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öNSöZ 

Egitim sisteminin en alt kademelerinde bulunan 

anaokullarında verilen okul öncesi egitim, çucuklar için 

pekçok alanda temel oluşturacak özellikleri taşımaktadır. 

Okul öncesi egitimde kullanılan görsel araçlar, 

verilen egitimin temel olması nedeni ile daha çok önem 

kazanmaktadır. Söz konusu araçlar arasında soyut ya da 

somut resimler, a~işler, ~otogra~lar yer almaktadır. 

Etkili bir ögrenmenin oluşabilmesi için, egitim 

ortamının mümkün oldugu kadar somut yaşantılar içermesi 

gerekmektedir. Yaşantıları kazandıracak olan araçların iyi 

seçilmiş olması, hede~lenen ögrenmeyi oluşturmada amaca 

hizmet etmesi önemlidir. Bu amaçla daha somut ögrenme 

ortamları saglamada, gereege yakın yada gerçegi oldugu gibi 

yansıtan resim yada ~otogra~lar seçilmekte ve 

kullanılmaktadır. Kullanılan resim ve ~otogra~ların 

ögretilmek istenen kavram yada konuyu en iyi bir biçimde 

ögrencilere 

özelliktir. 

ulaştırması, 

Bu araştırma ile, 

kavramlarla ilgili 

resimler 

üç-altı 

benzerlik 

için öneml i bir 

yaş grubu çocuklara 

ve ~arklı lıkların 

ögretilmesinde stilize iliüstrasyon yöntemi ile ~otogra~ik 

iliüstrasyon yönteminin etkililigi ortaya konulmaya 

çalışı lacaktır. 

Araştırmanın her aşamasında ilgilenerek büyük 

katkılarda bulanan danışmanım sayın Se~ik Yaşar-'a teşekkür 

ederim. 

Araştırmanın uygulanmasında yardımcı olan anasını~ı 

müdir-esi sayın Meltem Biriken'e teşekkür ederim. 

Ayrıca çalışmalarımda sorumluluklarımı paylaşan, 

sürekli destek olan eşim Memik Kayaoglu'na teşekkür ederim. 

Eskişehir, Ocak 1990 M. Sevim Kayaoglu <Senel> 
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BöLUM I 

G!R!S 

Problem 

Egitim, ilk insanların ögrendiklerini çocuklarına 

ögretme girişimleri ile başlamıştır. Egitimin temellerinin 

atıldıgı o günlerden zamanımıza kadar geçen sürede, 

bilgiler belli alanlarda birikmiş ve bilim dalları 

oluşmuştur. Bilim dallarının oluşması ise uzmana gereksinim 

duyulmasına neden ol~uştur. Sonuçta egitimin önemi her 

geçen gün daha da artmıştır. 

tlerleyen bilimlerin kuramsal yönünün gelişmesi için 

uzmanların yetişmesi ve egitim çagına gelen bireylerin 

çevrelerine uyum saglayabilmesi, yeni teknolojilerden 

haberdar olabilmesi için egitimcilere gereksinim 

duyulmuştur. Böylece· egitim yetişmekte olan insanlara 

çagdaş teknoloji ile ilgiler vermege başlam1ştır. Bu egitim 

sürecinden geçen uzmanlar teknolojinin gelişmesinde görev 

almışlardır. 

Egitim, gelişmekte olan ve çevresiyle ekolojik bir 

denge kurmaya çalışan insan yavrusu ile bu dengeyi kurmaya 

yardımcı olarak bilimler ve teknolojiler arasındaki 

ilişkiyi saglayan vazgeçilmez bir köprüdür. <Cilenti, 1984, 

s. 8) • 

!çinde yaşanılan 

insanın gereksinimlerini 

çevre ile etkileşim sonucunda, 

karşılayacagı bir takım kaynaklar 

bulunur. Aynı gereksinim tekrarlandıgında, önceki 

kaynaklara başvurularak 

gidilmektedir. Böylece 

benzer biçimde 

birey için 

giderilmesi yoluna 

gereksinimler-in 

giderilmesinde hangi davranış biçiminin geliştirilecegi 

belirlenmiş olmaktadır. 

ı. Kavramlar ve ögrenme ile ilişk i si 

ögrenme, birey ile çevresi arasındaki etkileşim sonucu 

meydana gelen kalıcı izlenimli yaşantı ürünlerinin bireyde 
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oluşturdugu davranış 

<Alkan, 1979, s. 5> 

Bireyin gecirdigi 

degişimi olarak tanımlanmaktadır 

çeşitli yaşantılar sonucu oluşan 

izlerin bazı ortak kısımlarının bulunup daha genel davranış 

degişikliklerinin oluşması ile kavramlar oluşmaktadır. 

Yaşantının ilk yıllarında somut nitelikler taşıyan 

kavramlar daha sonraki yıllarda soyutlaşmaya başlamaktadır. 

Kavram, cisimlerin bazı ortak ve genel özelligini ya 

da niteligini temsil eden simgesel bir yapımcıdır; degişik 

bir kaç durumda ortak olan bir özelligi soyutlar <Arıcı ve 

digerleri, 1988, s. 148> brnegin ö~ke, kalem, ögrenme v.b. 

verilebilir. Kavram bazı bakımlardan ilişkili uyaranlar 

takımı yada bazı kurallarla ilişkili nitelikler kategorisi 

olarak tanımlanır (bzyürek, 1983, s. 348). 

Yukarıda verilen kavram tanımlarında, bir objenin 

ortak özelliklerinin ögrenilmesi ile oluşan soyutlama 

sonucu kavramların oluştugu görülmektedir. örnegin kol 

saatini saat olarak ögrenen bir çocuk, duvar saatinin, masa 

saatinin, kum saatinin de saat oldugunu ögrendikten sonra 

saatin zaman icin bir ölçü oldugunu kavrayabilmektedir. O 

halde kavram ögrenmede o konuda geçirilen yaşantının 

coklugu önem kazanmaktadır. Daha sonra o konudaki ilişkili 

niteliklerin soyutlanması 

tedir. 

ve bir anlam kazanması gerekmek-

Kavram bir uyarıcı durumunun belirli bir ya da daha 

~azla özelliginin soyutlanmasıdır. Basit kavramlarda bir 

tane özellik örnegin kırmızı soyutlanmıştır. Birleşimli 

kavramlarda iki ya da daha çok özellik birlikte ele 

alınarak kavram tanımlanır; örnegin üç ya da ~utbol takımı 

kavramı Ayrışımlı kavramlarda birkaç özelligin herhangi ·bir 

tanesi kavramı tanımlar; örnegin ~utboldaki ~aul kavramı. 

!lişkisel kavramlar ise, bir durumun iki ögesi arasındaki 

ilişkiye dayalıdır; daha ~azla kavramı gibi <Arıcı ve 

digerleri, 1988, s. 158) 

Çocuk önce belli bir kelimeyi nesne adı olarak 

kullanmayı ögrenmektedir. 

özelligini 

özelligini 

içermektedir. 

tanımlayan 

Bu söz konusu nesnenin yanlız bir 

lleride aynı nesnenin ~arklı 

bir kelime ögrendigi zaman, 
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nesnelerin sadece 

Nesnelerin ortak 

tek özelligi 

özelligini 

olmadıgını 

bulmakta 

kavramları oluşturmaktadır. Kelimelerin pek 

nesnelerin isimlerinden çok kavramların 

oluşmaktadır. 

anlamaktadır. 

böylece yeni 

çogu belirli 

isimlerinden 

Daha öncede tanımlandıgı gibi; kavram ögrenme, 

ayırdetmeyi ögrenmenin bir türüdür. Bu ögrenmede kişiler, 

kavram ismini uygun özellige sahip nesnelerin hepsi için 

kullanmayı ögrenmektedirler. Nesnelerin yanlız bir tek 

özelligi ile ilgli kavramlar basit kavramlardır. 

Basit kavrarnlara örnek olarak meyve, ev, sarı , mavi 

v.b. verilebilir. Burada tek bir özellik soyutlanmıştır. Bu 

özellik kavramın en uygun özelligidir ve onun digerlerinden 

ayırdedilmesini saglamaktadır. "Tüm kavram ögrenmeler 

ayırdetmeyi ögrenme ile başlar. Belirli bir özelligi 

ayırdetme yetenegi aynı özellige sahip diger nesnelere de 

genellendiginde, kavram 

digerleri, 1988, s. 162). 

ögrenilmiş olur " <Arı cı ve 

Kavram ögrenme süresi içinde ayırdetmeyi ögrenme ve 

genelierne birarada yürümektedir. 

Cocugun, nesnelerin Tarklı özelliklerini ayırdetmeyi 

ögrenmesi ne kadar hızlı 

çabuk ilerlemektedir. 

olursa kavram kazanması o kadar 

Ancak aynı zamanda ayırdetmeyi 

genellemesi ve nesne grupları oluşturması gerekmektedir. 
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Cocugun belirli bir kavramı ne kadar çabuk kazanacagı, 

sahip oldugu adiandırma davranımlarına baglıdır. SınıTları 

adlandırmak için uygun kelimelere sahip degilse, bunlara 

davranımlarda bulunabilme araçlarından yoksun kalır. Uygun 

kelimelere sahipse , her 

iliştirebilir. Böylece, 

bir sınıTa bir kelime anlamı 

kavram kazanmada ayırdetme ve 

soyutlama, sınıTları adiandırma ile birlikte yürür <Arıcı 

ve digerleri, 1988, s. 162). 

Kişilerin kullandıgı 

edildiginde, kırmızı, mavi, 

pembe, lacivart gibi bir 

mor, yeşil gibi ara 

renk kavramıarına dikkat 

sarı gibi ana renklerin dışında 

rengin tonlarının ya da turuncu, 

renklerin de kullanıldıgı 

görülmektedir. Ancak UTak bir 

renklerin adları ögretilir. Cocuk 

çocuga genellikle, ana 

için kırmızı başlangıçta 



gömleginin ya da topunun bir özelliginin adıdır. Fakat 

zamanla kırmızıyı; benzer bir grup renk için kullanmaya 

başlar. Kırmızıyı kavram olarak kullanır hale gelir. 

örnegin, turuncu mor, eTlatun renkleri için de kırmızı 

kavramını kullanır. Kırmazının diger ana renklerle 

oluşturdugu ara renklerin adını ögreninceye kadar ana 

renklerin isimlerini kullanmaya devam eder. Daha ileriki 

yaşlarda kırmızının ana renklerden birisi oldugunu, 

tonlarının, ara renklerinin bulundugunu ögrenir. Ara 

renklerin isimlerini ögrenir. B~ylece soyutlama yapması 

kolaylaşır. 

Somut kavramlar dogrudan gözlenerek 

örnegin, iki - üç yaşındaki çocuklar 

gözleyerek ögrenmektedir. Kuyrugu ve 

ayaklı hayvan bu yaştaki çocuklar 

ögrenilmektedir. 

köpek kavramını 

nitelenmektedir. 

tüyleri olan 

için köpek 

dört 

olarak 

Soyut olan yada gözle görülemeyen kavramlar tanımlar 

yoluyla ögrenilmektedir. 

Kavramlar diger bilgi biçimlerinden ayrılmaktadır. 

örnegin tanımlar ve kelimeler ·gibi. 

Kavram ögrenme , çocugun içinde bulundugu aile 

o rtamında başlamaktadır. Daha sonra çevre ortamında 

genişlemesi ile tüm yaşam boyunca devam etmektedir. 

2. Cocugun gelişimine paralel olarak hangi kavramları 

edindigi 

Cocukta, on-onikinci haTtalarda hatırıamanın başladıgı 

kabul edilmektedir. 

Bu gelişme düzeyinde çocuk kavramların örenklerin 

<özelliklerini) karşılaştıgı obje ve olaylardan 

bütünleştirerek algılamaya-kavramları oluşturmaya başlar 

örnegin oyun sırasında çocuk önce çıngıragın, top ve 

benzeri oyuncakların, sonra elmanın ve portakalın-Tarklı 

boyda, Tarklı renkte, Tarklı durumlarda- gördügü objelerin 

yuvarlaklıgını zihinde bütünleştirerek algılar. Bu arada 

uygun olmayanları da ayırt eder. Yuvarlaklıgın daha önce 

görmedigi bir örnegi ile karşılaşınca onu tanır <Ulgen, 

1 988 ' s . 1 2 ) o 
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Cocugun edindigi yuvarlak kavram dışında bir kavramla 

karşılaştıgında genelleme yaparak onunlada oynamak istemesi 

kavramsal davranış olarak nitelenebilmektedir. Bu durumda 

çocuk oluşturdugu yuvarlak kavramını, yeni karşılaştıgı 

oyuncak için bir ölçüt olarak kullanmaktadır. 

+' - + + + 

0000060 
1 1 , 1 1 

ELMA 

Gülten Ulgen, Kavram Geliştirme <Ankara, 1988) s. 20. 

Cocuk topuyla aynarken onun yuvarlak bir nesne 

oldugunun ~arkına varır. Elma, portakal, ceviz v.b. yerken, 

bu tür yiyeceklerin de yuvarlaklıgını ~arkeder. Fakat oyun 

oynadıgı topu ile yedigi ceviz, elma ~arklı büyüklüktedir. 

Bu durumda kendisine göre bir yuvarlak ölçütü 

geliştirmektedir. 

Yukarıda A şe kli ile i~ade edilen yuvarlaklık kavramıdır . C 

şekli ile karşılaştıgında onu digerlerinden ayırmaktadır. 

