme, temsilleştirme ve veriyi analiz etmenin bir
yoludur. Grafik, sayısal bilginin görselleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Grafik çalışmaları
çocuklara doğrudan deneyim fırsatı sunmaktadır. Okul öncesi dönemde grafik çalışmaları
ağırlık kazandıkça çocuklar farklı grafikler oluşturacak ve soruları cevaplandırmada grafikleri
kullanacaklardır. Gerçek nesneler, resimler, çizgi grafikler, bar grafikler, daire grafikleri
olmak üzere farklı şekilde grafikler oluşturulabilir. Grafikte, sınıflama, sayma, karşılaştırma,
birebir eşleme ve veriler yorumlamada iletişim basamakları kullanılarak temel matematiksel
beceriler kullanılmaktadır.
Problem çözme, temel düşünce sürecini kullanarak bir sorunu görmek, sorun hakkında
gerçekleri değerlendirmek, gereken bilgiyi toplamak, alternatif çözüm önermek, bu çözüm
yollarının uygunluğunu test etmek ve en uygununu seçmektir.
John Dewey’e göre bir problemin çözümü 6 aşamada formüle edilebilir; Problemin
farkına varma (tanıma); Problemi tanımlama ve sınırlama (tanımlama); Problemin çözümünü
sağlayacak bilgi ve bulguları toplama (bilgi toplama); Problemin çözümünü sağlayacak
hipotezlerin belirlenmesi (hipotezleri saptama); Problemin çözümünü sağlayacak en uygun
hipotezin seçilmesi (en uygun hipotezi seçme) ve Problemin çözülmesi ve sonuca ulaşılması
(problemi çözme).
Akıl yürütme (muhakeme) ile ilgili çalışmalar, akıl yürütme becerilerinin erken
yaşlarda kazanıldığını, çocukların bu konuda yetişkinlere göre daha yetenekli olduğunu
vurgulamaktadır. Akıl yürütmenin pek çok çeşidi, çocuklarda görülebilmektedir. İlk olarak
algısal muhakeme görülür.
İletişim, çocuklarla konuşma ve onları dinleme olarak tanımlanan iletişimin anlamı
kelime, diagram, resim ve sembollerle sonuca ulaşma yollarını bulabilmektir. Çocuklar
büyüdükçe ve deneyim edindikçe günlük yaşamlarında ilişkiler kurmaya başlarlar. Bağlantı,
matematiksel fikirler arasında ilişki kurmayı, matematik dışındaki alanlara matematiği
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uygulamayı içerir. Temsil, kelime, resim, sembol ve nesneler (bloklar gibi) kullanarak
matematiksel fikirleri “gerçek” hale getirmektir.

Bölüm Soruları
1) Bir anasınıfı öğrencisi elinde bulunan kalemleri “1,2,3,4,5,6” şeklinde saymış ancak
sonucunda kaç kalem olduğu sorulduğunda cevap verememiştir. Bu durum çocuğun hangi
sayma ilkesini kazanmadığını göstermektedir?
A. Sabit sıra ilkesi
B. Ritmik sayma
C. Birebir sayma
D. Kardinal sayma
E. Sıranın önemsizliği
2) Bir okul öncesi öğretmeninin toplama işlemine başlamadan önce aşağıdaki
çalışmalardan hangisini yapması doğru değildir?
A. 1’den 10’a kadar nesenler ile sıralama çalışmaları
B. Çıkartma eksiltme çalışmaları
C. Ritmik saymalar
D. Rakamları tanıma ve yazma
E. Somut nesnelerle ekleme çalışmaları
3) Aşağıdaki matematik becerilerinden hangisinin diğerlerinden daha erken
kazandırılması gerekmektedir?
A. Çıkarma işlemi
B. Toplama işlemi
C. Örüntü
D. Grafik oluşturma
E. Eşleştirme
4) Bir anne iki çocuğuna aynı büyüklükte birer kek vermiş, keklerden birini 2 birini 3
parçaya bölmüştür. İki parça alan çocuk “onun daha fazla” diye itiraz etmiştir. Bu durum
çocuğun hangi kavramı kazanmadığını göstermektedir?
A. Bölme
B. Uzamsal algı
C. Korunum
D. Eksiltme
E. Problem çözme
5) Aşağıda yer alan temel matematik becerilerinden hangisi diğerlerine göre en sonra
kazanılır?
A. Sınıflandırma
B. Sıralama
C. Örüntü
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D. Eşleştirme
E. Karşılaştırma
6) Bu ilkeye göre nesnelerin sırası ve yeri değişse bile nesne sayısı aynı kalır”
şeklindeki korunum ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Alan korunumu
B. Sayı korunumu
C. Hacim korunumu
D. Madde korunumu
E. Miktar korunumu
7) “Bu düzeyde çocuk için “kare karedir”. Karenin tanımını ve özelliklerini
kavrayamazlar. Bu düzeyde çocuklar geometrik şekiller yalnızca görünümlerine göre
değerlendirir” şeklinde açıklanan Van Hiele geometrik düşünme düzeyi aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Görsel Düzey
B. Betimsel Düzey
C. Basit Çıkarım Düzeyi
D. Çıkarım Düzeyi
E. Sistematik Düşünme Düzeyi
8) Parça bütün ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Bir nesnenin bütününü ve alt bölümlere ayrılmış halini görerek buna özgü bir
kavram gelişimini içerir.
B. Kesir kavramının temellerini oluşturur.
C. Toplama ve çıkarma gibi işlemleri anlamak için temel oluşturur.
D. Çocuklar zamanla bazı şeylerin ayrılabilen özel praçlardan oluştuğunu fark eder.
E. Çocuklar ilk önce parçaların bütünün bölümlerini oluşturduğunu daha sonra
bütünün parçaları olduğunu farkederler.
9) Bir okul öncesi öğretmeni problem çözme sürecinden faydalanmak istemiştir.
Sabah çocuklar sınıfa gelmeden sınıfta çamurlu ayak izleri oluşturmuş ve çocuklara bu
çamurların neden oluştuğu, nerden geldiği, kime ait olabileceği ile ilgili bulgular elde
etmelerini istemiştir. Öğretmenin bu isteği problem çözmenin hangi aşmasına yönelik bir
uygulamadır?
A. Tanıma
B. Tanımlama
C. Bilgi toplama
D. Hipotezleri saptama
E. En uygun hipotezi seçme
10) “Temel düşünce sürecini kullanarak bir sorunu görmek, sorun hakkında gerçekleri
değerlendirmek, gereken bilgiyi toplamak, alternatif çözüm önermek, bu çözüm yollarının
uygunluğunu test etmek ve en uygununu seçmek” şeklindeki matematik süreci
aşağıdakilerden hangisidir?
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A. Akıl yürütme
B. İletişim
C. Bağlantı kurma
D. Problem çözme
E. Temsil

Cevaplar
1) D
2) B
3) E
4) C
5) C
6) B
7) A
8) E
9) C
10)

D

254

12. DÜNYADA OKULÖNCESİ ÇOCUKLARI İÇİN KULLANILAN
MATEMATİK PROGRAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Matematik İçin Yapı Taşları ( Building Blocks)
12.2. Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik (Big Math for Little Kids-BMLK)
12.3. Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı (Pre-K Mathematics)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Dünyada okulöncesi çocukları için kullanılan matematik programlarından örnekler
veriniz?
2. Matematik İçin Yapı Taşları ( Building Blocks) programının özellikleri, ilkeleri ve
materyalleri nelerdir?
3. Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik (Big Math for Little Kids-BMLK) programının
özellikleri ve ilkeleri nelerdir?
4. Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı (Pre-K Mathematics) programının
özellikleri ve ilkeleri nelerdir?
5. Dünyada okulöncesi çocukları için kullanılan matematik programlarını karşılaştırınız?

257

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

araştırma,
Matematik
İçin
Yapı Dünyada okulöncesi çocukları Okuma,
için kullanılan farklı bir sorgulama, tartışma
Taşları (Building Blocks)
matematik programını tanır.
bir
matematik Okuma,
araştırma,
Matematik
İçin
Yapı Farklı
programını diğer programlarla sorgulama, tartışma
Taşları (Building Blocks)
karşılaştırır.
araştırma,
Küçük
Çocuklar
İçin Dünyada okulöncesi çocukları Okuma,
Büyük Matematik (Big için kullanılan farklı bir sorgulama, tartışma
Math for Little Kids- matematik programını tanır.
BMLK)
bir
matematik Okuma,
araştırma,
Küçük
Çocuklar
İçin Farklı
Büyük Matematik (Big programını diğer programlarla sorgulama, tartışma
Math for Little Kids- karşılaştırır.
BMLK)
Dünyada okulöncesi çocukları Okuma,
araştırma,
Anaokulu-Anasınıfı
Matematik
Eğitim için kullanılan farklı bir sorgulama, tartışma
Programı
(Pre-K matematik programını tanır.
Mathematics)
Farklı
bir
matematik Okuma,
araştırma,
Anaokulu-Anasınıfı
Matematik
Eğitim programını diğer programlarla sorgulama, tartışma
Programı
(Pre-K karşılaştırır.
Mathematics)
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Anahtar Kavramlar

Matematik programları
Building Blocks
Big Math for Little Kids-BMLK
Pre-K Mathematics
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Giriş
Okul öncesi eğitim kurumlarında ya da evde çocukların matematik becerilerini
geliştirmek için uyglanan etkinlikler sistematik bir matematik programı ile
zenginleştirilmelidir. Bu amaçla erken çocukluk dönemindeki çocukların matematik
becerilerini desteklemeye yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa ve Amerika’da bu
çalışmalardan elde edilen sonuçlara dayanarak ulusal eğitim standartları belirlenmekte ve
eğitim programları bu standartlara göre planlanarak uygulanmaktadır. Bu standartlar temel
alınarak dünyada okul öncesi çocukları için kullanılan matematik programlarından bazı
örnekler aşağıda sunulmuştur.

