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öNSöZ 

Güntimüzde okulöncesi dönemin ve bu dönemdeki 

e§itimin önem ve gereklili§i yapılan araştırma 

bulgularınca açıkça ortaya konulmustur. Anne 

babalarla, e§itimcilere düsen başlıca görev, 

okulöncesi dönemde çocu§un gerçek yasama ayak 

uydurabilmesi için her türlü gelişimini 

sa§~ayacak, dış dünyayı tanımasına, sosyal 

iliskiler kurabilmesine 

ortamı hazırlamaktır. 

Okulöncesi dönemdeki 

yardımcı olacak uygun 

çocu§un en do§ al 

Ö§renme ortamının oyun ol~u§u, oyun sırasında 

elde edilen bilgilerin daha kalıcı olması 

nedeniyle, çocu§a her seyin oyunun canlı ortamı 

içinde ö§retilebileceği savunulmakta ve çocu§un 

oyun gereksinmelerinin karsılanması 

uygun ortamın anaokulları olduğu 

sGrülmektedir. 

için en 

ileri 

Cocu§un hoşlanacağı ve ilgisini 

sevdirecek 

çeken bir 

düzenleme anac•kulunu 

etkenlerden birisidir. 

en 

Bu düzenlernede 

c•neml i 

temel 

ilke çocu§a göreliktir. Cocuk, o ortamda 

yasayan toplumun bir bireyi olarak ele alınıp 

düsünülmeli, ihtiyaç ve isteklerine saygı 

gösterilmesinin yanısıra, zaman zaman 

görüslerinden de yararlanılmalıdır. 

onun 



Yukarıdaki görüşü ilke c• larak benimseyen 

Sosyal araştırmacı, Anadolu üniversitesi 

Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Vül~sek 

Lisans Programını tamamlamak için 

bu çalışmada okulöncesi eğitim 

hazırladığı 

kurumlarına 

devam eden çocukların 

odaları duvarları için 

okullarındaki oyun 

seçtikleri renkleri 

Bu çalışma ile, belirlemeye çalışmıştır. 

ve cinsiyeti ne olursa 

ve iyi düzenlenmiş bir 

olsun, 

ortamda 

çocukların yaş 

uygun koşullar 

kendilerine özgür seçim hakkı tanındığında 

görüşlerini belirleyebilecekleri ve bu 

yararlanılabileceği görüşlerden 

gibi, ileriye 

adımın atıldığı 

dönük çalışmalar 

da umulmaktadır. 

vurgulandığı 

için bir t~n 

Araştırmacı çalışmanın ~~rçekleştirilmesinde 

pek çok kişinin desteğinden doğrudan ya da 

dcclaylı 

gelen 

olarak yararlanmıştır. Bunların başında 

ve konu seçiminden başlayarak 

araştırmanın her aşamasında değerli katkılarını 

esirgemeyen, verdiği moralle çalışmanın bu hale 

gelmesini sağlayan hocası ve danışmanı değerli 

insan Sayın Prof.Dr. K~muran Cilenti~ye olan 

şükran borcunun teşekkür le ödenemeyeceği 

kanısındadır. 

Araştırmacı, çalısmanın yapılabilmesi için 

gerekli izin ve onayı veren kurumlara, 

okulöncesi eğitim kurumları yöneticileri ile 

öğretmenlerine ve denek olarak yararlandığı 

çocukların tümüne, renk seçenek kartlarının 

hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen örnek 

Hırdavat ve Boya Pazarı sahibi Sayın Sakir 
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BöLüM ı: 

Giriş 

Cagımız sosyal, ekonomik, politik ve kGltGrel 

degisme ve gelişmelerin görGlmedik hız 

bir çagdır. 

kazandıg ı 

Bireylerin bireysel ve toplumsal yaşamlarının 

her asamasında mutlu 

yenilikleri benimseyerek, 

yerine getirmeleri gerekir. 

Egitim, "insanı, hem 

uyum sag!ayacak., hem de 

olabilmeleri için 

çagın 

çevredeı~ i 

çevrede 

gereklerini 

degismelere 

istenilen 

degişmeleri yaratabilecek yeterlige ulaştırmak ll 

<Basaran, 1983, s.32) olarak tanımlanabilir. Bu 

tanımın da açıkça ortaya koydugu gibi, çagın 

gereklerini yerine getirebilmek 

egitim ile mGmkündür. 

ancak belli bir 

"Egitim, birey ile onun yaşadıgı 

<Cilentl, 

çevre 

arasında olusan bir 

s.13>. GünGmüzde tüm 

bir gerçek bu sürecin 

süreçtir" 

egitimcilerin kabul 

1979, 

ettigi 

dc•gum ile baslayıp, bir 

ömür boyu sürdGgüdür <Mialaret, 1977, s.7; Varış, 

1981, s.15; Yörükoglu, 1983, s.101). 

Egitim sürecinin dogum ile başlayıp, zorunlu 

C.gretim çagına kadar c•l an dönemine okulöncesi 

egitim dönemi denir <Mialaret, 1977, s.6-7). 
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o~~u ı öncesi eğitimi, "doğumdan, ilkokul 

başlangıcına kadar olan çocukluk yıllarını içine 

alan, bu yaş çocuklarının bireysel özelliklerine 

ve gelişimsel düzeylerine uygun, 

ve çevre olanakları 

toplumun 

sağlayan, 

kültürel gelişmelerini 

özellikleri doğrultusunda, en ., 

zengin uyarıcı 

onların tüm 

değerleri ve 

iyi biçimde 

yc•nlendiren 

Oral, 1987, 

bir eğitim süreci d~ r:-. 
11 

( Oğuzkan ve 

s.2>. 

Bilindiği gibi, 

alışkanlıklardan 

temel bilgi ve becerilerle 

ÇOğU okulöncesi dönemde 

kazanılmaktadır. Bu dönem bireyin fiziksel, 

zihinsel, duygusal, sosyal ve sanat~(,)\~\ .ı. gelişim 

alanlarının en hızlı geliştiği ve kişilik 

(Blc•om, 1964; temellerinin atıldığı yıllardır 

Piaget, 1966; Hess ve Croft, 1972; Mc Candless ve 

San, 1979; Fişek ve Sükan, 1983; Trc•tter,. 1977; 

Russell, 1984; 

Ar ı , 1 988 > • Bu 

Oğuzkan ve Oral, 1987; ömeroğlu ve 
' 

yüzden okulöncesi eğitim döneminin 

insan yaşamının en 

dönemde kazanılan 

kritik dönemi 

davranışların 

olduğu 

yaşam 

ve bu 

boyu 

sürdüğü ve "bireyin yaşamında çc•k ileri uzanan 

bir zincirin ilk halkaları" nı <Tanilli, 1988, 

s. ı 4) oluşturduğu kabul edilmektedir 

1977; Sahinkaya, 1977; Ersc•y, 1988). Bu 

<Sevil, 

dönemin 

uygun şartlar altında ve uygulanacak bilinçli bir 

eğitim ile çocuğu her yönüyle en iyi sekilde 

geliştirmek için değerlendirilmesi gerektiği 

görüşü üzerinde birleşilmektedir. 

Okulöncesi eğitim alanı, diğer eğitim 

alandır. 

eğitilen 

alanlarına göre daha yeni gelişen bir 

önceleri aile ortamında yetişen, 

çocuklara yeni davranış özellikleri 

çeşitli beceriler kazandırma ve kendi 

edindirme, 

çağiarına 
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uyum sağlayacak düzeye ulastırabilme gereği alana 

verilen önemi arttırmıs, yapılan 

hızlandırmıstır (öz, 1983, s.235>. 

çalısmalarıj 

Okulöncesi eğitimin günümüzde hemen hemen her 

ülkede büyük önem kazanması ve yaygınlasmasının 

nedenleri söyle özetlenebilir: 

- Bireylerce eğitime verilen önemin artması 

ve genel olarak eğitimin bir sosyal sınıftan 

diğer bir sosyal sınıfa geçmek için güçlü bir 

araç olduğunun kavranması, 

- Cocuk gelisimine iliskin bilgilerin artması 

ve okul öncesi dönemin insan yasamındaki öneminin 

daha belirginlesmesi, 

- Aile yapısında meydana gelen değismelerle 

"çekirdek 

baba ve 

aile" ya da "modern aile" 

çocuklardan olusan 

denilen anne, 

aile tipinin 

yaygınlasması, 

Aileler arasındaki eğitim düzeyi 

farklılıklarının okulöncesi eğitim ile kısmen de 

olsa giderilerek, çocukların zorunlu öğretim için 

esit kosullar altında hazırlanması, 

- Yapılan arastırmal ar sc•nunda, çocukların 

aritmetik zorunlu öğretimden önce yazma, okuma, 

vb. soyut öğretime 

hasarılarında etkili 

dönemde kazandırılan 

basarısına olan olumlu 

hazırlanmalar ının okuldaki 

olduğunun ve okulöncesi 

sosyal uyurnun öğrenci 

etkisinin ortaya çıkması, 

- Mimari yapıda meydana gelen değisiklikler 

nedeniyle oyun alanlarının azalması, 
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Dünya ülkelerinde kadın haklarına olan 

saygınlıgın artması, kadının sosyal, mesleki ve 

kişisel yaşamındaki bireysel haklarını kazanması, 

Sanayilesme ve 

artan işgücü açıgının 

endüstrileşme 

kadının da iş 

nedeniyle 

hayatına 

katılması ile kapatılması yoluna gidilmesi, 

- Hemen hemen tüm ülkelerin anayasalarında 

var olan "vatandaşlarına imk&n eşitligi saglamak" 

temel ilkesinin uygulamaya konulması. 

Yukarıda kısaca sıralanan bu psikolojik, 

ekonomik ve kültürel nitelikte ve 

toplumsal degismeye ilişkin etkenler, degişik 

kültürlerde ve degişik şekillerde de olsa 

c•kulöncesi egitimin önem kazanması ve 

ÇC•k önemli rol oynamıştır yaygınlaşmasında 

<özgüven, 1977, s.144-147; Gürkan, 1982, s. ll; 

Oktay, 1985, s.107). 

Okulöncesi egitim döneminde çocugun dogal 

ihtiyaçları karsılanıp, her türlü gelişimine ve 

yeteneklerini geliştirmesine yön 

iyi 

gerekir. 

c•grenme, olgunlaşma ve 

kazanmasına yardımcı olmak 

egitim kurumlarını sadece çalışan 

verilerek, 

davranışlar 

O k u 1 ön c e s i '" , .. ' 

anneleri n 

çocuklarını barındıran, onları güvenli bir ortam 

içinde oyalayan yerler olarak görmek yanlıştır. 

"Okulöncesi egitim kurumları, ailenin sundugu 

sınırlı olanakları zenginleştiren, çocuklara 

gerek fizik, gerekse zihinsel ve sosyal 

gelişmeleri açısından daha yeterli bir ortam 

sunan egitsel ve sosyal çevrelerdir" <Oguzkan ve 

Oral, 1987, s.106). 
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"Her çocu§un hakkı olan okulöncesi e§itim" in 

<Seyrek ve Sun, 1985, s.30) "başlıca 

(öteki u§raşılarını 

e§itim" <Mialaret, 

verilmesi gerekir. 

savsaklamadan> 

1977, s.11> olan 

Okulöncesi e§itim kurumları; 0-5 

gelişmelerini çocukların "tüm 

u§raşısının 

gerçekten 

kurumlarda 

yas arası 

-fiziksel, 

zihinsel, duygusal, sosyal vb.- sa§lıklı ve 

düzenli fiziksel koşullar içinde, toplumun 

kültürel özellikleri do§rultusunda en iyi biçimde 

yönlendiren onlarda sa§lam bir kişili§in, 

duyarlılı§ın ve yaratıcı islek bir 

sosyal 

zek~nı n 

temellerini atan, uzman-e§itici kadrc•ya 

temel fonksiyonu e§itim c•lan kuruluşlar" 

tanımlanırlar <O§uzkan ve Oral, 1987, s.3). 

sahip, 

olarak 

Bu kurumlardan 0-2 yas arası çocuklara 

yönelik olanlar kreş, 2-4 yaş arası gruba yönelik 

olanlar yuva, 4-5 yas arası g~~ba yönelik olanlar 

anaokulu ve 5 yaş için hizmet verenler anasınıfı 

olarak adlandırılır <O§uzkan ve Oral, 1987, s.3; 

MEGSB~na Ba§lı Anacıkulları ve Anasınıfları 

Yönetmeli§i, 1984>. 

Bu kurumlar dışında, gündüz bakımevi 

altında sıfır yaşından okul ça§ına kadar 

adı 

olan 

çc•cuk 1 ar ı n barındırıldı§ı, e§itiminden 

çok sa§lıklı büyümesini amaçlayan kurumlar da 

alana hizmet götür me~~ te d ir 

1987, s.B7>. 

ülkemizdeki okulöncesi 

0-3 yaş arası 

bakımevleri, 

gruba yönelik 

Sa§ lık ve 

(O§uzkan ve Oral, 

e§ itim ~~urumlarından 

c• lanlar i le 

Sosyal 

gündüz 

Vardım 
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Bakanlı§ı~na, 3-5 yas arasına yönelik olanlar ise 

Milli E§itim Gençlik ve Spor Bakanlı§ı~na 

ba§lıdır <Vassaf, 1979, s.34-35>. 

Bazı işyerlerinde açılan, Çalısma ve Sosyal 

GUvenlik Bakanlı§ı~na ba§lı olan kurumlarla bazı 

üniversite ve kamu iktisadi kuruluşlarına ba§lı 

okulöncesi hizmet birimleri kendi mensuplarına 

hizmet vermektedir <Vassaf, 1979, s.35; 

Kantarcıo§lu, 1984, s.20). 

Bunlar d ısında 

yürütülen kurumlar 

Oral, 1987, s.36; 

kurumlardan kres 

özel kisilerce kurulan ve 

da bulunmaktadır (O§uzkan ve 

üstUno§lu, 1987, s.21). Bu 

ve gündüz bakımevi adını 

tasıyanlar Sa§lık ve Sosyal Yardım Bakanlı§ı~nın, 

yuva ve anaokulu adını tasıyanlar Milli E§itim 

Gençlik ve Spor Bakanlı§ı'nın izni ile kurulur ve 

ilgili bakaniıkça denetlenirler <Vassaf, 1979, 

s. 36) • 

Okulöncesi e§ itim kurumları amaç 

iki 

ve 

gruba uygulamaları açısından ele alındı§ında 

ayrılabilir: 

- 0-3 yas arası gruba yönelik, çocu§un 

bakım ve korunmasını amaçlayan "gc•zetimsel" 

kurumlar, 

- 3-5 yas arası çocuklara yönelik, daha 

çok e§itime önem veren "e§itimsel" kurumlar 

(Vassaf,. 19?9, s.42; O§uzkan ve Oral, 1987, 

s.12>. 

Okulöncesi e§itim 

bulundukları kurumlara 

kurumları arasında 

ve hizmet verdikleri 

ba§lı 

yas 

gruplarına 

bulunmakla 

kisili§ini, 

göre farklı bazı yan amaçlar 

beraber, temel amaç "çocu§un 

her yönüyle genel gelismesini 
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kolaylaştırmak ve çocu§un e§itimini 

ilerletmektir" <Mialaret, 1977, s.11; O§uzkan ve 

Oral, 1987, s.12; ömero§lu ve Arı, 1988, s.51>. 

ülkemizdeki okulöncesi e§itim kurumlarının 

amaç ve görevleri 1739 sayılı Milli E§itim Temel 

Kanunu~nda de§isiklik yapan 2842 Sayılı Kanun~un 

20. maddesinde şu şekilde belirlenmiştir: 

Cocuklar ın, beden, zihin 

gelişmesini iyi alışkanlıklar 

sa§lamak, 

Onları ilkö§retime hazırlamak, 

ve duygu 

kazanmasını 

için 

Sartları elverişsiz çevreden gelen çocuklar 

ortak bir yetiştirme ortamı meydana 

getirmek, 

Cc• cuk 1 ar ı n Türkçe~yi do§ru ve güzel 

konusmalarını sa§lamak. 

