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Yukandaki imzalarm, adi gecen ogretim uyelerine ait oldugunu onaylanm.

ONSOZ

Y akm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Okul Oncesi Ogretmenligi Ana
Bilim Dah Yuksek Lisans Programi'nm

geregi olarak hazirlanan

bu arastirma,

Lefkosa bolgesinde bulunan devlet ve ozel anaokullarm ana smiflannda matematik
egitiminde cocuklara uygulanan yontem, teknik ve etkinliklerini, ogretmen goril~ ve
uygulamalarma gore tespit edebilmek amaciyla hazirlanrrustir.

Arastirma bes bolumden olusmaktadir.

Birinci bolumde problemin amaci, onem,

simrhhklar ve tammlar; ikinci bolumde okul oncesi matematik egitiminin ve okul
oncesi matematik kavramlanmn betimlenmesi ve konu ile ilgili arastirmalar; ucunct;
bolumde arastirmarnn yontemine (arastirmanm modeli, evren ve omeklem, verilerin
toplanmasi ve verilerin analizi); dorduncu bolumde arastirma bulgulan ve bulgular
ile ilgili yorumlar; besinci bolumde sonuc ve oneriler yer almaktadir,

Ana simf ogretmenlerinin okul oncesi matematik egitiminde cocuklara uyguladiklan
yontem, teknik ve etkinliklerini

belirleyen

bu arastirma mevcut durumu ortaya

koymak amaci ile yapilrmsnr. Arastirmada ogretmenlerin ana smif ogretmenligindeki
hizmet yih, ogretmenlerin yasi, hizmet oncesi aldiklan egitim, orgtin egitimde gorev
yaptiklan okul turu, cahsma saatleri, haftahk matematik ders saati, smif mevcudu ile
ilgili demografik bilgilerin ve egitim ortarm, materyaller, matematik kavramlan ve
yontem teknik ve etkinliklere
Arastirmada

ulasilan

yonelik mevcut

sonuclardan

KKTC

durum analizini

Milli

Egitim,

yansitmaktadir.

Genclik

ve

Spor

Bakanhgi' nm da yararlanacagi dttsunulmektedir.
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aldigun, beni yonlendiren, bana sabirla ve anlayisla

yaklasan tez damsmamm Prof. Dr. Ayse Cakir Ilhan'a, yardmum esirgemeyen Prof.
Dr. Cem Birol'a, bana buyuk sabir gosteren esime ve kizlanm Gokcen ve Gulfem'e,
okulun son gunleri olmasma ragmen anketleri cevaplayan ogretmenlere, anketlerin
cevaplanmasim saglayan ogretmen arkadaslanrna tesekkur ederim.
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OZET

ANA SINIFLARINDA MATEMATiK OGRETiMiNDE OGRENCiLERE
UYGULANAN YONTEM VE TEKNiKLERiNiN OGRETMEN GORUSLERiNE
GORE DEGERLENDiRiLMESi
(KKTC Lefkosa bolgesi ornegi)

Iyikalp, Emine
Yuksek Lisans , Okul Oncesi Ogretmenligi Anabilim Dali
Tez Damsmam: Prof. Dr. Ayse Cakir llhan
Agustos 2011, 158 sayfa

Bu cahsmada, KKTC Milli Egitim, Genclik ve Spor Bakanhgi'na bagh Lefkosa
bolgesi anaokullarmm, ana simflannda matematik egitiminde cocuklara uygulanan
yontem, teknik ve etkinliklerinin ogretmen goruslerine gore degcrlendirilmesi
amaclanmistir. Betimsel tarama modeli niteliginde olan arastirmanm evrenini 20102011 ogretim yilmda Lefkosa bolgesinde devlet ve ozel anaokullarm ana smiflannda
gorev yapan yaklasik 73 ogretmen olusturmustur. Arastirmanm omeklemini ise;
Lefkosa bolgesinde bulunan resmi (22 ogretmen) ve ozel okullarm (23 ogretmen) 45
ana snufi ogretmeni olusturmaktadir, Devlet okullannm 8 ana smif ogretmeni
bagimsiz anaokulunda, 14 ogretmen ise ilkokula bagh anaokulunda gorev
yapmaktadir. Ozel okullarm 2 tanesi omekleme almnustir. 5 ana simf ogretmeni bir
okuldan 18 ogretmen ise diger okuldan omeklemi olusturmustur. Literatiir taranarak
hazirlanan anket, damsmanm da katkilanyla duzeltilerek 3 ogretmene uygulanmis ve
ogretmenlerin de gorusleri almarak gereksiz olan, anlasilamayan veya yanhs
anlasilan maddeler cikanlnus, eklenilmesi gerekenler eklenmistir. Anket yeniden
duzenlenmis son hali ogretmenlere uygulanmistir, Anket formu "kisisel bilgiler",
"egitirn ortami ve materyaller", "matematik beceri ve kavramlan" ve "yontern teknik
ve etkinlikler" bolumlerinden olusmaktadir. "Egitim ortami ve materyaller"
bolumunde arac-gerec ve materyaller kisrm, likert tipi olcege gore duzenlendi. Bu
bolum 40 maddeden olusturulmustur. Matematik beceri ve kavramlan ile ilgili
maddeler "en cok cahsilan" dan, " en az cahsilan" a dogru siralanmasi istenmistir.
Ill

Bu kisimda 9 madde bulunmaktadir,

Yontem teknik ve etkinlikler bolumunde bir

tane 5 sikh coktan secrneli soru ve 33 maddelik likert tipi olcek dtizenlendi.

Elde edilen veriler, bilgisayar ortammda, SPSS, 17.0 for Windows istatistik prograrm
kullamlarak
tablolan

cozumlenmistir.

Verileri betimlemek

olusturuldu. Bu sonuclar, KKTC'de

geleneksel

yontemler,

gostermektedir.

Okul

materyaller
oncesi

ve

matematik

icin frekans ve yuzde dagihm

okul oncesi matematik
egitim

ortarmyla

prograrmmn;

ogretiminin

yurutuldugunu

okul

oncesi

egitim

programmdan bagimsiz olarak, cagdas yaklasimlardan yararlamlarak olusturulmasi,
uygulamalarm

nasil

olacagi

konusunda

ogretmenlere

yeterli

bilgi ve kaynak

verilmesi, matematik konulanmn programda esit sekilde yer almasi ve bu programm
uygulanabilmesi

icin egitim fakultelerinde ogretmen yetistirilmesinde

uygulamalara

daha 90k yer verilmesi onerilmistir.

Anahtar Kelimeler: Okul oncesi Matematik egitimi, matematik kavramlan, ogretim
yontem ve teknikleri
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ABSTRACT

EVALUATION OF METHODS AND TECHNIQUES APPLIED TO THE
STUDENTS IN PRE-SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION ACCORDING
TO TEACHER'S OPINIONS
(TRNC Nicosia area example)

Iyikalp, Emine
Master Thesis, Department Of Preschool Education
Advisor: Prof. Dr. Ayse Cakir ilhan
August 2011, 158 pages
In this study, evaluation of method, technique, and activities that are applied to the
students in Math education at pre-school classes in the kindergartens of Nicosia area
-which are under TRNC Ministry of Education, Youth and Sport- according to
teachers' opinions is aimed. The universe ofthis descriptive scan research consists of
approximately 73 teachers who are teaching in pre-school classes of state and private
kindergartens in Lefkosa area in 2010-2011 academic year. The sample of the study
consists of 45 teachers who works in pre-school classes in state (22 teachers) and
private (23 teachers) schools in Lefkosa area. 8 of state pre-school class teachers
work for independent kindergartens, 14 of the teachers work for kindergartens which
are associated with elementary schools. 2 of the private schools are included in the
sample. 5 pre-school teachers from one school and 18 pre-school teachers from other
school are formed the sample. The survey which is prepared after a literature
research has been corrected by the help of the advisor and applied to 3 teachers, and
with the opinions of the teachers the unnecessary, hard-to-understand or
misunderstood items have been excluded, and the things that are needed to be added
have been added. The survey has been edited; last version has applied to the teachers.
The survey form consists of "personal information", "education environment and
materials", "mathematics skills and concepts" and "method, technique, and
activities" parts. In education environment and materials part equipment and
materials part is arranged according to Likert-type scale. This part consists of 40
V

items. For the items about mathematics skills and concepts an order from "the most
studied" to "the less studied" is asked. There are 9 items in this part. In method,
technique, and activities part, there is one multiple choice question which has 5
choices, and 33 items with Likert-type scale are arranged.
The data gained are analysed in PC environment, using SPSS 17.0 for Windows
statistical program. To descripe data, frequency and percent distribution tables have
been created. These results have showed that pre-school mathematics education in
TRNC is being conducted by traditional methods, materials and in a traditional
education environment. To develop pre-school mathematics program independent
from pre-school education program, it is suggested that enough information and
resources on how the implementations will be should be given to the teachers,
mathematics subjects should take equal place in the program and to be able to
implement this program, practices should take more place in the education of
teachers in Education Faculties.

Key words: Pre-school mathematics, mathematics concepts, education methods and

techniques
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ANA SINIFLARINDA MATEMATiK EGiTiMiNDE

<;OCUKLARA

UYGULANAN YONTEM TEKNiK VE ETKiNLiKLERiNiN
GORU~LERiNE

OGRETMEN

GORE DEGERLENDiRiLMESi

(KKTC Lefkosa Bolgesi Ornegi)

BOLUMI

1.

ends

1.1. Problem

Bilimsel iiretimle, ogrenme ve ogretme yaklasimlannda hizh bir degisiklik ve
gelisme olmustur. Bilginin edinimi bir amac olmaktan 91km1~ ve yontem sorunu
olarak tartisilmaya baslanmisur. Ogretme etkinlikleri ogretene degil, ogrenene
yonelmis, bireye bilgi aktanrm ve ogretimi onemini kaybetmis ve yasantisal
anlamdaki ogrenme etkinliklerini duzenleyenler, kritik dusunme ve akil yurutme,
sorun cozme ve yaraticihk becerilerini kilavuzlamayi hedef edinmislerdir. Cocuklan
bilgilendirmenin degil, onlarm gelisimsel ihtiyaclanna uygun ogrenmelerinin,
yasantilannm en yakmmda olan dogal ve sosyal kavramlan gelistirme ve
pekistirmenin 90k onemli oldugu anlasilrmstir (Erginer, 2000: 1 ). Ogretme, herhangi
bir ogrenmeyi kilavuzlama ve saglama faaliyeti (Ertiirk, 1972:83:aktaran: Erginer,
2000: 1)

olarak tammlanmakta

ve ogrenmenin yonetimi olarak da anlam

kazanmaktadir. Egitimin hedefi etkin birey, etkin vatandas yetistirmektir. Etkin
ogrenme, cocuklann seyredip dinlemekle yetinmeyip, bu siirece etkin olarak
katildiklan, bagimsiz olarak hareket ettikleri ve arastirdiklan anlamma gelmektedir
(Weikart, 1993 :70 aktaran: Erginer, 2000: 1 ). Cocuk ogrenirken, tum ozelliklerini
gecirdigi ogrenme yasantilannda var etmektedir. Baska bir deyisle de, cocugun turn
ogrenme ozellikleri, gecirdigi ve gecirecegi ogrenme yasantilannm icinde gizlidir
(Erginer, 2000: 1 ). Ogrenme, eglenceli ve ilgi cekici bir ugras olmak ve uygulamaya
dayah deneyimleri icermek durumundadir Cocuklann ogrenmesinde yontem secimi
onemli bir yer tutar.