12.1. Dünyada Okul Öncesi Çocukları İçin Kullanılan Matematik
Programları
12.1.1. Matematik İçin Yapı Taşları (Building Blocks)
Clements ve Sarama (2002) tarafından 4-8 yaş çocukları için geliştirilen Yapı
Taşları
Matematik Eğitim Programı, Amerika Matematik Öğretmenleri
Ulusal
Konseyi (NCTM, 2000)’nin geliştirdiği matematik standartları dikkate alınarak tasarlanmış
bir programdır. Programın ve materyallerin tasarlanması sürecinde araştırma temelli bir
model kullanılmıştır. Programın temel yaklaşımı çocukların ilgi ve deneyimlerinden
matematiği ortaya çıkarma ve geliştirmedir (Clements & Sarama 2007).
Programın Tanımı: Matematik İçin Yapı Taşları, okul öncesi çocukların erken
matematik bilgilerini geliştirmek için tasarlanmış tamamlayıcı bir matematik programıdır.
Program, bireysel, küçük ve büyük grup ortamlarındaki etkinlikleri materyallerin bir
kombinasyonunu kullanır (Math PreK yazılımı için Yapı Taşları, manipulative ve basılı
materyaller). Matematik için Yapı Taşları, matematiksel öğrenmeyi çocukların günlük
etkinliklerine (yani belirlenmiş matematik etkinlikleri, grup zamanı, hikaye zamanı)
yerleştirir. Amaç, çocukların formal olmayan matematik bilgilerini daha formal olarak
yapılanmış şekilde matematiksel kavramlarla ilişkilendirmelerine yardımcı olmaktır.
Özellikleri: Matematik İçin Yapı Taşları, deneysel tabanlı öğrenme üzerine kuruludur
ve matematik açısından o yaştaki çocuklar için neyin uygun olduğuna göre yapılandırılmıştır.
Büyük ve küçük grup etkinlikleri ve oyunları, seçtikleri öğrenme merkezlerinde oyun
oynamayı, matematiği okul gününe entegre etme fikirleri, bilgisayar yazılımını, kitapları,
oyunları ve manipülatif etkinlikleri içermektedir. Program, yazılım, günlük nesnelerle
manipülatif etkinlikler ve basılı materyaller olmak üzere üç tür bileşeni birleştirir. Bu
materyaller evde, okulda ve sınıfta kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve temel olarak blokları
örüntü oluşturacak şekilde dizerek bir geometrik bulmacayı çözer gibi nesneler üzerindeki
matematiksel eylemleri vurgulamaktadır. Etkinlikler, programın günlük etkinliklerini
“matematikselleştirmeyi” amaçladığı için çocukların deneyimlerine ve ilgi alanlarına dayalı
olarak tasarlanmıştır. Yazılım 150 etkinlik içermektedir bunların 60 tanesi okul öncesi
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çocuklar için tasarlanmıştır. Programda öğretmen materyalleri ve öğretmen kılavuzu
bulunmaktadır. Bilgisayar yazılım
sistemi, çocukların gelişimsel ilerlemelerini
göstermektedir.

Yapı Taşları Matematik Eğitim Programı’nın geliştirilmesinde temel alınan genel
ilkeler şunlardır:
 Çocukların matematik deneyimleri üzerine inşa edilmeli,
 Sonraki matematik çalışmaları için sağlam bir temel oluşturmalı,
 Değerlendirmeyi öğrenme sürecinin bütünleyici bir boyutu olarak içermeli,
 Beceri kazanımını sağlayan güçlü bir kavramsal çerçeve geliştirmeli,
 Çocukların matematiği yapıyor olmalarını benimsemeli,
 Çocukların matematiksel düşünme ve akıl yürütme yeteneklerinin gelişimine
olanak tanımalı,
 Geniş bir içeriğe sahip olmalı,
 Bilgisayar ve hesap makineleri dahil teknolojinin uygun ve süreklikullanımına
elverişli olmalıdır (http://www.ubbuildingblocks.org).
Eğitim programının materyalleri:
 Bloklar yardımıyla yapı-inşa oyunları,
 Çeşitli sanat etkinlikleri, şarkılar ve hikayeler de dahil olmak üzere çocukların
günlük yaşam deneyimlerini matematikleştirmelerine ve matematiği daha geniş bir
çerçevede ele almalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
 Materyaller, üç farklı etkileşime izin verecek şekilde geliştirilmiştir.
Bilgisayar yazılımı, manipülatifler (çocukların dokunarak etkileşime girebildi
ği çeşitli nesneler) ve basılı/yazılı materyaller (Clements & Sarama 2007a;
Sarama & Clements 2003).
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12.1.2. Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik (Big Math for Little Kids-BMLK)
Ginsburg, Greenes ve Balfanz (2003) tarafından geliştirilen Küçük Çocuklar için
Büyük Matematik, tüm anaokulu ve anasınıfı çocukları için araştırmaya dayalı ve gelişimsel
olarak uygun bir erken çocukluk matematik programı oluşturmak için 1998'den 2002'ye kadar
uzanan dört yıllık bir çalışmanın sonucudur. Bu çalışmanın sonuçları şunları göstermiştir; (1)
küçük çocuklar hazır ve matematik öğrenebilir. (2) çocukların tam matematiğe erişebilmeleri
için yetişkin rehberliğine ihtiyaçları vardır. (3) düşük gelirli çocuklar zengin matematik
öğrenme deneyimlerinden yararlanır ve (4) küçük çocuklar kapsamlı ve gelişimsel olarak
uygun bir müfredattan öğrenebilirler.
Programın Tanımı: Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Eğitim Programı, NCTM
standart ve prensipleri ekseninde, araştırma temelli, kapsamlı, planlı ve eğlenceli olması
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Program, küçük çocukların hali hazırdaki bildikleri, ilgileri ve
yetenekleri ile gerek günlük deneyimleri gerekse diğer aktivitelerinde yer alan matematiksel
düşünceleri arasındaki bağlantılardan yararlanmayı amaçlamaktadır. Çocukların özgür ve
zengin uyaranlarla desteklenmiş bir çevrede matematiksel keşiflere ulaşmalarını teşvik edici
fırsatlar sunmakta ve kendi keşifleri üzerine akıl yürütmelerini ve tartışmalarını desteklemeyi
temele almaktadır.