Okulöncesi e§itim, Türk Milli E§itim Sistemi 

içerisinde di§er basamaklardaki e§itim gibi 

"belli bir e§itim yerinde yapılan planlı, 

örgütlenmiş e§itim" <Başaran, 1983, s.200) olarak 

ele alınmakta ve sistem içinde önemli bir yer 

tutmaktadır <öz, 1983, s.256). 

Alanda yapılan araştırmaların ortaya koyduğu 

eğitim bulgulara göre, ülkemizde okulöncesi 

kurumları 

almaktadır 

arasında ilk 

<Ostüno§lu, 

ülkemizde okulöncesi eğitim 

sırayı anaokulları 

1987, s.20). Cünkü 

dar anlamıyla, "3-5 

yas arasındaki çocukların düzenli bir programla 

eğitildikleri kurumlardaki eğitimleri" <Oktay, 

1985, s.107> olarak ele alınmakta ve bu e§itim 

ana okullarında ve ana sınıflarında verilmektedir 
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<Levent ve diğerleri, 1983, s.e43>. Bu yüzden 

okulöncesi eğitim kurumları olarak anaokulları 

esas alınmakta ve alanda yapılan çalısmalar 

anaokulu üzerinde yoğunlasmaktadır <Ulcay, 1983, 

s.e; Kantarcıoğlu, 1984, s.18; Belik, 1985, 

s.160; Ural, 1986, s.14; Ural, 1987, s.9; Oğuzkan 

ve Oral, 1987, s.ll). 

Anaokulları, Anaokulları Yönetmeliği'nin 

birinci maddesinde "üç yaşından ilkokul çağına 

kadar olan çocukların bakım ve korunmalarını ve 

her yönden gelişmelerini 

kurumları" olarak tanımlanır. 

sağlayan eğitim 

Anacıkullarının 

sıralanabil ir: 

amaçları ŞU şekilde 

- Cocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve 

sosyal gelişmelerine, uygun 

ortamlarda yardımcı olmak, kişilik 

güçlendirmek ve yönlerdirmek, 

Farklı c•r tam 1 ardan gelen 

düzenlenmiş 

gelişmelerini 

çc•cuk 1 ar ı n 

eksikliklerini, ortak bir yetişme ortamı içinde 

koruyucu önlemlerle gidermek ve çocukları zorunlu 

öğretim için aşağı yukarı eşit düzeye getirmek, 

- Calışan annelerin, çocuklarının bakımı ve 

eğitimi konusunda yardımcı olmak ve karsılasılan 

sorunlara çözüm yolları göstermek, 

- Anne ve babanın çocuk yetiştirme ile ilgili 

eğitsel görüslerini etkilemek, bu konu ile ilgili 

davranıslarını yönlendirmek, 
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Cocuklara 

etkinliklerde 

uyuma, 

bulunma 

dinlenme, 

gibi 

istenilen 

disiplin 

al ıskanlıkları vermek, düzen, saygı, yardım 

duygularını geliştirmek, 

- Cocukların Türkçe~yi dil kurallarına uygun 

olarak düzgün ve güzel konusmalarını sa§lamak, 

Cocukları zorunlu ö§retime hazırlamak, 

Anac•kullar ı 

kurumların uygulama 

için ö§retmen yetiştiren 

çalıs-malarına 
. ı A 
ımt~an vermek 

( Anac·ı~u ll ar ı Yönetmeli§i, 1962; t<antarcıo§lu, 

1984, s.18; O§uzkan ve Oral, 1987, s.12>. 

Anaokullarının temel amacı, "çocu§un 

gelişimine, 

dc•§rul tusunda 

e§itimin 

yardımcı 

temel hedefleri 

c•l.,.aktır" <O§uzkan ve 

Oral, 1987, s.12>. 

Anaokulunun e§itim amaç 1 ar ı çc•cu§un 

alanlarına göre söyle gruplandırılabilir: 

Benlik kavramının gelis-mesine 

amaçlar: Bu ÇC•CU§Un güven 

gelisim 

iliskin 

duygusu 

kazanması na, 

amaçlar 

kendini denetlerneyi C•§renmesi ne, 

ba§ımsız davranmaya yönelmesine, kendi kendine 

kars ı olumlu tutum geliştirmesine ve. cinsel 

rolleri ö§renmesine yardımcı olan amaçlardır. 

Bilissel gelisime amaçlar: Bu 

amaçlar çocu§un yaratıcılık, sorun çözme, 

üreticilik becerilerini 

gelisimine yardımcı 

yönelik amaçlardır. 

olan, 

kazanmasına ve dil 

ilkokula hazırlamaya 
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Bedensel gelişime ilişkin amaçlar: Bu 

amaçlar çocuğun kendi bedenini ve işlevlerini 

tanımasına ve kas gelişimini sağlayacak beceriler 

kazanmasına yardımcı olan amaçlardır. 

ve duygusal gelişime ilişkin 

amaçlar: Bu amaçlar çocuğun sevgi alma, verme ve 

paylaşmayı öğrenmesi ne, kişiler arası iyi 

ilişkiler ~~urup geliştirmesine, içinde yaşadığı 

kuralları çevre ve toplumu tanıyıp, sosyal 

öğrenmesine yardımcı olan amaçlardır (Ulcay, 

1983, s.2-8; Kantarcıoğlu, 1984, s.25-26; Oğuzkan 

ve Oral, 1987, s.14-22). 

Anaokullarınca belirlenen 

ulaşabilmek için şu şartların yerine 

amaçlara 

getirilmesi 

gereklidir <Kantarcıoğlu, 1984, s.21): 

- Anaokulu çağındaki çocuğun ihtiyaçlarının 

belirlenmesi, 

- Bu ihtiyaçları karşılayacak programların 

düzenlenmesi, 

- Sağlık şartlarına uygun, çocuğu her an 

meşgul tutacak eğitsel bir ortam hazırlanması, 

- Aile eğitimi ile zorunlu öğretim ·arasında 

dengeli ve başarılı bir çalışma yapılması, 

- Bu çalışmayı yürütebilecek nitelikli eleman 

yetiştirilmesi. 

Her insanın beslenme, çoğalma, korunma, uyku 

ve dinlenme gibi yaşamını ve ' soyunun devamını 

sağlayan fiziksel ihtiyaçları, sevme, sevilme ait 

c•lma, güvence ve sosyal bir duruma sahip olma 

gibi doğumdan sonra belirlenen ve yaşadığı 
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psiko-sosyal ortam içinde gelisen oldukça soyut 

duygusal, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları vardır 

<Cilenti, 1984, s.2-3>. 

"Cocuğun 

sıralanabil ir: 

başlıca ' ihtiyaçları ıse. şöyle 

Bedensel ihtiyaçlar, 

Sevgi ve güven ihtiyacı, 

Arkadaş ihtiyacı, 

Oyun, araç-gereç ve oyun yeri ihtiyacı, 

özgürlük alanında gelisim ihtiyacı, 

Düzenli ve güvenli bir hayat ihtiyacı." 

<Kantarcıoğlu, 1984, s.33). 

Anaokuluna devam eden çocukların bu 

ihtiyaçları, belirli bir plan ve düzen içinde, 

geliştirici, esnek ve yön verici bir programla 

karşılanabilir <Cizre, 1983, s.257; Demiral, 

1983, s.259; Kantarcıoğlu, 1984, s.37; Belik, 

1985, s.161; Oğuzkan ve Oral; i987, s.112; Genç, 

1987, s.21). Böyle bir program ancak uygun fiziki 

ortamda, iyi yetistirilmis öğretmenle birlikte 

gerçeklestirilebilir <Gürkan, 1983, ~-218; Oktay, 

1985, 

Oral, 

s.108; Kantarcıoğlu, 

1987' s. 119) • 

·., 
1987, s.34t Oğuzkan ve 

Okuleencesi eğitimin belirlenen· amaca 

ulaşmasında en önemli 

1983, s.25; üstünc•ğ 1 u, 

etken öğretmen 

1987, s.24> 

( Ulcay, 

olmakla 

beraber, fiziki ortamın küçük çocukların okulla 

ilgili ilk yaşantılarındaki yeri de yadsınamaz 

(Oğuzkan ve Oral, 1987, s.120; Kantarcıoğlu, 

1987' s. 32) • 

tyi'düzenlenmiş bir fiziki 

davranıslarını, birbirleriyle 

kurdukları ilişkiyi olduğu 

ortamın çocukların 

ve yetişkinlerle 

gibi, öğrenme 



c•lanaklarını da olumlu yönde etkiledigi 

sürülmektedir. Uygun bir ortamda oynanan 

çocuklar büyük bir zevk alırlar ve 

bir$eyler ögrenirler. 

12 

ileri 

oyundan 

sürekli 

Yapılan ara$tırmalar.a göre insanın en yoğun 

ögrendigi dönem 0-8 ya$ arasıdır ve ögrenmenin 

sekiz ya$a kadar 

oyun arasında sıkı 

koymaktadır <Sükan, 

gösterdiği akı$, öğrenme ile 

bir bag olduğu sonucunu ortaya 

1983, s.6>. 

Cocugun geli$mesi ve ögrenmeye hazırlık 

a$aması oyun içinde gerçekle$mektedir. Bu yüzden 

de aile ve okulöncesi egitim kurumlarındaki 

eğitime yönelik etkinliklerde oyun büyük bir yer 

tutmaktadır. 

Oyun, çocuğun özgürce ve hiçbir 

olmadan giri$tigi ve yürüttügü en 

olarak kabul edilmektedir./ ,Cocuk, 

dı$ baskı 

ciddi i$i 

c•yun içinde 

çevresindeki karma$ık olayları sadele$tirip, 

somutla$tırarak kavrayıp, gerçek ya$amı tanırken, 

aynı zamanda bedensel ve zihinsel geli$mesi için 

gerekli olanakları bulmaktadır. Karar verme, 

kurallara uyma, sebep-sonuç ili$kilerini kurma 

yetilerini kazanmakta; doğru, yanlı$, güzel, iyi, 

kötü gibi değer ve kavramları ögrenmekte ve 

benimsemektedir <Hoare, 

s.24; Crowe, 1974, s.9; 

1970, s.14; Sel, 

Teze an, 198,(ıl, 

1972, 

s.175; 

Yörükoğlu, 1983, s.120; .. ' Fi$ek ve 

Sükan, 1983, s.84; Russell, 1984, s.94>. 

Cocuğun eğitiminde oyunun en etken araç 

c• lduğu, bu nedenle de, çocuga bu olanağın 

tanınması gerektiği ku$kusuz kabul edilen bir 

görüştür. Aynı zamanda oyun için gerekli araç 

gereç ile, oynanabileceği uygun ortam 
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sa§lanmasının da en az oyun olana§ı tanımak kadar 

gerekli oldu§u ~zellikle vurguianmaktadır <Berson 

ve Chase, 1968; Basten, 1970; Crowe, 1974; Sel, 

1977; Montessori, 
' 

,, 1981; 

197•; Mc Candless ve Trc•tter, 

1982; O§uzkan, ve. ~~-~~d~r-\ 
Sükan, 1983; Y~rükoglu, 1983; Seyrek ve Sun, 

1985; Kantarcıo§lu, 1987; O§uzkan ve Oral, 1987>. 

Anaokullarında, programda belirlenen 

etkinliklerin gerçeklestirilebilmesi için bina 

içinde ve d ısında çocukların oynayabilecekleri 

oyun alanları gereklidir 

Sükan, 1983, s.11; Seyre~~ 

<Ulcay, 

ve Sun, 

1983, 

1985, 

O§uzkan ve Oral, 1987, s.41; Kantarcıo§lu, 

s.19>. 

s.29; 

s.78; 

1987, 

Anaokullarında 

etkinlikleri oyun 

bina 

odalarında 

oyun 

Oyun c•daları çc•cukların araçlı, 

gerçekleştirilir. 

araçsız çesitli 

oyunları c•ynama 1 ar ı na ~zellikleri 

tasıyan alanlardır <Seyrek ve Sun, 1985, s.78>. 

Ek-1 A,B,c,n' de çesitli anacekulu bina 

planları verilmiştir. Bu planların hepsinde ortak 

olan yan ccyun için c•yun odalarının 

eelmasıdır. 

Anac•kulunda e§itimin niteli§ini belirleyen 

etkenlerden birisi de fiziki ortamın bir boyutunu 

c• luşturan oyun ecdalarının düzenlenmesi ve 

donatılmasıdır <Ulcay, 1983, s.27>. 

Oyun odalarının düzenlenmesi ve donatımında 

esas olan çocu§a g~reliktir. Oyun odaları sağlık 

yetecek 

eşyaların 

ve güvenli§e uygun, 

büyük lüı~te olmalı, 

çocuk 

okulda 

sayısına 

bulunan 

boyutları çocuklara göre ayarlanmalıdır <O§uzkan, 



. , 1981, s.18; Ulcay, 

s.29; Kantarcıo~lu, 1984, s.45; O~uzkan ve 

1987, s.121 >. 

Oyun odalarının tabanı marley 
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1983, 

Oral, 

gibi 

temizlenmesi kolay 

çocukların zaman 

malzeme ile 

zaman yerde 

düşünülerek yerlere halı veya kilim 

<Ulcay, 1983, s.29; O~uzkan ve 

s.124}. 

kaplanmal ı, 

oturacakları 

serilmelidir 

Oral, 198?, 

"Duvar lar ~~olayı ık la temizlenebilecek 

gibi olmalı, plastik badana boyası" ile 

boyanmaiıdır <Ulcay, 1983, s.29>. Duvar rengi 

konusunda belirlenmiş bir ölçüt c•lmamakla 

beraber, "canlı ve şiddetli renkler"in gözleri ve 

sinir sistemini bozucu c•zell i k ler i nden ötürü 

kullanılmaması, bunun yerine "teskin edici 

renkler"in seçilmesi önerilmektedir. "Tatlı bir 

yeşil, anac•ku 1 u için en iyi renk" olarak 

belirlendikten sonra "pembe, sc•l u k mavi, biraz 

kırılmış sarı veya hafif gri" gibi renklerin 

"çocu~u çeken renkler" oldu~u ileri sürülmektedir 

<Kantarcıo~lu, 198?, s.34). 

Buradan hareketle araştırmanın problemi , şu 

şekilde belirlenmiştir. 

Problem 

"Okulöncesi e~itim kurumlarına devam 

36-60 aylık çocuklar, okullarındaki oyun 

duvarları için hangi rengi seçmektedirler?" 

Bu sorunun yanıtlanması için 

problemiere yanıt aranmı~tır: 

asa~ ı daki 

eden 

c•dası 

alt 



Okulöncesi eğitim kurumlarına devam 

36-60 aylık çocukların okullarındaki oyun 

duvar renkleri arasında kurumlar 

farklılıklar var mıdır? 

Okulöncesi eğitim kurumlarına devam 

36-60 aylık çocukların okullarındaki oyun 

duvar rengi ile kendi seçtikleri ı:cyun odası 

rengi arasında farklılık var mıdır? 

Okulöncesi eğitim kurumlarına devam 

36-60 aylık çocukların okullarındal~i oyun 
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eden 

odası 

arası 

eden 

odası 

duvar 

eden 

odası 

duvarları için seçtikleri renkler arasında 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 

odası 36-60 aylık çocukların okullarındaki oyun 

duvarları için seçtikleri renkler arasında yas 

gruplarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Okulcineesi eğitim kurumlarına devam eden 

odası 

bir 

36-60 aylık çocukların okul~arındaki oyun 

duvarları için seçtikleri ':renkler belli 
-· 

renkte yoğunlasmakta mıdır? 

Amaç 

Araştırmanın amacı, okulöncesi eğitim 

kurumlarına devam eden 36-60 aylık çocukların 

c•kullarındaki oyun odası duvarları için 

seçtikleri renkleri belirlemektir. 

önem 

ülkemizde okulöncesi eğitim ·alanında 

karsılasılan güçlüklerden birisi de uygun fiziki 

diğer 

ortamın 

c•rtamın sağlanabilmesidir. 

bı:•yutlarında olduğu gibi, 

Alanın 

fiziki 



uygunlu§unu karşılaştırabilecek 

belirleyen ölçütlerin olmaması da 

başka çözüm bekleyen yönüdür. 