1

Ogrenmenin gerceklesmesinde ogretmenlerin net, acik, anlasilabilir bir egitim
felsefesi gelistirmeleri gereklidir. Bu; onlann ilgilendikleri alandaki egitimsel
degerleri 90k iyi tammalan, en iyi sekilde uygulayabilecekleri egitim yontemlerini
belirlemeleri anlarmndadir.
kendi

kendilerine

Cocuklann mumkun oldugunca katihmci olduklan,

cozum

uretebilecekleri,

gercek

deneyimler

icinde

ogrenebilecekleri, gelisimlerine, yaslanna, ilgi ve isteklerine uygun etkinlikler icinde
oyun ile buyuyup gelisebilecekleri bir egitim felsefesi benimsenmelidir (Danca,
2003:19).

0-6 yaslar arasim kapsayan okul oncesi yillar; cocugun kisiliginin olusumu, temel

bilgi, beceri ve ahskanhklannm ve tutumlarm kazamlmasi ve gelistirilmesinde en
onemli yillardir, Bu donemde cocuga degisik uygulamalarla verilebilecek temel bilgi,
beceri ve ahskanhklar kisaca davrams omekleri onlarm kisilik gelisimini ve ileri
yillardaki ogrenim yasarmm etkileyebilecektir. Cocugun okul oncesi donemdeki
egitimi tesaduflere birakilmamah, ciddi bir sekilde ele ahnmah ve bilimsel yollarla
egitilmeleri saglanmahdir. Ancak okul oncesi donemde bulunan cocuklann genel
gelisim ozellikleri ortak olmasma ragmen her cocugun gelisiminin kendine ozgi.i
oldugu da unutulmamasi gerekmektedir (Basal, 2005: 12).

Ogrenim yasamma baslayan cocuklann, baslangictan itibaren farkhhklara sahip
oldugu gorulur. Ogrenciler arasmdaki bu farkhhklar bireysellestirilmis ogrenme
ortamlan olusturma gereksinimi yaratrmsnr. Okullarm, ogrencilerin farkhhklann
dogurdugu ogrenme gereksinimini tumuyle karsilamasinm olanaksiz oldugu
bilinmekle birlikte, ogretmenlere ogretim yontemlerini secmede, ogrencileri
gudulemede, onlarla iletisim kurmada, kullanacagi pekistirecleri secmede bireysel
farkhhklan goz onunde bulundurmalan onerilmektedir (Gozutok, 2006:89).

Egitim

programlan,

benzerliklerine

dayah

hazirlandigi
olarak

yas

grubunun

hazirlamr.

ortalama

Programlarm

yeterlikleri

ve

uygulanmasmda

ogretmenlerden ogretim programlanm smifmdaki ogrencilerin ozel yeteneklerine
uyarlamasi beklenir. Egitim hizmeti bireyler arasi farkhhklara duyarh olarak
verilebildigi olcude basanh olur (Gozutok, 2006:89).
2

Geleneksel

ogretim programlan

farkh ozellikteki

hedeflerken, cagdas ogretim programlan
yerine

artirmayi

hedefler.

ogrencilerin farhhklanndan

Iyi bir

bireyleri birbirine benzetmeyi

ogrenciler arasmdaki farhhklan azaltmak

ogretmen,

kaynaklanan

ogretim

prograrmm

uygularken

farkh ogrenme yollanna uygun davramr

( Goziitok,2006: 90).

Geleneksel

yontem savunuculanna

gore resmi akademik

deneyimler

cocuklann

okula baslamalannda onemli bir yer tutmaktadir. Okul oncesi egitim ise cocuklar icin

ilginc ve yararh bilgiler saglamaktadir. Fakat burada cocuklann yasam deneyimleri
kisitli oldugu icin bilgiyi bulma ve onun bilincinde

olma sorumlulugu

yoktur.

Geleneksel yontem ogretmen merkezlidir. Ogretmen merkezli egitim, tipik olarak
basit ogretme metodunu

kullamr.

Ogretmen

model olma yontemini

kullamr.

Cocuklann onunde bir etkinligin nasil yapilacagiru gostererek onlara ornek olur.
Ornegin sanat etkinliginde

ogretmen

cocuklara

bir kelebegin nasil yapilacagim

belirtir. Etkinliklerde genellikle butun cocuklar aym sure icinde aym cesit malzeme
kullamr. Geleneksel egitim yonteminde daha 90k grup egitimi verilir. Ogretmen
merkezli yontemde, yaratici ifade veya her bir cocugun takip etmesi icin ogretme
metodu ve materyal suurhdir, A91k uclu, planlanrms incelemeler icin gerekli olan bol
materyal nadiren bulunur. Sanat araclan tipik olarak cocuk merkezliden

ziyade

ogretmen merkezli kullamhr. Ogrctmen merkezli yontemde, cocuklar soylenenleri
yapmak ve dinlemekten

sorumludur. Okullar yasam ve toplumdan aynmlasrmstir

(Poyraz ve Dere, 2003:128, 129).

Yukanda

czetlenen

geleneksel

egitiminde uygulanmasmm

egitim

yaklasimmm,

kalici ve etkin ogrenmeyi

okul

oncesi

matematik

gerceklestirmede

pek 90k

sikmtiyi banndirdigi dusunulmektedir.

Cagdas egitim modelinde

okullar

cocuklan

aktif katihma

yonlendirir.

Egitim

bireyseldir, cocuk merkezlidir ve konu ogrenmede aractir. Cocuklar okulda, farkh
mekanlarda

(bahcede,

konular cocuklann

ormanda,

ilgilerine,

fabrikada)

yasantilanna
3

hayatm

icindedirler,

Programlar

ve

gore belirlenir. Esnek uygulama

soz

konusudur. Cagdas yaklasimlarda etkin ogrenme yontemi kullamhr. Y aratici dusunce
on plandadir, Egitimde sonuc degil, surec onemlidir. Etkin ogrenme yonteminde
cocuklar bagimsizdir,
ortamidir.

Ogrenmede

cevreyi diledikleri
tum

duyulanm

sekilde kullamrlar.
kullamrlar.

ozgurlugune sahiptirler. Ne yapacaklanna,

Her yer ogrenrne

Cocuklar,

nasil yapacaklanna,

secim

yapma

hangi malzemeleri

kullanacaklanna kendileri karar verirler (Danca,2003: 14, 15).

Cocuklann

problem

cozme

kurmalarma,

yaraticihklanru

materyalleri

kullaruhr.

icindedir.

"Bunu

cabalanna,
kullanmalarma

ogretmen

"Baska

arkadaslanyla

iletisim

izin verilir. Smiflarda ozel ogrenme

Siruf ici duzeni esnektir.

nasil yaptm?"

ve

Ogretmen

ne yapabilirsin?"

cocuklarla
"Bununla

iletisim
ilgili ne

soyleyebilirsin?" seklinde acik uclu sorular sorar (Darica,2003: 14, 15).

Her iki egitim yaklasmu karsilastmldiginda

gunumuz kosullanna da uygun olarak

benimsenmesi gereken yaklasim, cagdas egitim yaklasmu olmahdir (Danca, 2003:
14, 15).

Egitim sisteminde ogrenci edilgen bir konumda ise, ogrenciyi yalmzca ezberleyen bir
birey olmaya itmektedir. Ogrenci boyle bir surecte okul ile yasam arasmda bag

kuramamakta, ogrendiklerini gunluk yasama gecirememektedir. Bu yuzden cagdas
egitimde ogrencinin edilgen oldugu yontemler terk edilmekte, bireyin etkin olarak
derse katilmasiru saglayan yontemler kullamlmaya cahsilmaktadir (Aktaran:
http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/dosya/ASILBOLUM.pdf).

Arastirmacmm KKTC'de

Okul Oncesi Ogretmenligi Lisans programmdaki

uygulama derslerinde, gozlem icin gittigi okullarda geleneksel egitim yonteminin
kullamldigim gozlernlemesi, bu yaklasimdaki suuf ortamlarmm okul oncesi egitim
gereksinimlerini karsilamamasi, ana simf matematik ogretiminin kagit kalemle
simrlandmlrms olmasi vb. nedenler arastirmamn 91k1~ noktasim olusturmustur,

Programm cocugun egitiminde etkili olabilmesindeki en onemli etken, ogretmenin
niteligi ve uygulama teknikleridir. Ogretmen destekleyici, malzeme saglayici,
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prograrm harekete gecirici, cocuklann aktif katihmlanm
uygulanmasmda

saglayici kisidir. Program

sikhkla oyun, drama, cyku, deney, gezi-gozlem,

soru-cevap vb.

yontemler kullamlmahdrr (Danca, 2003:20). Giiniimiizde fen bilimleri ve matematik
ile ilgili hizh gelismeler matematik ogretiminin

onemini artirrmstir. Bu nedenle,

matematik ile ilgili kaliteli egitim firsatlan her yastaki cocuklar icin onemli olmustur,
Bilindigi gibi, okul oncesi yillar tiim gelisim alanlarmda

oldugu gibi zihinsel

gelisimin de en hizh oldugu yillardir, Bu amacla aileler ve ogretmenler matematik
gibi hayatm temelini teskil eden bir alanda cocuklann daha basanh olabilmeleri ve
gelecekte matematige karsi olumlu tutumlar gelistirebilmeleri

icin onlara yaratici

ortamlar ve uygun egitimsel firsatlar saglamak zorundadirlar (Aktas-Arnas, 2006).

Okul oncesi donemde

matematik

egitimi

direk bilgilerin

aktanlmasi

olmayip,

cocugun bunlan yaparak ve yasayarak ogrenmesi temeline dayanmaktadrr, Ezbere
bir matematik bilgisinin cocugun zihinsel gelisimine katkisi olmayacagi gibi aym
zamanda onun matematikten uzaklasmasma da neden olabilir. Oysa ki, okul oncesi
yillarda onemli olan cocugun bilgi ogrenmesi degil, arastirma, inceleme ve gozlem
becerilerini gelistirerek, saglam, bilimsel temeller olusturmasi ve bilimsel dusunmeyi
ogrenebilmesidir (Aktas-Arnas, 2006).

Okul oncesi donemdeki

cocuklar merakli,

arastmci,

hayal gucleri kuvvetli

ve

sorgulayicidirlar. Cocuklann bu yondeki gelisimlerini desteklemek amaciyla, onlarm
arastirabilecekleri,
gorebilecekleri,

meraklanm

giderebilecekleri,

neden

cesitli fikirler one siirerek tahminlerde

verilmeli ve bu yonde egitim ortamlan hazirlanmahdir.

sonuc

iliskisini

bulunabilecekleri

firsatlar

Bu da cocuklann merak ve

arastirma duygulanru gelistirici ve zihinsel yeteneklerini uyanci etkinliklerden biri
olan "matematik etkinlikleri" ile miimkiindiir (Aktas-Arnas, 2006).

lleriki yillarda cocuklann

fen bilimleri ve matematik

olabilmeleri

icin,

karsilasmalan

gerekmektedir.

karsi

karsiya

onlara

kaldigi

yardimci

olabilecek

Ozellikle cocuklann

ilkokul

yillannda

alanlarmda

tecriibelerle

daha basanh

erken

yaslarda

formal matematik ogretimi ile

cocuklarda

matematik

korkusunun

gelismemesi, matematigi sevmesi, matematik ogreniminden heyecan duymalan ve
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matematige

karsi olumlu tutum gelistirmeleri,

okuloncesi

yillardaki

matematik

yasantilan ile dogrudan orantihdir (Henniger 1987, Metin 1994;aktaran Aktas-Arnas
2006).