Özellikleri: Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Eğitim Programı, öğretmenlere
çocuklarının "Büyük Matematik" kavramlarını öğrenmelerine yardımcı olacak birçok farklı
fırsat sunar. Birincisi, müfredat öğretmenlere çeşitli matematiksel kavramların sıralı, geniş ve
derinlemesine bir kapsamını sunmaktadır. İkincisi, müfredat öğretmenlere okuryazarlık, dil ve
matematik arasında doğrudan bağlantı kurma yolları sunmaktadır. Son olarak, müfredat
matematik öğrenimi için doğrudan sınıftan eve bağlanma fırsatları sunar. Küçük Çocuklar
İçin Büyük Matematik Eğitim Programı müfredatı kapsamlı bir dizi entegre ve sıralı öğrenme
etkinliği ve altı üniteye bölünmüş ders planlarından oluşur: sayı, şekil, örüntü ve mantık,
ölçme, sayı işlemleri ve uzay (mekânsal ilişkiler). Bu matematik kavramlarının her biri önce
anaokulunda müfredatında tanıtılır ve daha sonra anasınıfı müfredatında daha da geliştirilir.
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Her ünitenin uzunluğu ve etkinlik sayısı farklıdır ve öğretmenlerin günde yaklaşık 20
ila 30 dakika boyunca BMLK dersleri vermesi amaçlanmaktadır.Her ünite büyük bir
matematiksel fikir öğretmek için tasarlanmış orijinal bir hikaye kitabı içerir. Etkinlikler,
büyük grupla, küçük gruplar halinde ve bireysel keşif yoluyla matematiksel araştırmalar ve
öğrenmeyi sağlamak için yaratılmıştır. Program ilerledikçe etkinliklerin çoğu genişleyerek
çocukların temel matematiksel konularda önemli uygulamalar kazanmalarına olanak tanır.
Dersler oyun oynamayı, hikaye kitaplarını okumayı ve çocuklarla etkinliklere katılmayı içerir.
Müfredat ayrıca öğretmenlerin çocuklarının matematiksel anlayışlarını değerlendirebilmeleri
amacıyla farklı yollar için öneriler içermektedir.
Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik küçük çocukların günlük matematik ilgi
alanlarına dayanır. Matematiği günlük rutinlerine ve müzik, sanat, hareket, okuma, yazma ve
bilim gibi diğer erken öğrenme alanlarına doğal olarak entegre eder. Program, matematiksel
sembol ve kelimeleri dikkatli ve anlamlı bir şekilde tanıtmaktadır. Genel olarak, program
eğlenceli ama anlamlı öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Çocuklar "büyük matematik"
yaparken eğlenirler, ancak öğrenmeleri önemli sonuçlara yol açar. Araştırma Üssü ve
Tasarım İlkeleri Küçük Çocuklar için Büyük Matematik, kapsamlı bir psikolojik ve eğitsel
araştırma tabanına dayanmaktadır (Copley 1999; Ginsburg 1999; Ginsburg & Baron 1993).
Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik Eğitim Programı’nın geliştirilmesindeki
prensipler
 Çocukların bilgi ve ilgileri üzerine yapılandırılması,
 Günlük rutin aktiviteleriyle bütünleştirilmesi,
 Planlı bir şekilde öğretilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 Karmaşık matematik fikirlerini geliştirmelerini desteklemesi,
 Matematik dilini kullanmalarına olanak tanıması,
 Çocukların bir matematikçi gibi düşünmelerini desteklemesi,
 Tekrar etmeye olanak tanıması prensiplerini dikkate almaktadır (Greenes,
Ginsburg& Balfanz 2004; Morgenlander & Manlapig 2006).
Eğitim Programı’nın içeriğini; rakamlar, şekiller, ölçme, örüntüler ve akıl yürütme,
rakamlarla işlem yapma, konum ve yön ilişkileri olmak üzere altı alanda planlanan etkinlikler
oluşturmaktadır. Bu etkinliklerin her biri için hikaye kitapları geliştirilmiştir. Hikayeler
çocukların matematiksel dil ile ilişkili daha derin ve büyük fikirleri anlamasına yardımcı
olacak şekilde tasarlanmıştır. Çocukların hikayeleri birbirlerine anlatmalarına, resimlerdeki
eksik yerleri çizerek tamamlamalarına ve kitabı eve götürüp aileleriyle okumalarına fırsat
verilmektedir (Greenes, Ginsburg & Balfanz 2004; Morgenlander& Manlapig 2006).
Programın;
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Sayı Ünitesinde, çocuklar sayıları doğru saymayı, söylemeyi, kaç tane olduğunu
söylemek için bir sayı kullanmayı (kardinalite) ve bir sıradaki konumları tanımlamak için sıra
sayılarını (ordinalite) kullanmayı öğrenir.
Şekil Ünitesinde, çocuklar iki ve üç boyutlu şekillerin adlarını ve önemli özelliklerini
(ör. Kenarlar, köşeler, yüzler) ve simetri kavramını öğrenirler.
Örüntü ve Mantık Ünitesinde, çocuklara ses, renk, şekil, harfler ve sayıları içeren
çeşitli örüntüleri tanımalarını, yaratmalarını ve genişletmelerini sağlayarak örüntüleri
tekrarlama, büyütme ve azaltma deneyimi edinmeleri beklenir. Çocuklar ayrıca mantıksal
ipuçlarını kullanarak öğrenirler.
Ölçme Ünitesinde, çocuklar, uzunluk, ağırlık, kapasite, sıcaklık, zaman ve parayı
araştırırken karşılaştırma, standart ölçümler ve sıralama dahil olmak üzere temel ölçme
prensiplerini geliştirirler.
Sayı İşlemler Ünitesi, manipülatif etkinlikler, hikayeler ve oyunlar aracılığıyla
toplama, çıkarma, çarpma ve bölme kavramlarını tanıtarak çocukların sayı anlayışını
genişletir.
Uzay Ünitesinde çocuklar, nesnelerin uzaydaki konumlarını belirlemeyi, mekanlarda
gezinmeyi ve haritaları kullanarak alanı temsil etmeyi öğrenirler.
Müfredat ayrıca dil, okuryazarlık ve matematik arasındaki bağlantıları sağlayarak
çocukların matematiksel kavramlarını derinleştirmeye yardımcı olur. Hem okul öncesi hem de
anasınıfı müfredatı, çocukları matematik kelimeleri öğrenmeye teşvik eder. Bu tür kelimeler
doğal olarak çocuklar tarafından üretilir ve öğretmenlerin dersler sırasında matematiksel
fikirleri paylaşmaları gerekir. Her etkinlikte öğretmenlerin çocuklara tanıtması gereken hazır
matematik terimleri listesi vardır. Ayrıca, her ünitenin hikaye kitabı okuryazarlık ve
matematik arasında bağlantı kurmaya yardımcı olur. Öykü kitaplarının anlatımı ve çizimleri,
çocukların hikayedeki karakterlerle matematiksel kavramları keşfetmelerine olanak tanır.
Ayrıca, her ünite matematiksel dil ve kavramları daha da geliştirmek için kullanılabilecek
diğer hikaye kitapları, tekerlemeler veya şarkılar için öneriler sunar. Program ayrıca çocukları
matematiksel fikirlerini açıklamaya, yargılama yapmaya ve iletişim kurmaya teşvik ederek dil
gelişimini destekler (Morgenlander & Manlapig 2006).
Son olarak, Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik, aileyi çocukların matematiksel
gelişimine aktif olarak dahil ederek diğer matematik becerileri için öğrenme fırsatları
sunmaktadır. Altı ünitenin içeriğinin her biri, öğretmenlerin ebeveynlere ve bakım veren
yetişkinlere matematiksel içeriği hakkında bilgi vermek için gönderdikleri bir evden eve
mektup içerir. Ebeveynler bu bilgiyi evde matematik öğrenmeye devam etmek için
kullanabilirler. Ayrıca, her ünitede çocukların ebeveynleri veya bakım veren yetişkinleriyle
oynayabilecekleri bir ev oyunu da bulunmaktadır. Bu eve götürme oyunları normalde
çocukların zaten sınıfta yaptıkları bir etkinlikle ilgilidir.Ayrıca çocuklara sınıflarındaki
matematik hikaye kitaplarını okumayı bitirdikten sonra, evde okumak için siyah beyaz bir eve
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dönüş hikaye kitabı verilir. Tüm bu fırsatlar, ebeveynlerin ve bakım veren yetişkinlerin evde
çocuklarıyla “büyük matematik” kavramlarını keşfetmelerini sağlar (Morgenlander &
Manlapig 2006).
12.1.3. Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı (Pre-K Mathematics)
Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı, NCTM’nin standartlarına uygun ve
araştırma temelli olarak Klein, Starkey ve Ramirez (2002) tarafından geliştirilmiştir. Bu
eğitim programı, okul öncesi çocuklarının informal matematik bilgi ve becerilerini
geliştirmek için tasarlanan bir destek/müdahale programıdır.Programın öncelikli hedefi düşük
gelirli ailelerin çocukları ile orta sınıf ailelerin çocukları arasında var olan matematik başarısı
noktasındaki açığı kapatmaktır.
Programın Tanımı:Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı araştırma
temelli ve ardışıklık ekseninde tasarlanmıştır.Eğitim programının matematiksel içeriği, erken
matematik bilgisinin doğası ve kapsamı hakkındaki gelişimsel araştırmalara dayalı olarak
hazırlanmıştır.

Programın Özellikleri: Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı,
matematikle ilişkili yedi ünitede yer alan etkinliklerden oluşmaktadır. Bunlar; “sayılar ve
sayma”, “aritmetik işlemleri anlama” (güz dönemi) , “uzamsal algı ve geometri”, “örüntüler”,
“aritmetik işlemleri anlama” (bahar dönemi- daha üst düzey becerileri kapsamaktadır),
“ölçme-veri toplama” ve “mantıksal akıl yürütme” çalışmalarıdır (Clements & Sarama 2008;
Institute for Education Sciences (IES) 2013; Klein, Starkey & Ramirez 2002; O’Dell 2005).
Bu yedi üniteye bağlı olarak 32 adet küçük grup etkinliği ve 21 adet ev etkinliği
tasarlanmıştır. Etkinlikler çocukların ilgileri ve deneyimleri temel alınarak matematiksel
düşünmenin gelişimini destekleyici bir şekilde hazırlanmıştır.Eğitim programı hem
manipülatif etkinlikleri içeren sınıf etkinlikleriyle hem de evde resim tamamlama
etkinlikleriyle sürdürülmektedir.
Sınıflarda sunulan matematik kavramları ve becerileri küçük grup etkinlikleri halinde
öğretmen rehberliğinde yıl boyunca devam etmektedir. Çocuklara her hafta yeni bir
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matematik etkinliği küçük grup etkinlikleri dahilinde iki kez sunulmakta ve bu sunumlar 4 ile
6 çocuktan oluşan gruplarla yaklaşık 20 dakikalık çalışmayı içermektedir. Öğretmenlerle
sınıfta gerçekleştirilen bu etkinliklerle ilişkili alıştırmalar iki haftada bir defa eve
gönderilmekte ve ebeveynler ile çocukların birlikte çalışması sağlanmaktadır.Ebeveynler,
çocuklarının okulda öğrendikleri kavram ve becerilerle ilgili matematiksel faaliyetlerde
bulunmalarına yardımcı olmaya teşvik edilir.
Eğitim programının materyaller:Eğitim programına ilişkin materyaller sınıf ve evde
kullanım için ayrı ayrı hazırlanmıştır (Clements & Sarama 2008; IES 2013; O’Dell 2005).
Materyaller; öğretmen program kitabı, etkinlikler kitabı, ev etkinlikleri kitabı ve
değerlendirme kayıt çizelgelerinden oluşmaktadır (IES 2013).
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Uygulamalar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim Programını inceleyin. Programın
kazanım
ve
göstergelerini
matematik
becerileri
açısından
değerlendirin.
Değerlendirmelerinizi not alın.
MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile dünyada uygulanan matematik programlarını
matematik becerileri açısından karşılaştırın.
Türkiye’de uygulanan matematik programlarını araştırın.
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Uygulama Soruları