Okulöncesi eğitim kurumlarına 

16 

özellikleri 

güçlügün bir 

devam eden 

36-60 aylık çocuı~ 1 ar ı esas alarak yapılan bu 

çalışma ile, uygun fiziki ortam hazırlamada diğer 

etmenlerin yanısıra çocukların görüşlerinden de 

yararlanılabileceği vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca, araştırma için yapılan alanyazın 

taramasında okulöncesi eğitim alanının fiziksel 

koşulları ile ilgili çok az sayıda kaynağa 

ulaşılabilmesi ve okulöncesi eğitim kurumlarında 

görev yapan kişilerin kaynak yetersizliği 

konusundaki yakınmaları, hem alanın tümüne, hem 

de bu boyutuna ilişkin pek çok çalışmaya 

gereksinim olduğunu göstermektedir. 

Bu nedenle de araştırmanın alanda kaynak 

gereken birçok oluşturacak, yapılması 

yol açıcı nitelikte 

sanılmaktadır. 

bir c• n çalışma 

çalışmaya 

o ı 0., C. ..::ı~ 1 

Sayıltılar 

Yapılan bu çalışma aşağıdaki sayıltılara 

dayanmaktadır: 

- Cocukların okullarındaki oyun odaları için 

seçecekleri renkleri belirlemek amacıyla onları 

güdülemek ve işe hazır hale getirmek için 

uygulanan öykünün, bu yaş grubu çocuklarının 

düzeyine uygun olduğu sonucuna varan okulöncesi 

eğitim kurumu öğretmenlerinin)kararları gerçegi 

yansıtmaktadır _ı. 
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Rf:?nk seçenek 
( 

kartlarının boyutları ve 

sayısı çocukların karar vermesi için uygundur. 

- Renk seçenek kartlarında kullanılan plastik 

boya renkleri duvar boyası rengi belirlemek 

yeterli seçenek sunmaktadır. 

için 

- Farklı cins ve 

elde 

yas. 

edilen 

gruplarında 

bulgular, 

bulunan 

renk çocuklardan 

tercihlerinin belirlenmesi ve sc•nucunun 

genelies-tirilmesi için yeterlidir. 

Sınırlılıklar 

Bu araştırmanın sınırlılıkları şunlardır: 

Aras-t ırma, Esi--~ i s.eh ir i ı i merkezindeki 

okulöncesi e§itim kurumlarına devam eden 36-60 ay 

arası yaş grubuna giren çocukları kapsamaktadır. 

- Sa§lık Yardım Bakanlı§ı 

Hizmetler ve Cc• cuk Esirgeme Kurumu Kimsesiz 

Cocuklar Yuvası~ndaki çocuklar ile Milli E§ itim 

Gençlik ve Spor Bakanlı§ı bünyesindeki anasınıfı 

ÇC•CUk} ar ı araştırma kapsamı dı s-ında 

bıra~~ılmıs.tır. 

- Araştırmada plastik duvar bo)\ ası üreten 

firmaların piyasaya sürdükleri boyalardan ortak 
\1 

C• 1 ar a k S eÇ i 1 e n y i r m i \.\;cr r e n k e Sa S a 1 ı n m ı Ş t ı r • 

Tanımlar 

Okulöncesi e§itim: Do§umdan zorunlu ö§retime 

kadar olan ÇC•CUk 1 u ı~ yıllarını kapsayan e§ itim 

süreci. 
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Okulöncesi e§itim kurumu: Okulöncesi e§itimi 

sosyal üstlenen, temel 

kuruluş. 

fc•nksiyonu 

Anaokulu: 3-5 yaş arası 

okulöncesi e§itim kurumu. 

Oyun: Cc• c u§ un bedensel, 

gelişimini sa§layan; haz ve 

e§ itim olan 

çocuklara yönelik 

ruhsal ve moral 

neşe yaratan tek ya 

da grupça yapılabilen etkinlik. 

Oyun odası: Okulöncesi e§ itim 

çeşitli 

kurumunda 

çocukların araçlı-araçsız oyunları 

oynarnalarına elverişli özellikleri taşıyan alan. 

Duvar boyası: Tu§la, beton, briket ve benzeri 

blok malzemeyle yapılmış sıva veya alçı 

kaplanmış duvarların yüzeylerinde kullanılan 

kat duvar kaplama malzemesi. 

ile 

sc• n 

Renk: Isınların eşya. · yüzlerine çarpıp 

yansılanmasıyla gözümüzde oluşan türlü duyum. 

Renk seçenek kartları: Renk seçimi 

hazırlanan, 

boyası i 1 e 

de§işik renk plastik 

için 

duvar 

bc•yanmış, 7 cm X 10 cm boyutundaki 

renkli kartlar. 
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- Fiziksel sistemde renk: Renk, bu sistemde 

ışık olarak ele alınıp, ölçüler ve rakamlarla bir 

fiziksel olay olarak de§erlendirilmektedir. 

- Fizyolojik sistemde renk: Bu sistemde renk, 

ışı§ın göz retinası ve sinir sisteminde meydana 

getirdi§i de§işimler açısından ele alınmaktadır. 

ışık 

Psikolojik sistemde renk: Bu sistemde renk, 

etkilerinin beyinde uyandırdı§ı tepkiler 

olarak ele alınıp incelenmektedir. 

Renk dört ana ögeden 

Bunlar sırasıyla ışık, yüzey 

meydana gelmektedir. 

(veya boya>, göz ve 

algılamadır. Rengin kavranabilmesi için bir ışık 

kayna§ı, bu kaynaktan çıkan ışınları yansıtacak 

bir yüzey, yansıyan ı~ı§ı görecek göz ve 

algılayacak beyin gerekmektedir <Temizsoylu, 

1987 ' s. ı o ) . 

Renk her 

de§işmez bir 

bir özelli§i 

1970, s. 52} • 

nesne için tüm normal insanlarda 

gerçeklikle oluştu§undan maddenin 

olarak kabul edilmektedir < Denel, 

Pratikte ışıktaki renk ve tüpteki boya rengi 

renk veya yüzeysel boya rengi olarak iki 

bulunmaktadır <Denel, 1970, s.83; 

1987, s.12}. Ancak bu iki rengi 

ayırarak incelemek mümkün de§ildir 

Yaşam 

s. 83) • 

Ansiklc•pedisi, 1976, s. 195; 

çeşit 

Temizsoy lu, 

birbirinden 

<Bilim ve 

Alp, 1984, 

Işık enerji kayna§ından gözümüze gelen 

elektromanyetik dalgalara dönüşmüş şekli 

ışının 

olarak 

tanımlanmaktadır. ınsanlar için 

olan ışık renginin beyaz 

edilmektedir. Beyaz ı~ık somut 

esas 

oldu§u 

bir 

özelli§i 

kabul 

şekilde 
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izlenebilen ve sonsuz sayıda ısınırndan olusan 

gökkuşağı renklerinin karışımından oluşmaktadır. 

Güneş ışığının bir prizmadan geçirilmesiyle elde 

edilen tayf çözümlenmesinden bu durum açıkça 

görülebilmektedir. Bu çözümleme ilk kez 1676 

yılında Newton tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Newton, karanlık bir odadaki beyaz perde üzerine 

ince bir delikten geçen ve bir prizmadan yansıyan 

gL\nes ısığını düşürerek tayf adı verilen, yedi 

renkten olusan seridi elde etmiştir. Bu renklere 

solar spektrum adını vermiştir. Solar spektrumda 

renkler 

lacivert 

~~ırmızı, 

ve mor 

turuncu, 

şeklinde 

sarı, yesil, mavi, 

değişmeyen bir sıra 

izlemektedir. Bu 

tekrar beyaz ısık 

1966, s.83; Denel, 

renkler birlestirildiğinde 

elde edilmektedir <Birren, 

1970, s.83; Bilim ve Yasarn 

Ansiklopedisi, 1976, s.187; 

Temizsoylu, 1987, s.10). 

Atar, 1978, s.3; 

Spektrum dalga boylarına göre 

bölünebilmektedir. Böylece, ışık renklerinin 

farklı dalga boylarının 

çıkmaktadır. Dalga boyları 

~olduğu 

farklı 

ortaya 

olan bu 

renklere değisik adlar verilmektedir <Birren, 

1966, s.184; Bilim ve Yasarn Ansiklopedisi, 1976, 

s.196). 

Yüzeysel ya da tüpteki boya renkleri 

göre ikiye ayrılmaktadır 

Temizsoylu, 1987, s.12>: 

yansıttıkları 

( B i r r e.n , 1 9 6 6 , 

- Akromatik 

başlayıp siyaha 

ısığa 

s.83; 

renkler: Bu 

kadar giden 

renklerdir. Renk özellikleri 

tanımlanmaktadır. 

renkler, beyazdan 

gri türünde olan 

açık ve koyu olarak 
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- Kromatik renkler: Bu renkler, özellikleri 

tanımlanabilen renklerdir ve üç grupta 

toplanmaktadırlar: 

Ana renkler: Sol ar spektrumdaki 

renkler incelendi§inde asıl 

kırmız, sarı ve mavi olarak 

görülmektedir. Bu üç renge 

verilmektedir. Ana renkler 

olan renklerin 

bulunmaktadır. 

üç 

ana 

do§ ada 

Ara renkler: Ana 

birbiriyle karışımından elde edilen 

tane oldu§u 

renkler adı 

saf olarak 

renklerin 

renklerdir. 

Kırmızı-sarı karışımından 

mavi karışımından oluşan 

olusan turuncu, sarı-

yeşil, mavi-kırmızı 

karışımından olu$an mor ara renklerdir. 

Grile$mis renkler: Ana ve ara 

renklere gri karı$tırılmasıyla elde edilen 

renklerdir. Karıştırılan ara. veya ana renklerin 

açık veya koyu tonu olarak adlandırılırlar. 

Renkler psikolojik olarak insanda 

oluşturdukları sıcaklık ve so§ukluk etkilerine 

göre sıcak ve so§uk renkler olarak iki grupta ele 

alınmaktadır <Atar, 1978, s.8; Berk, 1982, s.102; 

Temizsoylu, 1987, s.14). Bu renklere bazen parlak 

ve sönük renkler de denilmektedir <Türkdo§an, 

1967, s.70). 

Sıcak veya parlak renkler: Dalga boyları 

~~un ve yüksek titresimli renklerdir. Bu 

özelliklerinden ötürü insan gözüne en çabuk 

çarpan renklerdir. Kırmızı, sarı ve turuncu sıcak 

renk grubunu olu$turmaktadır ve en sıcak rengin 

turuncu oldu§u kabul edilmektedir. 
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Soğuk veya sönük renkler: Daha sakin 

özellikte olan renklerdir. Göz retinasına daha 

geç düştüklerinden mavi, yeşil ve mor bu 

yer almaktadır. Mavi en 

edilmektedir. 

soğuk renk olarak 

grupta 

~~ab u 1 

Sıcak renklerin önce görülme özelliklerinden 

ötürü yakınlık hissi uyandırdıkları ve bu 

de kapladıkları alanı küçük gösterdikleri, 

yüzden 

soğuk 

r~nklerin ise daha sonra görülmeleri nedeniyle 

kapladıkları alanı daha büyük gBsterdikleri ileri 

sürülmektedir <Kleeman, 1983, s.61; Alp, 1984, 

s.,86; Temizsoylu, 1987, s. 14.>. 

"Renk, ışık, nem, ses, k oku gibi 

çevresini meydana getiren ögelerden 

<Alp, 1984, s.85}. Bu yüzden de insanlar 

verdil~leri B nem gibi renge de 

göstermektedirler <Thompson, 1973, s.58l. 

Renk bilinçaltının algıladığı bir dil 

insan 

biridir" 

biçime 

tepki 

"h larak 

kabul edilmektedir. Ancak, bilinçli davranışı n, 

bilgilerin bu bilinçaltını nasıl etkiledikleri 

henüz açıklanamamaktadır <Thompscır,, 1973, s.61 >. 

Kiı;.ilerin renk 

c•nlarda çağrıştırdığı 

etkilerin rol oynadığı 

ı 979 , s . 36) • 

Renk tercihlerinde 

c• larak ele alınmakta 

tercihler inde, renklerin 

olumlu ya da C• lumsuz 

kabul edilmektedir (San, 

yas Bnemli bir etken 

ve tercihler in yas ve 

olgunluk la değisim g ö st 'er d i ğ i savunulmaktadır. 

Pek çok otorite çocuğun büyümesiyle birlikte renk 

tercihlerinde sıcak renklerden SC•ğUk renklere 

doğru bir değişme olduğu görüşünde birleşmektedir 
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<Da le, 1956, s.376; Birren, 1966, 

Thompseın, 1973, 

s. 93) • 

s.68; Porter ve Mikellides, 

s. 187; 

1976, 

üç yas; ı ndan önce renk tercihlerinde bir 

tutarlılığın görülmediği, tercih 

eti-~ en 

belirlemede 

yeığunlas;ma ve parlaklığın c• lduğu kabul 

edilmektedir. Renk tercihierindeki değis;imin 3-15 

yas; arasında c• lduğu ileri sürülmektedir 

<Theımpseın, 1973, s.68). 

Yuva çeıcuklarının eıkula kırmızı, sarı ve mavi 

rengi bilere~~ geldikleri, kırmızıyla 

karıs;ımı c•lan turuncunun çeıcukların en 

renk eılduğu savunularak, çocuklara 

odalarını beıyama ya da giysilerini seçme 

sarının 

sevdiği 

kendi 

olanağı 

verilirse büyük bir eılasılıkla bu renklerin 

ileri sürülmeı~tedir. Orta ve tercih edileceği 

lise düzeyindeki çe• cuk 1 ar ı n renk tercihlerinde 

sarının ortadan 

eılgun 

kalkıp 

rengi 

ye s;, i 1 e 

olarak 

geçis; olduğu, 

yes;ilin yüksek okul 

Öğrencilerinde yerles;ik yerini aldığı 

savunulmaktadır <Thompson, 1973, s.69). 

Cocukluktan yetis;kinliğe renk tercihlerinin 

Sekil-l"deki doğrultuda c• lduğunu ileri 

de rastlanılmaktadır <Birre~, 

s.187; Porter ve Mikellides, 1976, s.93). 

ÇOCUKLAR YETiŞKiNLER 

ı SARI ı KIRMIZI ı 
ı PEMBE MAVi ı 
ı KIRMIZI YEŞiL 1 

TURUN.:U PEMBE ı 
MAVi MOR ı 
YEŞiL ı SARI ı 

MOR ı TURUNCU ı 
ŞEKiL :1 
Çocuklukton yell~kinlige renk tercihi de~i~imi. 

Kaynak: ( Birren , ı966, "'· 187 l 

süren 

1966, 
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Renk tercihlerini etkileyen etkenler 

şekilde sıralanmaktadır <Dale, 1956, s.356; 

ı 984' s. 85) : 

ŞU 

Alp, 

Gözün rahat görmesi, 

Rengin konuya uygunlu§u, 

Moda, stil ve toplumsal yargılar, 

Alan, doku ve biçim, 

- Alışkanlıklar ve eski yaşantılar. 

"Renk hiç bir ayırım olmaksızın tüm insanlara 

özgü evrensel bir olaydır." <Thompson, 1973, 

s.68>. Bu nedenle de renk üzerinde çok durulan ve 

pek çok çalışılan konulardan biri olarak dikkati 

çekmektedir. Boya firmalarından endüstriye kadar 

tüm alanlarda çalışanlar renge 

önem psikc•lC•jik 

e§itimciler 

etkilel-ine 

rengin ö§retimde 

ve rengin 

verirken, 

kullanılması 

konusunda de§erli olabilecek bilgileri 

yansıtamamaktadırlar <Dale, 1956, s.353). 

"ö§rencilerin verimini arttırma, bunun için 

Oysa 

onlbr-ı 

sınıflarda mesut edecek, uzun süre 

bıkmadan 

gözlerini 

dersleri ile 

ve dimağını 

meşgul 

yc•rmayacak 

sıkı lmadan, 

edebilecek, 

c• lan ferah, 

samimi ve sıcak havayı renklerle yaratma" <Erim, 

1970, s.43) ve "rengi bir öğretim yardımcısı 

6larak kullanma" .<Dale, 1956, s.353> ile 

öğretimde etkililiğin arttırılabileceği 

savunulmaktadır. Sınıf duvarlarındaki renklerin 

öğrencilerin ne ve nasıl öğrendikleri üzerinde 

etkisinin olabilece§i vurgulanarak, bir sınıfın 

rengini değiştirmeden yeniden aynı renge 
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sınıf basarısında ölçülebilir boyanmasının bile 

farklılığı ortaya çıkardığı ileri sürülmektedir 

<Thompson, 1973, s.60>. 