Eline verilen B ve C şeklini de yuvarlamak isteyebilir ya 

da onu digerlerinden ayırabilir. 

Cocuklar oluşturdukları kavramla ilgili, çevrelerinde-

ki insanların kullandıkları sözcükleri birleştirirler. 

Böylece kavramları 

tururlar. Ancak, 

genelde türnevarım yöntemiyle oluş

küçük çocukla r a soruldugunda bu 

kavramların tanımlanması açıklanmasını yapamazlar <Ulgen, 

ı 988' s . 20) . 

Kavram oluşturma konusunu, davranışçı psikologlar, 

bireyin yeni denenceler kurarak dogruyu bulma çabaları 

olarak açıklamaktadırlar. Birey ' yeni bir obje ile 

karşılaştıgında bunu benzerleri ile gruplayabilmek için 

yeni denenceler kurmaktadır. Denence kurma dogruyu bulun

caya kadar devam etmektedir. 
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Bilişsel yaklaşımı benimseyen psikologla~, kav~am 

oluştu~mayı bi~eyin bi~ anlamı ötekile~e baglanması 

şeklinde açıklamaktadı~la~. Bi~ey he~hangi bi~ nesne ile 

di ge~ ka~şılaştıgı zaman, nesnenin algısı beyindeki 

algıla~ı ha~ekete geçi~mektedi~. Böylece zihindeki k av~am

la~ın anlamla~ı yeniden dege~lendi~ilmekte ve kav~am ilgili 

sınıfa dahil edilmektedi~. 

4 ve 5 yaşla~ındaki çocukla~, çeşitli kagıttan 

kesilmiş biçimle~-dai~ele~, ka~eıe~ ve üçgenle~ gibi basit 

geomet~ik gö~ünüşle~ ve~ildiginde, onla~ı biçim temelinde 

öbekle~de toplayabili~le~. Cocukla~ın en küçükle~i ise 

figü~atif dedigim öbekle~ yapacakla~dı~; bütün dai~ele~le 

bi~ küçük tasa~ıma gidecekle~, ka~eıe~le bi~ başkasına ve 

bu tasa~ımla~ da sınıflandı~manın çok önemli bi~ pa~çası 

olacaktı~. Tasa~ım degiştiginde sınıflandı~manın degişti

gini düşünecekle~di~. 

Bi~az daha büyük yaştaki 

atıayacak ve 

yapabilecekle~di~. 

aynı 

Fakat 

çocukla~ 

biçimle~den· 

çocuk bütün 

bu figü~atif yönü 

küçük öbekle~ 

bu sınıflandı~ma 

işlemini yapmasına ka~şın, sınıfın kapsamını ilgilendi~en 

ilişkiyi anlayamaz <Piaget, 1984, s. 25). 

Dö~t ve beş yaş g~ubundaki çocukla~ üze~inde Piaget 

ta~afından yapılmış bi~ incelemede; bütün ö~dekle~in kuş 

olduguna çocukl a~ inanmaktadı~la~. Ay~ıca bütün kuşla~ın da 

ö~dek olmadıgını kabul etmektedi~le~. Ancak o~manda yaşayan 

hayvanla~ a~asında kuşun mu yoksa ö~degin mi daha fazla 

oldugu so~uldugunda çocuk bilmedigini beli~tmektedi~. Cocuk 

ö~degin kuşla~ sınıfına dahil oldugunu, kuşla~ın dige~ kuş 

tü~le~inin de katıldıgı bi~ sınıf oldugunu kabul etmekte

di~. Ancak kuşla~ın, hayvanla~ aleminde bi~ sınıf oldugunu 

bilmemektedi~le~. 

Cocukla~ yedi yaşına geldigi zaman daha büyük ve daha 

küçük ilişkisini o~taya koyabilmektedi~le~. 

!şlem-öncesi çagdaki çocukla~. Binet'in göste~digi 

gibi, öklidyen biçimle~ a ~asında ay~ım yapabili~le~; 

dai~ele~i dikdörtgenle~den, üçgenlerden v.b. ayı~abilirle~. 

Onun düzgülerine (normlarına) göre, 

yapabili~le~. Fakat, biz bu yaştan 

bunu 4 yaş civarında 

önce ne yaptıklarına 
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bakalım. Onlara bir daire gösterip bunu kopya etmelerini 

istedigimizde az-çok yuvarlak, kapalı bir biçimde 

çizeceklerdir. Bir kare gösterip kopya etmelerini istersek 

yine az-çok yuvarlak bir kapalı biçim çizeceklerdir. Bu kez 

onlara bir üçgen göstersek, yine hemen hemen aynı şeyi 

çizerler. Bu biçimlerle ilgili çözümleri gerçekten 

ayırdedilemez. Ama öte yandan, eger onlardan bir çarpı 

çizmelerini, bir çarpıyı kopya etmelerini istersek, kapalı 

biçimleri çizerken izlediklerinden çok daha ayrı bir yol 

izleyeceklerdir. !ki çizginin hemen hemen kesiştigi ya da 

birbirine degdigi açık bir biçim çizeceklerdir. öyleyse bu 

çizimlerden, çocukların genelde, degişik öklidyen 

biçimlerle ulaşılan öklidyen ayrımları degil, ve/Takat 

yerlemsel ayrımları edindiklerini görebiliriz. Kapalı 

biçimler kapalı açık biçimler açık olarak çizilmiştir 

( P i aget, 1 984, s. 29 > • 

Cocuklar daire, çember, 

ayrımın Tarkındadırlar. 

kalmaktadır. Cocuk eline 

üçgen gibi 

Ancak bu 

aldıgı 

biçimler arasındaki 

algısal düzeyde 

çeşitli şekilleri 

tanıtırken biçimler 

gitmemektedir. 

arasındaki Tarklar ı ayırma yoluna 

Cocuklar, bazen dik çizgili biçimleri yuvarlak çizgili 

biçimlerden ayırabilmektedirler. Ancak bunu yapabilmek için 

biçimlerin yerlemsel ilişkilerinden yararlanmaktadırlar. 

Biçimlerin düz çizgili ya da yuvarlak çizgili oluşları, 

birbirlerinden ayrılmaları için etken olmaktadır. Bunun 

yanısıra düz çizgili ya da yuvarlak şekillerin yerlemsel 

ilişkileri birbirinden ayırt edilmeleri için çocuklarca 

kullanılmaktadır. Cocuklar daha sıklıkla, karar verirken 

biçimlerin yerlemsel özelliklerine baglı kalmaktadırlar. 

!ncelenmekte ola somut işlemler düzeyinde, yani 6-7 

yaştan 11-12 yaşa kadar iki tür tersinirlik vardır: yadsıma 

ve karşılıklı tersinme. Fakat bunlar hiçbir zaman tek bir 

dizgede birleştirilemezler ve böylece de aynı dizge içinde 

bir tür tersinirlikten başka bir türe geçmek olanaksızdır. 

11-12 yaş civarında ortaya çıkan biçimsel işlemler 

düzeyinde, her iki tür tersinirligi de olanaklı kılan 
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önermeler mantıgını ortaya çıkaran yeni mantıksal yapılar 

kurulmaya başlar <Piaget, 1984, s. 35>. 

Cocuklar 11-12 yaşlarından önce iki degişik tür 

hareket arasındaki ilişkiyi kullanmayı gerektirecek türden 

problemleri çözememektedirler. 

Cocugun gelişim düzeyi ile kavram ögrenme yakından 

ilişkilidir. Cocuk belli yaşlarda belli gelişim 

düzeylerinde bulundugundan, bazı kavramları kolaylıkla 

ögrenebilirken, bazı 

mektedir. 

kavramları ögrenmede güçlük çekebil-

Daha önce 

nesneleri bel 1 i 

de belirtildigi gibi kavram ögrenme; 

özelliklerine göre, belirli gruplara 

ayırabilme yetenegidir. Cocuk her yaşta, nesneleri her 

gruplamaya sokamaz. ~zellikle hız ve zaman kavramı en son 

gelişmektedir. Cocugun yaşı ilerledikçe bilgi düzeyi 

geliştikçe daha karmaşık özellikleri gruplayabilme yetenegi 

gelişmektedir. 

Piaget bu alanda çalışmış ve çocukların gelişim 

düzeylerine göre gruplama yeteneklerini açıklamıştır. 

Yukarıda çeşitli örneklerle açıklanmaya çalışılan geliiim 

düzeyi ve edinilebilinen kavramlar aşagıda tablo halinde 

verilmiştir. 
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Tablo 1: Gelişim düzeyi ve edinebilinen kav~amla~: 

Somut işlem düzeyinde g~uplama: 

I. Algısal g~uplama: Cocuk tek bi~ objeyi gö~ü~. Tamamı 

ile algısaldı~, zihinsel bi~ işlem yapmaz. 

9 

II. Zihinsel g~uplama: Sını~lamanın gelişmesinin ikinci 

basamağında çocuk soyutlamaya başla~. Objele~in bazı 

sı~atla~a gö~e g~uplanabileceğini anla~. 

III. Coklu g~uplama: Objele~i sını~lama yolla~ının bi~den 

~azla olduğunu anla~, ~enkle~ ve şekille~i ~a~klılık

la~ına gö~e g~upla~. 

IV. Fa~klılıkla~ı anlaya~ak g~uplama: Cocuk objele~in 

~a~klı özellikle~i oldugunu yavaş yavaş zihinsel 

ola~ak anlayabili~. 

V. Kendi içinde sını~lama: Yuka~ıda göste~ilen sını~lama 

ile ilgili dav~anışla~ dö~düncü yaşın sonla~ına kada~ 

gö~ülebili~. Beş-altı yaşla~ında çocuk ge~çek 

sını~lamayı anla~. G~upla~ı bi~bi~le~iyle kıyaslamaya 

başla~. 

VI. <Hiye~a~şik) A~dışık g~uplama: Yedi -sekiz yaşla~ında 

çocukla~ın pek çogu ana g~up ve alt g~upla~ın 

~a~kındadı~. Alt g~upla~ı büyük katego~ile~e ayı~ı~. 

VII. Ay~ıntılı a~dışık g~uplama:Dokuz-on yaşla~ında kısmen 

algıla~ını dönüştü~ebili~, 

eder. 

zihinde yeniden ~o~müle 

VIII. Coklu ölçüt geliştire~ek g~uplama: Cocuklar ka~maşık 

sını~lama sistemiyle ilgili ola~akk ölçüt meydana 

getirebilir ve bu ölçüte göre g~uplama yapabili~le~. 

Soyut !şlemle~ düzeyinde gruplama: 

I. önermelere dayalı gruplama: Onbi~ yaş ve daha sonraki 

yıllarda birey mantık kuralla~ına dayalı önermele~le 

obje ve olayların özelliklerini g~uplama eğilimi 

gösterir. 

II. Cebirsel işlemlere dayalı gruplama: önermelere dayalı 

gruplamada oldugu gibi çocuk onbir-oniki yaşlarında 

ve daha son~a cebirsel işlemlere dayalı olarak 

gruplama yapabilir. 

Gülten Ulgen, Kavram Gelişti~me (Ankara, 1988) s. 34. 
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Cocuklar-ın istenilen her-hangi bir- kavr-amı 

ögr-enebilmesi için, onlar-ın yasantısında istendik 

degisiklikler- olustur-mak ger-ekmektedir-. Cocugun hangi 

gelisim düzeyinde hangi kavr-amı ögr-enebildigini de bilmek 

ger-eklidir-. ör-negin 3 yasındaki bir- çocuga hızla ilgili bir

kavr-amı ögr-etmek oldukça zor- olabilmektedir-. 

Kavr-am ögr-enmeyi et k ileyen baslıca iki etken 

bulunmaktadır-. Bunlar- kavr-amın yapısının niteligi ve 

kavr-amın sunulma biçimidir-. Bu iki etken pek çok özelligi 

kapsamaktadır-. Söz konusu özellikler-e dikkat edilmedigi 

taktir-de kavr-am ögr-enme ya hiç ger-çekleşmemektedir- ya da 

hede~lenenden ~ar-klı ögr-enmeler- olmaktadır-. 

3. Kavr-amlar-ın yapısına iliskin özellikler-

Kavr-amın kur-allar-ının yapısı: Kavr-amın olusabilmesi 

için, nesneler-in bazı özellikler-iningr-uplanar-ak ar-alar-ın

daki iliskiler-in kur-ulması ger-ekmektedir-. Nesnenin nitelik

ler-i ar-asındaki ilişkiyi belir-leyen kur-allar-ın oluştur-ulma

sı kavr-am tanımında yer- almaktadır-. 

Bu kur-allar-, çok sayıda aynı niteligin bir- ar-ada bu

lunmasını içer-ebilecegi gibi bir-bir-inden ~ar-klı nitelikle

r-in bir- ar-ada bulunmasını da kapsayabilir-. ör-negin 1,2,3 ..• 

gibi elemanlar- sayı kavr-amının üyeler-idir-. Cok sayıda 

kavr-amı içer-en sayı kavr-amı için kur-al yalın ve objek

ti~tir-. Buna kar-sılık büyüklük kavr-amı sayı kavr-amından 

daha kar-masıktır- <özyür-ek, 1983, s. 350) 

Kavr-amın !liskili ve !liskisiz Nitelikler-i: 

"Kavr-amın iliskili nitelikler-i onun benzer-

ör-nekler-inin olustur-ulmasına yar-dımcı olur- ve onu tanımlar-" 

<özyür-ek, 1983, s. 350). Kavr-amın ilişkisiz nitelikler-i ise 

kavr-amı tanımlamaz. Her- kavr-amın yapısında bazı iliskisiz 

nitelikler- de bulunmaktadır-. ör-negin kır-mızı elma 

kavr-amında elmanın r-engi, biçimi iliskili nitelikler-idir-. 