1. MEB Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanım ve göstergelerin erken
çocukluk döneimndeki bütün matematik becerilerini desteklemeye yönelik
olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?
2. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile dünyada uygulanan matematik
programlarını karşılaştırmanızın sonuçlarına ilişkin görüşleriniz nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Matematik İçin Yapı Taşları (Building Blocks), okul öncesi çocukların erken
matematik bilgilerini geliştirmek için tasarlanmış tamamlayıcı bir matematik programıdır.
Program, bireysel, küçük ve büyük grup ortamlarındaki etkinlikleri materyallerin bir
kombinasyonunu kullanır. Matematik için Yapı Taşları, matematiksel öğrenmeyi çocukların
günlük etkinliklerine yerleştirir. Amaç, çocukların formal olmayan matematik bilgilerini daha
formal olarak yapılanmış şekilde matematiksel kavramlarla ilişkilendirmelerine yardımcı
olmaktır. Büyük ve küçük grup etkinlikleri ve oyunları, seçtikleri öğrenme merkezlerinde
oyun oynamayı, matematiği okul gününe entegre etme fikirleri, bilgisayar yazılımını,
kitapları, oyunları ve manipülatif etkinlikleri içermektedir.
Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik (Big Math for Little Kids-BMLK), tüm
anaokulu ve anasınıfı çocukları için araştırmaya dayalı ve gelişimsel olarak uygun bir erken
çocukluk matematik programı oluşturmak için hazırlanmıştır. NCTM standart ve prensipleri
ekseninde, araştırma temelli, kapsamlı, planlı ve eğlenceli olması dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Program, küçük çocukların hali hazırdaki bildikleri, ilgileri ve yetenekleri ile
gerek günlük deneyimleri gerekse diğer aktivitelerinde yer alan matematiksel düşünceleri
arasındaki bağlantılardan yararlanmayı amaçlamaktadır. Küçük Çocuklar İçin Büyük
Matematik Eğitim Programı altı üniteye bölünmüş ders planlarından oluşur: sayı, şekil, örüntü
ve mantık, ölçme, sayı işlemleri ve uzay (mekânsal ilişkiler)..Her ünite büyük bir
matematiksel fikir öğretmek için tasarlanmış orijinal bir hikaye kitabı içerir. Etkinlikler,
büyük grupla, küçük gruplar halinde ve bireysel keşif yoluyla matematiksel araştırmalar ve
öğrenmeyi sağlamak için yaratılmıştır. Eğitim Programı’nın içeriğini; rakamlar, şekiller,
ölçme, örüntüler ve akıl yürütme, rakamlarla işlem yapma, konum ve yön ilişkileri olmak
üzere altı alanda planlanan etkinlikler oluşturmaktadır. Müfredat ayrıca dil, okuryazarlık ve
matematik arasındaki bağlantıları sağlayarak çocukların matematiksel kavramlarını
derinleştirmeye yardımcı olur.
Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı (Pre-K Mathematics), okul
öncesi çocuklarının informal matematik bilgi ve becerilerini geliştirmek için tasarlanan bir
destek/müdahale programıdır. Programın öncelikli hedefi düşük gelirli ailelerin çocukları ile
orta sınıf ailelerin çocukları arasında var olan matematik başarısı noktasındaki açığı
kapatmaktır. Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı, matematikle ilişkili yedi
ünitede yer alan etkinliklerden oluşmaktadır. Bunlar; “sayılar ve sayma”, “aritmetik işlemleri
anlama” (güz dönemi) , “uzamsal algı ve geometri”, “örüntüler”, “aritmetik işlemleri anlama”
(bahar dönemi- daha üst düzey becerileri kapsamaktadır), “ölçme-veri toplama” ve “mantıksal
akıl yürütme” çalışmalarıdır. Eğitim programı hem manipülatif etkinlikleri içeren sınıf
etkinlikleriyle hem de evde resim tamamlama etkinlikleriyle sürdürülmektedir. Sınıflarda
sunulan matematik kavramları ve becerileri küçük grup etkinlikleri halinde öğretmen
rehberliğinde yıl boyunca devam etmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Sınıfındaki etkinliklerin araştırma temelli ve eğlenceli olmasına dikkat eden,
okuryazarlık, dil ve matematik arasında doğrudan bağlantı kuran, her matematik için orijinal
bir hikaye kitabı kullanan ve bu kitabın ailelere ulaşmasını sağlayan bir okul öncesi öğretmeni
aşağıdaki programlardan hangisini temel almıştır?
A. Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik (Big Math for Little Kids-BMLK)
B. Matematik İçin Yapı Taşları (Building Blocks)
C. Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı (Pre-K Mathematics)
D. Okul Öncesi Çocuklarının Anne Babaları İçin Ev Öğretim Programı (Home
Instruction for Parents of Preschool Youngsters)
E. Matematikte ve Fende Büyük Araştırmalar (GEMS-Great Exploration Math and
Science)
2) Aşağıdakilerden hangisi Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik (Big Math for
Little Kids-BMLK) programının ünitelerinden değildir?
A. Sayı ünitesi
B. Ölçme ünitesi
C. Uzay ünitesi
D. Örüntü ve mantık ünitesi
E. Geometri ünitesi
3) Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı (Pre-K Mathematics) hakkında
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A. Okul öncesi çocuklarının sadece formal matematik bilgi ve becerilerini geliştirmek
için tasarlanmıştır.
B. Matematikle ilişkili dört ünitede yer alan etkinliklerden oluşmaktadır.
C. Eğitim programına ilişkin materyaller sınıf ve evde kullanım için ayrı
hazırlanmıştır.
D. Aileyi matematik eğitiminin dışında bırakır.
E. Program küçük grup etkinliklerini önermez.
4) Aşağıdakilerden hangisi Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik (Big Math for
Little Kids-BMLK) programının geliştirilmesindeki prensiplerden değildir?
A. Çocukların bilgi ve ilgileri üzerine yapılandırılması
B. Günlük rutin aktiviteleriyle bütünleştirilmesi
C. Matematik dilini kullanmalarına olanak tanıması
D. Karmaşık matematik fikirlerden uzak durulması
E. Çocukların bir matematikçi gibi düşünmelerini desteklemesi
5) Matematiksel öğrenmeyi çocukların günlük etkinliklerine yerleştiren, çocukların
formal olmayan matematik bilgilerini daha formal olarak yapılanmış matematiksel
kavramlarla ilişkilendirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan ve deneysel tabanlı öğrenme
üzerine kurulan matematik programı aşağıdakilerden hangisidir?
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A. Big Math for Little Kids-BMLK
B. Building Blocks
C. Great Exploration Math and Science
D. Pre-K Mathematics
E. Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters
6)Aşağıdaki matematik programlarından hangisinin öncelikli hedefi düşük gelirli
ailelerin çocukları ile orta sınıf ailelerin çocukları arasında var olan matematik başarısı
arasındaki açığı kapatmaya yöneliktir?
A. Çocuklar için Büyük Matematik (Big Math for Little Kids)
B. Matematik içinYapı Taşları(Building Blocks)
C. Matematikte ve Fende Büyük Araştırmalar(GEMS-Great Exploration Math and
Science)
D. Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı(Pre-K Mathematics )
E. Okul Öncesi Çocuklarının Anne Babaları İçin Ev Öğretim Programı (Home
InstructionforParents of Preschool Youngsters)
7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı
(Pre-K Mathematics) programının temel özelliklerinden biridir?
A. Çocukların bilgi ve ilgileri üzerine yapılandırılan 9 üniteden yer alan etkinliklerden
oluşması
B. Programın her ünitesinin hikaye kitabının okuryazarlık ve matematik arasında
bağlantı kurmaya yardımcı olması
C.Matematik etkinliklerinin haftada iki kez
küçük grup etkinlikleri olarak
uygulanması
D. Programda yer alan etkinliklerin bireysel, büyük grup ve küçük grup şeklinde
uygulanması
E. Çocukların bir matematikçi gibi düşünmelerini desteklemesi için sadece süreç
standartlarına yönelik olması
8) Aşağıdaki materyallerden hangisi Matematik İçin Yapı Taşları (Building Blocks)
programının temel materyallerinden biridir?
A. Bloklar
B. Kuklalar
C. Dominolar
D. Yazı tahtası
E. İtmeli çekmeli oyuncaklar
9) Aşağıdaki özelliklerden hangisi dünyada kullanılan bu üç matematik programın
ortak özelliklerinden biridir?
A. Matematik dilini geliştirmeyi temel alması
B. Yapı inşa oyunlarını temel alması
C. Aynı sayıda ünite ve etkinlikten oluşması
D. Okul uygulamaların temelli olması
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E. Matematik standartları ve ilkelerinin temel alınarak hazırlanması
10) Sayı, şekil, örüntü ve mantık, ölçme, sayı işlemleri ve uzay olmak üzere altı
üniteye bölünmüş ders planlarından oluşan matematik programı hangisidir?
A. Çocuklar için Büyük Matematik (Big Math for Little Kids)
B. Matematik içinYapı Taşları(Building Blocks )
C. Matematikte ve Fende Büyük Araştırmalar (GEMS-Great Exploration Math and
Science)
D. Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı ( Pre-K Mathematics )
E. Okul Öncesi Çocuklarının Anne Babaları İçin Ev Öğretim Programı (Home
InstructionforParents of Preschool Youngsters)

Cevaplar
1)A
2) E
3) C
4) D
5)B
6) D
7) C
8) A
9) E
10) A
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13. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MATEMATİK EĞİTİMİNİN
AMAÇLARI, ÖĞRETMENİN ROLÜ VE EĞİTİM ORTAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitiminin Amaçları
13.2. Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitiminde Öğretmenin Rolü
13.3. Eğitim Ortamı ve Materyaller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Erken çocukluk döneminde matematik eğitiminin genel amaçları nelerdir?
2. Erken çocukluk döneminde matematik etkinliklerinin amaçları nelerdir?
3. Matematik eğitimi konusunda öğretmenin rolü ve sorumlulukları nelerdir?
4. Erken çocukluk döneminde çocukların matematik becerilerini desteklemeye yönelik
eğitim ortamında neler bulundurulabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Erken Çocukluk Döneminde Matematik
eğitiminin Okuma, araştırma, sorgulama,
Matematik
Eğitiminin amaçlarını bilir.
tartışma
Amaçları
Erken Çocukluk Döneminde Matematik
Matematik
Eğitiminde öğretmenin
Öğretmenin Rolü
eder.

eğitiminde Okuma, araştırma, sorgulama,
rolünü fark tartışma

Eğitim Ortamı ve Materyaller Eğitim
ortamında Okuma, araştırma, sorgulama,
matematik
becerilerini tartışma
geliştirmeye
yönelik
düzenlemeler yapar.
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Anahtar Kavramlar

Amaçlar
Öğretmen
Eğitim ortamı
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Giriş
Erken çocukluk döneminde matematik eğitiminin amaçlarını bilmek, bu amaçlara
ulaşmak için öğretmenlerin rolü ve sorumluluğu ile eğitim ortamında olması gerekenler vurgu
yapmak eğitim programlarının başarıya ulaşmasında önem taşır. Bu bağlamda bu bölümde
matematik eğitiminin genel amaçları ile matematik etkinliği düzenlemedeki amaçlar ayrı ayrı
ele alınmış ve süreçte öğretmenin rolü ile eğitim ortamının özelliklerine değinilmiştir.