Sınıflardaki renklerin} "çocukları uyarıcı, 

ifade 

renkler 

hareket etmelerine ve kendilerini 

etmelerine yardımcı" olacak nitelikte 

olmasının gerekliligi üzerinde durulmakta, 

çocukluk etkinliklerini desteklemek ve 

yüreklendi rmel~ amacıyla 

renklerde dekorasyon 

çc•cuk 1 ara 

yapmaları 

diledikleri 

olana§ ının 

verilmesi savunulmaktadır <Thompson, 1973, 

Kantarcıoğlu, 1987, s.35). 

s.69; 

Konuya tliskin Araştırmalar 

Renk, daha önce de belirtildigi gibi, 

üzerinde çc•k durulan ve çalısılan bir 

Ancak, araştırma konusuyla ilgili olarak 

alanyazın taramasında kc•nuy l,a. doğrudan 

çalışmalara ulasılamamıştır. Bununla 

kc•nuyla dolaylı 

arastırmal ara 

sanılmaktadır. 

ol aral~ ilgili olan 

de§ inmenin yararlı 

konudur. 

yapılan 

ilisldli 

bereber, 

asa§ıdaıd 

c•laca§ı 

1963 yılında Fantz yaptığı bir araştırmada 

yasları saatten bes güne kadar de§ i şen 

bebeklerin görme 

yerleştirmiştir. 

alanı içine altı farkli hedef 

Bunlardan üç tanesi iç içe 

geçmiş, ufak ve iri puntolarla yazılmış gazete 

parçalarıyla kaplı, aynı büyüklükte siyah-beyaz 

örnekler, diğer üç tanesi ise beyaz, fc•sfor lu 

sarı ve koyu kırmızı renkli, farklı 

örneklerdir. 

sekillerdeki 
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Bebeklerin her birinin gözleırıe süresi bir 

araçla yazdırılmı~tır. Sonuçta bebeklerin beyaz, 

sarı ve kırmızı örneklere iki kat dikkatle 

baktıkları gözlenmi~tir. 

Bu araştırmadan faydalanarak yapılan ve iki 

aylıktan 

kapsayan ... 

altı aylığa 

araştırmalar, 

yüzeylere ikiden 

kadar c• lan 

bebeklerin 

kereye kadar 

devı-eleri 

bu 

daha 

renkli 

fazla 

dikkatle baktıklarını ortaya koymuştur 

1979, s.65>. 

(.Jersild, 

Cocukların formları algılamasında renklerin 

belirlemek mi yoksa formların mı önemli olduğunu 

için Baley~in yaptığı bir araştırmada çc•cuklara 

nesneler ya renklerine ya da 

biçimlerine 

gtister i lerek, 

yalnız 

göre algı lanabi leceı~ 

yalnız 

sekilde 

eşleştirmeleri 

Araştırma sc• nu nda üç yasındaki 

istenmistir. 

çocukların 

nesneleri fc•rmlarına göre di.:d:e.nledikleri, 3-6 yas 

arasındakilerin rengi temel aldıkları, altı 

yasından büyüklerin ise yine forma göre düzenleme 

yaptıkları gözlenmiştir (San, 1979, s.104). 

1941~de Han s Eysenck renk tercihlerine 

iliskin olarak yaptığı araştırma sonunda tercih 

sırasını mavi, kırmızı, yesil, mor, turuncu 

olarak belirlemistir. Daha sonra aynı araştırmacı 

bulgularını farklı ırk, yas ve kültür 

boyutlarında inceleyerek toplam 21060 deneyin yer 

aldıgı uluslararası arastıl-malarla birleştirmiş 

ve daha önceki sıralamanın evrensel c•l duğu 

sonucuna varmıstır. Eysenck renk tercihlerinde 

biyc•lc•jik etmenlerin de rol c•ynadığını, kısa 

dalga boylu renklerin, uzun dalga boylu renklere 

tercih edildiğini i 1 er i sürmüştür < Porter ve 

Mikellides, 1976, s.93). 
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Yapılan di§er araştırmalar bebeklerin birinci 

yıl içerisinde uzun dalga boylu parlak renklerden 

hoşlandıklarını, kısa dalga boylu durgun 

renklerin fazla ilgi uyandırmadı§ını 

göstermiştir. Araştırmalarda altı yaşına kadar 

çocukların kırmızı, turuncu ve sarı renkleri 

di§er so§uk renklere tercih ettikleri görüşünde 

birleşilmekte ve çocukların yaşları ilerledikçe 

kırmızının yerini mavi alıncaya dek tercihierin 

de§işim gösterdi§i ve bu de§işimin çocu§un ilk 

psiko-fizyolojik de§işiminin başladı§ı döneme 

rastladı§ı sonucuna varılınaktadır <Porter ve 

Mikellides, 1976, s.93). 

Tom Porter 5-9 yaş arası çocuklarda altı renk 

uyaran kullanarak bir dizi inceleme yapmıştır. Bu 

renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve 

mordur. Her renk parlaklık ve yo§unluk açısından 

kontrol altında tutulmuştur. ıstatistiksel olarak 

anlamlı olmasa da çocuklar~n yedi yaşına dek 

kırmızıyı, 8-9 yaş arasında maviyi tercih 

ettikleri sonucuna varmıştır. Bu sonucu 

Piaget~nin kronolojik gelişim kuramına göre 

de§erlendirmiş ve buna göre uzun dalga boyundan 

kısa dalga boylu renklere geçişin benmerkezci 

(egosantrik) dönemin (2-5 yaş) sonrasında ortaya 

çıktı§ı ve 7-8 yaş dönemindeki üçüncü gelişim 

aşaması (incipient co-operation> dönemiyle 

çakıştı§ı sonucuna varmıştır. 

Porter aynı zamanda 18-25 yaş düzeyini de 

araştırmıştır. Araştırmada altı farklı oda rengi 

tercih belirlemede temel alınmış ve sonuçta 

istatistiksel analizlerde 

çıkmasına karşın menekşe 

aldı§ı görülmüştür. Bu 

çok küçük 

renginin 

rengin, 

anlamlılık 

ilk sırayı 

araştırmanın 
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Denekierin okullarındaki oyun odası 

duvarları için seçtikleri renkler Ek-4~te verilen 

katalogdaki 023 kodlu renkte yo§unlasmıstır. 

Seçimlerin belli bir renkte yo§unlasması, oyun 

odası duvar renginin çocuklar için önemli 

oldu§unun bir gösterg~si olarak kabul edilebilir. 

023 kodlu rengin duvar rengi olarak pek sık 

karsılasılan bir renk olmamasına karsın, gUnUn 

moda rengi olan morun tonu olması nedeniyle 

farklı amaçlarla sık kullanılmasının çocukların 

seçimlerinde etken oldu§u söylenebilir. Renklerin 

seçilme derecelerine bakıldı§ında, geleneksel 

uygulamanın aksine, çocukların oyun odası 

duvarlarında açık, soluk, mat renkler yerine daha 

canlı, iç açıcı renkleri tercih ettikleri 

sonucuna varılabilir. 

Yapılan bu çalısma sonunda okulöncesi e§ itim 

kurumlarına devam eden 36-60 aylık çe• cuk 1 ar ı n 

okullarındaki oyun odası duvarları 

boyalı olan renkler dısında bir renk 

için, halen 

seçtikleri, 

seçilen renkler arasında cinsiyet ve yas grupları 

bakımından anlamlı farklılıklar olmadı§ı, ancak 

çocukların otoritelerce önerilen ve uygulamada 

kullanılan renklerden farklı renkler seçtikleri 

gözlenmiştir. Seçilen renklerin belli renkte 

tutarlılık göstermesinden de oyun odası duvar 
1 

renginin çocuklar için önemli c•ldu§u 

var'ılmıstır. 

Okulc•ncesi 

C•§renme aracı 

kapsayan oyun 

Yargı 

e§itim ça§ında 

oyundur. 36-60 

çocuğun 

aylık 

çağında çocuğa oyun için 

sc•nucuna 

etkin 

dınemi 

ger el~ 1 i 

) 
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yapıldıgı 1973 yılında Avrupa~nın moda rengi olan 

morun tonu olması nedeniyle etkilenmeden ötürü 

tercih edildigi kabul edilmiş ve Afrika~ıı 

gençlerin 

düşünülerek 

grubundaki 

mc•dadan bu 

t<enya 

gençler 

etkilenmeyecekleri 

ve Botswana~da 

ele alınarak 

yinelenmiş ve 40 denegin yer aldıgı 

aynı yaş 

araştırma 

eş.leş.tirmeli 

çalışmada tercihierin mavi ve yeşil, menekşe, 

turuncu, kırmızı ve sarı olarak sıralandıgı 

gözlenmiştir. Bu kez Porter, modanın renk 

tercihini etkileme şansını koruyarak aynı 

arastırmayı 60-90 yas arası deneklerle Oxford~da 

tekrarlamış ve bu sıralamayı diger araştırmayı 

destekleyecek şekilde, yesil, mavi, menekşe, 

kırmızı, sarı ve turuncu olarak gözlemiştir. 

özet olarak Porter, kesin olmamakla beraber, 

evrensel de olabilecegi izlenimi veren bir renk 

tercihinin oldugunu, bunun spektral bağlantısı 

bulundugunu ve yaş. kümeleri, toplumlar ve kimi 

dıs etkenler yoluyla geçici olarak degişiklikler 

gösterebileceğini ileri 

Mikellides, 1976, s.93>. 

sürmüştür ( Pc•rter ve 

ınsanın hangi rengi sevdigi konusunda yapılan 

araştırmalar sonunda ilk sırayı mavinin aldıgı, 

bunu kırmızı ve yeşilin izledigi ortaya 

çıkmıştır. t<adınlar ve erkekler arasında renk 

tercihleri konusunda farklılıklar oldugu, 

kadınların firuze yeşili, açık mavi, pembe, açık 

mor, erkeklerin yeşil, deniz mavisi, turuncu ve 

ı~ oyu mor u tercih ettu~ıeri, buna 

çocukların mavi, kırmızı, yeşil, sarı ve 

seklinde tercih sıralamalarının oldugu 

çıkmıştır <Budzinski, 1986, s.6). 

karşın 

turuncu 

ortaya 
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Tüm bu ve benzeri ~alı5malarla bireylerin renk 

tercihleri asağı yukarı ortaya konmakla birlikte 

"bireylerin tercih ettikleri renklerin yasama 

alanlarında görmek istedikleri renkler olduğu sonucuna 

varılıp varılamayacağı" konusu henüz kesinlik 

kazanmamıstır <Porter ve Mikellides, 1976, s.94). Bunun 

için daha pek çok çalısmaya ihtiyaç olduğu 

sanılmaktadır. 

Yukarıda söz edilen arastırma sonuçlarının da ortaya 

koyduğu gibi, renk tercihleri konusunda ortak bir 

sonuca ulasılamamaktadır. Bu alanda daha fazla 

arastırmaya gerek d~yulduğu açıkça görülmektedir. 

Buradan hareketle yapılan bu çalısmada okulöncesi· 

çocuklarının oyun odası duvarları için seçtikleri 

renkler ele alınmakta ve yukarıda sözü edilen konuya 

iliskin tar-tısmalara bir baska açıdan yaklasım 

sağlanmaya çalısılmaktadır. 

ı . 



BöLüM III 

Vontem~ Bu1gu1ar ve Yorum 

Çalısmanın bu bölümü, yöntem, ve 

yorumu kapsamaktadır. 

Vontem 

Bölümün bu kesiminde 

evren ve örnekiemi hakkında 

araştırmanın modeli, 

bilgiler 

verilerin toplanması ile, bu 

çözümlenmesi ve yorumlanmasında 

istatistiksel- testler açıklanmıştır. 

Araştırma Mc·deli 

verilmis, 

verilerin 

kullanılan 

Okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 

çocukların okullarındaki oyun odası duvarları 

için seçtikleri renkleri belirlemeye yönelik bu 

araştırma, durum saptamalı, kesit alınarak 

yapılan bir çeşit tarama modelindedir. 

Evren ~ örneklem 

ArastJ.rmanın evrenini c•kulöncesi eğitim 

kurumlarına devam eden 36-60 aylJ.k çocuklar, 

örneklemini ise Eskişehir ili merkezinde bulunan 

okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-60 

aylık çocuklar oluşturmaktadır. 

31 
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Calışma için yapılan ön tararnada elde edilen 

veriler doğrultusunda Eskie>ehir i 1 i merkezinde 

bulunan c• kulöncesi eğitim kurumları ve bu 

kurumlara devam eden çocuk sayısı ile çalıe>ma 

kapsamına giren 36-60 aylık sayısı 

Tablo-1~de gösterilmie>tir. 

TablG-1 

Eski~ehir 1li "erkezi Okulöncesi Eğitim Kurumları 1le Kurumlardaki CGcuk Sayısı 

ı·;-.:::.H.:::.::::::::;-=.;:•.:::-_-;:~:;:.•:::;-.:.:;;;;:;-;;::::-N-:.-:::-.. -::.::;::::..-.::::-.::::;:-.. -:::::::::::=:::;-.. -:::::::-::;:;::-.. -;-.:==:-.. :."'7:~:;:-:::-.:::::-.. -::::·:::-: .. -::;=:--:--::::::-.=:::=:::.-.=:..::.-.::::::;;;::-_ .. _':'"_;.::;•:.:-.. :! 

ll Sıra ! Kurumun Adı j Tcıplam CGcuk ı 36-ôQ A-ylık CGcuk ,~ 
1! Ncı j 1 Sayısı Sayısı 
ı i··-·---·-· i ---·--.. ·--··--···---.. ----·-----------····t-·--···-··------------·i--·---···-··------·-·-·-··-, i 
-~~ 1 !' SSYB SHCEK Zehra Kemal Akstıyluı· 90 J 67 '1 

ı Kre~ ve Gündüz Bakıtevi 
1 ı t---·-·····-··t-·---·-----------·---·-----------""·"-----.. --··- __ .......... , .. _ .. _______________ ,, ______ ........ -.......... -.................. 1 

l! 2 i Eski~ehir PTT Biilgej b4 1 39 ı 
ll ! Ba~müdü: lüğü K re~ ve Gündüzı ! 1 

1! 1 Bah111evı 1 ıı 
ı ~ .... _ ................ T ....... - ........... --···-.. ---·---·-···-· .. ·---·-··-j---·-··----·---.. ·--··--- ...................... _________ .-\ 
H 3 l Sümerbank Basma Sanayi i! 56 26 li! 
\ t ı { 

lf--;--\~~~;;~~~7c;~J~--ıa--1·1ı L ı B . 1 

l!----.. ·-·-·--~·····~k-~~~~·~.ı ...... ______ , ___ ,, ______ , _____ , _______ ~-·--· .. -·---·-··---·--·--···{-... - ... ---------·--·--lı 
ll 5 \ tızel Altın Ctıcuk Yuva ve! 29 j 15 li 
l!.---·-··---~-~~~~-~-~---~~:~=-~~---·---·----.. ···---............ ı---"'····-·-·-·-··---·-j ___________________ ...... ıı 
j( b j AnadC<lu ün i ver si tes i Cocuk. 50 1 28 1

1

, 
ı t , Yuvası ı l ! 
ı!·---·""·-·-{·-·· .... ·-·--·---.. ·--·-··. ___ , ____________ ........................ --·----·-·-·-"-""'"-"'"---------·- ----.. ---···---.... -........ - ... ---·, ı 
'1 1 ı ı " 
ı

' 7 [ tCEK Ceıc:uk Yuvası i 23 . S ll 
r·-i·-·r·s~;;··--~-~~------~~~i-~~ .. --.--.. -c~~-~~-~T-------.. -.. ;~----·--·--·-ı----.. -------;;----·---~-~ı 

\L... .......... ...J ... ~~Y.2 .. U.!.~-~~~--~~-~~~-~~-ıı_ _____________ ~--------.. ----.. ·-·-----J.. ___ , __________________ ,)j 
ı! 9 [ Olgunla~ma Enstitüsü ve Pratik! 21 j 18 lj 
11 ı Kıı Sanat Okulu Uygulaaaı lj 

lt Anacıkulu L Jı 
ı ........... _ ........ l ............................. -............. ···:·-·--·-"·•····--...... = ... ·---·~·ı -·-·----··-·· ......... ,, ____ ., ____ ........ _ .................. _ .. ____ .................... 1 ı 

!i 10 1 Yunuseııre Teknık ve Endustrıl 12 10 ( 
1! 1 Meslek Lisesi Anaokulu 1 

ııı;·--ı~:~~;~~~\~~~~~.;;;~r----~-----1-----~----jl 
ı }·-·---·--·-.. ·-·l··--·---·-"·-···-··-··--·-·-----·--·---··--·--··-·---.. - .... ı.--·-·--·---.. -... ---·---·l-""""''--·-·--··--"'"""""'"'- '1 
!l .. --~-~----·~--~~:.ı. ... ~~~-~-~-~~~-c~k-~~~----.. -·-··"···----1-----.. -····----=~----·- .. -·-·-~---·-------·-~~----................ {l 
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ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Sağlık 

Hizmetler ve Cocuk Esirgeme 

Kimsesiz Cocuklar Yuvası'ndaki 

Kurumu'na bağlı 

çocuklar hakkında 

yeterli bireysel bilgiye ulaşılamadığından bu 

kurum çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Tablo-t'de görüldüğü gibi, Eskişehir ilinde 

bulunan 

toplam 

36-60 

1~ okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 

çocuk sayısı 456 dır. Bunlardan 302'si 

aylık çocuklardır ve örnekiemi 

oluşturmaktadırlar. 