Elmanın hangi bahçede yetistigi, iliskisiz niteliktir-. 

Kavr-amın ögr-etilmesi 

nitelikler-inin ortaya 

iliskisiz nitelikler-in 

sır-asında iliskili ve iliskisiz 

özellikle konması ger-eklidir-. 

somut ör-nekler-le açıklanması 



ı ı 

ge~eklidi~. Somut 

ge~çegi olabili~. 

du~umla~da model 

ö~nekle~ tanımlanması ge~eken niteligin 

Ancak ge~çek ö~negin temin edilemedigi 

ve numunele~den ya da Totog~a~, ~esi m, 

g~aTikle~ gibi 

tadı~. 

ya~dımcı de~s a~açla~ından ya~a~lanılmak-

4- Kav~am Öğ~etimi 

Kav~am ög~etili~ken, anlatılacak içe~iğin bi~den Tazla 

yoıruma olanak tanımayacak şekilde düzenlenmesi geırekmekte-

di ır. Ege ır içeı--ik bi~den Tazla yoıruma olanak tanı~sa, 

ögırencile~den biır kısmı için amaçlanan ög~enme ge~çekleş-

meyebiliır. ögırencile~ 

kalabili~leır. 

ilgileırini çeken bi~ noktada takılıp 

Kav~amın ögıretilmesi sıırasında tek bi~ ö~nek ya da 

model ögırenme üze~inde olumsuz etki gösteırebilmektediır. 

Bunedenle bi~den ~azla degişik özellikleı--i olan öırnek 

seçiliır. öırnekleır, kavıramı temsil edecek nitelikte, olumlu 

ve olumsuz öırnekleıri, ilişkili ve ilişkisiz ni telikleı--i 

içe~ecek sekilde seçilmesi ge~ekmektedi~. 

Tablo 2: Kav~am ög~etme sı~asında ö~nekle~in düzenlenmesi 

Bi~inci düzey: Olumlu ö~nek sunuımalı ve gö~me alanından 

kaldı~ılmalıdı~. 

!kinci düzey: Seçme, sınıTlama ve ku~al oluştu~mayı saçıla

yıcı öneırmele~e dayalı olaırak so~ulaır so~ul
/ 

malı dı~. 

Uçüncü düzey: Olumlu ve olumsuz ö~nekle~ sunulaırak dogırunun 

hangisi oldugu so~ulmalıdı~. Ancak bu düzeyde 

kullanılan ö~nekleırin gö~ünümü kesinlikten 

çok olasılıklı bi~ yönde ku~alla~ın iş gö~üşü 

ile kav~amla~a baglı olmalıdı~. 

Gülten Ulgen, Kav~am Gelişti~me <Anka~a, ı988) s. 36. 

Kav~am ög~etme konusunda pek çok çalısma 

bulunmaktadı~. Yuka~ıda şematik ola~ak ve~ilen uya~ıcıla~ın 

düzenlenmesi Hulse'ye aitti~. Konuyla ilgili ola~ak 

çalısmala~ yapan Tennyson, Klausmie~e, Ausubel ve Engelmann 
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da bazı teknikle~ gelişti~mişti~. 

ög~enme teknigi ile de kav~am 

Ay~ıca ög~enci, p~og~amlı 

ög~enme bece~isi geliş-

ti~ebilmektedi~. P~og~amlı ög~enme yönteminde, bilgisaya~

la~dan ya da p~og~amlı ög~enme mate~yalle~inden ya~a~la

nılmaktadı~. 

Tennyson'un kav~am ög~etme modeline gö~e, kav~am 

ög~enmede 1- ög~enilecek kav~amın ilk önce analiz edilmesi, 

2- bi~ tanım hazı~lanması, 3- En iyi ö~negin (kav~amın tüm 

özellikle~ini içe~en ö~nek) seçilmesi, 4- Akılcı ö~nekle~ 

dizisinin gelişti~ilmesi ve 5- akılcı açıklayıcı ö~nekle~i 

izleyen değerlendi~ici akılcı ö~nekle~in ardışıklıkk içinde 

sunulması görüşündedi~. Bu ilkele~e dayalı olarak, bi~ 

kav~amla ilgili ö~nekler - uyarıcıla~ aşağıdaki a~dışıklık 

içinde ög~enciye sunulabilir. 

I. En iyi ö~nek: Bi~ veya iki tane Öğrenciye sunulur 

(örneğin altı kena~lı bir köşegen) 

II. İşlemsel kuralı açıklama: Kritik özellikle~i ve iş-

lemsel ku~alı beli~leyici açıklama yapılı~. (örneğin, 

bir düzleme köşegen denmesi için gerekli ku~allar) 

III. En iyi ö~nek koşulunu açıklayıcı örnek sunulur. Bu 

ö~nek, sını~lamayı 

a~asında sistematik 

ve kavramın tanımlayıcıları 

dağılımı açıklamalı (Örneğin 8 

kenarlı bir köşegen). öğrenci bu inceleme sırasındaki 

algılarını bi~inci düzeyde en iyi örnekte edindigi 

algılarıyla ka~şılaştı~ır. 

IV. !şlemsel ku~al koşulu ile ilgili açıklayıcı ö~nek; 

ikinci düzeyde 

dog~uluğunu kont~ol 

sunulur (ö~negin, 

incelenir) 

öğ~encinin edindigi algıla~ın 

edici açıklamalı ö~nek ögrenciye 

bi~ ka~enin kena~la~ı ve açıla~ı 

V. Uçüncü düzeyde öğ~enilenle~i dege~lendi~ici örnek, 

ögrenciye sunulur kav~amın olumsuz bir ö~negi 

(ö~negin, 

olmayan 4 

dogru bir 

kenarları ve açıları ve açıla~ı eşit 

kenarlı bir düzlem) ve kurallar açısından 

örnek olup-olmadıgı sorulur. Bu durum 

ögrencinin ayırtetme ve genelleme yapmasına yardımcı 

olur. 
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VI. Dördüncü düzeyde ögrenilenleri degerlendirici 

kavramın tüm özelliklerini içeren Tarklı bir 

örnek, 

örnek 

(örnegin beşgen) ögrenciye 

kuralları açıklamaları istenir 

Bu işlemler sırasında birinci 

sunulur 

<Ulgen, 

ve işlemsel 

ı 988' s. 42) . 

düzeyde en iyi örnege 

dikkat çekilerek ögrencinin kavramın orjinalini oluşturması 

ve bellekte kodlanması saglanır. Daha sonra, iki, üç ve 

dördüncü düzeyde sunulan açıklayıcı örneklerde, ögrenci 

kritik özelliklerini belirler ve gruplayarak kodlar 

kavramın boyutlarını degerlendirir. Beş ve altıncı düzeyde 

gruplamada ögrenci beceri kazanır. 

"Kavram ögrenme süresi nde dö nütl er (ara değer 1 endi r

meler) ögrenciyi yönlendirme ve Öğrencinin anlamları 

paylasması açısından yararlıdır (ülgen, 1988, s. 43). 

öğretmen kavram ögretme ile ilgili egitim programını 

hazırlarken ilgili hedeT davranışları da saptamaktadır. 

Kavramla ilgili ögrenme durumlarının gerçekleştirilmesi 

ögretmenin yapacağı programda belirlenmiştir. öğretmen, 

kavram ögrenme tamamlandıktan sonra öğrenme ürünlerini 

değerlendirme yoluna gidecektir. Değerlendirme adı verilen 

bu bölümde, programın başında saptanan hedeT davranışları 

ne derece ulaşıldıgı ölçülmektedir. 

Ayrıca, bir kavram ögrenildikten sonra gözlenebilen 

davranış degişiklikleri vardır. 

Birey kavramla ilgili edindiklerini dille 

bütünleştirerek sözle veya yazıyla gözlenebilecek şekilde 

iTade edebilir. Ya da geliştirdigi kavramın başka bir alana 

transTerini yapar ... TransTer konusunda bir örnek verilecek 

olursa ... öğrenme kavramını kazanan bireyin, bu kavramı 

henüz ögrenmeyen bireye kıyasla daha az enerji ve zaman 

harcayarak egitim kavramını oluşturabildigi gözlenebilir 

<Ulgen, 1988, s. 43). 

Herhangi bir kavramı ögrenen ögrencide gözlenen 

davranış degişiklikleri, kavramın ne kadar ögrenildigini de 

ortaya koymaktadır. Kavramın ögretilmesi için yapılacak 

egitim sonucunda, uygulanacak sontest ögretmene; işin 
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başlangıcında hede~ledigi amaçla~a ne o~anda ulaşılabildigi 

konusunda bilgi ve~ebilecekti~. 

5- ög~enme Du~umla~ı ve Kullanılan Ge~eçle~ 

ög~etmen, belli bi~ konuda saptanmış 

dav~anışla~a ulaşmak için bazı egitim o~tamla~ı 

hede~

seçe~ek 

uygulamaya koymaktadı~. Hede~-dav~anışların ög~encilere 

kazandırılabilmesi icin uygun bir çev~e oluşturulması, 

ögrencilerle iletişimin ku~ulabilmesi uygun a~aç-gereç ve 

yöntemle~in seçilebilmesi gerekmektedir. 

ög~etilecek konuya uygun a~aç-ge~eç ve egitim 

ortamının kolaylıkla seçilebilmesi için Yaşantı Konisinden 

yararlanı lmaktadır. 

Yaşantı Konisi oluşturulu~ken kav~amların oluşumu il~ 

yaşantılar a~asındaki ilişkile~den yararlanılmıştı~. 

Böylece , tabanında somut, yuka~ıya dogru gidildikçe 

soyutlaşan, entepede de tamamen soyut yaşantıları kapsayan 

koni şeklinde bir model meydana gelmişti~ .•. Bu modelde 

Dale, somuttan soyuta dogru üstüste diziimiş oldugunu 

tasavvu~ ettigi yaşantıların hangi ögretim araç, yöntem ve 

teknikleriyle kazandırılabilecegini de belirlemiştir 

<Ci lenti, 1984, s. 57). 

ögretmen egitim ortamlarını ve gerekli araç-gereci 

hazır(arken Yaşantı Konisi'nden yararlanmaktadır. Bu 

koninin tabanında yaparak yaşayarak ög~enilen ögrenme 

du~umları yer almaktadı~. Yapa~ak yaşayarak ögrenme, 

ögrencinin kendisi tara~ından, deneme yanılma yöntemini 

kullanarak oluşturulan ögrenme du~umlarıdı~. En ~azla 

kalıcı izli ög~enmeyi, yapa~ak yaşayarak ögrenme 

ortamlarında kazanılan egitim yaşantıları saglamaktadı~. 

Belli hede~-dav~anışlara eriştirrnek için kazandı~ılacak bu 

çeşit yaşantıları edini~ken ög~enci, eşya, olgu ve 

olayların bizzat kendileriyle, beş duyu organını da 

kul lana~ak etki leşimde bulunur <Ci lenti, 1988, s. 61). 

Göz le gö~ülüp el le tutulan, işi ti le n, tadı la bi le n, 

koklanabilen eşyala~ın hepsi yaparak yaşaya~ak ögrenme 

o~tamlarında yer almaktadır. Modeller ve numunele~, gerçek 
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olgu ya da olayların yaşanma ortamı saglanamadıgı 

durumlarda kullanılmaktadır. 

Egitimde her konu, yaparak yaşayarak ögrenme ortamının 

uygulanmasına olanak vermemektedir. Ayrıca maddi sorunlar, 

her olayın istenilen anda istenildigi gibi gerçekleşmemesi 

egitimde genellikle daha soyut ögrenme ortamlarının 

kullanılmasına neden olmaktadır. 

ögretmen, kış mevsiminde ögrencilerine meyve kavramına 

varirken tüm meyveleri gösteremeyebilir. Ya da kara 

hayvanlarını işlerken ögrencilerini panterin kendisini 

gösteremeyebilir. Bu durumda panterin, varsa fotografını 

gösterebilir. Eger · fotograf ta yoksa ögretmenin bir panter 

resmi çizip ögrencilerine göstermesi gerekmektedir. Cünkü 

sadece sözel semboller kullanılarak yapılan egitim 

istenilen oranda kalıcı 

olanaklar ölçüsünde en 

i z ı i olmayabilmektedir. 

kalıcı i z ı i yaşantıyı 

ögretmen 

saglamak 

durumundadır. Daha önce de belirtildigi gibi en iyi ögrenme 

yaparak yaşayarak ögrenmedir. 

Hareketsiz görüntüleri gözleyerek ögrenme durumları, 

yanlız göz organının kullanıldıgı ögrenme durumlarıdır. Bu 

tür egitim yaşantıları hareketsiz resimlerle edinilen 

yaşantılar, iletilen sesleri dinleyerek edinilen 

yaşantılar, soyut görsel sembolleri gözleyerek edinilen 

yaşantılar, sözel sembolleri izleyerek edinilen yaşantılar 

şeklinde kendi içinde sınıflanabilmektedir. Bu sınıflamada 

dikkate alınan nokta egitim yaşantılarının daha somut 

olandan daha soyut olana dogru sınıflan~asıdır. 