13.1. Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitiminin Amaçları
Okul öncesi dönemde kazandırılması beklenen matematik eğitiminin genel amaçları şu
şekilde sıralanabilir (akt. Kandır, Can Yaşar,Yazıcı, Türkoğlu, Yaman Baydar, 2016).
















Matematik bilgisinin değerini anlama (matematiğin neden ve nasıl
kullanıldığını fark ettirme)
Mantıklı düşünmeyi öğrenme (veri toplama, varsayımlar ortaya koyma,
örnekleri biçimlendirme, karşı örnekler ortaya koyma, sesli tartışmalar
yapmayı öğrenme)
Matematikle iletişim kurmayı öğrenme (matematik hakkında konuşma, okuma
ve yazma)
Tek yönlü iletişim (öğretmenden çocuğa mesaj)
Destekleyici iletişim (öğretmen ve çocuklar arasındaki etkileşim)
Yansıtıcı iletişim (düşünceleri, sonuçları ve stratejileri akranları ve öğretmenle
paylaşma, matematiksel konuları derin inceleme)
Öğretici iletişim (derinlemesine düşünmeyi teşvik etme, matematiği
destekeyecek, yeni oluşan koşullara uygun hale getirecek şekilde pozisyon
alma)
Çocukların yeteneklerine güvenerek matematiksel düşünmelerini geliştirme
(matematiğin evrensel olduğunu fark ettirme, matematiği kullanmak için güven
uyandırma)
Problemleri çözmek (farklı problemlerle karşılaştırma, problemi yeniden
düzenleme, problemin çözümü için uygun stratejileri seçme)
Matematiksel sorgulama becerisini geliştirme (nitelikli sorular çocukların
problem çözme, akıl yürütme, matematiksel iletişim kurma bilgisinin
kazanımı)
Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme (matematik etkinliklerine katılma ve
katılamama, matematik deneyimlerine ilgi duyma, sevme veya sevmeme)

Matematik Etkinlikleri Düzenlemedeki Amaçlar
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I. Sayısal yetenekleri öğretmek ve geliştirmek için; sayıları tanıma, kümeleri
karşılaştırma, belirli sıra ile sayma, bire-bir eşleştirmeyi kullanma, sıra sayılarını kullanma,
özel nitelikleri kullanarak nesneleri sınıflama.
II. Tam sayı bilgisini öğretmek ve geliştirmek için; nesnelerden oluşan iki kümeyi
birleştirmek, iki nesne kümesinden hangisinin daha büyük olduğuna karar vermek, bir kümeyi
iki eşit kümeye bölmek, kümelerden nesneler alındığı zaman küme olup olmadığına karar
vermek.
III. Parçaların anlamını göstermek için; nesnelerin iki parçaya bölünebileceğini
göstermek, nesnelerin yarıya bölünebileceğini göstermek.
IV. Ölçme yeteneklerini kullanmayı göstermek için; doğrudan sınıflama
karşılaştırmalarını kullanmak ve nesnelerin ölçülerine karar vermek, önce ve sonrayı ayırt
etmek, parayı tanıma ve değerlerini kullanmak, gün içindeki konuşmalarda saat ve dakikayı
kullanabilmek.
V. Geometri yeteneğini geliştirmek için; basit düzlemi ve üç boyutlu şekilleri
tanıyabilmek, basit geometrik örüntüleri tekrarlayabilme, tanıyabilme ve ayır edebilmek,
nesneleri büyüklüklerine ve konumlarına göre sınıflayabilme ve benzer figürlerle şekil inşa
edebilmek.
VI. Olasılık yeteneklerini geliştirmek için, basit bilgilendirici grafikleri anlayabilmek,
basit yatay ve dikey çubuk grafikleri anlayabilmek. (Akman v.d, 2000).

13.2. Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitiminde Öğretmenin
Rolü
Çocukların matematik konusundaki tutumunun ne yönde olacağını, büyük ölçüde
öğretmenlerin matematik etkinliklerine verdikleri önem ve gösterdikleri ilgi belirler.
Matematiğin korkulu rüya olmaktan çıkması için erken yaşlardan itibaren çocukların ilgi
çekici etkinliklerle matematik öğrenmeye başlaması önemlidir. Çocuklar oyun yolu ile
matematiği deneyimlemek ve yaşadıkları dünyayı anlayabilmek için olanaklara ihtiyaç
duyarlar. Günlük hayattaki deneyimlerle, oyunlarla ve projelerle öğretilen matematik
çocuklarda oluşabilecek matematik korkusunu büyük ölçüde engeller.
Matematik kaygısı gerçektir ve bunu beslemek istemeyiz. Matematik kaygının
oluşmaması, matematik deneyimlerinden keyif alınması ve matematiğin yaşamın her alanında
etkin şekilde kullanılması konusunda öğretmenlere büyük görev düşer (Speryy Smith, 2006).
Bu bağlamda öğretmenlerin matematik etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme
aşamasında gözönünde bulundurması gerekenler şöyle sıralanabilir:



Çocukların gelişim düzeylerine uygun etkinlikler belirlenmelidir.
Matematik etkinliklerinde hemen cevap vermemenin kabul edilibilir olduğunu
çocuklara hissettirilmelidir. Bir problemi çözmek ya da bir etkinliği
tamamlamak için birden fazla yol olabileceği çocuklara hatırlatılmalıdır.
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Çocukların yanlış yapmalarına ve yanlışlarını düzeltmelerine izin verilmelidir.
Yanıtının doğru olmadığını söylemek yerine sorular sorarak doğru yanıtı
bulmaları sağlanmalıdır.
Çocuklar işbirliği halinde problem çözmeye teşvik edilmelidir.
Teknoloji, bilgisayar ve araç gereçler matematik becerilerini geliştimek için
kullanılmalı ve çocuklara rehberlik edilmelidir.
Matematik materyallerinin diğer alanlara taşınmasına izin verilmelidir.
Kendiliğindenlik ve yaratıcılık önemli olduğu için çocuklar desteklenmelidir.
Çocuklar matematik ile ilgili problem çözmeye ve konu hakkında konuşmaya
teşvik edilmelidir.
Çocuğun yaşamında matematiği eğlenceli bir şekilde kullanmasına rehberlik
etmelidir.
Çocukların yakın çevrelerinde somut nesne ve uyarıcılar bulundurularak
matematik kavramlarının hızlı gelişmesine yardımcı olunmalıdır. Soyut
figürler yerine somut nesneler ile çalışılmalıdır.
Sözel eğitim daha az kullanılmalıdır.
Kağıt kalemle sınırlandırılmış etkinlikler çocukların dış dünya ile etkileşime
girme şansını azaltacak ve natematik kavramlarını geç öğrenmelerine neden
olacaktır. Bu nedenle çocukların bloklarla, su ve kum havuzunda oynamalarına
izin verilmeli, özgürce haraket olanağı tanınmalıdır.
Matematik kavramların kazanımını kolaylaştıran oyun, drama ve sanat gibi
etkinliklere yer verilmelidir.
Açık uçlu sorular sorulmalı ve çocukların kendini rahatça ifade etmelerine izin
verilmelidir.
Problemin öğretmen tarafından çözülmesi yerine çocuklar çözmek için
cesaretlendirilmelidir.
Matematik etkinlikleri sonrasında çocuklara elde ettikleri sonuçları
paylaşmaları ve tartışmaları için uygun fırsatlar sağlanmalıdır (Jackman, 2005).

Matematik Öğrenmeyi Daha Eğlenceli Hale Getirmenin 5 Yolu
Çocukların sınıfta matematik kavramlarını öğrenmelerine ve bu becerileri gerçek
hayattaki durumlara aktarma konusunda güven duymalarına yardımcı olmak için, öğretmenler
konuyu daha iyi öğretmenin yollarını bulmalıdır. Aşağıda matematik öğrenmeyi eğlenceli
hale getirmek için beş yol sunulmuştur:
Heyecan: Öğretmenler, çocuklardan görmek istedikleri ders için aynı miktarda şevk
göstermelidir. Öğretmenler materyali sıkıcı ve göz korkutucu olarak algılarlarsa çocuklar da
öyle algılayacaklardır. Eğitimciler matematik için bir heyecan göstermeli ve bu heyecanı
derslere dahil etmenin yollarını bulmalıdırlar. Böylece çocuklar öğrenmeye daha istekli
olacaklardır.
İlgi çekici materyaller: Matematiği tartışırken eğlenceli ve eğlendirici materyaller
kullanın. İlkokul öğrencileriyle çalışan öğretmenler, küçük tahıl, meyve aperatifleri veya
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renkli boncuklar gibi eğlenceli sayma malzemeleri sağlamalıdır. Pek çok çocuk görsel
öğrenenlerdir. Çalışmak için somut öğelere sahip olmak, öğretilen matematiksel kavramlar
için daha iyi bir anlayışa yardımcı olacaktır.
Gerçek dünya uygulamaları ile ilişkilendirin: Çocukların matematiğin günlük
hayata nasıl uygulandığını bilmesini sağlayın. Matematiğin, ilgilendikleri durumlarda nasıl
kullanılabileceğini gösteren hikaye problemleri ile karşılaştırın. Çocukları matematik
öğrenme ve uygulama sürecine çekmenin bir yolu olarak spor, dans ve video oyunlarını
kullanın.
Teknoloji: Öğretmenler matematik eğitimi vermek için teknolojiden yararlanabilirler.
Günümüzde çocuklar yeni teknolojiye ilgi duymakta ve sıklıkla bir tabletle zaman
geçirmektedir. Ders planlarında teknolojiyi kullanmak, çocukların yalnızca matematik
kavramlarını değil, aynı zamanda teknolojinin günlük yaşamlarında nasıl kullanılabileceğini
öğrenmelerine yardımcı olacaktır.
Matematik yoluyla kariyer fırsatları: Çocuklara farklı kariyerlerin matematiği nasıl
kullandığını gösterin. Örneğin, bir matematik öğretmeni çocukların doktorların ve veteriner
hekimlerin hesabı nasıl günlük kullandığını gösterebilir. Yazma ve İngilizce ile ilgilenen
çocuklara, gazetecilerin matematikte iyi bir çalışma geçmişine ihtiyaç duyduklarını
öğrenebilir ve öğretmenler onlara bu kariyere ne kadar önemli olduğunu gösterebilir.
Çocuklara matematiğin istediği alanda nasıl kullanıldığını göstermek, onları ödevlere
odaklanmalarına ve matematik kavramlarını korumalarına teşvik edebilir. Bu ipuçlarını
kullanan öğretmenler, konuyu öğrenmekten zevk aldıkları için, öğrencileri değerlendirdiğinde
daha iyi yaptıklarını görecektir. (piday.org).