Calışmada bireysel seçimler temel 

alındığından bire bir karşılaştırma 

gerekmemektedir. Bu nedenle de cinsiyetler ve yaş 

grupları arasında sayısal eşleme yapılmaksızın 

tüm denekler çalışma kapsamına alınmıştır. 

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanmasına baslanmadan önce 

gerekli çalışmaların yapılabilmesi için ilgili 

makamların izin ve c•nayları alınmıştır. Alınan 

izin ve onaylar Ek-2 A,B,C~D,E de verilmiştir. 

Daha 

Ek-3'deki 

sonra 

"Veri 

toplanan 

Kayıt 

verilerin 

Fc•rmu" i le 

işleneceği 

Ek-4'teki 

plastik duvar boyası renklerini 

seçenek kartları hazırlanmıştır. 

kapsayan 

Renk seÇenek kartları hazırlanırken 

kullanılacak renkleri belirleyebilmek 

üretici firmaların plastik duvar boyası renk 

renk 

cı nce 

için 
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katalogları sa§lanmıstır. Kataloglarda ortak olan 
\ 

renkler içinden okulöncesi eğitim kurum 1 ar ılnda 
\ 

kullanılabilecek uygun renkler bel irleni'p, 

kodlanmıstır. Renk belirlemede, belli 

olmadı§ından literatUrde ilkokullardaki 

ölçUtler 

sınıflar 

için önerilen renklerle, 

literatürde 

okulöncesi eğitim 

kc•nuya alanıyla ilgili rastlanılan 

iliskin bilgilerden yararlanılmıştır <Erim, 1970, 

s.39-43; Thompson, 1973, s.60; Uran, 1974, 

Porter ve Mikellides, 1976, s.14; Neufert, 

s. 1 B; 

1977, 

s.37; Kleeman, 19B3, s.67; Ulcay, 19B3t., s.29; 

Oğuzkan ve Oral, 19B7, s.121; Kantarcıoğlu, 19B7, 

s. 34} • 

İnceleme sonunda tüm firmalarca üretilen 23 

ortak renk tesbit edilmistir. 

Renk seçenek kartları 

belirlenmesinde, okulöncesi e§ itim 

büyUk bir 

kullanılan 

eslestirme 

sıklıkla 

ve çesitli 

kartları 

çesi t·ı i 

isimlerle 

ile resimli 

yararlanılmıstır. 

boyutlarının 

kurumlarında 

etkinliklerde 

adlandırılan, 

dominoların 

Bu tür be• yu t 1 ar ı ndan 

oyuncakların boyutlarını belirleyen ölçütler 

yoktur. Ancak kurumlarda yapılan gözlemlerde ve 

1 i terati:trdek i i ı e ilgili bilgilerde bu 

kartların boyutlarının 5 cm X B cm ile 7 cm X 10 

cm arasında değiştiği görülmüştür ( Oğuzkan ve 

Oral, 19B7, s.20B-213; O§uzkan. ;h ve 

:Oi~,e.r~~~~) 19B1, s.143-167>. Bu nedenle, 7 cm X 10 

cm boyutundaki bir kartın böyle bir amaç için 

uygun olaca§ı kanısına varılmıştır. 

Kartlar kalın mukavvadan yapılmıstır. Bunun 

bir--inci nedeni çalısma süresince dayanıklılık 

niteli§ini koruması,. ikinci nedeni ise mukavva 

renginin beton sıva renginde C• lmasından ötürü, 



Uzerine sGrGlen plastik duvar boyası 

sıva üzerine sürülen boya rengi 

farklılık olmayacağının düşünülmesidir. 
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ile betc•n 

arasında 

Böylece hazırlanan kartlar, tesbit edilen 23 

renk ile boyanarak renk seçenek kartları 

C• 1 uşturu 1 muştur. 

Verilerin toplanması iki aşamada 

gerçekleştirilmiştir: 

Birinci 

gidilerek 

aşamada okulöncesi eğitim kurumlarına 

kurumsal bilgiler ve kurum 

kaynaklarından denekler için gerekli bireysel 

bilgiler sağlanmıştır. Bu veriler veri kayıt 

formunun ilgili bölümlerine islenmistir. 

!kinci aşamadaki verilerin toplanmasında 

oyunlastırma yönteminden yararlanılmıştır. 

Böylesi bir yolun seçilme nedenleri söyle 

sıl-alanabil ir: 

Oyunlastırma, bir başı~a deyişle düssel 

oyun, okulöncesi eğitim döneminin, özellikle 

36-60 aylık devresinde çocukların sık sık 

başvurdukları ve büyük bir zevkle oynadıkları 

oyunlardır. Cocuklar bu oyun içinde istedikleri 

kişiliğe kolayca girer, oyunu gerçekfuişcesine 

oynarlar, çevredeki karmasık olayları 

sadeleştirip, somutlaştırarak kavrarlar. Cocuğun 

gerçek hayatı oyun içinde öğrendiği ve düssel 

oyunun bu tür öğrenme için en etkin yollardan 

biri olduğu günümüzde çoğu kisi tarafından kabul 

edilen bir görüştür <Hess ve Croft, 1975, s.31E; 

Sel, 197U, s.E6; Broad ve Butterworth, 1977, 
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s.44; Vörükoğlu, 1983, s.129; Sükan, 1983, s.99; 

Oğuzkan ve Oral, 1987, s.185; Kantarcıoğlu, 1987, 

s.131). 

Verilerin oyun 

c;:c•cuk 1 ar ı n sözel 

yolu 

iletişim 

ile tc•planması 

alanındaki 

sınırlılıklarından kaynaklanabilecek 

seçtiği rengin adını bilmemesi nedeniyle, 

istemediği halde adını bildiği rengi 

örneğin 

see;: me k 

seçmesi 

gibi- birtakım yanlışlıklar ve rastlantısal 

durumlar önlenerek daha sağlıklı bir sonuca 

ulaşılabilir. 

- Kurumlar açısından ele alındığında böylesi 

bir yc•l un izlenmesi ic;:in günlük etkinlikler 

ic;:inde yer alan öykü saati kullanıldığından, veri 

toplama süresince kurumlarda herhangi bir sorun 

çıkmaksızın genel işleyiş düzeni aksamadan 

yürütülebilir. 

Veri toplamanın ikinci aşamasında araştırmacı 

deneklerle farklı 

gelmiştir. 

zamanlarda iki kez biraraya 

Birinci karşılaşmada, Lady Bird Books Ltd.~in 

Read It Vc•urself dizisinde yayın.lanan Fran Hunia(\0.~) 
tarafından bir 

edilmiş "The 

!ngiliz 

Enormous 

halk masalından 

Turn ip" adlı 

esinlenerek, araştırmacı tarafından "Büyük 

adı altında yazılıp, oyunlaştırılan ve 

adapte 

c•yküden 

Turp" 

EK-5"'te 

ver i 1 en öyı~ü tüm 

c•ynanmı ştır. 

kurumlarda çocuklarla birlikte 

amac;: çocukların araştırmacıyı 

onunla 

Bundan 

tanımaları, 

kendilerinden 

sağlamaktır. Aynı 

yakınlaşmaları ve onu 

biri gibi düşünmelerini 

zamanda çocuklar bir sonraki 
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karşılasmada, çalısma için gerekli olan verileri 

toplamaya yönelik aynı nitelikli ikinci öykü için 

güdülenip işe hazır hale getirilmektedir. 

lk inci karsılasmada kullanılmak üzere 

arastırmacı tarafından "Haydi Boyayalım" adı 

altında yazılan ve oyunlastırılan öykü önce 

Anadolu üniversitesi Cocuk Yuvası ile !CEM Cocuk 

Yuvası~nda görevli müdür ve öğretmenlerle, Gazi 

Kız Meslek Lisesi son sınıfında okuyan stajyer 

öğrencilerden olusan 14 kisilik gruba teker teker 

okutulmus ve 

düzeltilerek 

onların 

Ek-b~daki 

hale getirilmiştir. 

görüsleri 

sekliyle 

doğrultusunda 

uygulanabilir 

öykünün uygulaması su sekilde yapılmıstır: 

önce öykünün baslangıç kısmı anlatılmıs, daha 

sonra çocuklar öykünün içine katılarak karar 

verme yetkisine sahip ~isilerin kimliğine 

sokulmustur. Bu arada arastırmacı da çocukların 

öyküyü dinledikleri oyun odasının uzakça bir 

yerindeki masayı kendisine boyacı dükkanı 

yaparak, boya satan kisinin kimliğine girmistir. 

Her çocuk arastırmacının yanına gelerek, "Bu 

renkler içinden bana okulun oyun odası duvarları 

için seçtiğin rengi gösterir misin?" ·sorusuna 

istedikleri rengi göstererek cevap vermislerdir. 

Daha sonra düssel boya kaplarını alarak diğer 

çocuklardan uzakta 

boyamaya gitmisler, 

bir yerdeki okullarını 

böylece çocukların gerek 

seçim, gerekse seçim sonrası birbirlerinden 

etkilenmeleri söz konusu olmamıstır. Bu islem 

aynı sekilde son çocuğa kadar sürdürülüp, onun 

seçiminden, bir baska deyisle tüm seçilen renkler 

belirlendikten sonra öykü bitirilmiştir. 



Her iki karsılasmada da denekierin 

o anda okulda bulunan çalısma kapsamı 

oyuna katılmıslar, 
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yanısıra, 

d ısında 

böylece kalan tüm 

kurumsal 

çocuklar 

açıdan düzen bozulmadı§ı gibi, 

deneklerle di§er çocu~lar arasındaki ayrıcalıktan 

kaynaklanabilecek bir takım sorunlar da 

i:~ n 1 en m i st i r • 

Uygulama sonunda tc•p 1 anan 

c• lanlar veri kayıt deneklere iliskin 

ilgili bölümlerine islenmistir. 

verilerden 

fc•rmunun 

Verilerin Cc•zümlenmesi ve Yc·rumlanması 

Veri kayıt formlarına islenen 

tablolarla somut hale getirilerek 

edilmistir. 

veriler, 

analiz 

Analiz sırasında, okulöncesi e§itim kurumları 

oyun odası duvar renkleri arasında kurumlar arası 

bir farkın olup olmadı§ının belirlenmesi için 

herhangi bir istatistiksel teste basvurulmamıs, 

sadece veriler özetlenerek sonuca varılmıstır. 

Denekierin oyun odası duvarları için 

seçtikleri renklerle, devam ettikleri okullardaki 

duvar renkleri arasında fark C• lup oyun odası 

c•lmadı§ını belirlemek için yüzde miktarları 

karsılastırılmıstır. Bunun için frekans da§ılım 

tablcrsu üzerinde her aralı§a rastlayan yüzde 

miktarları hesaplanmıs ve bu miktarların 

toplamları esas alınarak, sonuç yorumlanmıstır. 

Yüzde miktarlarının hesaplanmasında; 

P = 100/N X F 

formulti kullanılmıstır. 
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Formül de: 

P = Frekans dağılım tablosu üzerinde her 

aralığa rastlayan ölçümlerin yüzde miktarı; 

F = Frekans; 

N = Toplam eleman sayısı 

olarak gösterilmistir <Arıcı, 1972, s.33}. 

Cinsiyet ve yas gruplarına göre denekler in 

seçtikleri renkler arasında fark olup, olmadığını 

belirtmek için 

testlerden 

parametrik olmayan istatistiksel 

iki uç lu çift c•rnek 1 em 

Kolmogorov-Smirnov testi seçilmistir. 

Cift c•rneklem Kolmogorov-Smirnov testi aynı 

iki evrenden gelip gelmediğ i sınanma k istenen 

öı-neklemin birikimi i dağılımları arasındaki 

inceler (Siegel, 1977, s.141). Bu uyuşumu 

sı namada çekilen iki c•rneklemin gözlenen 

birikimli dağılımları arasındaki farklar bulunur. 

Elde edilen farklardan en büyük olanı maksimum 

sapma!' D olarak adlandırılır. Bunu formülle 

sekilde gösterebiliriz: 

D = Ma>: imum !sn.('\ ( >:) - Sn1:_ ( >: >1 
Bu f C• r fl'.Ü 1 d e ; 

n~ =Birinci c•rneklemin frekansları; 

n~ = tkinci örneklemin frekansları; 

sn1 ~x> = Birinci örneklemin gözlenen 

birikimli dağılımı; 

ŞU 



S~'(x) = tkinci örneklemin gözlenen 

birikimli dağılımı; 

~· = Birinci örneklemin frekansları 

toplamı; 

~ = tkinci örneklemin frekansları 

tc•plamı; 

olarak gösterilmiştir. 
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Gözlenen D 

Kolmogorov-Smirnov 

değeri 

Testinde 

"Cift 

D~nin 

örneklem 

Kritik 

Değerleri 

seviyesi 

Tablc•su" ndaki 

kritik için 

karşılaştırılır, gözlenen D 

seçilen anlamlılık 

D değeri ile 

değeri tablodaki 

kritik D değerinden büyükse H0 . reddedilir, eşit 

1977, ya da küçük se H0 kabul edilir <Siegel, 

s. 145). 

örneklemli iki uç lu test için Büyük 

kullanılan "Cift örneklem Kolmogorov-Smirnov 

Testinde D~nin Kritik Değerleri Tablosu" 

verilmistir. 
, .......... - ... -7 
1 

Ek-7~de 

/ Denekle~in seçtikleri renkler arasında bir 
1 
yrğunlaşmanın olup olmadığının belirlenmesi için 

1 

t~i Uçlu Tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi 
1 
feçilmiştir • 

. ,1··.1 Tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi, 

örneklemdeki bir değerler kümesinin olusturduğu 

dağılım ile belli bir teorik dağılım arasındaki 

uyusumu ele alır <Ayatar, 

1977, s. 141). 

Test uygulanırken 

belirlenir. Bu hipoteze 

197.t., s.219; 

önce 

göre, saptanan 

birikimli dağılırola gözlenen birikimli 

Siegel, 

hipotezi 

teorik 

dağılım 
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arasındaki farklar bulunur. Bu farklardan en 

büyük olanı maksimum sapma, D ile ifade 

Bu, formülle şu şekilde gösterilir: 

D = Ma k s i mu m ı F
0 

.< x) - Sn<>~) ı 

Bu fc•rmü 1 de: 

n= örneklemdeki frekansları; 

T = Teorik Seçilme Şansı; 

edilir. 