Hareketsiz resimlerle edinilen yaşantılar: Bunlar, 

fotograflar, gerçege uygun olarak yapılmış resimler, 

slaytlar, film şeritleri ve tepegöz saydamları yardımıyla 

edinilen oldukça soyut yaşantılardır <Cilenti, 1984, s. 

57). Bu grupta yer alan araçlarda kullanılan sembollerin 

ögrenci tarafından ögrenilmesi gerekmektedir. Araçlar, 

yanlızca tek duyu organını etkilemektedir. Ders aracı 

olarak egitimin daha verimli olabilmesi için araçlarda yer 

alan sembollerin daha önceden ögrenciye ögretilmesi 

gerekmektedir. 
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Resimle~, o anda sını~ o~tamına geti~ilemeyen cisim, 

olgu ve olayla~ın incelenmesinde ya~dımcıdı~ıa~. örnegin, 

ögretmenin hayvanla~ ünitesinde A~~ika'da yaşayan 

hayvanla~ın ~otog~a~larını göste~mesi, ög~encideki hayvan 

kav~amının daha somut hale geti~ilmesinde etken olmaktadı~. 

Gö~sel sembolle~in kullanıldıgı egitim o~tamı oldukça 

soyut egitim yaşantıla~ının ge~çekleşti~ildigi o~tamdı~. 

Gerçegin soyut temsilcile~i olan gö~sel sembolle~den 

bazıla~ı, 

<Cilenti, 

yine azçok ge~çege 

1984, s. 57). Bu 

benzeyen ~esim çeşitle~idi~ 

g~uba ka~ikatü~ler basit 

çizimler, resimli şeYit hikayeler girmektediY. SemalaY, 

bazı işayetle~ gerçek kroki ve planlaY, diyagYamla~, 

anlamından oldukça uzaklaşmış soyut göYsel sembolleYdir. 

Soyut görsel semboller, ögYencinin ilgisini konuya 

çekeYek ögrenmenin pekiştiYilmesinde ya~dımcı 

olmaktadıYla~. ögYetilmesi uzun zaman alacak ve soyut 

oldugu için ögrenilmesi güç konuların ögretilmesinde 

yaYdırncı olmaktadı~la~. Soyut konuları daha basit ve 

anlaşılabilir hale geti~mede etkilidi~leY. Soyut görsel 

sembollerin bu ya~a~la~ının yanı sı~a bi~takım 

sınıYlılıkla~ı da sözkonusudur. Bu sembollerin 

anlaşılabilmesi için sembollerin yapısında kullanılan 

birtakım işaretierin anlamlarının daha önceden ögrencilere 

ögretilmesi gerekmektedir. Anlamla~ı daha önceden iyi 

ögretilmedigi durumlarda yanlış anlaşılmala~a sebep 

olabilirler. 

Gra~ik ve ~otogra~ik gereçle~ yazının tek başına 

aniaşılmaya yeterli olmadıgı durumlarda kullanılmaktadır. 

Bu gereçler konuya ~orm, Yenk, hareket ve degişik boyutlar 

katmaktadır. Artistik özellige sahip olan bu oYtamlar, 

yaratıcı ve sezgisel gelişmeyi saglayan etken ögrenme 

yaşantıları kazandırmaktadı~la~ <Alkan, 1979, s. 217). 

Egitim o~tamla~ı her türlü egitsel etkinliklerin 

yapıldıgı, ögrenmenin meydana geldigi bi~ ortamdı~. ögrenme 

sı~asında ög~enmeye ya~ dı mc ı 

tanıtılması, pekişti~ilmesi, 

g~a~ik ve ~otogra~ik ge~eçle~ 

araç olarak; kav~amın 

dege~lendirilmesinde bazı 

göste~ilmektedi~. Ancak bu 

ge~eçle~de yeralan nokta, çizgi, ~enk gibi ögeler ögrenciyi 
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psikolojik açıdan olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedi~. 

Bu neden ög~etmenin kullandıgı g~aTik ge~eçle~ ög~enmeyi 

olumsuz yönde etkileyebilmektedi~. 

ög~encinin içinde yaşadıgı çev~e onun tüm 

davranışlarını etkilemektedir. Egitim ortamının sıcaklıgı, 

düzen veya düzensizliği, ögretmenin ög~enciye yaklaşımı 

v.b. pek çok faktör ögrenciyi etkilemektedir. Egit 

bilimcile~e göre ögrenme Tiziksel, sosyal 

yönlerden uygun ve hoş bir çev~ede oluşabilir 

s. 102). 

ve psikolojik 

<Alkan, 1987, 

ög~etmen bu çevrenin ög~enme için en uygun bir biçimde 

düzenlenmesini ge~çekleştirmektedir. ·ögretilecek kavramın 

niteligine göre eğitim ortamları seçilerek 

düzenlenmektedir. 

Bugün eğitimde bu maksat la ögretme-ögrenme 

süreçlerindende yararlanılan çok zengin ve çeşitli o~tamla~ 

mevcuttu~. Bu ortamlar: 1> sagladıkla~ı yaşantıla~ın 

etkinlik de~ecele~i, 2) duyu organlarının etkileme biçimi, 

3) ög~etme-ögrenme sü~eçlerindeki işlevle~i, 4) yapı 

nitelikle~i, 5> kullanma sürele~i, 6) s~gladıkları yaşantı 

biçimleri ve 7) iletişim etkileşim biçimi yönlerinden olmak 

üze~e Ta~klı şekillerde sınıTlandırılmakta ve inceleme 

konusu yapılmaktadırlar <Alkan, 1987, s. 102). 

ögrenme-ög~etme ortamla~ı seçiminde esas olan, mümkün 

oldugu kadar ge~çek ya da gerçeğe yakın yaşantılar 

saglayacak ortamları gerçekleşti~mektir. Yani o~tam 

seçiminde gerçekçilik düşüncesi egemendir. En iyi ögrenme 

ge~çege en yakın ortamla~la saglanabilmektedir. Sözkonusu 

o~tamlardan yararlanırken 

kullanabilmektedir. 

ög~etmen anlatım yöntemi ni 

Ancak ortamların özelligi ve ögretmenin kullanacagı 

yöntemlerin dikkate alınması gerekmektedir. Sadece gereege 

en yakın egitim ortamında en iyi ögrenmenin gerçekleşecegi 

olgusu bazı durumlarda dog~u olmayabilmektedir. 

Bunun anlamı bazı du~umla~da basit bi~ çizimsel 

~esmin, sonucu itiba~ıyla gerçek objeye veya bir alan 

gezisine tercih edilebilecegi şeklindedi~. Böyle bir gö~ev 

ku~amında esas alınan sayıltılar realitenin gerçeginden 
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~azla talep edici olabilecegi ve uygun ortamın seçiminde en 

iyi ölçütün görevin kendisinin olabilecegi 

<Alan, 1987, s. 104). 

şeklindedir 

Hareketsiz görüntüleri gözleyerek ögrenme durumlarında 

kullanılan araç ve gereçler ~otogra~lar ve resimlerdir. 

Resimler, egitim aracı olarak, ekonomik olmaları 

nedeniyle degerli materyallerdir. 

Devamlı inceleme ve gözleme oldugu kadar 

analize de yer verirler. Somut ve gerçekçi 

saglarlar. Tekrar tekrar kullanılabilirler. 

ayrıntılı 

bir deney 

Ucuz ve 

kullanılması kolaydır ... resimler düşünce haberleşmesinde 

en ekonomik haberleşme· araçlarından biridir. Zamandan ve 

emekten ekonomi saglar. Resimler izlenimleri kuvvetlendirir 

ve canlı -fikirler ortaya atarlar <Okan, 1983, s. 82). 

Hareketsiz resimler kendi aralarında düz resimler 

çizgi resimler 

Cizgi resimler, 

Genellikle açık 

ve şimşek kartlar olarak ayrılmaktadır. 

basit çizgilerle yapılmış resimlerdir. 

ve yalın bir anlatım tarzı kullanıl-

maktadır. Karikatürden ayrılmaktadır. Günkü, mizah özelligi 

yoktur. 

"Bir 

olayları 

s. 83) • 

-fikri anlatmak için kullanılan şimşek kartları 

sıra ile gösteren resimlerden oluşur <Okan, 1983, 

Simşek kartlar genellikle renkli ve basit 

resimlerdir. 

6- Stilize iliüstrasyon ve Fotogra~ik iliüstrasyon 

Resimler oluşturulurken birbirinden ~arklı pekçok 

yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasındaki ~arklılık 

ögrenme üzerinde etkili olabilmektedir. Basit çizimler, 

kavramların dikkat çeken özell ·iklerinden yararlanılarak 

çizme yöntemidir. Kavramların belli bazı özelliklerini 

vurgulayarak resim 

tanımlanmaktadır. 

çizme 

Ancak 

yöntemi stilizasyon 

bazı özelliklerin 

olarak da 

alınması ve 

vurgulanmasında amaç ve yalınlaştırma önem taşımaktadır. 

Stilizasyon, yalınlaştırma önem taşımaktadır. Stilizasyon, 

yalınlaştırma üsluplaştırma kelimeleri ile de karşılanabil

mektedir. 
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Tabiattan alınan nesne karakterine baglı olarak amaca 

uygun biçimde yalınlaştıYılıY. Böylece eşyanın kaYakteYi 

daha yalın, daha anlarrıl ı oYtaya konmuş olur. Stilizasyona 

konu olan nesne, duyaYlı 

izlenimleYe dayanılaYak, 

biY gözlem sonunda 

benzerlerinden 

kazanılan 

ayrılan 

özelliklerini (karakteYini) bozmadan giYinti ve çıkıntıları 

çizgisel nitelige dönüştürülerek biçimleniY <Seçkinöz ve 

digeYleri, 1986, s. 31) 

Stilize yesi m hazıylanırken, nesnenin karakterini 

koyumak, ayrıntılardan kurtarıp yalınlaştıYmak amaca uygun 

hazıylamak gibi özellikler önem taşımaktadıY. Amaç, neyede, 

niçin, nası 1 soYularına yanıt olabilecek nitelikleY .i 

içermektedir. 

Stilize resimlerin yanı sıra, resimleme teknigi i 1 e 

yapılan resimler de sözkonusudur. Resimleme iliüstrasyon 

kelimesinin karşılıgı olarak kullanılmaktadır. 
/_ 
Fotogra~laYla elde edilemeyen ya da özgün olması istenen 