Cunku

okuloncesi

yillar

bircok

matematik

kavrammm

kazamldigi sihirli yillardir, Bu donemde cocuklar gtinluk yasantilannda
ile ilgili pek 90k temel kavrami ogrenir ve bu kavramlan
Cocuklar tarafmdan informal yollarla basansizhk

temellerinin
matematik

kullanmaya baslarlar.

endisesi duymadan ogrenilen bu

temel kavramlar, ilkokul yillannda kazamlan daha karmasik kavramlann da temelini
olustururlar (Charlesworth and Lind 1990:aktaran Aktas-Amas, 2006).

KKTC'de okul oncesi egitimde matematik ogretimi konusunda yeni yaklasimlar ve
yontemlere gereksinim vardir. KKTC'de okul oncesi egitim kurumlarmda matematik
dersinin islenisine iliskin ogretmen goruslerinin belirlenmesi arastirmamn problemini
ol usturmaktadir,

1.2. Arastirmamn Amaci

Bu arastirmanm genel amaci Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanligi'na bagh devlet
ve ozel okullarm ana simfi ogrencilerine, matematik ogretiminde uygulanan yontem,
teknik ve etkinliklerin ogretmen goruslerine gore saptanmasidir, Bu amac
dogrultusunda asagidaki sorulara yamt aranacaktir:

1.

Okul oncesi matematik egitiminde ogretmenler en 90k hangi kavramlara
yer vermektedirler?

2. Okul oncesinde, matematik egitiminde ogrenmenin gerceklesmesinde
egitim ortammm ve egitim materyallerinin yeri nedir?

3. KKTC'de ana simflarda matematik ogretiminde kullamlan yontem, teknik
ve etkinlikler nelerdir?

4. Okul oncesinde matematik egitimi ile ilgili yeni uygulamalar var midir?
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1.3. Arastrrmamn Onemi

insanlar dunyaya geldikleri andan itibaren duyulan yoluyla renk, sekil, yapi ve
boyuta ait bilgileri ahr ve icinde yasadiklan dunyayi anlamlandmnaya cahsirlar.
Gunluk yasam icinde eslestirme, gruplama, siralama yaparak bilgiyi organize ederler.
Bu

beceriler

onlann

yasam

boyu

kullanacaklan

matematik

kavramlanm

olusturmasina yardim eder. Matematik egitiminin mumkun oldugunca erken yillarda
baslamasi ve bu yonde bir kultur olusturmasi onemlidir. Matematik ogretiminin nasil
yapilmasi, matematigin

ogretimi konusunda belirlenecek

amaclann,

egitim

programmm nasil belirlenmesi gerektigi, kullamlacak yontemlere, araclara iliskin
gerekliliklerle aciklanmaktadir (Yildmm, 2010:12).

Okul oncesi donemde, cocugun matematik egitimi, yaparak yasayarak ogrenmesi
temeline dayanmahdir. Bu nedenle, okuloncesi donemde matematik kavramlarmm
cocuklara nasil ogretileceginin bilinmesi onemli bir konudur. Ogretmcnin gorevi,
cocuk icin uyanci bir cevre hazirlamak ve problemin cozumunde cocugun ihtiyaci
oldugu anda ona rehberlik etmektir (Greenberg 1993;aktaran Aktas-Arnas 2006).

Arastirma ile toplanan verilerin ileride bu konuda cahsma yapacak kisilere kaynak
teskil etmesi, konu ile ilgili problemlerin saptanmasi bakimmdan onemli olabilecegi
dusunulmektedir. Ulkemizdeki ana simflarda matematik ogretiminde kullamlan
yontem ve tekniklerin incelenmesi, okul oncesi matematik egitimindeki uygulamalan
ortaya koyacagi dusunulmektedir. Ulkemizde okul oncesi alanda yeterli cahsma
olmamasi arastirmanm onemini artirmaktadir. Aynca arastirma sonucunda elde
edilen bulgularla, okul oncesi matematik egitimindeki yeni yontem, teknik ve
programlara dikkat cekilecegi dusunulmektedir. Bu alanda yurt dismda yapilan
cahsmalann iilkemize yansitilabilmesi ve cagdas duzenlemelerin yapilabilmesi icin
bir tespitte bulunmayi saglamasi acismdan da cnemlidir. Bu cahsmadan KKTC Milli
Egitim, Genclik ve Spor Bakanhgi'nm da yararlanacagi dusttnulmektedir.
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1.4. Smirhhklar

Bu cahsma asagidaki suurhhklar dikkate almarak yapilmistir,
•

Bu arastirma KKTC Lefkosa bolgesindeki anasmiflan ile suurlandmlmistir.

•

Lefkosa bolgesinde

bulunan resmi ve ozel anaokullarm,

ana simflardaki

gorevli ogretmenlerle snnrlandmlrmstir.
•

Arastirma 2010-2011 egitim-ogretim yih ile suurhdir.

•

Ozel anaokullar,

yalmzca

orgun

egitim

veren

okullarla

ve iki okulla

simrlandmlmistir.

1.5. Tammlar

Ana suuf Programi:

ilkogretim

birinci

suuf programma

cocugun

uyumunu

kolaylastirmak ve temelini hazirlamak amaciyla duzenlenmis ve 61- 72 ay cocuklann
gelisim ozelliklerini dikkate alrmstir (M.E.B. Programlan,

1994:31 :Aktaran Poyraz

ve Dere, 2003).

Kavram: Aralarmda belirli ozellikleri paylasan bir grup nesne ya da olaya verilen
semboldur. Kavramlar, fiziksel ve sosyal dunyayi anlamamiza ve anlamh iliskiler
kurmamiza yarayan zihinsel araclardir (Aktas-Arnas, 2006:2).

Korunum: Matematiksel

anlamda, nesnelerle yapilan daha onceki duzenlemeler

yeniden yapildigmda sadece dis goruntu degisir, ozellikleri degismez anlammdadir
(Gilven, 2000:4 7).

Matematik: Aritmetik, Geometri, Cebir, buyukluk, uzunluk, agirhk, hacim, grafik,
sayilar gibi maternatigi olusturan kavramlar ve bunlarm birbirleriyle

iliskileri ve

sembollerini kapsayan bir bilim dahdir (Guven, 2000:43).

Okul dncesi egitim: Oguzkan ve Oral'a (1983:aktaran Basal, 2005) gore; okul oncesi
egitimi,

dogumdan

ilkokula

kadar olan cocukluk
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yillanm

icine alan; bu yas

cocuklannm bireysel ozelliklerine ve gelisimsel dtizeylerine uygun, zengin-uyanci
cevre olanaklan saglayan, onlann turn gelisimlerini toplumun ozellikleri ve kulturel
degerleri dogrultusunda, en iyi bicimde yonlendiren bir egitim surecidir,

Orgiin egitim: Belirli yas gruplanndaki ve aym seviyedeki bireylere amaca gore
hazirlanrms programlarla okul catisi altmda duzenli olarak yapilan egitimdir ve
orgtin egitim, okul oncesi egitimi, temel egitim, ortaogretim ve yuksek ogretim
kurumlanm kapsar ( Yucel, 2005:16).

Yontem ve teknik: Demirel (1999b) yontemi, hedefe ulasmak icin izlenen en kisa
yol ya da bir konuyu ogrenmek icin secilen duzenli yol olarak; teknigi, ogrenme
yontemini uygulamaya koyma bicimi olarak tammlarrusttr (Gozutok, 2006:203).
Oguzkan (1993) yontemi, "Bir sorunu cozmek, bir deneyi sonuclandirmak, bir
konuyu ogrenmek ya da ogretmek gibi amaclara ulasmak icin bilincli olarak secilen
ve istenen duzenli yol" olarak tarumlamaktadir. Teknik ise bir ogretme yontemini
uygulamaya koyma bicimi ya da snuf icinde yapilan islemlerin butunu olarak
tarumlamaktadir.
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1.6. ilgili Arastirmalar

Bu bolumde konu ile ilgili yapilrms arastirmalara yer verilmistir,

1.6.1. Yurt i~i Arastirmalar

Arastirmaci

KKTC' de bulunan tlniversitelerin

oncesi matematik

kutuphanelerini

arastirrms ve okul

ile ilgili yuksek lisans tezi veya baska bir bilimsel cahsma

bulamarmstir.

1.6.2. Bazi Yurt D1~1Arastirmalar

Turla, Sahin ve Aver (2001) "Okul Oncesi Ogretmenlerinin

Sartlar, Program,

Yontem, Teknik, Simf ve Davrams Yonetimi Sorunlannm Bazi Degiskenlere Gore
incelenmesi". Bu cahsmada, Ankara
gorevli

440

uygulannusnr.

okul

oncesi

n Merkezinde

ogretmenine

bulunan kamu ve ozel okullarda

arastirmacilar

tarafmdan

Cahsmamn sonucunda okul oncesi ogretmenlerinin

bir

anket

egitim duzeyinin

artmasi ile yeni yontem ve teknikleri kullanma konusunda istekli olduklan, ancak
bunlan

kullanmada

cahsnklan

kurumun

yonetimi

ile

celiskiye

dustukleri

saptanmtstir ( Aktaran: http://yayim.meb.gov. tr/ dergiler/ 151 /turla sahin avci.htm).

Develi ve Orbay (2002), "Islem Oncesi Donem Cocuklannda
Gelisimi",

Sayi Kavrammm

4, 5 ve 6 yas grubu cocuklarda sayi kavrammm gelisim duzeylerini

arasnrmislardir.

Cahsmada cocuklann Sayi Koruma, Saymm Kardinal Ozelligi ve

Toplamaya Hazir Olus duzeylerini olcmuslerdir. Arastirma Amasya ilinin ana suuf
ve yuvalarmda

egitim alan 4 yas grubundan

19, 5 yas grubundan

13 ve 6 yas

grubundan 63 olmak iizere toplam 95 cocugu kapsarmstir. Sozu edilen duzeyleri
olcme amaci ile once 9 etkinlikten olusan bir Hipotez hazirlanrmsur, Hipotez 9 cocuk
ile test edilmis ve edinilen izlenimler isigmda uygulanarak Esas Etkinlik Modelleri,
Uygulama

Yonergesi ve Degerlendirme

Uygulama

her cocuk

ile uygun

gerceklcstirilip degerlendirilmistir.