F0 <>~ > = H0 i le belirlenen birikimi i 

teorik dağılımı; 

Sn<x> = Gözlenen birikimli dağılımı 

göstermektedir. 

Gözlenen D 

Kolmogorov-Smirnov 

Değerleri Tablosu" 

değeri 

Testinde 

ndan, 

"Te ı~ 

D"nin 

seçilen 

örneklem 

Kritik 

anlamlılıı~ 

seviyesindeki 

karşılaştırılır. 

kritik D değeri ile 

Gözlenen 

kritik D değerinden 

J?, .değeri, 

büyük se 

tablodaki 

hipotezi 

reddedilir. Eşit ya da küçükse H
0

_ hipotezi kabul 

edilir <Ayatar, 197(, s.223; Siegel, 1977, s.55}. 

••Tek örneki em Kolmogorov-Smirnov 

D"nin Kritik Değerleri Tab 1 C• SU" 

verilmiştir. 

Araştırmada anlamlılıı~ seviyesi 

olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada yer alan matematiksel 

Testinde 

Eı~-8"de 

= 0.01 

işlemler 

Texas-Instruments TI-33 

makinasıyla yapılmıştır. 

marka elektronik hesap 



Bu1gu1a.r 

Bulgular 

araştırmanın 

ba~lığı altındaki 

alt 

amacıyla 

analizleri 

toplanan 

sonunda 

kapsamaktadır. 

Okulöncesi eğitim 

prc•blemlerini 

verilerin 

elde edilen 

kurumlarına 
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bilgiler, 

yanıtlamak 

istatistiksel 

bulguları 

devam 

36-60 aylık çocukların okullarındaki oyun 

eden 

odası 

duvarları için seçtikleri rengi belirlemeye 

. yöne! i k bu araştırmanın gerçekleştir ilebilmesi 

için gere~~en veriler veri kayıt formlarından 

yararlanılarak tablolaştırılmıstır. 

Yöntem bölümünde bulunan Tablo-l"den 

görüldüğü gibi, Eskişehir ili merkezinde bulunan 

13 okulöncesi eğitim kurumuna devam eden toplam 

456 çocuktan 302"si 36-60 aylık c• lup 

ara~tırmadaki denek grubunu olu~turmaktadırlar. 

Denekierin cinsiyet ve yaş gruplarına göre 

sayısal dağılımı Tablo-2"de gösterilmi~tir. 

Tablo-2 

Denekierin Cinsiyet ve Ya5 Gruplarına Göre Sayısal Da§ılımı 

iT"'===·""'"·"-'"'-·''''"""'··="''"""'·--="'=:::r="''""":.'··"''::_,,.,,,,~,,.,,===::::.::::=:::==-:.-,,~'""''"''"'··=::=::=::::~.,__,,,."'""'.,,._,._.,,:::.=='"='==::=::==·======-=''''"""'""T:.'""''::::==::====·'"-T1 
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Tablc•da gc•rüldüğü gibi 

oluşturan 302 çocuktan 139'u kız, 163'ü erkektir 

Denekler altışar aylık dönemleri kapsayacak 

şekilde, 36-42 aylık, 43-48 aylık, 49-54 aylık ve 

55-60 aylık c•lmaı~ üzere dört yaş grubunda 

toplanmıştır. Yaş grupları belirlenirken Kasım 

1988 tarihi esas alınmıştır. 

Yaş gruplarına göre sayısal durum şöyledir: 

36-42 aylık grupta tc•plam 69 çocul~ 

Bunlardan 39'u kız, 30'u erkektir. 

43-48 aylık grupta toplam 66 çocuk 

Bunlardan 30'u kız, 36'sı erkektir. 

49-54 aylık grupta tc•plam 87 çocuk 

Bunlardan 34'ü kız, 53'ü erkektir. 

55-60 aylık grupta tc•pl~m. 80 çocuk 

Bunlardan 36'sı kız, 44~ü erkektir. 

vardır. 

vardır. 

vardır. 

vardır. 

Deneklere araştırmada 001 kod numarasıyla 

başlayıp 023 ile biten 23 renk sunulup, yöntem 

bölümünde verilerin toplanması başlığı 

altında açıklanan şekilde bir uygulama ile 

denekten okulundaki oyun odası duvarı için 

renklerden birini seçmesi istenmiştir. 

Denekierin cinsiyete ve yaş gruplal-ına 

adi 

her 

bu 

göre 

seçtiği renklerin sayısal dağılımı Tablo-3'te 

gösterilmiştir. 





Okulöncesi e§itim kurumları oyun odası 

renkleri arasında kurumlar arası bir farkın 

olmadı§ ını belirlemek için kurumlardaki 

odası duvarlarına bakılmış ve kullanılan 

belirlenmiştir. 

Eskişehir ili merkezindeki okulöncesi 
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duvar 

c• lup 

oyun 

renk 

eğitim 

kurumlarının oyun odası duvar renkleri Tablo-4~te 

gösterilmiştir. 

Tablcı-4 

Eski!?ehir tli l'lerkeıi llkulöncesi Eğitim Kurumları Oyun Odası Duvar RenUeri 
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Eskişehir i ı i merkezinde bulunan 13 

c•kulöncesi eğitim kurumunun duvar renklerine 

bakıldı§ında Tablo-4~ten de görüldü§ü gibi, 

farklı renge rastlanmaktadır. 

altı 

Kurumlardan dört tanesinde 004, üç tanesinde 

017, iki tanesinde 001, di§er iki tanesinde 

bir tanesinde 015 ve bir tanesinde de 019 

006, 

kodlu 



renk kullanılmıstır. Yani, o~~ulöncesi 

kurumları arasında c•yun odası -duvar ları 
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eğitim 

rengi 

konusunda kurumlar arası farklar söz konusudur. 

ı~~ i ne i a 1 t problem olan, ll okulöncesi 

kurumlarına devam eden çocukların oyun 

duvarları için seçtikleri renklerle, 

duvarları 

eğitim 

odası 

devam 

rengi ettikleri okull~rdaki oyun odası 

arasında fark var mıdı~1~orusunu yanıtıayabilmek 

amacıyla, kurumlardaki oyun odası duvarlarının 

halen boyalı oldugu renk ile bu kurumlara devam 

eden denekler in seçtikleri renkleri gösteren 

Tablo-5 olusturulmustur. 

Tablcı-5 

Denekierin Oyun Odası Duvarı !çin Seçtikleri Renklerle Devam Ettikleri Kurumların Oyun Odası Duvar 
Renginin Sayısal Kar~ıla~tırılması 



Tablo-S"' ten 

odası duvarları 

devam ettikleri 

yararlanarak denekler in 

için seçtikleri renklerle 

okullarının oyun odası 

renkleri karsılastırılmıstır. 

Tablodan da görüldügü gibi, Eskisehir 
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oyun 

halen 

duvar 

i ı i 

merkezindeki 13 okulöncesi egitim kurumunda 

bulunan toplam 302 denekten 13"'ü okullarındaki 

c•yun odası duvar rengi olarak halen devam 

ettikleri 

aynısını, 

ettikleri 

kurumun oyun odası 

geri kalan 289 çocuk 

duvar renginin 

ise halen devam 

kurumun oyun odası duvar renginden 

farklı bir rengi seçmislerdir. 

Tablo-6, okullarındaki oyun odası duvar rengi 

ile aynı rengi seçen deneklerle, farklı rengi 

seçen denekierin yüzde miktarlarını 

göstermektedir. 

Tabloda . . 
N= Toplam çocuk sayısı; 

FA= Aynı rengi seçen çocuk sayısı; 

FF = Farklı rengi seçen çocuk sayısı; 

PA = Aynı rengi seçen çocukların yüzde 

miktarı; 

PF = Farklı rengi seçen çocukların yüzde 

miktarı; 

olarak gösterilmistir. Yüzde miktarlarının 

hesaplanmasında: 

P = 100/N X F formülü kullanılmıstır. 
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Tablo-b 
Okullarındaki Oyun Odası Duvarları ile Aynı Rengi Seçen Deneklerle, Farklı Rengi Seçen Denekierin 

Yüzde Miktarları Yönünden Kar$ıla$tırılaası 

Tabloda görüldüğü gibi, c•kullarındaki oyun 

odası duvar renginin aynısını 

4.3"ünü, 

seçen denekler, 

tc•p lam denekler in farklı 

seçenler ise toplam denek sayısının % 

c•luşturmaktadır. 

Buradan, okulöncesi eğitim kurumlarına 

rengi 

devam 

eden 36-60 aylık çocukların kendi seçtikleri 

duvar rengi ile devam ettikleri c•kullarındaki 
' ' 

oyun odası duvarlarının halen boyalı olduğu renk 

arasında farklılık c• lduğu açıl~ça ortaya 

çıkmaktadır. 

Denekıerin okullarındaki oyun odası duvarları 

için seçtikleri renkler arasında cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılığın olup c•lmadığını 

.örneklem saptayabilmek için iki uç lu çift 

Kolmogorov-Smirnov testinden yararlanılmıştır. 

öncelikle denekierin cinsiyete göre 

seçtikleri renkleri gösteren Tablo-7 

hazırlanmıştır. 



Tablcı-7 

Denekierin Cinsiyete 6tre Renk Seçimleri Sayısal Dağılımı 
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Sınamanın yapılması amacıyla; 
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H0 = Renk seçiminde cinsler arası farklılık 

yoktur, 

~ = Renk seçiminde cinsiyetler arası 

·farklılık vardır, 

şeklinde belirlenmiştir. 



tki uçlu çift örneklem Kolmogorov-Smirnov 

testini uygulayabilmek için toplanan verilerden 

yararlanarak Tablo-B oluşturulmuştur. Böylece 

veriler testte uygulanabilecek şekle 

dönüştürülmüştür. Tabloda: 

nE = Rengi seçen erkek sayısı, 

1"\<. = Rengi seçen kız sayısı, 

S~ <x>= Erkeklerin gözlenen birikimli 

dağılımı, 

9K ·<x>= Kızların gözlenen birikimli 

dağılımı, 

M:... ·-ı::. = Toplam erkek sayısı, 

N' K- = Toplam kız sayısı, 

olarak gösterilmiştir. D değerleri; 

D = ı Sn ( >: > -Sn 1 ( >: > ı for mü 1 ü y 1 e 
E K 

hesaplanmıŞtır. 
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Tablo-B 
Denekierin Cinsiyete Göre Seçtil:leri Renklerin Kolıııogt•n.v-Sıı:irnov Testi tçin Düıenlentesi 
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NE = 163 ve NK = 139 için bulunan en büyük D 

degeri 0.072, X = 0.01 anlamlılık seviyesinde 

kritik deger olan o.ıaa~den küçük oldugu· için Ho 
hipotezi reddedilememektedir. Bu.l'o-_d..o.n ~u ..SQ'l\A.CtV...... 

\..)Ol<~-~\rnl.'?1ı')okultincesi eğitim kurumlarına devam 

eden 36-60 aylık çocukların oyun odası duvarları 

için seçtikleri renkler arasında cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 



Denekierin seçtikleri renkler arasında 

gruplarına göre anlamlı bir farklılığın 

olmadığını belirlemek için, yine iki uçlu 
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yas 

olup 

çift 

örneklem Kolmogorov-Smirnov testinden 

yararlanılmıstır. 

Tabl-3'den yararlanarak, denekler in yas 

gruplarına göre seçtikleri renkleri gösteren 

Tablo-9 hazırlanmıstır. 

Tahlrı-9 

Dımekierin Ya$ Gruplarına 6Cıre Renk Seı;iı;leri Sayısal Dağılımı 
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Yaş grupları arasındaki farklılı§ı belirlemek 

için, dört grubu tek tek birbirleriyle 

karşılaştırılmış ve böylece altı aylık dönemlerin 

yanısıra 12, 18 ve 24~er aylık dönemler arasında 

da herhangi bir farklılı§ın olup olmadı§ ı 

sınanmıştıı-. 

Tablo-9~dan yararlanılarak önce 36-42 aylık 

grup ele alınarak tek tek di§eı- yaş gruplarıyla 

karşılaştırılmıştır. Bu işlem tüm yaş grupları 

için tekrarlanmıştır. Karşılaştırmalarda iki uçlu 

çift örneklem Kolmogorov-Smirnov testi 

kullanılmıştır. Her karşılaştırmada; 

H0 = Renk seçimlerinde ele alınan iki 

grup arasında farklılık yoktur, 

~· = Renk seçimlerinde ele alınan iki 

grup arasında farklılık vardır, 

olarak belirlenmiştir. 

36-42 aylık yaş grubu ile 43-48 aylık yaş 

grubu arasındaki farkı belirlemek için 

Tablc·-9~dan yararlarıılarak Tablc•-10 

düzenlenmiştir. Böylece ver i ler iki uç lu çift 

örneklem Kolmogorov-Smirnov testi uygulanabilecek 

şekle dönüştürülmüştür. Tabloda; 

n 1 = 36-42 aylık çocukların frekansı, 

"2 = 43-48 aylık çocukların frekansı, 

s~ (x)= 36-42 aylık çocukların gözlenen 

birikimli da§ılımı, 

s~ (x)= 43-48 aylık çocukların gözlenen 

birikimli da§ılımı, 

olarak gösterilmiş ve D de§erleri; 

D = 1 srı1 < >: > -sn2 < x > 1 

hesaplanmıştır. 

fc•rmülüyle 
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Tableı-10 

36-42 Ay ile 43-48 Aylık Yaş Grubu Denekierin Seı;:tikleri Renklerin Krılmcgc•rrıv-Smirrıeıv Testi lı;irı 

Düıerılenmesi 

N3 = b9 ve N2 = bb için bulunan en büyük D 

değeri O.lb4, X = 0.01 anlamlılık seviyesinde 

kritik değer eclan 0.280~den küçük eclduğu için H0 
hipectezi reddedilememektedir. ~\.H'O\dcı\" ~u.. So"'-'-~ 



\Jo.·n \~\"?\-::\ <"') o k u 1 öne: es i e§ it i m 

eden 36-42 aylık çocuklar 

çocuklar arasında oyun odası 

kurumlarına 

ile 43-48 

duvarları 

seçtikleri renkler ba~~ımından anlamlı 

farklılık bulunmamaktadır. 

36-42 ay lı~~ yaş grubu ile 49-54 aylık 

grubu arasındaki farkı belirlemek 
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devam 

aylık 

için 

bir 

yaş 

için 

Tablc:•-9"'dan yararlanılarak Tablo-ll 

düzenlenmiştir. Böylece veriler iki uç lu çift 

örneklem Kolmogorov-Smirnov testi uygulanabilecek 

şekle dönüştürülmüştür. Tabloda; 

~- - 36-42 aylık çocukların frekansı, 

n3 = 49-54 aylık çocukların frekansı, 

s~·<x>= 36-42 aylık çocukların gözlenen 

birikimli da§ılımı, 

s~ (x)= 49-54 aylık çocukların gözlenen 

birikimli da§ılımı, 

olarak gösterilmiş ve D de§e~l~ri; 

D = 1 sn, < >: > -srı < x > 1 
3 

hesaplanmıştır. 

fc:•rmülüyle 



56 

Tablr·-11 
36-42 Ay ile 4~-54 Aylı~ Yas Grubu Denekierin Seçtikleri Renklerin Kolmogorov-Sıııirnov Testi Için 

Düıenlenıııesi 
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Nı 

değeri 

= 69 ve N3 = 87 için bulunan 

0.082, x = 0.01 anlamlılık 

en büyük D 

seviyesinde 

kritik değer olan 0.263~den küçük olduğu için Hb 

hipc•tezi reddedilememektedir. ~\A'f'QdO.'f\ ~u__ ..so~""'-Q.o_ 

eğitim kurumlarına 

eden 36-42 aylık çocuklar ile 49-54 

çocuklar arasında oyun odası duvarları 

seçtikleri renkler bakımından anlamlı 

farklılık bulunmamaktadır. 

devam 

aylık 

için 

bir 
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36-42 aylık yaş grubu ile 55-60 aylık yaş 

grubu arasındaki farkı belirlemek için 

Tablo-9~dan yararlanılarak Tablc·-12 

düzenlenmiştir. Böylece veriler iki uç lu çift 

örneklem Kolmogorov-Smirnov testi uygulanabilecek 

şekle dönüştürülmüştür. Tabloda; 

~ = 36-42 aylık çocukların frekansı, 

n4 . = 55-60 aylık çocukların 'frekansı, 

Sn;.<>~)= 36-42 aylık ÇC•CUkların gözlenen 

birikimli da§ılımı, 

s~ <x>= 55-60 aylık çocukların gözlenen 

birikimli da§ılımı, 

olarak gösterilmiş ve D de§erleri; 

D = 1 Sn1 < >~ > -Sn4 < >: > 1 

hesaplanmıştır. 

formülüyle 
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Tablc·-12 
36-42 Ay ile 55-60 Aylık Yaş Grubu Denekierin Se~tikleri Ren~lerin Kcıll\c•gortıv-Siliirrıcıv Testi t~in 

Düzenlenmesi 
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N, = 69 ve N_i. = 80 için bulunan en büyük D 

degeri 0.114, >: = 0.01 anlamlılık seviyesinde 

kritU~ deger olan 0.267~den küçük olduğu için Ho 
hipotezi reddedilememektedir. f?,l..l'("O\.d.o.-<\ ~u.. <S.o"-'~c...o_ 

'0<:>-.N\IT\qr~r) c•kul[)ncesi egitim 

eden 36-42 aylık çocuklar 

ÇC•CUk 1 ar arasında oyun odası 

kurumlarına 

ile 55-60 

duvarları 

seçtikleri renkler bakımından anlamlı 

farklılık bulunmamaktadır. 

devam 

aylık 

için 

bir 
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Daha sc•nra 43-48 aylık yas grubu ele 

alınmıstır. 