resimler resimleme yolu ile hazırlanıY. özgün resimlemeler, 

~~~ogra~lara oranla daha çok hayal gücüne, yayatıcılıga 

hitabedebilmektedir ~ Cocugun hayal gücüne Yahatlıkla 

ulaşabilen Yesimleme yöntemi ile 

hazıYlanmaktadır. 

daha çok masal kitaplaYı 

tilüstrasyon denemelerine az sözlü çocuk öykülerini 

çocuk tekerlemelerini ve oyunlarını konu alarak başlanır. 

Amaç öyküyü veya oyunu yesimle ayrıca dogru olarak anlatmak 

degildir. Sözlü anlatımı göYsel anlatımla yorumlamak, ona 

görsel güzellik ögelerini katmaktadır (Iş ı ngör ve 

digerleYi, 1986, s. 153). 

Tarihi e~sane ve masallar resimleme yöntemi ile 

anlatılmaktadıY. Bu ~~sane ve masallaY resimleniYken evleY, 

saraylar insanlaY gibi elemanlaYın gerçek yapıları n ın ve 

görsel özelliklerinin i .ncelenmesi gerekmektediY. Ancak yine 

de resimlernede sanatçının kişisel yoyumu, yaratma yetenegi 

öne çıkmaktadıY. / 

1 Resimleme, tanıtma amacı ı konulaYın ögretilmesi 

amacıyla hazırlanan yesimleYde kullanılmaktadıY. / 
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-
izlenimlerin bu imin altında sınıTlandırılması ile geliş-

mektedir <San, 1980, s. 181>. 

8- Stilize iliüstrasyon ve TotograTik illüstrasyonun 

ögrenme ile ilişkisi: 

Teknikteki ileriemelere paralel olarak çocuk 

resimlerneleri ve çizgi Tilmler de gelişmektedir. Her geçen 

gün biraz daha mükemmele yönelen resimler yapılabilmekte-

dir. özellikle çizgi Ti Imler günümüzde bilgisayarlar 

taraTından, cocukların daha çok ilgisini cekebilecek düzey

de hazırlanabilmektedir. 

Cocuklar, begeni ile izledikleri bu çizgi Tilmlerden 

yada kitaplardaki resimlernelerden pe çok şey ögrenmek-

tedirler. Bunun nedeni, resimlernelerden etkilenen çocugun 

olayın kahramanına benzemek istemesidir. 

Cocuklara yönelik resimli kitaplarda Tarklı resimleme 

yöntemleri görülmektedir. Bazıları dogadaki hayvanların 

gercek · görünümüne benzer yapılmakta, bazıları ise tamamen 

soyut yapılmaktadır. Soyut resimlemelerle çocuk kitaplarına 

örnek olarak Can Göknil'in kitapları verilebilir. 

Ancak ders kitaplarlarında durum oldukça TaYklıdır. 

Kitaplar icindeki resimlernelerin niteligine bakılmaksızın 

bir kaç 

ilkokul 

yıl aynı kitap okutulabilmektedir. özellikle 

birinci sınıT kitaplarındaki resimlernelerin 

cocuklar üzerindeki etkilerini belirleyen bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Oysa, cocuklar haYT yada sayı kavramını 

ögrenirken, o anda gösterilen resimlerin etkisi önem 

taşımaktadır. 

tlkokul matematik programları incelendiginde Piaget'in 

araştırma sonuclarından yararlanıldıgı 

Piaget'in çocuklar üzerinde yaptıgı 

görülmektedir. 

araştırmaların 

sonuçlarından, 4-5 yaşlarındaki çocukların zihinsel olarak 

sınıTlama yapabildigi görülmektedir. 2-6 yaş grubu cocuklar 

TaYklılıkları algılayarak grupları benzer ve benzemez 

olarak ayırabilmektedir. 5-6 yaşlarında alt gruplar meydana 

getirebilmekte ve 

1988' s. 27) • 

onlar ı birleştirebilmektedir <ülgen, 
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!lkokula başlama yaşı olarak kabul edilen 6-7 

yaşlarında cocugun içinde bulundugu zihinsel gelişim düzeyi 

dik kate alınmaktadır. Bu yaş, cocugun bir yandan zihni 

gelişimindeki geçiş dönemine, diger yandan planlı egitimin 

başlamasına rastlamaktadır. likokula gelen çocuklar, çok 

çeşitli sebeplerden dolayı zihni ve zihni olmayan Taktörler 

bakımlarından biri birlerinden Tarklıdırlar. Planlı egitim 

programları tüm ögrencileri bir başlangıç noktasından alıp 

ileriye götürmektedir <MEB, 1983). 

Yukarıda açıklanan 

programları na ilk konu 

nedenlerle 

olarak 

ilkokul 

varlıklar 

matematik 

arasındaki 

ilişkilere yer verilmiştir. Bunlar benz~rlik, Tarklılık, 

büyüklük, kücüklük, uzunluk, kısalık, azlık, cokluk, 

yükseklik, alçaklık, uzaklık, yakınlık gibi ilişkilerdir. 

Cocuklar okuma yazmayı ögrenmeden önce varlıklar 

arasındaki ilişkileri kavrayabilmektedirler. Söz konusu 

konuyla ilgili davranışlar kkazandırılırken, ögretmen tara

Tından pek çok resim gösterilmektedir. Ayrıca okul öncesi 

ve ilkokul matematik kitaplarında da büyüklük-küçüklük 

çeşitli resimler kullanılarak anlatılmaktadır. 

Ancak egitim sisteminin çeşitli kademelerinde 

kullanılan resimler, anıatılmak isteneni ögrencilere en 

kısa ve en kolay yoldan ulaştırabilmekte midir? 

ögrenmeyi kolaylaştıran resimler gereege yakın 

TotograTik illüstrasyonlar mıdır? Ya da çocuk çizgilerine 

yakın stilize illüstrasyonlar mıdır? Bu durumda ögrenme 

üzerinde etkili resimlerin stilize illüstrasyonlar mı yada 

TotograTik illüstrasyonlar mı oldugunu ortaya koyacak bir 

araştırmanın gerekli oldugu düşünülmüştür. 

Problem Cümlesi 

Uc-altı yaş grubundaki çocuklara kavramlarla ilgili 

benzerlik ve Tarklılıkların ögretilmesinde, stilize 

iliüstrasyon yöntemi ile TotograTik iliüstrasyon yönteminin 

etkililigi nedir? 
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Alt Problemler 

Yukarıda i~ade edilen problem cümlesine çözüm getirmek 

amacıyla asagıdaki alt problemlere cevap aranacaktır. 

ı- Kavramlarla ilgili benzerlikler-in ögretilmesinde stilize 

iliüstrasyon yönteminin kullanıldıgı grupla, fotogra~ik 

iliüstrasyon yönteminin kullanıldıgı grubun; 

a- Sekil özellikleri aynı olan kavramlar aras ındaki 

benzerlikleri seçme davranıslarında ~ark var mıdır? 

b- !slevsel özellikleri aynı olan kavramlar arasındaki 

benzerlikleri seçme davranıslarında ~ark var mıdır? 

2- Kavramlarla ilgili farklılıkların ögretilmesinde stilize 

iliüstrasyon yönteminin kullanıldıgı grupla, ~otogra~ik 

iliüstrasyon yönteminin kullanıldıgı grubun 

a- Sekil özellikleri ~arklı olan kavramlar arasındaki 

~arklılıkları ayırdetme davranıslarında ~ark var mıdır? 

b- !slevsel özellikleri ~arklı o l an kavramlar 

arasındaki farklılıkları ayırdetme davranıslarında fark var 

mıdır? 

Denence-ler 

ı- Uc altı yas grubundaki çocuklar, şekil özellikleri aynı 

olan kavramların ögretilmesinde ~otogra~ik iliüstrasyon 

yöntemi kullanıldıgında daha iyi ögrenirler 

2- Uc-altı yas grubundaki çocuklar, işlevsel özellikleri 

aynı olan kavramların ögretilmesinde fotografik 

iliüstrasyon yöntemi kullanıldıgında daha iyi ögrenirler 

3- Uc-altı yas grubundaki çocuklar, şekil özellikleri 

~arklı olan kavramların ögretilmesinde ~otogra~ik 

iliüstrasyon yöntemi kullanıldıgında daha iyi ögrenirler 

4- Uc-altı yas grubundaki cocuklar işlevsel özellikleri 

~arklı olan kavramların ögretilmesinde fotogra~ik 

iliüstrasyon yöntemi kullanıldıgında daha iyi ögrenirler. 

önem 

Bu arastır-ma bulguları 

ı- ögretmenleri, derste kullanacakları egitim araçları 

olan resimleri, daha çok ögrencilere yönelik ve amaca uygun 

seçme yönünde etkileyebilir. 
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2- Cocuk YesimlemeleYi üzeYine çalışanlaYı, çocuklaYa 

uygun Yesim yöntemleYini daha dikkatle seçmeleYi yönünde 

etkileyebiliY. 

3- DeYs kitabı yada çocuk kitabı yazanlaYın çocuklaYın 

kolay ögYenebilecekleYi, 

yöntemini beliYleme 

onlaYın ilgileYini çeken Yesimleme 

de dikkat etmeleYi yönünde 

etkileyebiliY. 

1- Deneysel 

SayıltılaY 

çalışma için ayyılan iki sını~ta kull anılan 

yöntemleY, ögYencileYin 

davYanışlaYı kazanmalaYını 

düzenlenmiştiY. 

aynı konuy 1 a 

saglayacak 

ilgili 

biç im de 

2- Deneysel çalışma için sını~ oytamında uygulama yapan 

ögYetmenleY, iki sını~ta da daha önce beliYlenen esaslaYa 

uygun olaYak haYeket etmişleYdiY. 

Sını Ylıl ıklaY 

özel Anadolu Anaokuluna devam eden 3 ile 6 

yaş aYası 26 çocukla sınıYlıdıY. Bu çocuklaY <13 biYinci 

gYup, 13 ikinci gYup olmak üzeye) iki gyuba ayYılmıştıY. 

2- AYaştıYma, ayaştıYmacı taYa~ından hazıYianmış "VaYlıklaY 

AYasındaki !lişkileY ünitesinin, benzeYlikleY ve 

~aYklılıklaY" konulaYı ile sınıYlıdıY. 

3- BiYinci gYuptaki ögyetim 

hazıYianmış ögYetim aYaçlaYıyla, 

stilize illüstYasyonlaYla 

ikinci gYuptaki ögyetim 

~otogYa~ik illüstYasyonlaYla 

aYaçlaYıyla sınıYlıdıY. 

TanımlaY 

VaYlıklaY aYasındaki 

hazıYianmış 

ilişkileY BiYinci gYup: 

benzeYlikleY ve ~aYklılıklaY konulaYının 

stilize illüstYasyonlaYla yapıldıgı gYup 

ögYetim 

ünitesinin, 

ögyetiminin, 

!kinci gYup: VaYlıklaY aYasındai ilişkileY ünitesinin, 

benzeY"liklet'" ve ~at'"klılıklaY konulaYının ögy-etiminin, 

~otogya~ik illüstYasyonlat'"la yapıldıgı gyup 

Sekil benzey-ligi: tki ayy-ı t'"esimde yel"" alan vat'"lıgın şekil 

yönünden benzey olması 
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Renk benzerligi: !ki ayrı resimde yer alan varlıgın renk 

yönünden benzer olması 

!şlevsel benzerlik: !ki ayrı resimde yer alan varlıgın işe 

yarayıs yönünden benzer olması 

Sekil Tarklılıgı: !ki ayrı resimde yer alan varlıgın şekil 

yönünden Tarklı olması 

Renk Tarklılıgı: !ki ayrı resimde yer alan varlıgın renk 

yönünden Tarklı olması 

!şlevsel Tarklılık: !ki ayrı resimde yer alan varlıgın işe 

yarayıs yönünden Tarklı olması 

!lgili Kaynaklar 

Black 1962'de TotograTlar ve basit çizimierin 

ögretimdeki etkililigi üzerinde çalışmıştır. FotograTların 

çok Tazla ayrıntıya sahip olması nedeniyle görsel ayırt 

etmelerin ögrenilmesinde basit çizimierin TotograTlardan 

daha etkili oldugunu bulmuştur. <Alkan 1979, s. 44) 

Suwanaract, !lkokul 5. sınıT ögrencileri üzerinde 

yaptıgı çalışmasında çizimlerle, renkli Totografları 

karşılaştırmıştır. 

Calışmanın sonucunda ögrenmede, çizimlerle, renkli 

fotografların aynı düzeyde etkili oldugunu saptamıştır. 

Waldrop 7. ve 8. sınıftan 233 ögrenci üzerinde bir 

çalışma yapmıştır. Calışmasında endüstriyel sanatların 

ögretiminde renkli fotografların, ayrıntılı çizimierin ve 

basitleştirilmiş çizimierin yerini belirlemeye çalışmıştır. 

Araştırmanın sonucunda ögretimde TotograTların elde 

edilemedigi durumlarda basitleştirilmiş çizimierin 

kullanılması ve ayrıntılı çizimlerden kaçınılması geYektigi 

beliYtilmiştir. 

Ryen ve Schwaytz 1956'da çeşitli resimierne teknikleYi 

ile oluşturulmuş aynı içerikli resimler üzerinde biY 

araştıYma yapmışlaYdıY. AraştıYmada resimierne teknigi 

olaYak gölgelendiYilmiş resimleY çizgi Yesimler ve 

kaYikatüYler kullanılmıştır. ResimieYin içerikleri a- BiY 

insan elinin döYt faYklı yesmi b- Bir pYizin degişik 

bölümlerini kapsayan 4 resim c- BiY motor subabının degişik 

bölümleYini kapsayan 4 Yesim şeklindediY. Bu konulaYdan 
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oluşan oniki ~esim, çizgi ~esim, gölgelendi~ilmiş ~esim ve 

ka~ikatU~ çizimle~ hazı~lanmış ve ög~enmedeki / etkililigi 

a~aştı~ılmıştı~. ög~enmede en iyi etkiyi saglayan çizimle~ 

ola~ak ka~ikatU~le~ seçilmişti~. Cizgi ~esimle~ , en alt 