Formu aynntih

ortamda,

oyun havasi

bicimde gelistirilmistir.
icinde

ve bas basa

Sayiyi Koruma basansi 4 yas icin % 53, 5 yas
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icin %77, 6 yas icin %87, Kardinal Ozelligi Kavrama Basansi 4 yas icin %37, 5 yas
icin %85, 6 yas icin %94, Toplamaya Hazir Olus Yeterligi 4 yas icin %58, 5 yas icin

%92, 6 yas icin %92'dir. Elde edilen sonuclara gore, gunumuz cocuklannm ozellikle
sayi koruma duzeyine, bircok cagdas arastirmacmm da ileri surdugu gibi bu konuda
onculuk yapmis arastirmacilann belirlediginden daha erken donemlerde ulastigi
soylenebilir (Develi ve Orbay).
Aykac (2006), "Okul Oncesinde Yaratici Drama ve Oyunla Kavram Ogretiminin
Ogrencilerin Ogrenme Duzeyi ve Memnuniyeti Uzerindeki Etkisi", Bu cahsmada
okul oncesi duzeyde yaratici drama yontemi ile kavram ogretiminin ogrencilerin
ogrenme duzeyi ve ogrenme surecine iliskin olarak memnuniyet duzeyini
belirlemeye cahsrmstir. Yaranci drama yonteminin, okul oncesi donemde, 5-6 yas
seviyesinde, ana simfi duzeyinde, bilissel agirhk tasiyan geleneksel ogretim
yontemlerinden anlatim, soru-cevap ve gorsel ogelere dayah olarak yurutulen
yontem ve tekniklere gore cocuklann kavramlan ogrenmesinde etkili olup olmadigi
ve drama surecinde ogrencilerin memnun olup olmadiklan saptanmaya cahsilnnstir.
Konu olarak ise 9 sayisi, geometrik sekiller, duygular ve parca-butun kavramlan
almrrustir. Deney ve kontrol grubu olusturulmustur. Deney grubunda uygulamalar
yaratici drama yontemi ile islenirken diger smifta sozel anlatima dayah gorsel
materyaller kullamlarak ogretim yapilrmstir. Cahsma 4 haftahk bir surede toplam 8
saatlik bir

uygulamayi

kapsarrustir. Verilerin

degerlendirilmesi

sonucunda

ogrencilerin yaratici drama yontemi ile daha etkili bir sekilde ogrendikleri ve
ogrenme surecinden memnuniyet duyduklan, mutlu olduklan gorulmustur (Aykac,
2006).
Bolat ve Sigrrtmac (2006), "Sayi ve Islem Kavrami Kazammmda Muzikli Oyunlarm
Etkisi". Adana'nm Yuregir ilcesindeki alt sosyo-ekonomik bolgedeki ti<; ilkogretim
okulunun anasuufma giden 6 yas cocuklanmn sayi ve islem kavramlanm
kazanmalarmda muzikli oyun etkinliklerinin etkisinin incelenmesi amaciyla
yapilmistir. Arastirmada bir deney ve iki kontrol grubu olusturulmustur. Deney
grubuna ve kontrol gruplarma lO'ar cocuk almrmstir. "5-6 yas cocuklarda sayi ve
islern kavrammm kazamlmasma iliskin basan testi" on test ve son test olarak
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uygulanmisnr. Aynca Kisisel Bilgi Formlanyla da bilgiler toplanmistir. Deney
grubunda sayi ve islem kavrarm muzikli oyun etkinlikleri kullamlarak, kontrol
gruplarmda ise muzikli oyun etkinlikleri dismdaki diger etkinliklerle verilmistir.
Egitim 12 hafta, haftada iki gun yanm saat olacak sekilde surdurulmustur. Veriler
Kovaryans Analizi yapilarak degerlendirilmistir. Arastirma sonucunda sayi ve islem
kavrarm acismdan, on test puan ortalamalarma gore deney ve kontrol gruplan
arasmda istatistiksel olarak anlamh bir farkhhgm olmadigi, son test puan
ortalamalan arasmda ise deney grubu ile kontrol gruplan arasmda deney grubu
lehine istatistiksel olarak anlamh bir farkhhk oldugu bulunmustur. Kontrol gruplan
arasmda ise istatistiksel olarak anlamh bir farkhhk bulunamarmsnr. Sonuc olarak,
cocuklara verilen sayi ve islem kavrami egitiminin, deney grubundaki cocuklar
tarafmdan daha basanh

bir sekilde edinilmesi muzikli oyunlarla egitimin

ogrenmedeki etkisini ortaya koymustur (Bolat ve Sigirtmac, 2006).

Unutkan (2007) tarafmdan yapilan arastirmada okula hazirhk alan ve almayan
cocuklann matematik becerileri temelinde ilkogretime hazir bulunusluk duzeyleri;
yas,

cinsiyet, sosyoekonomik duzey degiskenleri acismdan karsilastmlrmstir.

Arastirmanm omeklemini, okul oncesi egitim alan 180, almayan 120; 5, 5 bucuk, 6
yas cocuklan olusturmaktadir, Arastirmada veriler, kisisel bilgileri iceren anket
formu ile "Marmara llkogretime Hazir Olus Olcegi'tnin

Uygulama formunun

matematik calismalan alt boyutu kullamlarak toplanmistir. Bulgular t test ve varyans
analizi uygulanarak analiz edilmistir, Elde edilen sonuclara gore okul oncesi egitim
alma degiskeni ile cocuklann matematik becerileri arasmda anlamh bir iliski soz
konusudur. Bu cocuklar matematik becerilerinde okul oncesi egitim almayanlara
oranla daha yeterlidirler. Cinsiyet acismdan cocuklann matematik becerilerinde
farkhhk bulunamamistir. Cocuklann yaslanna gore matematik becerilerinin yalmzca
siralama ve olcekten alman toplam puan acismdan farkhlastigi gorulmus, 5 yas
cocuklannm matematik becerileri 5.5, 6 yas cocuklanna gore daha yetersiz oldugu
tespit edilmistir. Alt sosyo-ekonomik duzeyden cocuklann matematik becerileri
bakimmdan ilkogretime yeteri kadar hazir olmadiklan bulunmustur. Baska bir
deyisle soz konusu cocuklann matematik beceri ortalamalan digerlerine gore daha
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dusuk

olarak

saptanrmstir

(Aktaran:www.efdergi.hacettepe.edu.tr/200732%20POLAT%20UNUTKAN.pdf).

Canoglu (2007), "Okul Oncesi Egitim Kurumlanna Devam Eden 6 Yas Grubu
Cocuklarda Proje Tabanh Ogrenmenin Sezgisel Matematik Becerilerine Etkisi". Bu
calisma 2005-2006 egitim-ogretim yilmda istanbul ili Kucukcekmece ilcesinde, Milli
Egitim Bakanligma bagh olan Papatya Anaokulu ve Sardunya Anaokulunda
yuruttllmustur. Proje tabanh ogrenmenin sezgisel matematik becerilerine olan
etkisini inceleyebilmek amaciyla bir deney, bir kontrol grubu olusturulmustur.
Calismaya toplam 112 cocuk dahil edilmistir. Deney grubu olan Papatya
Anaokulunda 24 kiz, 32 erkek olmak uzere 56 cocuk, kontrol grubu olan Sardunya
Anaokulunda ise 22 kiz, 34 erkek olmak uzere 56 cocuk ile arastirma yapilmistir.
Her iki gruba deneysel islemler baslatilmadan once ve deneysel islemin sonunda
Sezgisel Matematik Yetenegi Testi (SMYT) ontest ve sontest olarak uygulanrmstir,
Deney grubunda proje tabanh ogrenme prograrm uygulamrken kontrol grubunda
geleneksel egitim programi yurutulmustur. Arastirmarun tum istatistiksel analizleri
SPSS 13.0 for Windows paket program ile gerceklestirilmistir. Yapilan analizler
sonucunda proje tabanh ogretim yaklasmu ile egitim alan deney grubunun sezgisel
matematik duzeyleri, geleneksel ogretim yaklasmu ile egitim alan gruptan anlamh
duzeyde yiiksek cikrmstir. Bu sonuc sezgisel matematik yeteneginin gelisiminde,
proje tabanh ogretim yaklasimmm geleneksel ogretim yaklasimmdan daha etkili
oldugunu desteklemektedir (tezvt@yok.gov.tr).

Aydm (2009), "Okul Oncesi Egitimcilerinin Matematik Ogretimiyle ilgili
Dusunceleri ve Uygulamalarmm Degerlendirilrnesi". Bu cahsmasmda Piagetci,
dogustanci ve Yeni-yapilandirmaci yaklasima gore okul oncesi egitimcilerinin
dusunce ve uygulamalanm

simflandirarak aciklamaya cahsrmsnr. Bu amacla

yurutulen cahsmada oncelikle bir okul oncesi egitim kurumunda cahsan 8
egitimcinin matematik ogretimine iliskin goruslerini ortaya cikartmak icin mulakatlar
yapilrmstir. Mulakatlann pilot uygulamasi anaokullarmda cahsan 3 okul oncesi
ogretmeniyle yapilrmstrr. Uygulamalan

belirlemek icin de egitimciler yan

yapilandmlrrus olarak smif icerisinde gozlenmistir. Verileri icerik analiziyle
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degerlendirilen bu cahsmanm sonucunda; okul oncesi egitirncilerin matematik
ogretimiyle ilgili dtlstincelerinin ve uygulamalarmm iliskili oldugu fakat her zaman
paralel olmadigi, okul oncesi egitimcilerinin en fazla okul oncesi matematik
ogretiminin olculmesinde sorunlar yasadigi ve okul ortamlarmda bazi idari ve
fiziksel sorunlar oldugu ortaya konulmustur (tezvt@yok.gov.tr).

Yukandaki arastirmalardan da goriildiigii gibi okul oncesi kurumlannda geleneksel
egitimin matematik egitimi ve ogretiminde yetersiz kaldigi, okul oncesi donemde
matematiksel becerilerin gelistirilmesinde sorunlar yasandigi gorulmektedir. Okul
oncesi egitim alan cocuklann matematik becerilerinde daha yeterli olduklan,
cocuklann drama,

muzik ve oyunla, matematik kavramlanm

daha etkili

ogrendikleri, ogretrnenlerin egitim duzeyinin artmasiyla yontem ve teknikleri
· kullanma konusunda daha istekli ve yeterli olduklan gorulmustur.
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BOLUMII

2. OKUL ONCESiNDE MATEMATiK EGiTiMi

Cocuklann

ogrenmesi;

sunulan

ogrenme

olanaklarmm

cocugun

ogrenme

kapasitesine, ogrenme ilgisine, ogrenme gereksinimine ve ogrenme bicimine
uygunluguyla dogrudan iliskilidir (Tugrul, 2005:3).

Okul oncesi olarak tammlanan 0-6 yas doneminde cocuklann ogrenme deneyimleri
formal ve formal olmayan cevrelerde gerceklesir. Cocuklar, hem kendileri icin ozel
olarak yapilandinlrms ortamlarda ozel ogretim yontemleriyle ve ozel ogretim
araclanyla ogrenirler, hem de kendi kendilerine cevresel uyancilara yiikledikleri
anlamlarla ogrenirler. Okul oncesi cocugu icin her sey bir ogrenme aracidir. Bu
yastaki cocugun deneyimleri arasmda her sey onun icin bir oyun ve oyuncak islevi
gorur (Tugrul, 2005:3).

Okul oncesi egitimi kavrarm cocuk gelisimi alanmdaki ilk cahsmalarla birlikte ortaya
cikmistir, Cocuk gelisimi konusunda ilk cahsmalan yapanlar tip doktorlan ve sosyal
reformcular olmustur (Basal, 2005:38). Asagida okul oncesi egitim alanma
cahsmalan ve gorusleri ile etki yapan dusunurlerin temel fikirlerine yer verilmistir.

Jean Jaques Rousseau (1712-1778)

Jean Jaques Rousseau, "Emile" adh eserinde "cocugun kazanmasi gerektigini
dusundugumuz genis kapsamh bilgiler yerine, cocugun neyi ogrenebilecegi ve neleri
ogrenmeye ilgi duydugu uzerinde yogunlasmamiz gerektigini" soyler. Yetiskin,
cocugun ogrenmesini gerekli gordugu bilgi ve becerileri ona kazandirmak yerine
cocukta var olan kapasiteyi gelistirmeye cahsmakla ise baslamahdir.

Egitim

ogrenmeden zevk alan, surekli ogrenme istegine sahip ve toplumun sorumlu bir uyesi
olan iyi insanm gelismesini saglayacak sekilde olmahdir (Oktay, Gurkan, Zembat
ve Unutkan, 2003:9).
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Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)

Pestallozi "Egitimin merkezi cocuktur" gorusunt; one stirmustur ve "Elin, kafantn

ve kalbin egitimi" cumlesi ise onun gorusuml en iyi ozetleyen ctimledir. Cocugun
kafaca ve bedence yeteneklerini goz onunde bulunduran "Metod" sistemini ortaya

atmistir. "Metod"un amaci cocuktaki potansiyeli en iyi sekilde ortaya koyabilmek
icin gereken uyanyi yapmaktir,
yettigi

faaliyetlere,

gelisim

Ogretilecek konular, cocugun ozelligine, gucunun

evresine

ve ihtiyaclanna

uygun

olmahdir.