13.3. Eğitim Ortamı ve Materyaller
Okul öncesi eğitim programında yer alan etkinlik türlerinden bir matematik
etkinliğidir. Matematik etkinliklerinin kazanım ve göstergeler doğrultusunda sağlıklı şekilde
yürütülmesinde, matematik eğitiminin amaçlarına ulaşmasında eğitim ortamı ve
materyallerinin önemi büyüktür. Matematik etkinliklerinin kazanım ve göstergeler
doğrultusunda seçilmiş çeşitli materyalleri içeren, çocukların gelişim özelliklerine uygun ve
araştırma, sorgulama, deneme-yanılma yapmasına fırsat tanıyan bir ortamda yürütülmesi
önemlidir. Nitelikli bu ortamlar çocukların öğrenmelerini olumlu yönde desteklediği gibi
matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine de katkı sağlar. Çocukların matematik
becerilerini desteklemeye yönelik bir eğitim ortamında aşağıdaki materyaller
bulundurulabilir:







Terazi, tartı, termometre, saat, kronometre vb. ölçme araçları
Baklagiller (fasulye, nohut vb.)
Manyetik veya yapışkanlı tahta ve manyetik sayılar, şekiller
Yap-bozlar
Kağıt, kalem, zarf
Abaküs
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Takvim
Oyuncak paralar
Plastik hayvan ve yiyecekler
Deniz kabukları
Kuru yapraklar
Taşlar, düğmeler, boncuklar
Şişe kapakları, bardaklar
Çeşitli kaplar
Bloklar ve legolar
Tahta veya plastik çiviler
İp, kurdele, sicim vb.
Bebek ve bebek giysileri
Hikaye kartları, sayı ve şekil kartları,
Anahtar ve anahtarlıklar
Çeşitli boy ve türde kumaş, eşarp, kravat, peçete, havlu, battaniye ve masa
örtüleri.
Kil ve yoğurma hamuru
Resimler, dergiler, fotoğraf albümleri, kitaplar.

282

Uygulamalar

Bir okul öncesi eğitim kurumunu ziyaret ediniz. Ziyaret ettiğiniz kurumlardaki
öğretmenlerle görüşme yapınız. Görüşmelerde matematik etkinliklerini hangi amaçlarla
gerçekleştirdiklerini, etkinlikleri planlarken ve yürütürken neleri göz önünde
bulundurduklarını, çocukların matematik etkinliklerine tepkilerini, etkinlikleri uygularken
yaşadıkları zorlukları sorunuz. Cevaplarınızı kaydediniz.
Gözlem yaptığınız sınıfları matematik becerilerini desteklemeye yönelik ne tür
düzenlemeler yapıldığını ve sınıfta bu becerileri desteklemeye yönelik hangi materyallerin
olduğunu not ediniz.

283

Uygulama Soruları
1. Görüşme yaptığınız
sıralamışlardır?

öğretmenler

matematik

eğitiminin

amaçlarını

nasıl

2. Görüşme yaptığınız öğretmenler etkinlikleri planlarken ve yürütürken neleri göz
önünde bulundurmaktadırlar?
3. Görüşme yaptığınız öğretmenler çocukların matematik etkinliklerinde ne tür
tepkiler gösterdiklerini belirtmişlerdir.
4. Gözlem yaptığınız sınıflarda çocukların matematik becerilerini desteklemeye
yönelik ne tür düzenlemeler yapılmış ve hangi materyallere yer verilmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Okul öncesi dönemde kazandırılması beklenen matematik eğitiminin genel amaçları şu
şekilde sıralanabilir: Matematik bilgisinin değerini anlama, mantıklı düşünmeyi öğrenme,
matematikle iletişim kurmayı öğrenme, tek yönlü iletişim, destekleyici iletişim, yansıtıcı
iletişim, öğretici iletişim, çocukların yeteneklerine güvenerek matematiksel düşünmelerini
geliştirme, problemleri çözmek, matematiksel sorgulama becerisini geliştirme, matematiğe
karşı olumlu tutum geliştirme.
Çocukların matematik konusundaki tutumunun ne yönde olacağını, büyük ölçüde
öğretmenlerin matematik etkinliklerine verdikleri önem ve gösterdikleri ilgi belirler.
Matematiğin korkulu rüya olmaktan çıkması için erken yaşlardan itibaren çocukların ilgi
çekici etkinliklerle matematik öğrenmeye başlaması önemlidir. Çocuklar oyun yolu ile
matematiği deneyimlemek ve yaşadıkları dünyayı anlayabilmek için olanaklara ihtiyaç
duyarlar. Günlük hayattaki deneyimlerle, oyunlarla ve projelerle öğretilen matematik
çocuklarda oluşabilecek matematik korkusunu büyük ölçüde engeller.
Matematik kaygısı gerçektir ve bunu beslemek istemeyiz. Matematik kaygının
oluşmaması, matematik deneyimlerinden keyif alınması ve matematiğin yaşamın her alanında
etkin şekilde kullanılması konusunda öğretmenlere büyük görev düşer.
Çocukların sınıfta matematik kavramlarını öğrenmelerine ve bu becerileri gerçek
hayattaki durumlara aktarma konusunda güven duymalarına yardımcı olmak için, öğretmenler
konuyu daha iyi öğretmenin yollarını bulmalıdır. Aşağıda matematik öğrenmeyi eğlenceli
hale getirmek için beş yol sunulmuştur:
Heyecan: Öğretmenler, çocuklardan görmek istedikleri ders için aynı miktarda şevk
göstermelidir. İlgi çekici materyaller: Matematiği tartışırken eğlenceli ve eğlendirici
materyaller
kullanın. Gerçek dünya uygulamaları ile ilişkilendirin: Çocukların
matematiğin günlük hayata nasıl uygulandığını bilmesini sağlayın. Teknoloji: Öğretmenler
matematik eğitimi vermek için teknolojiden yararlanabilirler.
Matematik etkinliklerinin kazanım ve göstergeler doğrultusunda sağlıklı şekilde
yürütülmesinde, matematik eğitiminin amaçlarına ulaşmasında eğitim ortamı ve
materyallerinin önemi büyüktür. Matematik etkinliklerinin kazanım ve göstergeler
doğrultusunda seçilmiş çeşitli materyalleri içeren, çocukların gelişim özelliklerine uygun ve
araştırma, sorgulama, deneme-yanılma yapmasına fırsat tanıyan bir ortamda yürütülmesi
önemlidir. Nitelikli bu ortamlar çocukların öğrenmelerini olumlu yönde desteklediği gibi
matematiksel düşünme becerilerinin gelişimine de katkı sağlar.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk döneminde matematik eğitiminin amaçları
arasında yer almaz?
A. 1’den 10’a kadar olan sayıları tanıma
B. Bir kümeyi eşit iki kümeye bölme
C. Basit grafikleri anlayabilme
D. Nesnelerin yarıya bölünebileceğini gösterme
E. 1’den 10’a akadar olan sayılarla bölme işlemi yapma
2) Aşağıdakilerden hangisi matematik etkinlikleri düzenlemedeki amaçlar arasında yer
almaz?
A. Sayısal yetenekleri öğretmek ve geliştirmek
B. Tam sayı bilgisini öğretmek ve geliştirmek
C. Geometri yeteneğini geliştirmek
D. Olasılık yeteneklerini geliştirmek
E. Sembollerle işlem yapma becerisini geliştirmek
3) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan matematik etkinliği düzenlemenin “Ölçme
yeteneklerini kullanmayı gösterme” amacına yönelik bir çalışmadır.
A. Parayı tanıma ve kullanma
B. Bir kümeyi iki eşit kümeye bölme
C. Nesneleri sınıflandırma
D. Sayıları tanıma
E. Basit düzlemi tanıyabilme
4) “Basit düzlemi ve üç boyutlu şekilleri tanıyabilme” şeklindeki amaç, matematik
etkinlikleri düzenlemedeki hangi amaca yöneliktir bir ifadedir?
A. Sayısal yetenekleri öğretmek
B. Tam sayı bilgisini öğretmek
C. Geometri yeteneğini geliştirmek
D. Parçaların anlamını göstermek
E. Sembollerle işlem yapma becerisini geliştirmek
5) Erken çocukluk döneminde matematik becerilerini desteklemek için aşağıda yer
alan materyallerden hangisinin sınıf ortamında bulunması diğerlerine göre öncelikli değildir?
A. Bloklar
B. Kurumuş yapraklar
C. Ses farkındalığı kartları
D. Yap-bozlar
E. Oyuncak paralar
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6) Öğretmenlerin matematik etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme
aşamasında gözönünde bulundurması gerekenler özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir?
A. Çocukların gelişim düzeylerine uygun etkinlikler belirlenmelidir.
B. Matematik materyallerinin diğer alanlara taşınmasına izin verilmemelidir.
C. Çocuklar işbirliği halinde problem çözmeye teşvik edilmelidir.
D. Kendiliğindenlik ve yaratıcılık önemli olduğu için çocuklar desteklenmelidir.
E. Çocuklar matematik ile ilgili problem çözmeye ve konu hakkında konuşmaya teşvik
edilmelidir.
7) Çocukların yanlış yapmalarına ve yanlışlarını düzeltmelerine izin veren bir
öğretmenin çocuğun soruya yanlış cevap vermesi durumunda aşağıdakilerden hangisini
yapması doğrudur?
A. Yanıtının yanlış olduğunu söylemek
B. Doğru yanıt verecek bir çocuğa söz vermek
C. Konuyu değiştirmek
D. Sorular sorarak doğru yanıtı bulmaları sağlanma
E. Doğru anıt verebilmesi için sınırlı bir süre vermek
8) Aşağıdakilerden hangisi matematik etkinliklerini planlama, uygulama ve
değerlendirme aşamasında öğretmenlerin gözönünde bulundurması gerekenlerdendir?
A. Çocukların yakın çevrelerinde somut nesne ve uyarıcılar bulundurmak
B. Somut nesneler yerine soyut figürler ile çalışılmak
C. Sözel eğitimi daha fazla kullanmak
D. Kağıt kalemle sınırlandırılmış etkinlikler planlamak
E. Kapalı uçlu sorular sormak
9) Aşağıdakilerden hangisi matematiği eğlenceli hale getirmenin yollarından değildir?
A. Heyecan
B. Teknoloji
C. Matematik yoluyla kariyer fırsatları
D. Gerçek dünya uygulamaları ile ilişkilendirin
E. Sembollerle anlatma
10) Bir okul öncesi öğretmeninin çocuklara matematiğin günlük hayata nasıl
uygulandığını göstermesi, bu konuda hikaye problemleri ile karşılaştırması spor, dans ve
video oyunlarını kullanması aşağıdakilerden hangini kullandığını göstermektedir?
A. Teknoloji
B. İlgi çekici materyaller
C. Matematik yoluyla kariyer fırsat
D. Gerçek dünya uygulamaları ile ilişkilendirme
E. Sembollerle anlatma
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Cevaplar
1) E
2) E
3) A
4) C
5) C
6) B
7) D
8) A
9) E
10) D
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14.ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MATEMATİK ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Erken Çocuklukta Matematik Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler
14.1.1. Şekillendir
14.1.2. Say ve sırala
14.1.3. Bunun ölçüsü ne?
14.1.4. Şimdi yemek yapıyorsun!
14.1.5. Yürüyüş zamanı
14.1.6. Resim Zamanı
14.1.7. Şekli Tanıt
14.1.8. Rakamları/Sayıları oku ve şarkı söyle
14.1.9. Bugün başla
14.1.10. Herkese Dağıt
14.1.11. Büyük Bloklar
14.1.12. Tünel zamanı
14.1.13. Uzun ve kısa
14.1.14. Örüntü oyunu
14.1.15. Çamaşırlarla öğrenme
14.1.16. Matematik Oyun alanı/Bahçesi
14.1.17. Elbiselerim
14.1.18. Grafik oyunlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çocukların sayma becerisini desteklemeye yönelik ne tür etkinlikler yapılabilir?
2. Çocukların sınıflama becerisini desteklemeye yönelik ne tür etkinlikler yapılabilir?
3. Çocukların sıralama becerisini desteklemeye yönelik ne tür etkinlikler yapılabilir?
4. Çocukların eşleştirme becerisini desteklemeye yönelik ne tür etkinlikler yapılabilir?
5. Çocukların karşılaştırma becerisini desteklemeye yönelik ne tür etkinlikler yapılabilir?
6. Çocukların ölçme becerisini desteklemeye yönelik ne tür etkinlikler yapılabilir?
7. Çocukların uzamsal becerisini desteklemeye yönelik ne tür etkinlikler yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Erken
Çocuklukta Çocukların sayma becerisini Gözlem, uygulama
Matematik Becerilerini desteklemeye yönelik etkinlikleri
Geliştirmeye
Yönelik uygular.
Etkinlikler
Erken
Çocuklukta Çocukların sınıflama becerisini Gözlem, uygulama
Matematik Becerilerini desteklemeye yönelik etkinlikleri
Geliştirmeye
Yönelik uygular.
Etkinlikler
Erken
Çocuklukta Çocukların sıralama becerisini Gözlem, uygulama
Matematik Becerilerini desteklemeye yönelik etkinlikleri
Geliştirmeye
Yönelik uygular.
Etkinlikler
Erken
Çocuklukta Çocukların eşleştirme becerisini Gözlem, uygulama
Matematik Becerilerini desteklemeye yönelik etkinlikleri
Geliştirmeye
Yönelik uygular.
Etkinlikler
karşılaştırma Gözlem, uygulama
Erken
Çocuklukta Çocukların
Matematik Becerilerini becerisini desteklemeye yönelik
Geliştirmeye
Yönelik etkinlikleri uygular.
Etkinlikler
becerisini Gözlem, uygulama
Erken
Çocuklukta Çocukların ölçme
Matematik Becerilerini desteklemeye yönelik etkinlikleri
Geliştirmeye
Yönelik uygular.
Etkinlikler
becerisini Gözlem, uygulama
Erken
Çocuklukta Çocukların uzamsal
Matematik Becerilerini desteklemeye yönelik etkinlikleri
Geliştirmeye
Yönelik uygular.
Etkinlikler
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Anahtar Kavramlar