sı~ada ye~ almıştı~ <Michael, 1962). 

TU~kiye'deki ilkokul çocuklarının kav~amsal göreliligi 

kazanmala~ını beli~lemeye yönelik bi~ çalışma yapılmıştı~. 

A~aştı~ma sonucunda 9-10 yaş grubundaki çocukla~ ve 11-12 

yaş g~upla~ından elde edilen bulgula~ Piaget ile 

ka~şılaştı~ıldıgında çocukların testle~i başarma yaşla~ı 

daha dUşilk oldugu gö~UlmUştU~. 11-12 yaş grubu aile ve 

memleket kavramını edinmiştir ancak bu çocukların henUz 

bUtUn-pa~ça ilişkile~ini kav~ayabilecek dUzeyde olmadıkla~ı 

görtilmUştUr <Bacanlı, 1984). 



BöLUM II 

YöNTEM 

A~aştı~ma Modeli 

Kavramlarla ilgili benzerlik ve ~arklılıkların 

ögretilmesinde stilize iliüstrasyon ile ~otogra~ik 

iliüstrasyon yöntemlerinin etkililigini belirlemeye çalışan 

araştırmanın; iki grup üzerinde yapılması düşünülmüştür. Bu 

gruplar arasındaki degerlendirmenin, ölçme aracı olarak 

hazırlanan testin ögretimden önce ve sonra uygulanarak 

sonuçlarının karşılaştırılması planlanmıştır. 

Grupların benzer nitelikte olmasına olabildigince özen 

gösterilmiştir. 

ögretimin gerçekleştirilebilmesi için aynı kavramları 

kapsayan 50 ~otogra~ik illüstrasyon, 50 stilize 

iliüstrasyon hazırlanmıştır. Test olarak geliştirilen 

materyal 40 soruyu kapsamaktadır. Stilize illlistrasyonlar 

ve ~otogra~ik, illüstrasyonlar için aynı kavramları 

kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

Araştı~manın iki grup üzerinde yapılması, aynı testin 

her iki grupta uygulama öncesi ve sonrası kullanılması 

nedeniyle en uygun model olarak "Eşitlenmemiş Kontrol 

Gruplu Model" den yararlanılmıştır. <Karasar, 1986, s. 107) 

Evren ve örneklem 

Araştırmanın evrenini Ankara ilinde yer alan 37 Kreş 

oluşturmaktadır. Bu kreşle~in bir kısmı devlet kurumlarına 

aittir. Bir kısmı ise özel kişilere aittir. Sayıca azınlıgı 

oluşturan bir kısım kreş te ~abrikalara aittir. 

Ankara'daki merkez kreşlerin listesi hazırlanmış ve bu 

okullar sosyo-ekonomik bakımdan üst ve orta düzeyde olmak 

üzere gruplara ayrılmıştır. Her gruptan randam yolla birer 

okul seçilmiştir. Ancak, okul yönetimlerinin uygulamaya 

olumsuz yaklaşımları okulların seçimini önemli ölçüde 

etkilemiştir. 

27 
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örneklem grubunu özel Anadolu Anaokulunda bulunan 26 

ögrenci oluşturmaktadır. Bu ögrencilerden bir tanesi 

zihinsel özürlü oldugu için uygulama kapsamına alınma

mıştır. 

Tablo III 

Birinci ve ikinci gruptaki ögrencilerin durumu 

Gruplar ögrenci Cinsiyeti 

Sayısı KI Z ERKEK 

ı. Grup ı 3 5 B 

2. Grup ı2 5 B 

Tablo IV 

Gruplardaki ögrencilerin yaşları <ı989 yılı itibarı ile> 

ögrenci Sayısı 

Gruplar 3 yaş 4 yaş 5 yaş 6 yaş 

ı. Grup ı 2 6 4 

2. Grup ı ı 7 3 

Verilerin Toplanması 

Araştırma için "Var lıkklar Arasındaki 

!lişkiler" ünitesinin 

seçilen 

iki konusu benzerlikler ve 

~arklılıklar olarak alınmıştır. 

Kreş ve Anaokullarında sabah saat B.OO ile ıı.oo 

arasında egitim yapılmaktadır. ögleden sonra 

ı7.00 arasında da oyun saatleri bulunmakktadır. 

bir ha~ta sür e ile sabah ve ögleden sonraki 

sürdürülmüştür. 

16.00 ile 

Uygulama 

saatlerde 

Birinci ve i k i ne i grubun ögretmenlerine ögrenme 

durumları verilmiş araç ve gereçler önceden saglanmıştır. 

Her iki grupta da önce öntest uygulanmıştır. Daha sonra 

büyük boydaki stilize iliüstrasyon ve hazırlanmış 

-fotogra~ik iliüstrasyon resimlerle ünite işlenmiştir. 

ünitenin sonunda sontest uygulanmıştır. 

ögretimin gerçekleştirilebilmesi iç i n, ilkokul ve 

anaokulu mü~redatları incelenerek "Varlıklar arasındaki 
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ünitesi seçilmiştir. Unite i k i konuya ilişkiler" 

ayrılmıştır. " varlıklar arasındaki benzerlikler " ve 

"varlıklar arasındaki -farklılıklar". Konuların açıklanma-

sında kullanılmak üzere 31 kavram tesbit edilmiştir. 

Kavramların saptanma~ında anaokullarında kullanılan test 

kitapları kullanılmıştır. Ayrıca söz konusu kavramların 

çocukların daha çok etra-flarında gördükleri varlıklara ait 

olmasına dikkat edilmiştir. Kavramları açıklamak üzere 50 

-fotogra-fik illüstrasyon, 

mıştır. 

50 stilize iliüstrasyon hazır-lan-

ögretimi yapılacak konunun amaçları, davranışsal 

amaçları ve ögrenme durumları hazırlanmıştır. Davranışsal 

amaçlara dayalı olarak 40 sorudan oluşan sınama araçları 

oluşturulmuştur. Sınama aracı stilize illüstrasyonlar için 

ayrı, -fotogra-fik illüstrasyonlar için ayrı olarak 

hazır-lanmıştır. 

ögr-enciler-in aldıkları puanları işlernek üzer-e tablolar 

hazırlanmıştır. Sınama aracının seçmeli sor-ular-ının 

sonuçlar-ı tablolar-a geçirilmiştir. Boyama ve eksikleri 

tamamlama sorular-ı A4 kagıtlara hazırlanmıştır. ~er soru 

bir kagıda hazır-lanar-ak çogaltılmıştır-. Eksikleri tamamlama 

türü sor-ularda çocuklara bir tam r-esim bir de eksik resim 

dagıtılmıştır. Boyama türü sor-ularda çocuklara bir boyanmış 

bir boyanmamış kagıt dagıtılar-ak boyanmış olana bakarak boş 

olanı boyama 1 ar ı _ istenmiştir. Boyama ve tamamlama 

etkinliklerinde pastel boyalar- kullanılmıştır. 

Bir-inci grupta -fotogra-fik illüstrasyonlar-, 

grupta da stilize illüstrasyonlar kullanılmıştır. 

Verilerin Cözümü ve Yorumlanması 

ikinci 

Birinci ve 

yapı lmadan önce 

ikinc i grupta aynı 

ö ntest, uygulama 

sınama aracı uygulama 

yapıldıktan sonra da 

sontest verilmiştir-. Bu sınama aracına ait puanlama asagıda 

verilmiştir-. 

Sorular-

1-24 

25-36 

37-40 

puanlar 

1p 

5p 

4p 
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Bu sınama aracından ıoo puan üzerinden elde edilen ham 

puanlardan birinci ve i k i nci gruplar için aritmetik 

ortalamalar ve standart sapmalar hesaplanmıştır. Gruplar 

arasındaki puan ~arkının degişik yöntem ve araçlardan ileri 

gel ip gelmediginin belirlenmesinde 

yararlanılmış ve 

alınmıştır. 

anlamlılık düzeyi 

t testinden 

olarak ta .05 

Birinci ve ikinci grupların aritmeti ortalamalarının 

bulunmasından sonra şu işlemler yapılmıştır. 

ı- Birinci ve ikinci grupların öntest aritmetik 

ortalamaları ~arkının hesaplanması 

2- Birinci gr-ubun öntest ve sontest aritmetik 

or-talamaları ~arkının hesaplanması 

3- tkinci gr-ubun öntest ve sontest ar-itmetik 

or-talamalar-ı ~ar-kının hesaplanması 

4- Bir-inci ve ikinci gr-ubun sontest ar-itmetik 

or-talamalar-ı ~ar-kının hesaplanması 

Ar-aştır-mada eşitlenmemiş kontrol grubu model den 

yar-ar-lanıldıgından ve gr-uplar- bagımsız oldugundan ayrı 

gruplar ar-asındaki kar-şılaştırmalar-da anlamlılık testi için 

x-x 

t=----- ~ormülü kullanılmıştır-. Bir-inci ve ikinci 

SH~ 

gruplardaki ıoo puan üzerinden elde edilen ham puanlardan 

ar-itmetik or-talamalar-ın hesaplanmasında 

Ex 

x=----- ~or-mülü, standar-t sapmaların hesaplanmasında 

n 

nEx 2 - <Ex> 2 

SS2=------------- standart hatanın hesaplanmasında 

n (n- ı) 

ss 
SH=----- ~ormülü, gr-uplar arasındaki standart hata ~arkının 

~n 2 2 
hesaplanmasında SH~ (SH 1 _ 2 > = ~SHı + SH2 

~or-mülü kullanılmıştır-. 



Formüllerde kullanılan semboller 

n= ö~renci sayısı 

x= Puanlar 

Ex= Puanlar toplamı 

x= Aritmetik ortalama 

SS= Standart sapma 

SH= Standart hata 

SH~= Standart hata ~arkı 
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BöLUM III 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde a~aştı~mada ele alınan p~oblemin çözümü 

için bi~inci ve ikinci g~upla~da öntest sontest 

uygulamala~ıyla ilgili ve~ile~in çözümlenmesi sonucu elde 

edilen bulgula~a ye~ ve~ilmişti~. 

Bulgula~ın sunulmasında aşagıdaki sı~aya uyulmuştu~. 

1- Bi~inci ve ikinci g~upla~ın öntest uygulamala~ından 

elde edilen bulgula~. 

2- Bi~inci g~up öntest ve sontest uygulamala~ından 

elde edilen bulgula~ 

3- !kinci g~up öntest ve sontest uygulamala~ından elde 

edilen bulgula~ 

4- Bi~inci ve ikinci 

uygulamala~ından elde edilen bulgula~ 

Tablola~da g~upla~a ilişkin 

sembolle~le göste~ilmişti~. 

tb= Hesapla bulunan t dege~i 

Bd= se~bestiik de~ecesi 

tt= t tablosundan bulunan t dege~i 

p= anlamlık düzeyi 

g~upla~ın 

ve~ile~ 

Bi~inci ve ikinci g~upla~ın 

o~talamala~ı ~a~kı 

x .. -x = öntest son test o~talamala~ ~a~kı o s 
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saritest 

aşagıdaki 

a~itmetik 
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ı - B!R!NC! VE !K!NCt GRUPLARIN öN TEST UYGULAMALARINDAN 

ELDE ED!LEN BULGULAR 

TABLO V 

Birinci ve ikinci grupların ön test uygulaması ile ilgili 

Bulgular 

n X xı - x2 ss SH SH-f tb 

ı. Grup ı3 47,69 ı 8,36 5' ı 

ı2,31 8,08 ı' 52 

2. Grup ı2 60 22,04 6,36 

S d: 23 tt: 2,07 P: .05 tt>tb 

Tabloda görüldügü gibi hesaplanan t degeri ı' 52 

bulunmuştur. Bu deger 23 serbestlik derecesinde .05 güven 

düzeyindeki t tablo degeri olan 2,07'nin altında bir 

degerdir. Bu durum birinci grup olan -fotogra-fik 

illüstrasyonların kullanıldıgı grupla, ikinci grup olan 

stilize illüstrasyonların kullanıldıgı grubun öntes t 

aritmetik ortalamaları arasındaki -farkın anlamlı bir 

-farklılık olmadıgını göstermektedir. Bu sonuç ile birinci 

grup ve ikinci grubun uygulamaya başlamadan önceki 

durumlarının eşit ol~ugu ortaya çıkmaktadır. 
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2- BIRINCI GRUBUN öN TEST VE SON TEST UYGULAMALARINDAN ELDE 

EDILEN BULGULAR 

TABLO VI 

Bi~inci g~ubun öntest ve son testinden elde edilen bulgular 

n X ss SH SH-F 

öntest 13 47,69 18,36 5' ı 

43,47 5,51 7,94 

sontest 13 91,46 8,71 2,41 

Sd: 24 tt: 2,06 

Tablo incelendiginde, -Fotog~a-Fik illüst~asyonla~ın 

kullanıldıgı grubun, uygulama öncesi puan o~talaması ile 

uygulama sonrası puan o~talamala~ı a~asında -Fa~k 

görülmektedi~. Hesaplanan t dege~i 7,94 olarak bulunmuştur . 

. 05 güven düzeyindeki t tablo dege~i ise 2,06'dı~. 

Hesaplanan t degerinin, t tablo degerinden büyük olması, 

a~itmetik o~talamala~ arasındaki -Fa~kın anlamlı oldugunu 

göste~mektedir. Bu sonuç ile, -Fotogra-Fik illüst~asyonların 

kullanıldıgı de~s etkili olmuştu~~ 
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4- B!R!NC! VE !K!NC! GRUPLARIN SONTEST UYGULAMALARINDAN 

ELDE ED!LEN BULGULAR 

TABLO VIH 

Birinci ve ikinci grupların sontest uygulaması ile ilgili 

bulgular 

n X x1 - x2 ss SH SH-f tb 
Birinci grup 13 91 '46 8,71 2,41 

0,96 18,4 0,052 

!kinci grup 12 90,5 63,18 18,26 

S d: 23 tt= 2,07 tt<tb P: .05 

Tabloda görüldügü gibi birinci grubun puan ortalaması, 

ikinci grubun puan ortalamasından pek -farklı degildir .. 05 

düzeyinde anlamlı olup olmadıgını anlamak için yapılan 

hesaplamada tb degeri 0,052 bulunmuştur. Bu deger 23 

serbestlik derecesinde .05 güven düzeyindeki t tablo degeri 

olan 2,07 den oldukça düşüktür. Bu durum birinci ve ikinci 