Egitim

biliminin amaci, cocuklann yeteneklerini en iyi sekilde gelistirebilmesi icin gerekli
ahstirmalan

saglamak ve bunlan ortaya crkartabilecek ortanu hazirlamaktir (Oktay

ve digerleri, 2003: 11 ).

Freidrich Wilhelm Froebel (1782-1852)

"Cocugun biitiinliigii onemlidir." Froebel'in okul oncesi egitim yaklasimmda dilin
ve oyunun onemi vurgulanrmstir. Ogretimde sezgici ve buldurucu yontemi, bireysel
cabayi, bilinenden bilinmeyene gitmeyi ogretir. Toplumun gelecegi olan cocuklar,
gelisimlerinin en hizh, en yogun ve egitime en 90k ihtiyaclan oldugu donemlerde
egitim almahdirlar. Bu iyi planlanrms, tesadufe dayah olmayan bir egitim olmahdir,
Egitimde sozlu talimat snurli, ama cocugun dunyayi tarumasi icin verilecek firsatlar
smirsizdir (Oktay ve digerleri, 2003: 12).

John Dewey (1859-1952)

"Egitim, yasama hazirhk degil gercek yasamin kendisidir." Egitim bir toplumun
sosyal ilerleme ve reformunu yansitir. Baski yoluyla dis uyanmlarla
ccsit disiplini reddeder.

saglanan her

Gercek egitimin amaci, cocugun icinde yasadigi hayat

sartlanna uymasma yardimci olmaktir. Cocugun ilgilerini esas alan cocuk merkezli
yaklasim 90k onemlidir. Cocugun icguduleri ve yetenekleri, egitimine uygun olan
elemanlan saglamaya yarar. Cocugun ilgi ve ihtiyaclan etkinliklerin hareket noktasi
olmahdir. Problem cozme becerisinin kazandmlmasi
2003:13).
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onemlidir (Oktay ve digerleri,

Maria Montessori

(1870-1952)

"Cocukluk, yetiskinlige geciste gecici bir yol olmayip insanhgm bir baska kutbudur"
Gelisim ve tigrenme icin malzemenin
yetmez. Cocugun,

nasil kullamlacagmm

cocuga gosterilmesi

kendi yaparak yeni bilgiyi kendine mal etmesi sarttir. Cocuk,

butun faaliyetlere kendi secerek ve kendi yaparak katilmahdtr. Y ani cocuk kendisi
icin ozel hazirlanrms

cevrede

tamamen

ozgur olmahdir

(Oktay ve digerleri,

2003:15).

Jean Piaget (1896-1980)

"Dii#inceler kelimelerin degil faaliyetlerin sonuclannda gelisir". Bilgi cocuklara
verilmez. Cocuklar en iyi kendi somut deneyimlerinden ogrenirler. Dogal olarak,
cocuklar devarnli hareket halindedirler (Oktay ve digerleri, 2003: 17).

Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934)

"Cocuga sunulan etkinlikler, onun duyarh bir yetiskinin destegi ile basarabilecegi
nitelikte olmahdir" Cocuk cevresindeki sosyo-kulturel ortamla etkilesim yoluyla
tigrenir (Oktay ve digerleri, 2003: 19).

Howard Gardner( 1943 - )

"Hepimiz bu zeka topluluguna sahibiz. Fakat hepimiz, esit gucler ve benzer
profiller sergilemeyiz:" Bireyler, belirli zekalanm pratikte arttirabilir ve zeka
bakmundan gilclll ve zayif yanlanm egitimle etkileyebilirler. Biyolojik ve kulturel
gecmisleri, kisisel tarihleri ve ozgun deneyimleri nedeniyle ogrenciler okula bir tek
dusunsel basan ekseni uzerinde tek boyutlu olarak siralanabilecek bireyler ya da bes
sayfalar olarak gelmez. Farkli gucleri, ilgileri, bilgi isleme bicimleri olan farkh
zihinlere sahiptirler.

Ogretmen farkh pedagojik yaklasimlan kullanabiliyorsa,

17

ogrenciye daha etkili yontemlerle

ulasma olanagi bulabilir. (Oktay ve digerleri,

2003:23).

Gardner'm kurami cercevesinde zeka profilleri ayn olduguna gore egitim sistemi de
bireysellestirip

farkhhklan

goz onunde bulundurarak

programlar

hazirlanmahdir,

Gardner cocuklann ne yapabildigi degil, ne yapabilecegi uzerinde odaklanrmstir. Bu
nedenle gelisime acik bir yaklasimdir, Bu yaklasimda onemli olan soyut bilgilerin
kazammi degil, cocugun ogrendigini performansa
(Gardner,1993:aktaran

(uygulamaya)

donusturmesidir

Sevinc, 2005:73).

Okul oncesi egitimde tum bu goruslerin birlestigi ortak noktalan ozetlersek; cocugun
tum gelisim alanlanm destekleyen, cocugu merkeze alan, yasama yakmhk ilkesini
dikkate

alan,

cocugun

ogrenmesinde

somut

yasantilann

onemini,

bireysel

farkhhklan, cevresel faktorleri, oyun, hareket ve duyularm onemini vurgulamaktadir,

2.1. Okul Oncesi Matematik Egitimi ile ilgili Temel Kavramlar

Kavramlar zihnimizde var olan dusuncelerdir. Terimler veya benzer sozcukler
kavramlanmizm adlandir. Cocugun kavramsal gelisimini desteklemek matematik
becerilerinin gelismesi icin son derece onemlidir (Sahin, 2000:27:aktaran:
Turkmenoglu, 2005).

Okul oncesi egitimde cocuklara kavramlann kazandmlmasi; dusunme surecleri, dil
ve iletisim gelisimleri yonunden onem tasir. Cunku cocuk, kavramlar aracihgiyla
dusuncelerini gelistirir. Dil kullamrm, kacmilmaz olarak kavramlan bilmeyi gerekli
kilar. Diger insanlarla sozlu ya da sozsuz iletisim kurmak icin de insanm once
kavramlara gereksinimi vardir, Kavramlar boylesine onemli oldugundan, okul oncesi
egitimde kavram egitimi, cesitli yaklasim ve yontemlerle gerceklestirilmeye cahsihr
(Onder, 2003:193).

Egitimcilere gore, zihinsel faaliyet gerektiren kavram olusurnuyla matematikte ayn
bir yeri ve onemi olan problem cozme arasmda onemli benzerlikler vardir. Ogrenme
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kurarncilanndan Piaget ve Bruner'e gore, cocukta kavram olusumu, cocugun yasma
ve hazirlanacak egitim ortamma baghdir. Okullar, ogrenme-ogretme faaliyetlerini
yuruturken cocuklann duyussal, bilissel ve devinissel ozelliklerini, ogrenme
bicimlerini, ilgi ve ihtiyaclanm goz onunde bulundurmak zorundadir, llkogretim ve
ortaogretim okullannda ogrencilerin ogrenmekte en 90k zorlandigi ve en fazla
basansizhgm yasandigi derslerden birisi de matematiktir. Matematikte yasanan bu
basansizligm en onemli nedenlerinden birisi matematik kavramlannm yeterli
diizeyde anlasilamamasi, digeri ise kavram olusturamamaya bagh olusan kavram
yamlgilandir. Son yillarda matematik kavram yamlgilanyla ilgili yapilan bilimsel
cahsmalar bu dusunceyi dogrulamaktadir. Cocuklann matematik kavramlanm
olusturmadaki sikintilanm asmak ve kavram yamlgilanna dusmelerini onlemek icin
okul oncesi egitim kurumlannm Ogretim Programlan, Ilkogretim Programlan bir
butunluk icinde ele almmahdir (Aktaran: T1ra~.www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/ozetler/d265.pd[).

Dusunmenin temeli kavramlarm varhgma baghdir, Kavramlann olusmasi ve
gelismesi, her kavramm birey icin ozel anlam kazanmasmda yatar. Dusunce
gelistikce, kavramlarm anlamlarmm niteligi ve sayilan da artar. Bireyler icinde
yasadiklan cevreyi ve olaylan baskalanna

ancak kavramlarla anlatabilirler.

Dusuncenin niteligi kavram zenginligine baghdir. Sozcukler dusuncenin arac ve
gerecleridir, Kavramlarm bir kahba dokulmesine, sekillenmesine yardim ederler.
Kisi zamanla yeni yasantilardan, yeni deneyimlerden gectikce, sozcuklere yeni
anlamlar yilkleyebilmekte, onlan

daha incelikli, daha duyarh bir bicimde

kullanabilmekte ve kavramlan zenginlestirmektedir (Sevinc, 2005:157,167).

1994 yilmda 4-6 yas anaokuluna giden cocuklann kavramlan kazanmada egitimin
onemi ile iliskili yapilan cahsmada, tum kavramlan kazanmada egitirnin onemli
olcude etkili oldugu tespit edilmistir ( An, Ustun ve Akman, 1997).

Cocugun yeni deneyimler kazanmasmda uygun egitim ortamlarmm okul oncesi
egitim kurumlarmda verilmesi gerektigi dusunulmektedir. Bundan dolayi okul oncesi
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egitim kurumlarmda verilen kaliteli egitim sonucu cocuklann kavram yaslannm
istenen duzeye ulasmasi beklenmektedir ( An,

0- stun ve Akman, 1997).

Resnich'e gore (1983) okul oncesinde cocuklar renk ve sekil gibi bazi kavramlan
egitim almadan nesnelerle oynayarak kazanmaktadirlar. Ancak bazi kavramlar
vardir, bunlar; zaman, buyukluk nicelik gibi, cocuklann egitim alarak kazandiklan ve
bu kavramlarm ozelliklerini daha iyi sekilde algiladiklan saptanrmstir. Gelman ve
Greno'nun nicelik semasi kullanarak okul oncesi cocuklarla yaptiklan cahsma cift,
parca, butun, para gibi nicelik kavramlanm egitim alarak ogrendiklerini tespit
etmislerdir,

Ebeling ve Gelman (1994) okul oncesi cocuklarla buyuk-kucuk

kavramlan ile ilgili yaptiklan cahsmada cocuklann ancak yonlendirildikleri zaman
islevsel baglamda bu kavramlan kullanabildiklerini ortaya koymuslardir (Aktaran:
An,

0- stun ve Akman, 1997).

Yukandaki bilgiler isigmda goruluyor ki, cocuklar bircok kavrami dogal olarak
ogrenebilirken, bazilanrn ogrenmesl icin ozel caba gostermesi gerekmektedir.
Asagida okul oncesinde temel matematik kavramlarmm neler oldugunu ve bu
kavramlarm ogretilmesinde ogretmenin nasil davranmasi, neler yapmasi, neleri
dikkate almasi gerektigine bakilacaktir.

Matematik bilindigi gibi aritmetik, geometri, cebir, uzunluk, agirhk, hacim, grafik,
sayilar gibi kavramlar ve bunlarm birbirleriyle iliskilerini ve sembollerini kapsayan
bir bilim dahdir. Yasamm icinde var olan ve yasami anlamlandiran matematik
kavramlanni cocuklara okul oncesi donemden itibaren vermemiz gerekmektedir
(Turkrnenoglu, 2005).