Hatırlanacağı gibi 36-42 aylık c::c•cuk 1 ar 1 a 

43-48 aylık çocukların oyun odası duvarları i c; in 

seçtikleri renkler arasında anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır. 

43-48 aylık yas grubu ile 49-54 ay 1 ı~' 

grubu arasındaki farkı belirlemek 

yas 

i c; in 

Tablo-9~dan yararlanılarak Tablo-13 

düzenlenmiştir. Böylece veriler iki uc; lu çift 

örneklem Kolmogorov-5mirnov testi uygulanabilecek 

şekle dönüştürülmüştür. Tabloda; 

n 2 = 43-48 aylık çocukların frekansı, 

n
3 

= 49-54 aylık çocukların frekansı, 

5n
2 

( >: > = 4 3-4 B ay 1 ı k c; o c u l' 1 ar ı n g ö z 1 e n e n 

birikimli dağılımı, 

5"3 <>:>= 49-54 aylık c::~c.ukların gc•zlenen 

birikimli dağılımı, 

olarak gösterilmis ve D değerleri; 

D = 1 51"2 < >: > -5n3 < x > 1 

hesaplanmıştır. 

formülüyle 
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Tahlc·-13 
43-49 Ay ile 49-54 Aylık Yas Gruhu Denekierin Seçtikleri Renklerin Ktılıııc•gt•rt•v-Smirno·~ Testi lı;in 

Düzenlenmesi 
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...... L ..... .J .... 

N~ = 66 ve N3 

değeri 0.191, >: 

= 87 için bulunan en bUyük D 

= 0.01 anlamlılık seviyesinde 

kritik değer olan 0.266~den küçük olduğu 

hipotezi reddedilememektedir. Bu..'l'o..d...~f'\. t-u. 

vo.n. \n'\\( \--ı; j c• k u ı öne e s i eğitim 

eden 43-48 aylık çocuklarla 49-54 aylık 

arasında oyun c• dası 

renkler bakımından 

bulunmamaktadır. 

duvarları 

anlamlı 

için 

bir 

devam 

çocuklar 

seçtikleri 

farklılık 



61 

43-48 aylık yas grubu 

grubu arasındaki farkı 

ile 55-60 aylık 

belirlemek 

yas 

için 

Tablo-9'dan yararlanılarak Tablo-14 

düzenlenmistir. Böylece veriler iki uç lu çift 

örneklem Kolmogorov-Smirnov testi uygulanabilecek 

sekle dönüstürülmüstür. Tabloda; 

n 2 = 43-48 aylık çocukların frekansı, 

n4. = 55-60 aylık Çc•cukların frekansı, 

s~.<x>= 43-48 aylık çocukların gözlenen 

birikimli da§ılımı, 

Sn4 .< x > = 55-60 aylı k çocuk 1 ar ı n gözlenen 

birikimli da§ılımı, 

olarak gösterilmis ve D de§erleri; 

D = 1 S · ( X } -S .< X ) 1 n
2 

n4 
hesaplanmıstır. 

fc•rmülüyle 
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Tableı-14 

43-48 Ay ile 55-b(ı Aylık Ya~ Grubu Denekierin Seçtikleri Renklerin Krılıııeıgeırov-SJDirnov Testi lçin 
Düzenlenmesi 
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için bulunan en büyük D 

değeri 0.100, >: = 0.01 anlamlılık seviyesinde 

kritik değer olan 0.271'dan küçük olduğu için H0 

hipc•tezi reddedi lernemektedir. G.u.ır-Ckd.a_" ç.u soC\-u....t..e_ 

\)Qn h•<\ '~\-ı,.. J c• k u 1 ö n c e s i e ğ i t i m kurumlarına 

eden 43-48 aylık çocuklar ile 55-60 

çocuklar arasında oyun c• das ı duvarları 

seçtikleri renkler bakımından anlamlı 

farklılık bulunmamaktadır. 

devam 

aylık 

için 

bir 
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Daha önceki karşılaştırmalarda 49-54 aylık 

çocuklar ile 36-42 aylık ve 43-48 aylık çocuklar 

arasında okullarındaki oyun odası duvarları 

seçtikleri renkler bakımından anlamlı 

farklılı§ın olmadı§ı bulunmuştu. 

49-54 aylık yaş grubu ile 55-60 aylık 

grubu arasındaki farkı belirlemek 

için 

bir 

yaş 

için 

Tablc·-9~dan yararlanılarak Tablo-15 

düzenlenmiştir. Böylece veriler iki uç lu çift 

örneklem Kolmogorov-Smirnov testi uygulanabilecek 

şekle dönüştürülmüştür. Tabloda; 

n
3 

= 49-54 aylık çocukların frekansı, 

n, = Ş5-60 aylık çocukların frekansı, 
sn3 <x>= 49-54 aylık çocukların gözlenen 

birikimli da§ılımı, 

Sn4 <x>= 55-60 aylık çocukların gözlenen 

birikimli da§ılımı, 

olarak gösterilmiş ve D de§~il~ri; 

D = 1 Sn
3 

( x ) -Sn4 ( >: ) 1 

hesaplanmıştır. 

fc•rmülüyle 
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Ti!blc·-15 
49-54 Ay ile 55-bO Aylık Yas Grubu Denekierin Seçtikleri Renklerin Kolaogorov-Smirnov Testi tçin 

Düzenlenmesi 
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N~ = 87 ve Nt = 80 için bulunan en bUyUk D 

değeri 0.116, >: = 0.01 anlamlılık seviyesinde 

kritik de§er olan 0.252~dan kUçUk oldu§u için H6 

h i pc• tez i reddedi 1 ememek te d ir. @u..i'o,_d_~<"\. ~u so "\J...C..Q.. 

\)0.:\l\n:«t't'so\) okulöncesi e§itim kurumlarına devam 

eden 49-54 aylık çocuklar ile 55-60 aylık 

çocuklar arasında oyun odası 

seçtikleri renkler bakımından 

farklılık bulunmamaktadır. 

duvarları 

anlamlı 

için 

bir 
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Yaş gruplarının karşılaştırılmasından elde 

edilen sonuçlara bakıldı§ında ister altısar aylık 

dönemler, isterse 12, 18 ya da 24 aylık dönemler 

ele alınmış olsun, her hangi bir anlamlı 

farklılı§a rastlanılmamıştır. Buradan, okulöncesi 

e§itim kurumuna devam eden 36-60 aylık çocukların 

okullarındaki oyun odası duvarlar için seçtikleri 

renkler arasında yaş gruplarına göre anlamlı bir 

farklılı§ın olmadı§ı sonucuna varılmaktadır. 

Araştırmanın 

okulöncesi e§itim 

aylık çc•cuk 1 ar ı n 

son alt problemi 

kurumlarına devam eden 

oyun odası duvarları 

olan, 

36-60 

için 

seçtikleri renkler belli bir renkte yo§unlaşmakta 

mıdır, sorusunun yanıtını bulmak amacıyla iki 

uçlu tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testinden 

yararlanılmıştır. 

·---------önce, veri kayıt formlarından yararlanılarak, 

her rengin kaç çocuk tarafindan seçildi§ini 

gösteren Tablo-16 oluşturulmuştur. 
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araçların sa§lanmasının yanısıra, etkinliklerini 

yürütebilmesi için uygun oyun ortamlarının da 

hazırlanması gerekir. 

Okulöncesi 

etkinliklerini 

nedenle de 

kurumlarında 

alanlardır. 

e§itim kurumlarında çocuklar 

oyun odalarında yürütmektedir. Bu 

oyun odaları okulöncesi e§itim 

mutlaka bulunması gereken 

Okulöncesi e§itim alanıyla ilgili di§er pek 

çok konuda oldu§u gibi, fiziki ortama iliskin 

ölçütlerin belirlenmemiş olması, oyun odalarının 

düzenlenmesi konusunda da yetkiliyi kendi kendine 

karar vermek zorunda bırakmaktadır. 

e§ itim alanında karşılaşılan, Okulöncesi 

çözümlenmesi uzun süre ve 

eldeki 

maddi olana§ı 

gerektiren 

yararlanarak 

Ancak, yeni 

çalısmalarda 

güçlüklere 

düzenleyici çözümler 

düzenlemelerde ve 

yararlanılabilecek 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

kaynaklardan 

bulunabilir. 

düzenleyici 

ölçütler in 

Okulöncesi e§itim kurumlarına devam eden 

çocuklar, uygun koşullar altında ve iyi 

düzenlenmiş ortamlarda, tanınan özgür seçim 

haklarını kullanarak belirli konularda görüş 

belirtme yetisine sahiptirler. 

Okulc•ncesi dönemde çocuklar birleşik 

özellikler taşımakta ve çocukların görüşlerinden 

ortak sonuçlar çıkmaktadır. 

e§itim kurumları için 

hazırlamada çocukların 

yararlanılmal ıdır. 

Bu nedenle okulöncesi 

uygun fiziki 

görüslerinden 

ortam 

de 



yanında alanın farklı 

hizmeti alana indirici 

da yapılabilir. 

80 

boyutlarını ele alan, 

kolay uygulanır çalı$malar 
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EK-3 

VERi KAYIT FORMU 

Kurumun Adı : 

Oyun odası duvarı renk kodu 

Toplam denek sayısı : 

Sıra 

No Adı_ Soyadı 

..... 
~ 
·~ Doğum tar.ıhi 
u 

' 
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Yaş Seçtiği 

Grubu Renk Kodu 



Ara!?tırmada Kullanılan Renklerden Olu~an Plastik Duvar Boya.sı 

001 Beyaz 

002 Fildişi 

003 Şampanya 

OOL. Krem 

005 Kanarya 
sarısı 

006 Mantar beji 

007 Pastel gi 

008 Açık gri 

R~n~ Kotoloöu 

009 Gül pembesi 

010 Pas.tel pembe 

011 Toz pembe 

- ~~---

012 Yanık. kil• 
rengı 

1 .. 

r ____ J 
013 Portakal i 

014 Deve tüyü 

015 Kar rrdvisi 

016 Pa.s.tel turkuaz 

017 Havai mavı 

018 Yayla ye~ili 

019 Açık ye~it 

020 Limon yzşili 

021 Cam göbeğ i 

022 Deniz mavisi 

023 Açık leylak 

Renk isimleri boya üreten firmalarca kullanılan orjinal isimlerden 
alınmıştır. 



92 

EK-5 

BüYüK TURP 

Bir varmış,. bir yokmuş. Evvel zaman içinde,. 

kalbur saman 

köy varmış. 

içinde, ülkelerden bir ülkede 

Bu köyde herkesin çc•k sevdiği 

bir 

bir 

dede yaşarmış. <Burada 

bu öyküyü birlikte 

çocuklara "ister misiniz 

oynayalım?" denilerek 

çc•cuk 1 ardan 

sorulur.) 

birisi 

(çocuğun 

de de seçilir. Cocuğun 

adı kullanılarak> de de 

gün hanımına (dede olan çocuk kendine bir 

seçer) <seçilen ÇC•CUğUn 

söylenerek): 

adı 

bir 

hanım 

adı 

-Hava ne kadar güzel, istersen seninle şöyle 

çıkıp, biraz dolaşalım, demiş. 

- A 

azaldı. 

Hanım: 

Ne 

Hem 

iyi olur 

dolaşır, 

yaparız, demiş. 

hem 

Evde tuz, şeker, ya§ 

de biraz alışveriş 

Hemen kalkıp hazırlanmışlar. Carşının yolunu 

tutmuşlar. önce köyün bakkalına uğray~p, çay,. 

tuz, şeker, ya§ almışlar. Tohum satan 

(çocuklardan biri seçilip, c• nun ad ı söylenerek> 

'nin dü~kanının önünden geçerken, 

dede hanımına: 

Artık tohum ek me zamanı geldi. Sur ad an 

sebze tohumu alalım. Bahçemize ekeriz, demiş. 

Bu sırada dükkan sahibi da onları 

görmüş, yerinden kalkıp, yanlarına giderek: 
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Merhaba~ Nasılsınız? !yi misiniz? diye 

sormuı;.. 

dede: 

Sağol evladım. Ben de hanım da çok 

Şi'5yle çıkıp bir dolasalım, hava alalım 

Senden de bahçeye ekmek için sebze 

iyiyiz. 

dedik. 

tohumu 

alacağız. Hangi sebze tohumların var? demis. 

<Cocuklara "Siz hangi 

sayın bakalım." denir.> 

sebzeleribiliyorsunuz, 

Dükkan sahibi . . 
- Aı;.ağı yukarı bütün sebze tohumları var. 

Hangisini isterseniz verebilirim, demiı;.. 

ni ne: 

Patates, 

c•lsun, demiı;. • 

•••.•• dede: 

havuç, ıspanak 

- Hanım, sen de ben de turpu çok 

ıstersen turp tohumu da alalım, demiı;.. 

Dükkan sahibi tohumları paketlemiı;., 

uzatmıı;.. d ed e de parasını ödeyip, 

almıı;.. 

tc•humu 

severiz. 

"ye 

paketi 

- Hoşça kal, deyip dükkindan ayrılmıı;.lar. Eve 

gelince dede hanımına: 

Epey yorulduk. Birer çay içelim. 

Dinlenelim. Sonra gider, tohumları ekeriz, demiı;.. 



9'-t 

Caylarını içip, yanındaki gUzel çörek, böre§i 

de yedikten sonra kazmayı, küre§i alıp evlerinin 

önUndeki bahçeye çıkmışlar. <Burada çocuklara: 

"Herkesin önü bahçesi olsun. Siz de kazın, ekin 

bahçelerinizi." denir.> Topra§ı kazıp, tohumları 

ekmişler. Ama tohumlar birbirine karışmasın diye, 

ayrı ayrı yerlere ekmişler. Tam hava kararırken 

işleri bitmiş. 

Aradan günler 

hanımı na: 

geçmiş. Bir gün d ed e 

- DUn eve gelirken gördüm. Ekti§imiz tohumlar 

yeşermeye başlamış. Gel, sana da göstereyim, 

demiş. 

Birlikte bahçeye çıkmışlar. ( Cc•cuklara: 

"Bakın bakalım, sizin tohumlarınız da çıkmış mı?" 

diye sorulur.> Turp ektikleri yere gelince, bir 

tanesinin di§erlerinden ~aba uzun saplı, 

yapraklarının daha büyük oldu§unu görmüşler. 

Saşırmışlar. 