Matematik Etkinlikleri
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Giriş
Bu bölümde evde ve okulda, çocukların doğal meraklarını geliştirerek ve birlikte
eğlenerek matematik becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilecek etkinlikler
bulunmaktadır. Bu etkinlikleri çocukların yaş ve gelişim düzeylerine göre uyarlayabilirsiniz.
Çok küçük çocuklar için tekrarları, tekerlemeleri ve sayıları kullanarak hikayeler okuyabilir,
şarkılar söyleyebilirsiniz. Etkinlik sırasında oluşabilecek kazaları önlemek için, küçük
nesneleri
kullanırken
çocukların
bunları
ağızlarına
götürmemeleri
veya
burunlarına/kulaklarına sokmamaları konusunda dikkatli olun ve etkinlik bittiğinde bu tür
materyallerin ortamdan kaldırılmasına özen gösterilmesi gerektiğini unutmayın.

14.1. Erken Çocuklukta Matematik Becerilerini Geliştirmeye Yönelik
Etkinlikler
14.1.1. Şekillendir
Şekil sıralayıcılarla oynayın. Çocuklarla her şekil hakkında konuşun.Şekillerin
kenarlarını sayın, renklerini tanımlayın. Renkli kağıtlarından büyük şekiller keserek kendi
şekillerinizi oluşturun. Çocuktan yere çizmiş olduğunuz “daireye atlamasını” veya “kırmızı
şekle atlamasını” isteyin.

14.1.2. Say ve Sırala
Küçük oyuncakları, deniz kabukları, çakıl taşları veya düğmelerden oluşan bir sepete
toplayın. Topladığınız bu nesneleri çocukla birlikte sayın. Bunları boyutlarına, renklerine
veya dokularına/materyallerine göre ayırın.

14.1.3. Bunun Ölçüsü Ne?
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Etrafınızdaki dünyadaki nesnelerin boyutlarına dikkat edin. Bu pembe cüzdan en
büyüğüdür. Mavi cüzdan en küçüğüdür. Çocuğa çeşitli boyutlarda nesneler verin ve onları
çeşitli yerlere yerleştirmesini isteyin. Bu blok bu sepete sığar mı? Bu kitap bu rafa yerleşir
mi? gibi sorular sorun.

14.1.4. Şimdi Yemek Yapıyorsun!
Küçük çocuklar doldurma, boşaltma ve karıştırma etkinliklerinden çok hoşlanırlar. Bu
etkinlikler sayesinde çocuklar doğal olarak saymayı, ölçmeyi, eklemeyi ve tahmin etmeyi
öğrenirler. Çocuklarla birlikte yapacağınız mutfak etkinlikleri çocuklarda sayma, ölçme ve
tahmin becerilerinin gelişimine destek olur.

14.1.5. Yürüyüşe Çıkmak
Yürüyüşe çıkarak çocuklara basit sorular sorarak matematiksel becerilerini
geliştirebilirsiniz. Örneğin karşılaştırma yapmak için yerden topladığınız bir kaç taşı
göstererek “Hangi taş daha büyük?”, sayı/sayma becerilerini değerlendirmeye yönelik olarak
“Kaç tane meşe palamudu bulduk? Benzerlikleri ve farklılıklar için “ördeğin tavşan gibi
kürkleri var mı? veya gruplama yapmak için “Bakalım bazı kırmızı yapraklar bulabilecek
miyiz?”. Ayrıca örneğin büyük ve küçük adımlar atarak farklı büyüklüklerden söz
edebilirsiniz, “park evimize yakın mı yoksa uzak mı? Diye sorarak mesafeleri tahmin
ettirebilirsiniz. Aynı şeklide sayı saymayı desteklemek için “Bakalım şu yolun başına kadar
kaç adım atacağız, hadi birlikte sayalım “ diyebilirsiniz.
14.1.6. Resim Zamanı
Kısa süreli (4-5 dakika) etkinlikler için kum saati, kronometre veya zamanlayıcı
kullanın. Bu, çocukların zaman duygusunu geliştirmelerine ve bazı şeylerin diğerlerinden
daha uzun sürdüğünü anlamalarına yardımcı olur. Çocuğa boyama kağıdı verin ve istediği
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renkleri kullanarak boyamasını isteyin. Zaman duygusunun gelişimi için kum saatini çevirin.
“Şimdi kum buraya boşalıncaya kadar resmimizi boyalım” diyin.
14.1.7. Şekli Tanıt
Gün boyunca gördüğünüz farklı şekil ve renkleri gösterin. Bir yürüyüşte sarı renkte
üçgen şeklinde bir işaret görebilirsiniz. Bir mağazanın içinde kırmızı olan dikdörtgen şeklinde
bir işaret görebilirsiniz. Çevrenizde gördüğünüz bu işaretleri/şekilleri tanımlayarak veya
çocuğa sorarak şekilleri öğrenmesini destekleyebilirsiniz.