Matematik kavramlanm verirken cocugun gelisim duzeyine uygun olmasi, cocugun
simfta aktif katihmci olmasmm saglanmasi gerekmektedir. Aynca kavramlan
somutlastiracak arac ve gereclerin kullamlmasi gerekmektedir ve cocuga gozlem,
deney, zengin uyaranlar ve yasantilar sunulmahdir (Sahin, 2000:27: Dogru, 2002:53:
aktaran Turkmenoglu, 2005).
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2000 yilmda ABD Matematik Ogretmenleri Ulusal Konseyi tarafmdan yaymlanan
Okul Matematigi ilke ve Standartlan

ilk defa anaokulu yas/duzey kategorilerine

katarak ilk duzeyi "anaokulu - 2. smif arasi" olarak duyurmus ve boylelikle anaokulu
ogrencilerini

ilk olarak matematiksel

bilgi ve beceriler sahibi olarak tarurmstir,

Burada anaokulu ogrencilerinin sahip oldugu bu matematik bilgisinin herkeste farkh
duzeylerde ve sadece gelistirilmesi ve uzerine yeni bilgilerin bina edilecegi bir temel
olarak kabul edildigini belirtmek gerekir. Aynca bu donemdeki matematik ogrenme
ic ve dis etkenler, sosyal ve fiziksel baglamlar ile iliskili ve bir kavrayis seklindedir,
ezberden

ibaret ve baglamdan

yoksun bilgi biciminde

degildir

(Charlesworth,

2003 :aktaran: Aydm, 2009).

Matematik kavram gelistirmeye yoneliktir ve temeli cocuklann gunluk yasadiklan
deneyimlerdir. Model olusturma, gozlem yapma, olcme, kiyaslama, aym ve farkh
olam bulma, eslestirme yapma gibi etkinlikler matematik kavramlannm

gelismesine

yardimci olur (Metin, 1992:93:Aktaran: Dere ve Omeroglu, 2001).

Ozellikle cocuklann

formal matematik

yillannda

cocuklarda

matematik

matematik

ogreniminden

ogretimi ile karsi karsiya kaldigi ilkokul

korkusu

heyecan duymalan

gelismemesi,

matematigi

ve matematige

gelistirmeleri, okul oncesi yillardaki matematik yasantilan

sevmesi,

karsi olumlu tutum

ile dogrudan orantilidir

(Henniger 1987, Metin1994: aktaran: Aktas-Amas, 2006). Cunku okul oncesi yillar
bircok matematik

kavrammm

temellerinin

tarafmdan

informal yollarla basansizhk

kavramlar,

ilkokul yillannda

kazamlan

kazamldigi

sihirli yillardir,

endisesi duymadan
daha karmasik

ogrenilen

kavramlann

Cocuklar
bu temel

da temelini

olustururlar (Charlesworth and Lind 1990: aktaran: Aktas-Arnas, 2006).

Y etiskinlerin

matematik

dunyalan

genellikle soyut gerceklerle

ilgiliyken,

kucuk

cocuklannki somut gerceklerle ilgilidir. Bu nedenle okul oncesi donemde matematik
etkinlikleri

cocugun

gercek

yasamda

uygulayabilecegi

cahsmalan

icermeli

ve

yaparak yasayarak ogrenmesini temel almahdir. Ogretmen cocuklann cevreleriyle
etkilesime girerek kendi kendilerine matematigi ogrenmeleri

icin uygun firsatlar

yaratmah ve bu konuda onlara rehberlik etmelidir. Cocuklann
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deneme yamlma

LIBRARY

yoluyla

maternatigi

simrlandinlrms
girme sanslanm

kesfetmelerine

olanak

saglamahdir.

Kagrt

matematik etkinlikleri, onlann cevresindeki dunya ile deneyimlere
azaltacak ve bilissel gelisimlerinin

gecikmesine

sebep olacaktir

(Aktas-Arnas, 2006).

Tum bunlar goz onunde bulundurularak, bu donern iyi degerlendirilmeli, cocuklann
geride kalmalan

cnlenmeli ve okul oncesi matematik

ogretiminde

nelere dikkat

edilecegi uzerinde durulmahdir.

Cocuklarda matematikle ilgili fikirler formal egitime baslamadan 90k once gelisir.
Cocuklar formal egitime, onceki yasantilanna dayah bir takim matematiksel kesif ve
bilgiler butunu ile baslarlar.
anlamda

matematik

Bu matematiksel

konulanru

cocuklar matematigin

icermiyor

yasantilar,

olabilir.

Erken

bizim icin akademik
cocukluk

soyut yontirnl dogal olarak algilayamazlar,

doneminde

Sayi saymayi

bilirler, toplama ve cikartma yapabilirler ama bunu kagit uzerinde gosteremezler.
Egitimciler, erken cocukluk doneminin onemli bir parcasi olduguna inanmaktadir.
Okul oncesi ve ilkokul doneminde kazandmlacak

matematik bilgi ve kavrarnlan

cocuklann ileride maternatigi kullanabilen bireyler olarak topluma kazandmlmalanm
saglayacaktir. Arastirmacilar, matematiksel dustmce ile matematik egitimi arasmda
fark oldugunu
saymayi

Omegin, sayi saymak basit bir islemdir; sayi

savunmaktadirlar,

ogrenmek,

anlarmm

http://www.efdergi.hacettepe.edu.

Okul oncesi matematiginde

kavramak

ise

zordur

(Aktaran:

tr/200223 BERRiN%20AKMAN .pdt).

mantiksal

matematiksel

programm onemli bir parcasmi olusturmaktadir.

dusuncenin

desteklenmesi,

Bunun icin de cocugun bazi temel

becerileri kazanmasi gerekmektedir.

is pat

Matematik ogretiminin en onemli hedeflerinden birisi neden, nicin sorularma karsihk
olarak mantikh cevaplar elde etmenin diger bir deyisle muhakemenin

gelisimini

saglamaktir.

temel

.

Muhakeme

sadece

matematiksel
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degil

aym

zamanda

bir ·

yetenektir. Bu yetenegin gelisimi okullarda izlenen programa oldukca baghdir. Ispat
matematik ogrcnmede bir aractir (Knuth, 2002). Ispatm gelisimi, bireylerin degisik
mantiksal dusunme yollanm kazanmasma baghdir, Farkli muhakemeler,
farkh acilarla insa edilmesini

saglar. Matematikciler

bir ifadenin

bilgilerin

dogru olup

olmamasmdan 90k nicin dogru olduguyla ilgilenirler. Diger bir deyisle matematiksel
ispat bir ifadenin nicin dogru oldugunun mantiksal bir aciklamasidir (Altiparmak ve
Ozis, 2005).

ispat

kavrammm

eslestirme,

bireyde

siralama,

olusrnasi

karsilastirma

okul
gibi

oncesi

donemde

baslar.

Simflama,

kavramlar

ispatm

temelini

olusturan

kavramlardir. Piaget 4- 7 yas donemi cocuklann sezgisel donemi olarak simflarmstir
(Aktas, 2002). Bu donem aym zamanda mantiksal
Mantiksal dusunmeye

gecis yukanda

saydigimiz

dusunceye

gecis donemidir,

smiflama, eslestirme,

siralama,

karsilasurma kavramlanyla saglanmaktadir. Diger bir deyisle bu kavramlar mantiksal
dusunmeye

gecis icin kopru gorevi gormektedir.

olusturulmazsa

Bu kopru bu yas doneminde

ileriki donemde sorunlar ortaya cikacaktir (Altiparmak

ve Ozis,

2005).

Okul oncesi donem cocuklann matematik ogretimi icin Milli Egitim Bakanhgi'nm
belirlemis

oldugu

karsilastirma
bireylerde

hedefler

kavramlan

eksiksiz

incelendiginde

simflama,

temel olusturmaktadir,

olarak bulunmasi

gereken

Bunlar

eslestirme,
mantikh

ana kavramlardir

siralama,

dusunme
(Aktas,

icin
2002:

aktaran: Altiparmak ve Ozis, 2005).

Asagida

aciklamalan

yapilan

simflandirma,

(oruntu) becerileri matematiksel dusunme

eslestirme,

karsilastirma,

siralama

ve ispatm; kucuk cocuklann egitiminde

mutlaka temel almmasi gerektigini vurgularnasi acismdan onemlidir.

2.1.1. Simflandrrma becerisi

Simflandirma, nesneleri ahsilrms czelliklerine gore gruplama ve ayirma becerisidir.
Cocuklann smiflandirma yapabilmeleri icin nesneler arasmdaki benzerlik ve
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farkhhklan

fark etmeleri gerekmektedir.

Siruflandirma becerisi aym anda iki surec

gerektirir; nesneleri siralama (ayirma) ve gruplama (birlestirme) (Charlesworth ve
Lind, 2003: aktaran -Onal, 2011:55). Ornegin cocuk bir yigm boncuk arasmdan mavi

boncuklan gruplarken aym zamanda yesil ve san renkli boncuklardan ayrrrms olur
(Merve -Onal, 2011 :55). Bircok arasnrmaci kavramlan nasil smiflandirdigmuz
uzerinde durmustur, Cocuklar nesneleri smiflandirmak icin cesitli kategorileri
kullanabilmektedirler. Bu kategorilerden birincisi konusal olarak, yani nesneyi
rengine,

sekline,

olcusune,

materyaline,

dokusuna

vb.

gore

yapilan

simflandirmalardir. ikincisi ise iliskisel simflandmlmalardir. Ornegin kopek ve
tasma ya da yemek ve tabak kavramlan arasmda bir iliski soz konusudur. Cunku
tasma kopegi tutmak icin, tabak yemegi koymak icin kullaruhr, Bu tur
suuflandirmalar cocuklann kavramlan ogrenirken, kavramlar arasi iliskilerden sonuc
cikarmalanru ya da bildikleri kavramlardan yola cikarak genelleme yapabilmelerini
saglamaktadir. Cocuklar bu smiflandirma becerisini, basta nesne kavrami olmak
uzere, bazi kavram turlerini ogrendikleri andan itibaren yapmaya baslarlar. Cocuklar
yetiskinlerin konusmalanm dinleyerek parcayi butunden ayirt etmeyi ogrenirler.
Btitunu daha once algilayan cocuklar, yetiskinlerle oynadiklan oyunlarm ilki olan
agznu, bumunu, goztirnl gosterme oyunuyla butun olan yuztin parcalanni, yani alt
kumelerini tammaya baslarlar. Bu oyunla baslayan parca butun kavrami olusturma, 4
yaslanna geldiklerinde kendilerine verilen bir parcayi butunle eslestirme seviyesine
gelmektedir (Lee, Kagan ve Rabson:1963: 433;Lind, 1998:74; Landau, Smith ve
Jones, 1998: 19; Nguyen ve Murphy, 2003: 1783-1784; Gelman ve Brenneman,
2004: 152; Clark, 2004: 475; Werker ve Yeung, 2005: 520; Guven, 2005: 27:aktaran:
-Onal, 2011 :56).

Cocuklar baslangicta nesneleri renklerine, sekillerine vb. ozelliklerine gore gruplarlar
(Unal, 2011 :56). Renkler ve sekiller, cocugun harf ve rakam kavramlanm
edinmesinde ilk adimdir (Tek, 2001:18:aktaran: Turkrnenoglu, 2005). Daha sonra,
smiflandirma surecleri cogaldigi icin, nesne ve fikirleri iki veya daha fazla ozellige
gore gruplamaya baslarlar (Unal, 2011 :56).
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Cocuklar 4-5 yaslannda karmasik nesneler icerisinde gruplar olusturur (Charlesworth
ve Radel off,

1991: 106 :aktaran:

Dere ve Omeroglu,

2001: 8), nesneler

arasi

ozellikleri belirli olculerde anlar ve basit duzeyde de olsa nesne, olay ve resimleri
renk, bicim, boyut, sira, materyal, yuzey, sekil, sayilanna veya kullamldiklan
gore gruplama yapar (Worthom, 1998:243;0lson

ve Olson,1999:28-29;Metin,

94;Charlesworth ve Radeloff, 1991 :81;Mueller,1985:9:
2001 :8). Ornegin

araclar, yiyecekler,

kiyafetler

yere
1992:

aktaran: Dere ve Omeroglu,

gibi. Daha sonra matematikte

smiflandirma yapmaya baslarlar, Omegin bu kumede 3 kirrruzi, 2 mavi boncuk var
gibi (Mueller

1985, Reys ve ark.1989,

Greenberg

1994 : aktaran.Aktas-Arnas,

2006:28). Simflandirma becerisi erken donemde baslayan gil<;:lil bir surectir ve dort
yasmdan sonra cocuklar tarafmdan basanlabilen
aktaran.Aktas-Arnas,

bir yetenektir(Ford

ve Chew 1991

2006:28).