grubun sontest aritmetik ortalamaları arasındaki -farkın 

anlamı ı olmadıgını 

illüstrasyonlarla yapılan 

göstermektedir. 

ögretim i 1 e 

Stilize 

-fotogra-fik 

illüstrasyonlarla yapılan ögretim arasında anlamlı bir -fark 

bulunamamıştır. 
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Araştırma bulgularından elde edilen sonuçların 

degerlendirilmesi: 

Birinci ve ikinci grupların öntest sonuçlarından elde 

edilen bulgular degerlendirildiginde, rotograrik 

illüstrasyonların kullanıldıgı grupla, stilize 

illüstrasyonların kullanıldıgı grubun öntest aritmetik 

ortalamaları arasında anlamlı bir ~ark bulunamamıştır. Bu 

durumda her iki gruptaki ögrencilerin varlıklar arasındaki 

benzerlikler ünitesi ile ilgili olarak ~azla bilgi sahibi 

olmadıkları ortaya çıkmaktadır. 

Sadece ~otograrik illüstrasyonların kullanıldıgı 

grubun öntest ve sontest puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir ~ark bulunmuştur. Bu sonuç ile ~otogra~ik 

illüstrasyonların kullanıldıgı varlıklar arasındaki 

ilişkiler ünitesinin etkili oldugu ortaya çıkmaktadır. 

ögrenciler, seçilen kavramlar arasındaki 

~arklılıkları ögrenmişlerdir. 

benzerlik ve 

Stilize illüstrasyonların kullanıldıgı grubun öntest 

ve sontest puan ortalamaları arasında saptanan ~ark 

anlamlıdır. · Böylece stilize illüstrasyonlarla işlenen 

dersin etkili oldugu ortaya çıkmaktadır. ögrenciler seçilen 

kavramlar arasındaki benzerlik ve ~arklılıkları 

ögrenmişlerdir. 

Daha önce denencelerle irade edildigi gibi çocuklar 

sadece ~otograrik illüstrasyonlarla degil, stilize 

illüstrasyonlarla da ögrenebilmektedirler. O halde 

çocuklara benzeriikierli ilgili olarak şekil özellikleri 

benzer işlevsel özellikleri benzer kavramların 

ögretilmesinde, rarklılıklarla ilgili olarak şekil 

özellikleri ~arklı ve işlevsel özellikleri ~arklı 

kavramların ögretilmesinde rotograrik iliüstrasyon ile 

stilize iliüstrasyon yöntemleri aynı ölçüde etkilidir 

denilebilir. 

Fotogra~ik illüstrasyonların kullanıldıgı grupla, 

stilize illüstrasyonların kullanıldıgı grubun sontest 

aritmetik ortalamaları arasındaki ~ark anlamlı degildir. Bu 

durum rotograrik illüstrasyonların kullanıldıgı grupla 
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stilize illüstrasyonların kullanıldıgı grubun aynı ölçüde 

başarılı oldugunu göstermektedir. 
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BöLUI'-'1 IV 

öZET YARGI VE öNERlLER 

Bu araştırma ile, üç-a ltı yaş grubundaki çocuklara 

kavramlarla ilgili benzerlik ve ~arklılıkların ögretilme

sinde stilize iliüstrasyon yöntemi ile ~otogra~ik 

iliüstrasyon yöntemlerinin etkili olup olmadıgı ortaya 

koyma olarak belirlenmiştir. 

Fotogra~ik illüstrasyonlarla yapılan uygulama ile 

stilize illüstrasyonlarla yapılan uygulamalarda ögrencile

rin başarıları arasında bir ~arklılık olup olmadıgı ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

Egitim sisteminin çeşitli kademelerinde kullanılan 

resimlerin; anıatılmak istenen konuyu ögrencilere en kolay 

ve en etkili yoldan anlatabilmesi için, ögretmenlerin resim 

seçiminde daha dikkatli olması yolunda etkili olabilmesi; 

çocuk öyküleri resimleyen cocuk resimleri ile çalışan 

ressamiara hangi tür resimleri seçmeleri gerektigi konusun

da etkili olabilmesi araştırmanın önemini oluşturmaktadır. 

Araştırmanın yapılabilmesi icin, anaokulu ve ilkokul 

ı. sını~ mü~redatlarından "Varlıklar arasındaki ilişkiler" 

ünitesi seçilmiştir. Bu ünite varlıklar arasındaki 

benzerlikler ve varlıklar arasındaki ~arklılıklar konulara 

ayrılmıştır. öntest ve sontest olarak kullanılacak 40 

soruluk bir ölçme aracı hazırlanmıştır. ölçme aracı stilize 

illüstrasyonlar ve ~otogra~ik illüstrasyonlarla ayrı ayrı 

hazırlanmıştır. Fotogra~ik illüstrasyonlardan etkilenmesi 

beklenen grupta ~otogra~ik illüstrasyonlar ve ölçme aracı 

kullanılmıştır. Stilize illüstrasyonlardan etkilenmesi 

beklenen grupta stilize illüstrasyonlar ve ölçme aracı 

kullanılmıştır. 

Uygulama icin 50 ~otogra~ik illüstrasyon, 50 stilize 

iliüstrasyon hazırlanmıştır. lllüstrasyonlar için anaokulu 

test kitaplarından 30 kavram seçilmiştir. Bu kavramların 

çocukların günlük hayatlarında sık sık kullandıkları 

varlıklar olmasına dikkat edilmiştir. 
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ölçme aracı öntest ve sontest olarak ayrılan birinci 

ve ikinci gruplara uygulanmıştır. öntest ve sontestten elde 

edilen puanların aritmetik ortalamaları alınarak puan Tarkı 

.05 lik anlamlılık düzeyinde araştırılmıştır. Birinci grup 

TotograTik illüstrasyonların uygulandıgı grup, ikinci grup 

stilize illüstrasyonların uygulandıgı gruptur. Araştırman ı n 

evrenini Ankara'daki kreşler oluşturmaktadır. Bu okullar 

sosyo-ekonomik gruplara ayrılmış ve bir tanesi 

olarak seçilmiştir. 

örneklem 

ı- Birinci ve 

ortalamaları arasında 

ikinci grupların öntest puan 

anlamlı bir Tark bulunamamıştır. Bu 

sonuca göre grupların uygulamadan önce başarı düzeylerinin 

eşit oldugu ortaya konmuştur. 

2- FotograTik illüstrasyonların kullanıldıgı grubun 

öntest-sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir Tark 

bulunmuştur. 

3- Stilize illüstrasyonların kullanıldıgı grubun 

öntest~sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir Tark 

bulunmuştur. 

4- Birinci ve 

ortalamaları arasında 

ikinci grupların sontest puan 

anlamlı bir Tark bulunamamıştır. Bu 

durumda TOtograTik iliüstrasyon ve stilize 

yöntemleri ile yapılan ögrenme etkinligi 

başarılı olmuştur. 

Yargı 

iliüstrasyon 

aynı ö 1 çüde 

Araştırma bulgularına göre, üç-altı yaş grubundaki 

çocuklara, kavramlarla ilgili benzeriikierin ve 

Tarklılıkların ögretilmesinde TOtograTik iliüstrasyon 

yöntemi ile stilize iliüstrasyon yöntemi aynı ölçüde etkili 

oldugu söylenebilir. Her iki yöntemin kullanıldıgı gruptaki 

ögrenciler uygulanan ögretme etkinliginden 

etkilenmişlerdir. 

öner i ler 

Yapılan bu araştırmayla ilgili aşagıdaki 

getirilmiştir. 

öneriler 
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1- Resimlerle işlenmesi planlanan derslerde 

kullanılacak materyalin stilize iliüstrasyon yada 

~otogra~ik iliüstrasyon olarak hazırlanmalıdır. 

2- Cocuk kitaplarında ve ders kitaplarında kullanılan 

resimlerin stilize iliüstrasyon yada ~otogra~ik iliüstras

yon yöntemlerinden yararlanılmalıdır. 

3- Cocuklara uygulanan boyama ve tamamlama türü 

etkinliklerde ~otogra~ik iliüstrasyon yönteminin ve stilize 

iliüstrasyon yönteminin daha etkili oldugu konusu araş

tırılmalıdır. 

4- !lkokul ve ortaokul 

stilize iliüstrasyon yöntemi 

seviyesinde ögrenme üzerinde 

ile ~otogra~ik iliüstrasyon 

yönteminin etkililigi araştırılmalıdır. 



EKLER 

A Varlıklar arasındaki i ,lişkiler ilnitesinin tablosu 

8 Varlıklar arasındaki ilişkiler Unitesinin davranış 

analizi 

C Varlıklar arasındaki ilişkiler Unitesinin, 

benzerlikler konusuyla ilgili ögrenme durumları 

D Varlıklar arasındaki ilişkiler Unitesinin, 

~arklılıkklar konusuyla ilgili ögrenme durumları 

E Varlıklar arasındaki ilişkiler ilnitesinin 

sınama aracı <Fotogra~ik !llilstrasyonlar) 

F Varlıklar arasındaki ilişkiler Unitesinin 

sınama aracı <Stilize !llilstrasyonlar) 

G Varlıklar arasındaki ilişkiler Unitesinin 

ögretim araçları <Fotogra~ik !llilstrasyonlar> 

H Varlıklar arasındaki ilişkiler Unitesinin 

ögretim araçları <Stilize !llilstrasyonlar> 

I Seçenekler tablosu 



üNlTE: Varlıklar Arasındaki iliskiler 

ünitenin 
Bölü1leri 

Varlı k lar 

Arasındaki 

Benzerlikler 

Var lıklar 

Arasındaki 

Farklılıklar 

Olguları Belleyebilae 

1- Renk özellikleri aynı olan cisi1lerin 
biribirine benzer ol aası 

2- ısıevsel özellikleri aynı olan cisimlerin 
biribirine benzer ol ması 

3- Seki! özellikleri aynı olan cisialerin 
biribirine benzer ol 1ası 

4- Renk özellikleri farklı olan cisimlerin 
biribirinden farklı olması 

5- ısıevsel özellikleri far k lı olan cisimlerin 
biribirinden farklı ol ması 

6- Seki! özellikleri farklı olan cisimlerin 
biribirinden farklı ol ması 

Bilgileri Uygul ayabil1e 

1- Renk özellikleri aynı olan cisi1lerin 
biribirine benzer ol masının nedenleri 

2- Seki! özellikleri aynı olan cisimlerin 
benzer ol lalarının nedenleri 

3- isievsel özellikleri aynı olan cisi•
lerin benzer ol lalarının nedenleri 

4- Renk özellikleri farklı olan cisi m
lerin biribirinden farklı ol aalarının 

nedenleri 
5- Seki! özellikleri farklı olan cisi•

lerin biribirinden farklı ol malarının 

nedenleri 
6- lslevsel özellikleri farklı olan cisia

lerin biribirinden farklı ol lalarının 

nedenleri 

{\1 
K 
1 

:p 



Unite: Va~lıkla~ A~asındaki !lişkile~ 

Bölüm: Va~lıkla~ A~asındaki Benze~likle~ 

A~aç ve Ge~eçle~: 

- Sekil özellikle~i aynı olan ve degişik şekille~i içe~en 

Totog~aTik ve s tilize illüst~asyonla~ 

- Renk özellikle~i aynı olan ve degişik şekille~i içe~en 

Totog~aTik ve stilize illüst~asyonla~ 

- !şlevsel özellikle~i aynı olan ve degişik şekille~i 

içe~en TOtog~aTik ve stilize illüst~asyonla~ 

- Tamamlama ve boyama ka~tla~ı, çeşitli boyala~ 

ög~enme Du~umla~ı 

1- ög~etmenin, üniteye başlamadan bi~ haTta önce sınıTa 

geti~ilecek a~aç ve ge~eçle~i beli~lemesi, temin etmesi 

2- ög~etmenin ög~encile~i, bi~ masa et~aTında ya~ım dai~e 

şeklinde otu~ttu~ması 

3- ög~etmenin ög~encile~e 

illüst~asyonla~ göste~mesi 

~e nk 

4 - ög~etmenin ög~encile~den kendi 

a~asındaki ~enk özellikle~i benze~ 

istemesi 

özellikle~i benze~ 

kendile~ine ~esimle~ 

olanla~ ı bulmala~ını 

5- ög~etmenin ög~encile~e ~enk özellikle~i benze~ iki ~esim 

göster-mesi 

6- ögr-etmenin ögr-encile~e tek tek r-esimler-deki benzer-ligin 

ne oldugunu açıklattır-ması 

7- ögr-etmenin göster-digi r-e s imle~deki nesnele~in r-enk 

özellikle~inin bir-ibi~ine benzemesi halinde bu r-esimle~e 

benze~ r-esimler- denilecegini açıklaması 

8- ögr-etmenin ögr-encile~in olası so~ula~ını yanıtlaması 

9- ög~etmenin ög~encile~e şekil özellikler-i benze~ iki 

Totog~aTik illüst~asyon göste~mesi 

10- ög~etmenin ög~encile~den kendi kendile~ine sessizce 

~esimle~ a~asındai benze~likle~i bulmala~ını istemesi 

11- ögr-etmenin ögr-enciler-e göster-digi iki r-esimdekki 

benzer-likler-i sor-ular- sor-ar-ak açıklattır-ması 

12- ögr-etmenin degişik bir-kaç r-esim daha göster-er-ek 

ögr-encilere ar-adaki benzer-likle~i buldu~ması 



13- ög~etmenin ög~encile~e şekil özellikle~i benze~ 

nesnele~e benze~ nesnele~ denildigini açıklaması 

14- ög~etmenin olası so~ula~ı yanıtlaması ve anlaşılmamış 

ye~le~i tek~a~ açıklaması 

15- ög~etmenin ög~encile~e 

~esimleY gösteYmesi ve 

incelemele~ini istemesi 

işlevsel 

ögYencileYden 

özelligi 

bu 