Anlaşılan 

c•lacak, demiş. 

dede hanımına: 

bu tu rp 

haftalar 

büyük bir tu rp 

geçmiş. Ya§mur Aradan gUnler, 

ya§mış, güneş çıkmış. <Ya§murun ya§ışını, .güneşin 

çıkışını çocuklar canlandırırlar.> Sebzeler 

beslenmiş. Büyük,turp da büyüdükçe büyümüş. 

Bir gün dede hanımına: 

-Canım çok turp istedi. Gidip bahçeden tu rp 

çıkartayım, demiş. 

n ine: 



- Sen turp çıkartırken 

toplayayım, demiş • 

ben de biraz 
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ıspanaı~ 

•••••• dede do§ru bGyUk turpun yanına gitmiş. 

<Burada öykUyG anlatan, "tster misiniz ben de 

bUyük turp olayım?" der. Yere oturur. " Bunlar da 

benim yapraklarım olsun." diyerek kollarını 

yukarıya kaldırır. Dede olan çocuğu yanına 

ça§ırarak, ellerinden tutup çekmesini ister.> 

Yapraklarından tutup, çekmeye başlamış. Cekmiş, 

çekmiş, çekmiş. Ama bGyUk turpu çıkartamamış. Yan 

tarafta ıspanak toplayan hanımına seslenmiş. 

Ben bu turpu bir tUrlU çıkartamıyorum. 

Gelip bana yardım eder misin?, demiş. 

ni ne, tc•pladı§ı ıspanakları 

koyup dedenin yardımına koşmuş. 

<Nine olan çocuk, dede 

sarılır.) 

C•lanın 

n ine dedenin belini, 

sepetine 

beline 

de de 

de bUyUk turpun yapraklarını sıkıca tutmuş. 

dede: 

Ben, bir, 

çekmeye, demiş. 

iki, Uç deyince başlayalım 

daha, 

dede, bir, 

dedeyi, 

bir daha 

iki, Uç demiş, • • • • • nine, 

dede de turpu çekmiş. Bir ı 

çekmişler. Yok! Turpu 

çıkartamamışlar. Cıkartmak şöyle dursun, yerinden 

bile oynatamamışlar. 

Bakmışlar, görmüşler olacak gibi de§il, 

başlamışlar dUşünmeye. 
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Tam bu sırada köyün çocukları okuldan çıkmış, 

nes~e içinde 

(nine kendine 

evlerine gidiyorlarmış. Torunları 

bir tc•run seçer) <sı:ı._ç i 1 e n 

çocu~un adı söylenerek) da koşarak onlara do~ru 

geliyormus. Cocuk bqhçe kapısına gelince: 

- Aman ne iyi oldu geldi~ in, bize 

edersin. Ne zamandır u§rasıyoruz, şu büyük 

yardım 

turpu 

çıkar, çıkartamıyoruz. Sen yardım 

demişler. 

edersen belki 

Torun ninesinin beline, 

dedenin beline!' d ed e 

sıkıca sarılmış. yapra~~ 1 ar ı na 

çekmiş.ler, çekmisler. Olanca 

çekmişler. Ama ne 

kımıldamamıs bile. 

Torun . . 

mümkün, büyük 

- Durun! Benim ·çok kuvvetli 

var. Onu ça§ıralım, bize yardım 

n ine 

de 

Hep 

tu rp 

bir 

turpun 

birlikte 

kuvvetiyle 

ya.r i nden 

arkadaşım 

etsin. Belki C• 

zaman çıkartırız turpu, demiş. <Burada çocu~a bir 

arkadasını seçmesi söylenir. 

arkadaşının kendi istedi§i birini 

Çocuklara 

seçeceği, 

da 

bu 

yüzden "Beni seç, beni seç!" dememeleri 

söylenir.> 

Tc•run . . . . . . ' arkadaşı ~ ı 

çocuğun adı söylenerek> yardıma ça§ırır. 

Arkadaşım, ŞU 

çıkartamıyoruz. Bize 

çıkartabiliriz, demiş. 

koş·a 

( SC• n seçilen çocu§un 

büyük 

yardım 

turpu bir 

edersen, 

yanlarına gelmiş. 

adı), •••••• ,. a 

adı>, <yine torunun adı> ninesine, 

(seçilen 

türlü 

belki 

( tc•runun 
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ni ne, dedeye, d ed e de turpun 

birlikte yapraklarına sıkıca sarılmışlar. 

çekmişler, çekmisler, çekmişler. 

çıkartamamıslar büyük turpu. 

Hep 

Ama yine de 

<Her çocuk bir arkadasını yardıma çağırır ve 

böylece son çocuğa 

çocuktan başlanarak 

kadar 

büyük 

devam 

tur pa 

tekrarlanır. Son çocukla birlikte 

edilir. Son 

kadar isimler 

çektiklerinde 

"turp olan kisi kıpırdanarak, sanki tc•praktan 

yerinden çıkan turpmuscasına 

zıplar.) 

hareketler yaparak 

Bütün çocukların gücü birlesince büyük 

yavas yavas yerinden çıkmıs. Bu ise hepsi 

tu rp 

çok 

sevinmisler. <C..Ocuklar hoplayıp, zıplayarak 

sevinçlerini belli ederler.} · 

Hep birlikte büyük turpu eve tasımışlar. önce 

bir güzel yıkamışlar, sc•nra dede evdeki en 

büyük bıçakla kesip, parçalamıs, oradaki bütün 

çocuklara da§ıtmış. 

Turp o kadar büyük, o kadar büyükmüş ki, tüm 

çocuklara yetmiş. 

Bu öykü de böylece bitmis. 
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EK-6 

VER! TOPLAMA ARACI 

HAYDl BOYAYALlM 

Bir varmı$, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, 

kalbur saman içinde, ilikelerden bir illkede, sizin 

gibi bilyilyüp okul ça~ı gelmiş, pek çok çocuk 

varmış. 

Bu ill~~ede yaşayan büyükler düşünmü$ler, 

taşınmışlar: 

-Bu çocukların okul ça~ı geldi. Bunlara okul 

gerekli, demişler. 

Elele verip, sizinki gibi, okullar yapmışlar. 

Bu okullara 

kitapları, (bu 

odasında gC.ze 

koymuşlar. 

güzel 

arada 

batan 

ülkenin çocukları 

gilzel oyuncaklar, masal 

içinde bulunulan oyun 

di~er 'araç-gereç sayılır) 

okula başlamışlar ve 

sevmişler okullarını. Her giln neş'e içinde 

oynaya okula gidip geliyorlarmış. 

çok 

gül e 

Bc.ylece 

tatil zamanı 

günler, 

gelmiş. 

haftalar,aylar 

ö§retmenleri birgün çocuklara: 

geçmiş ve 

- Cocuklar, bugün okuldaki son günümüz. Yarın 

yaz tatili başlıyor. Bizler okula gelmeyece§iz 

ama, bu arada okulda bir takım işler yapılacak. 

Biliyorsunuz burayı uzun süredir kullanıyoruz. 

Oyuncaklarımızdan çoğu kırıldı, bozuldu. 

Kitaplarımızdan bazıları eskidi, yırt.ıldı. Bakın 

şu halılara, minderlere, perdelere nasıl da 
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kirlenmişler. Oyun odamızın duvarlarının da 

boyaya ihtiyacı var. Biz tatildeyken, 

oyuncaklarımız tamir edilecek, kitaplarımızın 

yırtılan 

Halı lar, 

sayfaları yapıstırılıp, onarılacak. 

minderler, perdeler 

temizlenecek. Oyun odamızın duvarları 

yıkanıp, 

boyanacak. 

Sizin a.nlayaca.§ınız, okulumuzdıa yapılması gereken 

pek çok is var, demiş. 

Bu haberi duyunca 

de çok sevinmişler. 

çocuklar hem üzülmüş, hem 

,, 
Uzülmüsler. Cünkü, belli bir süre için de 

C• 1 sa. sevdikleı-i c•kullarından, 

ö§retmenlerinden ayrı kalacaklarmıs. 

Sevinmişler. Cünkü, bu arada sıcak 

günlerinde tatil yaparak, dinlenecekler, 

yaz 

belki 

daha önce görmedikleri yerlere gidip, yeni 

arkadaşlarla tanısıp, oynaya~aklar, güzel vakit 

geçireceklermis. üstelik bu arada okulları ilk 

açıldı§ı günlerdeki 

c•lacakmış. 

gibi, tertemiz pırıl pırıl 

Servisleri gelince (bulunulan okulun durumuna 

göre anneleri almaya geldi§ i zaman v.b. 

kullanılır> çocuklar birbirlerine iyi tatiller 

dileyerek, ayrılmışlar·. 

Derken, günler. haftalar, aylar geçmiş. 

Cocuklar tatilde güzel gGnler geçirirken ülkenin 

-k,ü m c• k u ı . . . . .. . . . . . 1 er i < b ur ad a ç c• c u k ı ar ı n o k u 1 

yc•neticisi olarak kullandıkları sözcük 

kullanılır> toplanmıslar. <O anda öyküyü dinleyen 

çocuklara "lster misiniz, herkes bu ülkedeki 

okullardan birinin yukarıda yönetici olarak 

kullanılan sözcük kullanılarak olsun?" 
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denir.> Oyuncakları, kitapları onarmıslar, 

halılar, perdeler, minderler yıkanmıs, sıra oyun 

odalarının duvarlarının boyanması isine gelince ( 

burada çocuklardan biri seçilerek, adı sorulur 

çocu§un adı söylenerek ve bey ya da hanım sözcü§ü 

eklenerek> bey/hanım söz almıs. 

- Arkadasları Benim tanıdı§ım boyacı <öyküyü 

anlatan, arastırmacı, kendi adını söyleyerek, 

"tster misiniz, ben de o boyacı olayım?" der; 

adını söyleyerek> •••••• ~nın dükk~nına gidelim. 

Herkes okulunun oyun odası duvarlarını boyatmak 

için istedi§i rengi seçsin. Biliyorsunuz, onda 

çesitli renklerde boyalar var, demis. 

Orada bulunanların hepsi bu fikri çok 

begenmisler. Hep bir a§ızdan: 

-Olur! demisler. 

Ertesi gün ~nın dUkk~nına gitmek üzere 

karar verip ayrılmıslar. 

O gün, sabah erkenden, ülkenin meydanındaki 

parkta toplanıp boyacı dükk,nına gitmisler. <Bu 

arada dükk~n sahibi kalkıp, çocukların bulundugu 

yerden uzakta bir yere geçer. Cocuklar da ona 

do§ru ilerlerler.) 

Dükk~n sahibi onları güler yüzle karsılamıs: 

Hc•sgeldiniz! Buyurun, oturun! <Burada 

çocuklar yine yerlerine 

böyle hepiniz toplanıp, 

oturtulur.> Sabah sabah 

geldiginize göre önemli 

birseylerin olması 

demi s. 

gerekir. Hayırdır insallah, 
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Oradakiler, hep bir 

konuşmaya. Dükk~n sahibi, 

ağızdan 

kısa kısa 

başlamışlar 

öksürdükten 

sonra: 

- Hele bir susun, durun bakalım. Böyle hep 

bir ağızdan konu$ursanız hiç bir şey anlaşılmaz. 

tçinizden biri anlatsın. Bakalım ne istiyorsunuz, 

bileyim, demiş. 

Grubun en yasıısı olan (burada göz kararıyla 

en büyük çocuk seçilir ve adı sorulur; onun adı 

söylenerek> <hanım ya da beye > sen anlat 

demişler. o 
tekrarlatılır> 

da 
. . 

(a$ağıdaki 

Biliyorsunuz, yaz geldi. 

girdi. Biz de hazır ÇC•CUk 1 ar 

konusma 

Okuliar 

okulda 

çocuğa 

tatile 

yokken, 

kirlenen oyun odası duvarlarımızı boyatalım, 

dedik. Onun için size boya almaya geldik. 

okulunun oyun odası duvarlar~ için kendi 

beğendiği rengi alacak. Elinizde yeteri 

boya var mı? demiş. 

Herkes 

seçip, 

kadar 

Siz hiç merak etmeyin. O i$ çok kolay, diye 

cevap vermi$ dükkan sahibi ve devam etmiş. 

üstelik boya kut~.;~larını çıı~artıp, tek tek 

göstermeye de gerek yok. Cünkü benim elimde bütün 

bc•yaların renklerini ayrı ayrı göster.en renk 

ı~artlarım var, C•nları masanın üstüne yayayı m. 

<Renk kartları masanın üstüne geli$i güzel 

yayılır.> Gelip, önce adınızı, soyadınızı söyler, 

sonra renk kartlarının içinden istediğiniz 

seçip, gösterirsiniz. <Burada o anda 

bulunanlardan bir yeti$kin çırak olarak 

<yardım eden çağrılarak) Cıragım 

adı söylenerek> 

paketler, demiş. 

size hemen istediğiniz 

rengi 

okulda 

yardıma 

ki$inin 

boyayı 



Orada 

kalkmı!;>lar 

kalkarlar>. 

bulunanların 

(çocuklar 

hepsi birden 

oturdukları 

Dükkan sahibi sesini yükselterek: 
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ayağa 

yerden 

Arkadaşlar! Arkadaşlar! Böyle hepiniz 

birden gelecek olursanız, 

seçtiğini nasıl görürüm! 

ben kimin hangi 

Onun için lütfen 

yerlerinize oturun ve sıradan tek tek gelip 

seçiminizi yapın, demiş. 

rengi 

şimdi 

renk 

Herkes yerine oturmuş, ve sıranın ba$ındaki 

kişiden ba$lamışlar işe. <Burada sıranın başında 

oturan çocuk 

renk kartları 

kalkıp boyacının yanına gelir ve 

içinden seçtiği rengi gösterir.) 

Dükkan sahibi önce adını sormuş bu kişiye. Sc•nra 

(çocuğun adına hanım ya da bey eklenerek) 

be§endi§i rengi seçmiş. Cırak kutuların içinden o 

renk boya kutusunu almış (çı~ak olan kişi hayali 

kutuyu alır gibi yapar> tam paket yaparken 

(çocuğun adı söylenip) bey/hanım : 

- Ama benim boya fırçam da yok, demiş. 

Cırak, yan taraftaki rafta 

uzanmış, bir tane fırça alıp, 

duran 

boya 

fırçalara 

kutusuyla 

birlikte paket yapmış. <Burada çırak hayali 

kutusunu ve fırçayı paketler.> 

Be• ya ve fırçasını alan ( ÇC•CU§Un 

soylenerek) ••••••• ~ey/hanım dükkandakilere: 

adı 

- Hoşçakalın! deyip, okulunun yolunu tutmuş. 

<Burada çocuk diğerlerinden 

yerdeki duvara gönderilir ve 

gibi yapması söylenirJ 

daha uzakça bir 

duvarı boyuyormuş 
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<Yukarıdaki ser;: im işi orada bulunan tüm 

çocuklar ir;:in aynı şekilde tekrarlanır.> 

de paketini alıp Dükkgndaki son müşteri 

çıktıktan sonra dükk&n sahibi r;:ırağı • • • • • • , ya . . 

Yorucu ama güzel bir gündü. Çok yorulduk, 

değil mi? Aslına bakarsan •••••• <yönetici için 

kullanılan sözcük kullanılacak) •••••••• ler daha 

r;:ok yorulmuşlardır. Ne tesadüf, hepsi de boya 

yapmasını biliyorlarmış, demiş. 

Cıraı~ ......... da: 

- Ustam, 

r;:c•cuklar da 

r;:ok haklısın. 

o~~ula gelip 

Çok yorulacaklar, 

pırıl, pırıl 

ama 

c•yun 

kadar ecdalarını gt~rünce kim bilir ne 

sevinecekler, demiş. 

Bu arada vakit de epey ilerlemiş. Dükkanı n 

kapanma saati gelmiş. Dükkah· sahibi ile 

çırağı dükkanıarını kapatarak evlerinin 

yolunu tutmuşlar. 

öykü de burada bitmiş. 
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Cift Urneklea Kollt•gorov-Sıııirnov Testinde D'nin Kritik Değerleri Tablosu 

!Büyül: tlrrıekleııı:!U Uçlu Testı 
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EK-8 

Tek örneklem Kol•ogorov-Smirnov Testinde D'nin Kritik Değerleri Tablosu 
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