Kuctik cocuklar kumeleri toplar, boler, ayinr, tekrar toplar ve aymrlar. Bu islemi
bikmadan tekrarlarlar.

Simflandtrdiklan

nesneleri kutulara veya sepetlere koyar,

sonra onlan tekrar bir araya getirir ve tekrar aymrlar,
aynstrrma-birlestirme

Cocuklar bu sekildeki

ve butuntl parcalara ayirma ve parcalan butune dahil etme

oyunlan ile toplama ve cikarma isleminin de temelini ogrenmi~ olurlar (Greenberg
1994 aktaran.Aktas-Amas

2006:28).

Snuflandirma degisik materyal ve deneyimlerle, kavram ogretiminde onemli firsatlar
saglar ve cocukta esnek dusunmeyi gelistirmede onemli katkilarda bulunur (Kennedy
ve

Tipps

1997:

aktaran:

Aktas-Arnas

2006:28).

Cocuklann

smiflandirma

becerilerinin gelismesinde yetiskinlerin sorduklan soralar da buyuk rol oynamaktadir
(Essa, 2007, Charlesworth ve Lind, 2003:aktaran: -Onal, 2010 :56).

2.1.2. Eslestirme Becerisi

Bir kumedeki her nesneyi diger ktimedeki bir nesne ile esleme islemine birebir
esleme denir. Birebir esleme becerisi Piaget'ye gore saymm korunumu kavrammm
da temelini olusturur (Miller ve West, 1976: aktaran: Aktas-Arnas, 2006:42). Birebir
esleme, bir nesnenin bir veya daha fazla ozelligini tamrnayi, tarumlamayi, nesnenin
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diger nesnelerden farklanm ayirt etmeyi ve bire bir iliski kurmayi gerektirir (Amas,
2004; Metin ve Daghoglu, 2006: 444; Lind 2000:aktaran: -Onal, 2010: 50).

Cocuklar, matematik kavramlannm

temelini olusturacak eslestirme davramsim 1-2

yas civarmda gosterebilmektedirler.

Bu donemde cocuk il9 nesne arasmdan aym olan

ikisini

eslestirebilmektedir.

eslestirmelere

Eslestirme

dogru gelismektedir.

eslestirebilmektedirler.

becerisi

yasla

3-4 yasmdaki

birlikte

cocuklar

daha

karmasik

geometrik

sekilleri

2-3 yas civarmda buyuk-kucuk, 3-4 yasa dogru ise uzun-kisa

nesneleri taruyip ayirt edebilmektedirler (Metin, 1992:aktaran: -Onal, 2010 :51)

Farkh nesnelerden

olusan iki kumeyi birbiriyle

eslemek daha kolaydir,

Cunku

cocuklar iki nesnenin gorsel farkhhgmm yarattigi avantaji kullamrlar, Cocuga aym
nesnelerden

olusan iki kume verildiginde

kumeleri birbiriyle eslemede zorlamr,

Eleman sayisi 5 ve 5'ten az olan kumelerdeki
kolaydir, Eleman sayilan

nesnelerin birbirleriyle

aym olan iki kumenin

birbiriyle

eslenmesi

eslenmesi
kolaydir.

Eslestirme yapilacak kumeler birbirleriyle bir cizgiyle ya da alt alta kareler icinde
yerlestirilerek birlestirilmisse bu kumeleri eslestirmek daha kolaydir (Unal, 2010: 51,
52, 53).

Cocuklarda
resimli

eslestirme

tombalalar

kavrammm

gibi egitsel

gelistirilmesi
oyuncaklardan

icin hafiza kartlan,
ve gunluk

hayattaki

dominolar,
bir 90k

etkinliklerden faydalarulabilir (Duzce ve Cinel, 2006: aktaran: -Onal, 2010 :54).

2.1.3. Karsrlastirma Becerisi

Karsilastirma; iki nesnenin belli bir ozellige gore aym veya farkh olup olmadigmi
belirleme islemidir ve siralama kavrarru icin temel olusturur (Mueller 1985, Reys ve
ark. 1989: aktaran: Aktas-Arnas, 2006:50). Bir ozellik kolayhkla olculebildiginde,
karsilastmlabilir ve daha sonraki ornekler bu temel tlzerinde siralanabilir (Mueller
1985:aktaran: Aktas-Amas, 2006:50).
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Piaget'ye gore okul oncesi donemde cocuklar hicbir olcumsel islern yapmaksizm
algisal olarak karsilastirma

yapmaktadirlar

(Clarke-Stewart

ve Friedman

1987

Resnick 1989:aktaran: Aktas-Arnas, 2006:50).

Karsilastirma siireci, gozlem siirecinin uzerine kurulmaktadir. Bir nesnenin belirgin
ozelligini

gozlemlemeye ek olarak, cocuklar o nesneyi aym cins nesnelerle

karsilastirarak, o nesne hakkmda 90k sey ogrenmektedirler. Ornegin her cocuk bir
yaprak bulur ve smifa getirir; getirilen yapraklar diger yapraklarla karsilastinhr,
Karsilastirma yapihrken "Bunlar neye benziyor? Yapraklar arasmdaki farkhhklar
neler? Yapraklardan hangisi buyuk, hangisi tuysuz?" gibi sorularla karsilastirma
sureci kolaylastmhr (Lind 2000: aktaran: Unal, 2010 :58).

Cocuklar iki nesne veya grup arasmda karsilastma yaparken, nesnelerin bazi belirli
(spesifik) karakterlerinden ve czelliklerinden yola cikarlar. Bu ozelliklerden biri ebat,
uzunluk, yilk:seklik, agirhk, hiz gibi informal olcumlerdir. Digeri ise niceliksel
karsilastirmadir, Niceliksel karsilastirmada, nesnelerin aym sayida olup olmadigma
ya da hangisinin fazla olduguna bakarlar. Karsilastirma, siralama ve olcmenin
temelini olustrur (Charlesworth ve Lind, 2003:aktaran: Dnal, 2010: 58).

Cocuklar pek 90k karsilastirma etkinligini yaparken "daha cok", "daha az" gibi
karsilastirma kelimelerini kullamrlar. Cocuklar farkh boyutlardaki iki daireye bakar
ve birinin digerinden daha buyuk oldugunu ifade edebilir veya iki bina gorup birinin
digerinden daha uzun oldugunu soyleyebilirler (Aktas-Arnas, 2006:50).

Okul cncesi donemde cocuklann cogu gunluk olaylan tarumlamak icin bu tiir
karsilastirma kelimelerini kullamrlar. Bunun icin ogretmen yapilandmlmarms
etkinliklerle bunu pekistirebilir. Aynca muzik, dramatik etkinlikler ve okuma
etkinliklerinde de karsilastirma kelimelerini ogretebilir (Sperry-Smith 2001 :aktaran:
Aktas-Arnas 2006:51).
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2.1.4 Siralama Becerisi

Siralarna,

nesnelerin

olculebilen,

veya

olculemeyen

ozellikleri

yonunden

diizenlenmesidir (Burton 1985:ak:ataran:Akta~-Arnas 2006). Siralamayi nesneleri
birbirinden ayiran ozellige gore duzenleme, seklinde de tammlayabiliriz (Hohmann
ve Weikart 2000: aktaran: Aktas-Arnas 2006:54).

Siralama karsilastirmarun en ust seviyesidir ve matematiksel sonuc cikarma ve sayi
sisteminin temelini olusturmaktadir. Bu nedenle erken cocukluk programmda
siralama etkinliklerinin icerigi, cocuklan dustmmeye tesvik etmelidir. Siralama
etkinlikleri cocuklann benzerlik ve farkhhklan kesfetrnesine, problemlerin cozumu
icin yeni yollar ve degisik cevaplar bulmalanna ve bir durumun ozelliklerini tahlil
ederek karar vermelerine yardimci olabilir (Burton 1985:aktaran: Aktas-Arnas
2006:54).

Siralama ve serileme becerisi duyu-motor (0-2 yas) donemde baslar, iki yasmdan
once cocuklar birbiri icine giren oyuncak:larla oynamayi severler. Birbiri icine giren
oyncak:larda en buyuk boyuttan en kucuk boyuta kadar olan nesneler siralanarak ic
ice konur (Charlesworth ve Lind, 2003:aktaran:-Onal, 2010:60) Bu tur oyuncak:lar
siralama becerisinin gelisimine yardim etmektedir.

Cocuklarla ilk asama olarak: buyukluk (buyuk-kucuk), uzunluk (uzun-kisa),
yiikseklik (yuksek-alcak) ve genislik (ince-kalm) ile ilgili siralama cahsmalan
yapihr. Daha sonra cahsmalar giderek karmasiklasir. Bu cahsmalar genellikle renk
(acik-koyu), doku (piiriizlii-pilriizsiiz)ile ilgilidir (Sperry-Smith, 2001 :aktaran: -Onal
2010:60).

Siralama, karsilastirmadan daha ustun bir beceridir cocuklar birden fazla karar
vermek zorundadirlar. Ornegin farkh uzunluklarda tic; tane pipet var. Orta boy pipet,
uzun olan pipetten kisa, kisa olan pipetten uzun olmahdir (Sperry-Smith,
2001 :ak:taran:-Onal,2010:60).
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Siralama ile ilgili etkinlikler yapihrken ilk olarak besten az nesne ile baslanmahdir
ve nesneler

arasmdaki

benzerlikler

ve farkhhklar

gozlenebilmelidir (Aktas-Amas.aktaran.Unal

cocklar

tarafmdan

rahatca

2010:61).

NCTM standartlarma gore okul oncesi cocuklarda mantik yfuiitmenin diger bir ogesi
de bagmtiyi tammaktir. Bu donemde cocuklann suuflama, eslestirme, karsilastirma
ve siralama
bulundugu

kavramlanru
oruntuler,

bir arada

cocuklann

kullandigi

yaratma,

icerisinde

tammlama,

sik

bagmti

kavrammm

sik varsayimlarda

bulunmalan ve onlarm gccerliligi icin ogrencilere firsatlar verir. Asagida oruntuler
icin ornekler verilmistir.

+ = +=+= ....

Cocuklann

sirasiyla yukandaki

sekillerden

soma yerine hangi seklin gelecegini

bulmasi istenmektedir. Bu gibi cahsmalar cocuklann matematiksel muhakemelerini
gelistirmelerine

yardimci olacaktir

(Aktaran: egitim.ege.edu.tr/efdergi/arsiv/2005-

_ 6/makale2.pdf).

Okullanmizda oruntu cahsmalan genellikle yukandaki omekteki gibi kagit kalemle
simrlandmlarak

verilmektedir.

Ornntu,

siralamamn

olculemeyen

ozellikleri

yonunden duzenlenmesidir.