benze~ 

~esimle~i 

16- ögYetmenin ög~encileYe biY Yesim gösteYeYek bu Yesimde 

göYdükleYi nesnenin ne işe yayadıgını açıklattıYması 

17- ögyetmenin önce gösteYdigi Yesimle aynı işe yaYamayan 

biY Yesim daha gösteYeYek bu Yesimdeki nesnenin de ne işe 

ya~adıgını açıklattıYması 

18- ögYetmenin gösteYdigi iki Yesimdeki nesneleYin işlevsel 

özelliklaYinin benzemesi halinde bu nesneleYin biYibiYine 

benzey nesneleY oldugunu açıklaması 

19- ögyetmenin, işlevsel özelligi benzeY degişik YesimleY 

gösteYeYek ögYencileYden hangilaYinin digeYine benzey 

oldugunu nedenleYi ile ·açıklattıYması 

20- ögYetmenin, ögYencileYin olası soYula~ını yanıtlaması 

ve aniaşılmayan yeYleYi kısımlaYı tek~aY açıklaması 

21- ög~etmenin degişik YesimleY aYasından Yenk özellikleYi 

benzeyenleYi, şekil özellikleYi benzeyenler-i ve işlevsel 

özellikleYi benzeyenleYi bulduYması 

22- ögYetmenin yanlış cevaplaYı digey ögYencilere 

düzeltti~mesi, dogyu cevapları pekiştiYmesi 

23- ögretmenin ögYencileYe çeşitli renkleYde pastel boyalaY 

veYmesi 

24- ögYetmenin ögYencileYe şekil özelligi benzeY biYisi 

boyanmış öteki boyanmamış iki kart dagıtması 

25- ögYetmenin ögYencileYden elieYindeki boyanmamış 

kaYtlaYı boyanmış olana bakaYak boyamalaYını istemesi 

26- Boyama işlemini tamamlayan ögYencileYe elindeki 

kartlaYın neden biribiYine benzer oldugunu açıklattıYması 

27- ögretmenin boyanmış kaYtlaYı toplaması 

28- ögyetmenin ögyencileYe şekil özelligi benzer birisi tam 

çizilmiş öteki eksik bırakılmış kartlar dagıtması 

29- ögYetmenin ögrencileYden ellerindeki kartlaYa bakarak 

hangi kısımlaYın eksik bırakıldıgını bulmalaYını istemesi 



30- ög~etmenin ög~encile~e kalem dagıta~ak ka~tla~da eksik 

bı~akılmış kısımla~ı tamamlamala~ını istemesi 

31- ög~etmenin ög~encile~den elle~indeki ka~tla~ın neden 

bi~ibi~ine benze~ oldugunu bulmala~ını istemesi 

32- ög~etmenin benze~likle~le ilgili sorula~ so~ması yanlış 

cevapla~ı dige~ ög~encile~e düzelttirmesi dog~u cevapla~ı 

pekişti~mesi 

33- ög r etmenin işlevsel özelligi benze~ bi~isi boyanmış 

ötekisi boyanmamış iki ka~t dagıtması 

34- ög~etmenin ög~encile~den ellerindeki boyanmamış 

kartla~ı boyanmış olana bakarak boyamalarını istemesi 

35- Boyama işlemini tamamlayan ög~encile~e ·elindeki 

ka~tla~ın neden bi~bi~ine benze~ oldugunu açıklattı~ması 

36- ög~etmenin boyanmış ka~tları toplaması 

37- ögretmenin ög~encile~e işlevsel özelligi benzer bi~isi 

tam çizilmiş ötekisi eksik bı~akılmış ka~tla~ dagıtması 

38- ög~etmenin ög~encile~den elle~indeki kartla~a baka~ak 

hangi kısımların eksik bı~akıldıgını bulmalarını istemesi 

39- ögretmenin ögrencile~den ka~tıa~da eksik bırakılmış 

kısımla~ı tamamlamala ~ ını istemesi 

40- ög~etmenin ög~encile~den ellerindeki ka~tla~ın neden 

biribi~ine benze~ oldugunu bulmala~ını istemesi 

41- ög~etmenin benze~likle~le ilgili sorular so~ması yanlış 

cevapları diger ögrencilere düzeltti~mesi dogru cevapları 

pekişti~mesi 

42- ögretmenin ögrencile~e degişik resimler a~asından 

benze~ olanları seçti~mesi 

43- ögretmenin ög~encile~e buldukla~ı ~esimle~in neden 

bi~ibirine benze r oldugunu açıklattı~ması 

44- ögretmenin şekil özelligi, işlevsel özelligi ve ~enk 

özelligi benze~ ~esimleri alarak ögrencile~e neden benzer 

olduklarını açıklattırması 

45- ög~etmenin ög~encile~in olası so~ula~ını yanıtlaması 

yanlışları ög~encilere düzeltti~mesi dog~u cevapla~ı 

pekiştirmesi 



UN!TE: Varlıklar Arasındaki !lişkiler 

Amaç 1: Varlıklar arasındaki benzerlikler konusuyla ilgili 

olguları belieyebilme 

Davranışsal Amaçlar 

a- Verilen şekiller arasından renkleri benzer olanları 

eş 1 eş t i r·me 

b- Verilen bir şeklin benzerini diger şekiller 

arasından bulup eşleştirme 

c- Verilen şekiller arasından şekil özellikleri benzer 

olanları eşleştirme 

d- Verilen bir şekille aynı işe yarayanı diger 

şekiller arasından bulup işaretierne 

e- Verilen bir şekille aynı işe yarayanı diger 

şekiller arasından bulup işaretierne 

Amaç 2: Varlıklar arasındaki ~arklılıklar konusuyla ilgili 

olguları belieyebilme 

Davranışsal Amaçlar 

a- Verilen bir şekilden rengi ~arklı olanı 

şekiller arasından bulup işaretierne 

diger 

b- Verilen şekiller arasından Tarklı olanı ayırdetme 

c- Verilen bir şekilden şekil özellikleri Tarklı olanı 

diger şekiller arasından bulup işaretierne 

d- Verilen bir şekille işlevsel özeiligi Tarklı olanı 

diger şekiller arasından bulup işaretleme 

Amaç 3: Varlıklar arasındaki benzerlikler konusuyla ilgili 

bilgileri uygulayabilme 

Davranışsal Amaçlar 

a- Verilen şekil özelligi benzer iki şekilden eksik 

bırakılmış olanı tamamlama 

b- Verilen şekil özelligi 

boyanmamış olanı boyama 

c- Verilen işlevsel özelligi 

boyanmamış olanı boyama 

benzer i k i şekilden 

benzer iki şekilden 



Amaç 4: Varlıklar arasındaki ~arklılıklar konusuyla ilgili 

bilgileri uygulayabilme 

Davranışsal Amaçlar 

a- Verilen şekil özelligi ~arklı iki şekil arasındai 

~arkı belirleme 

b- Verilen işlevsel özelligi ~arklı iki şekil 

arasındaki ~arkı belirleme 

c- Verilen şekiller arasından işlevsel özelligi ~arklı 

o 1 an ı be 1 ir le me 



ünite: Va~lıkla~ A~asındaki tlişkile~ 

Bölüm: Va~lıkla~ A~asındaki Fa~klılıkla~ 

A~aç ve Ge~eçle~: 

- Renk özellikle~i ~a~klı olan ve degişik şekille~i içe~en 

~otog~afik ve stilize illüst~asyonla~ 

- Şekil özellikle~i ~a~klı olan ve degişik şekille~i içe~en 

~otog~a~ik ve stilize illüst~asyonla~ 

- !şlevsel özellikle~i ~a~klı olan ve degişik şekille~i 

içe~en fotog~afik ve stilize illüst~asyonla~ 

- Tamamlama ve boyama ka~tla~ı, çeşitli boyala~ 

bg~enme Du~umla~ı 

1- bğ~etmenin, üniteye başlamadan bi~ ha~ta önce sını~a 

geti~ilecek a~aç ve ge~eçle~i belirlemesi, temin etmesi 

2- bğretmenin ög~encile~i, bir masa et~a~ında yarım dai~e 

şeklinde oturtturması 

3- bgretmenin ögrencile~e 

illüstrasyonlar göstermesi 

4- bğretmenin öğrencilerden 

arasından renk özellikleri 

istemesi 

renk 

kendi 

~arklı 

özellikleri ~arklı 

kendilerine resimler 

olanları bulmalarını 

5- bğretmenin öğrencilere renk özellikleri ~a~klı iki ~esim 

göstermesi 

6- bğretmenin ög~encilere tek tek resimlerdei fa~klılıgın 

ne oldugunu açıklattı~ması 

7- bg~etmenin göste~digi ~esimle~deki nesnele~in ~enk 

özellikle~inin biribi~inden ~a~klı olması halinde bu 

~esimle~e ~arklı ~esimle~ denilecegini açıklaması 

8- bgretmenin ögrencile~in olası sorula~ını yanıtlaması 

9- bgretmenin ög~encile~e şekil özellikle~i ~a~klı iki 

fotog~afik iliüstrasyon göstermesi 

10- bg~etmenin ög~encilerden kendi kendile~ine sessizce 

resimler arasındai fa~klılıkları bulmala~ını istemesi 

11- bg~etmenin ög~encile~e gösterdigi iki ~esimdekki 

fa~klılıkları so~ula~ sorarak açıklattı~ması 

12- bg~etmenin degişik birkaç resim daha göste~e~ek 

ög~encilere a~adaki ~a~klılıkla~ı buldu~ması 



13- ögretmenin ögrencilere şekil özellikleri ~arklı 

nesnelere biribirinden ~arklı nesneler denildigini 

açıklaması 

14- ögretmenin olası soruları yanıtlaması ve anlaşılmamış 

yerleri tekrar açıklaması 

15- ögretmenin ögrencilere işlevsel özelligi ~arklı 

resimler göstermesi ve ögrencilerden bu resimleri 

incelemelerini istemesi 

16- ögretmenin ögrencilere bir resim göstererek bu resimde 

gördükleri nesnenin ne işe yaradıgını açıklattırması 

17- ögretmenin önce gösterdigi resimle aynı işe yaramayan 

bir resim daha göstererek bu resimdeki nesnenin de ne işe 

yaradıgını açıklattırması 

18- ögretmenin gösterdigi iki resimdei nesnelerin işlevsel 

özelliklerinin benzernemesi halinde bu nesnelerin 

biribirinden ~a rkl ı oldugunu açıklaması 

19- ögretmenin, işlevsel özelligi ~arklı degişik resimler 

göstererek ögrencilerden ~arklı işe yarayanları nedenleri 

ile açıklattırması 

20- ögretmenin, ögrencilerin olası sorularını yanıtlaması 

ve aniaşılmayan yerleri kısımları tekrar açıklaması 

21- ögretmenin degişik resimler arasından renk özellikleri 

~arklı şekil özelli kl eri ~arklı ve işlevsel özellikleri 

~arklı olanları buldurması 

22- ögretmenin yanlış cevapları diger ögrencilere 

düzelttirmesi, dogru cevapları pekiştirmesi 

23- ögretmenin ögrencilere çeşitli renklerde pastel boyalar 

vermesi 

24- ögretmenin ögrencilere şekil özelligi ~arklı birisi 

boyanmış öte ki boyanmamış iki kart dagıtması 

25- ögretmenin ögrencilerden ellerindeki boyanmamış 

kartları boyanmış olana baka r a k boyamalarını istemesi 

26- Boyama işlemini tamamlayan ögrencilere elindeki 

kartların neden biribirinden ~arklı oldugunu açı kl attırması 

27- ögretmenin boyanmış kartları toplaması 

28- ögretmenin ögrencilere şekil özelligi ~arklı birisi tam 

çizilmiş öte ki e ksi k bırakılmış kartlar dagıtması 



29- ög~etmenin ög~encile~den elle~indeki ka~tla~a baka~ak 

hangi kısımla~ın eksik bı~akıldıgını bulmalarını istemesi 

30- ög~etmenin ög~encile~e kalem dagıta~ak ka~tla~da eksik 

bı~akılmış kısımla~ı tamamlamala~ını istemesi 

31- ög~etmenin ög~encile~den elle~indeki kka~tla~ın neden 

bi~ibi~inden ~a~klı oldugunu bulmala~ını istemesi 

32- ög~etmenin ~arklılıkla~la ilgili so~ula~ so~ması yanlış 

cevapla~ı dige~ 

pekişti~mesi 

33- ög~etmenin 

ög~encile~e düzeltti~mesi 

işlevsel özelligi ~a~klı 

ötekisi boyanmamış iki ka~t dagıtması 

doğru cevapla~ı 

bi~isi boyanmış 

34- ö~~etmenin ö~~encile~den elle~indeki boyanmamış 

ka~tları boyanmış olana baka~ak boyamala~ını istemesi 

35- Boyama işlemini tamamlayan ög~encile~e elindeki 

ka~tla~ın neden fa~klı olduğunu açıklattı~ması 

36- ög~etmenin boyanmış ka~tla~ı toplaması 

37- ög~etmenin ög~encile~e işlevsel özelliği fa~klı bi~isi 

tam çizilmiş ötekisi eksik bı~akılmış ka~tla~ da~ıtması 

38- ög~etmenin ög~encile~den elle~indeki ka~tla~a baka~ak 

hangi kısımla~ın eksik bı~akıldı~ını bulmala~ını istemesi 

39- ög~etmenin ög~encile~den ka~tla~da eksik bı~akılmış 

kısımla~ı tamamlamala~ını istemesi 

40- ög~etmenin ög~encile~den elle~indeki ka~tla~ın neden 

bi~ibi~inden ~a~klı oldugunu bulmala~ını istemesi 

41- ög~etmenin ~arklılıkla~la ilgili so~ula~ so~ması yanlış 

cevapla~ı dige~ ög~encile~e düzeltti~mesi doğ~u cevapla~ı 

pekişti~mesi 

42- ög~etmenin öğ~encile~e degişik ~esimler arasından 

~a~klı olanları seçtirmesi 

43- ög~etmenin öğrencilere buldukları ~esimlerin neden 

biribi~inden fa~klı oldugunu açıklattı~ması 

44- ög~etmenin şekil özelliği, işlevsel özelliği ve renk 

özelligi ~a~klı ~esimle~i alarak ög~encilere neden fa~klı 

oldukla~ını açıklattı~ması 

45- ög~etmenin ög~encile~in olası so~ularını yanıtlaması 

yanlışla~ı ög~encile~e düzeltti~mesi doğ~u cevapları 

pekişti~mesi 
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