14.1.8. Rakamları/Sayıları Oku ve Şarkı Söyle
Kafiyeli, tekrarlayan veya sayıları olan şarkılar söyleyin. Şarkılar, kalıpları pekiştirir
(ki bu bir matematik becerisidir). Ayrıca, dili kullanmanın ve işbirliği gibi sosyal becerilerin
gelişmesini sağlayan eğlenceli etkinliklerdir.
14.1.9. Bugün Başla
Tarih, haftanın günü ve hava durumu hakkında konuşmak için bir takvim kullanın.
Takvimler sayıları, sıralamaları ve kalıpların öğrenilmesini destekler. Soğuk hava hakkında
konuşarak ve çocuğa hava ile ilgili sorular sorarak mantıklı düşünme becerilerini
geliştirebilirsiniz. “ Soğuk olduğunda ne giyeriz? Gibi sorular sormak çocuğu soğuk hava ile
kalın giysiler giyme arasında bağlantı kurmaya teşvik eder.

14.1.10. Herkese Dağıt
Çocuktan yemek masasına peçeteleri koymasını isteyin. Peçeleri koyarken” Bu
annem, bu babam, bu kardeşim için” demesi konusunda destek olun. Okulda çocuktan her
arkadaşına “bu Dilek’in, bu elma Murat’ın gibi arkadaşlarının adını söylerek her birine birer
elma dağıtması konusunda yardım isteyin. Bu tür etkinlikler , çocukların birebir eleştirmeyi
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anlamalarına yardımcı olur. Eşyaları dağıtırken: “Biri benim için, biri babanız için.” Veya
“Ayakkabılarımızı giyiyoruz: Bir, iki.” Diye sayarak sayı kavramını vurgulayın.
14.1.11. Büyük Bloklar
Çocuklara çeşitli doku ve materyallerde (tahta, plastik) olan bloklar, boş kutular, süt
kutuları vb. ile oynama şansı verin. Bu oyuncakları üst üstte koymak ve kullanmak çocukların
şekilleri ve şekiller arasındaki ilişkileri öğrenmesine yardımcı olur (örneğin, iki üçgen bir kare
yapar). Küçük çocuklar için çeşitli büyüklükteki kutular ve bardaklar, farklı boyutlardaki
nesneler arasındaki ilişkiyi anlamalarına yardımcı olur.
14.1.12. Tünel Zamanı
Büyük bir kartonun her iki ucunu açarak tünel yapın ve çocuğun bu tünelin içinden
geçmesini isteyin. Bu yapılması çok kolay olan etkinlik çocukların vücutlarının nerede
olduğunu ve diğer nesnelerle ilişkili olduğunu anlamalarına yardımcı olur.

14.1.13. Uzun ve Kısa
Farklı uzunluklarda birkaç tane (3–5 tane olabilir) şerit, iplik veya kağıt parçası kesin.
Bunların uzunlukları hakkında konuşun. “En uzun, en kısa hangisi? Uzundan kısaya, kısadan
uzuna doğru sıralayalım. diyerek sıralamasını isteyin. “
14.1.14. Örüntü Oyunu
Çocukla kuru makarna, yuvarlak boncuklar, farklı türde kuru tahıl veya farklı desen
veya desenlerde kağıt parçalarını kullanarak çeşitli örüntüler oluşturun. Sizin yaptığınız
model örüntünün aynısını yapmasını veya örüntüyü devam ettirmesini; kendi örüntülerini
oluşturmasını isteyin.
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14.1.15. Çamaşırlarla Öğrenme
Ev işlerini eğlenceli hale getirin. Çamaşırları ayırırken, çocuktan gömlekleri, çorapları
bir tarafa toplamasını isteyin. Daha sonra ona gömleklerin mi yoksa çorapların mı daha çok
olduğunu sorun; böylece tahmin becerilerinin gelişimini destekleyebilirsiniz. Birlikte, kaç
tane gömlek olduğunu sayın. Çorapları çiftleriyle eşleştirin.
14.1.16. Matematik Oyun Alanı/Bahçesi
Çocukla bahçede veya parkta oynarken, yükseklik (yüksek / alçak), konum (üst / alt)
veya büyük (küçük / büyük) temelli karşılaştırmalar yapın.
14.1.17. Elbiselerim
Çocuktan
o gün giyeceği kıyafetini
seçmesini isteyin. Daha sonra
“Gömleğinin/elbisenin/eteğinin/pantolonunun rengi nedir? Diye sorun. (Çocuğun verdiği
cevaba göre) Evet, sarı. Odanda da sarı olan bir şey bulabilir misin? Bu etkinliği üç yaş ve
üzerindeki çocuklarla yaparken giysilerindeki çizgiler, renkler, şekiller veya resimlere dikkat
çekin. “Gömleğinde kırmızı, mavi, kırmızı, mavi giden çizgiler var.” veya “Elbisenin
üzerinde büyük tavşan yanında küçük bir tavşan var!”
14.1.18. Grafik Oyunlar
Üç yaş ve daha büyük çocuklarla hava durumu çizelgesi hazırlayın. Her gün havanın
nasıl olduğunu konuşun ve o günkü hava nasılsa onu gösteren çıkartmayı çizelgeye
yapıştırın. Bir haftanın sonunda, hangi sütununun az ya da çok etiketi olduğunu birlikte
tahmin edebilir ve bir hafta boyunca hava durumunu karşılaştırabilirsiniz. Bütün hafta
boyunca havanın kaç gün güneşli, kaç gün yağmurlu olduğunu sayabilirsiniz..
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Uygulamalar

Erken çocukluk döneminde matematik becerilerinin gelişimini desteklemeye yönelik
etkinliklerden üç tanesini seçiniz. Bu etkinlikleri farklı yaş gruplarındaki çocuklara
uyarlayarak uygulayınız. Uygulama sonucundaki deneyimlerinizi ve görüşlerinizi bir
arkadaşınız ile paylaşınız.
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Uygulama Soruları
1. Çocukların sayma becerisini desteklemeye yönelik bir etkinlik hazırlayınız?
2. Çocukların sınıflama becerisini desteklemeye yönelik bir etkinlik hazırlayınız?
3. Çocukların sıralama becerisini desteklemeye yönelik bir etkinlik hazırlayınız?
4. Çocukların eşleştirme becerisini desteklemeye yönelik bir etkinlik hazırlayınız?
5. Çocukların karşılaştırma becerisini desteklemeye yönelik bir etkinlik hazırlayınız?
6. Çocukların ölçme becerisini desteklemeye yönelik bir etkinlik hazırlayınız?
7. Çocukların uzamsal becerisini desteklemeye yönelik bir etkinlik hazırlayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde erken çocukluk döneminde evde ve okulda, çocukların doğal meraklarını
geliştirerek ve birlikte eğlenerek sayma, sınıflama, sıralama, eşleştirme, karşılaştırma, ölçme
ve uzamsal becerilerini desteklemeye yönelik etkinlikler öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Şimdi yemek yapıyorsun! etkinliğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi yer alır?
A. Ölçme
B. Ekleme-çıkarma
C. Tahmin etme
D. Örüntü
E. Sayma
2) “Yürüyüşe Çıkmak” etkinliğinde aşağıdaki matematik kavram ve süreçlerinden
hangisi yer almamaktadır?
A. Karşılaştırma
B. Grafik
C. Sayı/sayma
D. Gruplama
E. Uzamsal algı
3) Aşağıdakilerden hangisi “Say ve Sırala” etkinliğinde kullanılan materyallerden
değildir?
A. Küçük oyuncaklar
B. Deniz kabukları
C. Renkli elektrik bantları
D. Çakıl taşları
E. Fon kartondan şapka
4) “Herkese Dağıt” doğrudan aşağıdaki matematik kavram ve süreçlerinden hangisine
yöneliktir?
A. Eşleştirme
B. Grafik
C. Örüntü
D. İletişim
E. İlişkilendirme
5) Aşağıdakilerden hangisi “Örüntü oyunu” etkinliğinde kullanılan materyallerden
değildir?
A. Kuru makarna
B. Yuvarlak boncuklar
C. Farklı türde kuru tahıl
D. Farklı desen veya desenlerde kağıt parçaları
E. Kum saati
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6) “Üç yaş ve daha büyük çocuklarla hava durumu çizelgesi hazırlama ve her gün
havanın nasıl olduğunu konuşma hangi etkinliğe ilişkin bir uygulamadır?
A. Örüntü oyunu
B. Elbiselerim
C. Grafik oyunlar
D. Çamaşırlarla öğrenme
E. Uzun ve kısa
7) Aşağıdakilerden hangisi “Şekillendir” etkinliğindeki uygulamalardan değildir?
A. Örüntü oluşturma
B. Şekillerin kenarlarını sayma
C. Her şekil hakkında konuşma
D. Çocuktan yere çizmiş olduğunuz “daireye atlamasını” söyleme
E. Çocuktan “kırmızı şekle atlamasını” isteme
8) “Resim Zamanı” isimli etkinlik hangi amaca yöneliktir?
A. Sanat duygusu oluşturmak
B. Zaman duygusunu geliştirme
C. Ölçme duygusunu geliştirme
D. Uzamsal algı geliştirme
E. Sayma becerisini geliştirme
9) “Çamaşırlarla Öğrenme” etkinliği sırasıyla hangi becerilerin desteklenmesine
yöneliktir?
A. Tahminı-sayı-eşleştirme
B. Karşılaştırma- örüntü-sınıflama
C. Grafik-ölçme-gometri
D. Sınıflama-sayı-ölçme
E. Eşleştirme-sayı-karşılaştırma
10) Aşağıdakilerden hangisi “Büyük Bloklar” etkinliğinde çocukların nesneler
arasındaki ilişkiyi anlamalarına yardımcı olmak için kullanılan materyallerden değildir?
A. Bloklar
B. Kutular
C. Bardaklar
D. Kum saati
E. Süt kutuları

Cevaplar
1) D
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2) B
3) E
4) A
5) E
6) C
7) A
8) B
9) A
10) D
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