Oriintii

Okul oncesi donemde ve ilkogretimin ilk yillannda, cebirsel dustmmenin gelisimini
saglayici cahsmalann yapilmasi gereklidir. Bu cahsmalardan biri de orilntil
cahsmalandir. Cebirsel dusunmenin temelinde orunttl arama ve genelleme yer
almaktadir, Ogrencilerin cebirsel olarak dustinebilmeleri icin sayisal iliskileri
anlamada oruntuleri taruma, oruntuleri devam ettirme ve genelleme becerisine sahip
olmalan gerekir (Steele, 2005:aktaran:Yildmm, 2010:122). Oruntu; geometrik
sekillerin, seslerin, sembollerin ya da durumlarm sistematik bir birlesimi (Souviney,
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1994;Akt, Orton, 2005:aktaran:Yildmm

2010:122);

sayisal ya da uzaysal

duzenliliktir (Papic ve Mulligan, 2005 aktaran.Yildinm, 2010:122). Cebirsel
dusunme il9 asamadan olusmaktadir. Bunlar oruntu arama, oruntuyu tamma ve
tarumlama ve oruntuyu genellemedir. Oruntu arama, bir problem durumundan bilgiyi
ortaya cikarmadir. Oruntuytl taruma ve tarumlama ise bir matematiksel analizdir.
Yani, bilgiyi matematiksel olarak kelime, diyagram, tablo, grafik ve denklemlerle
temsil etmedir. Oruntuyu genelleme ise, bilinmeyeni bulma, varsayimlan test etme
ve fonksiyonel bir iliski tarumlama gibi matematiksel bulgularm yorumlanmasi ve
uygulanmasidir (English, 2004:aktaran: Yildmm, 2010:122).

Oruntu, hem matematik mufredatmda hem de Ulusal Matematik Ogretmenleri
Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics-NCTM) standartlarmda
matematigin onemli bir bolumu olarak yer almaktadir. Okul cncesinden ilkogretim
ikinci simfa kadar olan donemde NCTM'nin belirledigi oruntuleri, bagmtilan ve
fonksiyonlan anlama standardmm icerigi, oncelikle buyukluklerine, sayilanna ve
diger ozelliklerine gore nesneleri ayirma, siralama ve simflama, daha sonra
tekrarlanan ve degisen oruntuleri tamma, tarumlama, devam ettirme, analiz etme ve
oruntu olusturma cahsmalanndan olusmaktadir (NCTM, 2000 aktaran.Yildmm,
2010: 123). NCTM (2000) oruntuye iliskin su aciklamayi sunmaktadir: "Ortmtuler,
kucuk yas grubu cocuklann siralama ve dilzenlemeyi kazanmalannda bir yoldur.
Anaokulu cocuklan kendi cevreleri ve okul deneyimleriyle oruntuyu tamr.
Nesnelerin, sekillerin, sayilann duzenlenmesi ve sonrasmda neyin gelecegini tahmin
etme cahsmalan cocuklann oruntu becerilerini daha 90k gelistirmektedir." Oruntu
kavrammda, karsilastirma ve siralama becerilerine dikkat cekilmektedir. aktaran:
Yildmm 2010:123).

Bu duzeylerde cocuklar, oncelikle yasadiklan deneyimlerle oruntuleri kesfederler.
Onlar icin nesnelerin snuflandmlmasi ve siralanmasi dogal ve zevkli bir deneyimdir.
Nesneleri ayirma, siralama ve snuflama, ortmtu cahsmalannm temel becerileridir. Bu
beceriler oruntuler arasmdaki benzerlik ve farklihklan tamma ve tammlama
yetenegine temel olustururlar (Papic ve Mulligan, 2005:aktaran:Yildmm, 2010:123).
Baslangicta cocuklar tekrarlanan oruntulerle ilgili deneyim yasarlar ve oruntuleri
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sembollerden 90k ritmik sayma, ritmik sarki soyleme gibi sozel olarak ifade etme
egilimindedirler (NCTM, 2000 aktaran.Yildmm

2010:124).

Oruntu, siralama, karsilastirma yapabilmenin bir ust duzey becerisidir. Cunku, cocuk
siralama yaparken iki ve daha fazla nesneyi karsilastirarak siralamaktadir. Nesneleri
en bas ve en son olarak bir sira halinde yerlestirmektedir,

Cocuk oruntu olustururken

de temel siralama bilgisini kazanmis olmahdir, Cunku oruntu gorsel, fiziksel, isitsel
bir duzeni kapsamaktadir (Charlesworth, 2000 aktaran.Yildinm,

Okul

oncesi

donemde

yapilacak

titiz

cahsmalarla

2010:124).

cocuklarda

matematiksel

muhakeme, neden sonuc iliskisi ve bir anlamda ispat kavrarm olusturulabilir.

Bu

donemde formal anlamda ispattan bahsedilmez, informal anlamda ispatlan cocuklara
cesitli

etkinliklerle

kazandirmaktan

bahsedilebilir.

Bu yetenegi

uygulayabilen

cocuklann neden sonuc iliskisi zinciri daha mantikh olarak gelisecektir. Piaget 90k
kucuk yastaki cocuklann

muhakemeyi

degisik seviyelerde

nasil kullandiklanm

gostermistir, 5-6 yas cocuklan 5 sayisnun 2 ve diger 3 parcadan olustugunu yine 5
sayisirun 3 ve 2 parcadan
dogrulugundan

olustugunu

emin olabilirler.

gorebildiklerinden

Goruldugu

gibi a+b=b+a

2+3=3+2

sonucunun

kavrami bu yaslarda

olusmaya baslarmstir (Altiparmak ve Ozis, 2005).

Sayi ve islem, geometrik

sekiller,

mekan

(uzaysal

algi), olcme ve grafikler

kavramlarmm da temelini olusturan suuflandirma, eslestirme, karsilastirma, siralama,
oruntu becerileri yukanda betirnlenmistir.

Matematigin konularmdan

islem, sekiller, mekan, olcme ve grafikler kavramlanna

olan sayi ve

da deginilerek her birinin

onemine vurgu yapilacaktir.

2.1.5. Sayi ve Islem Kavrann

Amerikan ulusal Matematik Ogrctmcnleri Konseyi (National Council of Teachers of
Mathematics-NCTM

2000)

matematik

programlarmm

kosetasim

sayilar

olusturmaktadir. Anaokulundan ortaogretimin sonuna kadar onerilen matematik
programlan, daha 90k sayilara odaklanmaktadir. Aynca cocuklar sayilara ona bagh
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olarak islemlere gunluk yasantilannda, oyun ve etkinliklerinde de sikhkla gereksinim
duymaktadirlar
egitim

(Baroody,

kurumlarma

2004:aktaran:Ta~km,

cocuklar,

bebeklikten

2010:69).

itibaren

Nitekim

edindikleri

okul oncesi
oldukca

fazla

matematiksel deneyim ve beceriyle gelmektedirler. Ancak cocuklann, sayi sistemini
daha derin anlamalan icin zamana ve daha 90k deneyime ihtiyaclan vardir (Curtis,
Okamoto & Weckbacher, 2009:aktaran: Taskm, 2010:69). Aslmda kilcuk cocuklar

gtmltlk hayatlannda sayilan ogrenmeye yonelik bircok firsat bulurlar. Sayilarla ilgili
cevreden gelen uyancilara cocuklann da olumlu tepki verdikleri gorulmektedir.
Kendi kendilerine sayi saymakta; sayarken buyuk keyif almaktadirlar. Ezbere sayma
cocuklann sayma becerilerinin ve sozcuk dagarciklanmn gelisimi acismdan
onemlidir. Sayma cocuklar icin yararhdir, ancak anlamanm kamtt degildir (Baroody,
2004:aktaran:Ta~km, 2010:69).

Okul oncesi donemde bir 90k cocuk lO'a, 50'ye, veya lOO'e kadar hatasiz sayabilir.
Fakat bu sayma ezbere saymadir ve bu onlann sayi ve islem kavrammi
kazandiklanm gostermez. Cunku ezbere sayma, kisinin bir ritim ogrenir gibi aym
yolla sayi isimlerini tekrarlama ile saymasidir (Decker 1990, Kennedy ve Tips
1997:aktaran: Aktas-Arnas, 2006). Ritmik saymamn rasyonel saymadan once
gelistigi ve nesnelerin sayilmasmm ezbere saymadan daha karmasik oldugu
bilinmektedir. Bilissel bir aktivite olan anlamh sayma becerisi sayi sozcuklerini ve
sayma

ilkeleri

bilgisini

gerektirmektedir.

Bunun

19m

cocuklann

el-goz

koordinasyonu ile birlikte dil ve hafizalanm da ise kosmalan gerekir. Bu
koordinasyonu gelistirmek kucuk cocuklar icin oldukca gucttlr (Young-Loveridge,
2004:aktaran:Ta~km, 2010:70). Bundan dolayi sayilan anlamalan icin cocuklara
yardim etmek samldigmdan da zordur (Ginsburg, 2009: aktaran.Taskm, 2010:70).

Karmasik olan sayi kavrarmyla ile ilgili bilgilerin temelinin atilmasi yasamm ilk
yillanndan itibaren baslamaktadir. Ancak sayi kavrami gelismeden once cocuk
parca-butun, artma-azalma, karsilastirma gibi islemlerle sayma oncesi semalan
kullanarak matematikle ilgili deneyimler kazanmakta ve bu asamada sayma, belli bir
nicelemeyi ifade etmeyen bir oyun olarak belirmektedir

(Griffin, 2004a;

2004b:aktaran:Ta~km:72). Nitekim bir yas cocuklan kendilerine gorse! olarak
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sunuldugunda

nesnelerin

azhk-coklugunu

ayirt

edebilmektedirler.

Miktar

farkindahklan onceleri gorseldir ve "cok", "az" gibi kavramlarla ifade edilir (Nelson,
2007:akataran: Taskm, 2010:72 ).

Cocuklarda "daha az" kavrami" daha cok" kavrammdan
yaslanndaki

sonra gelismektedir.

cocuklar, tam olarak ne kadar oldugunu ifade edememelerine

3-4

ragmen

bilissel olarak "ekleme yapildigmda artar"i bilirler (Ginsburg, 2009:aktaran:Ta~km,
2010:72 ). Aynca 4 yasmdaki cocuklann buyuk bir bolumu, l 'den 5'e kadar sozel
olarak sayma, bire bir eslestirme ve kardinal sayi kurallanru kullanmayi ifade eden
"sayma semasi'tm olustururlar
(2004b: aktaran.Taskm,
olusmakta

(Griffin, 2004: aktaran.Taskm,

2010:71)'e

olan sayi ve miktarm

gore cocuk
birbiriyle

2010:73).

dusuncesinde

iliskilendirilmesi,

Griffin

5 yas civarmda
sayi duygusu ve

aritmetigin basanh bir sekilde ogrenilmesini saglar,

Cocukta onceleri daha cok sozel bir oyun olarak baslayan sayma, daha sonra
nesnelerle iliskilendirme ve rakamlarla sembolize etme seklinde gelisimsel olarak
ilerlemektedir

(Baroody,

2004:aktaran:Ta~km,

anlamalan sayi saymada tecrube kazandiklanna

2010:72).

Cocuklann

rakamlan

isaret eden bir bulgudur. 6 yasmdaki

cocuklar, aym dokudaki 6-10 nesneyi sayarak eslestirebilir, gruplandirabilirler.

1 'den

lO'a kadar olan nesne gruplan ile rakamlar arasmda iliski kurabilir ve 1 'den lO'a
kadar olan rakamlan duzgun bir sekilde siralayabilirler, Bunlarm yanmda "en az, en
cok, birkac" gibi sayisal olmayan ancak miktar bildiren ifadeleri de kullamrlar
(MEB, 2006:Aktaran: Ta~km, 2010:72).

NCTM (2000), ilkogretim 2. Smif duzeyinden kucuk tum cocuklann sayilan anlamh
kullanmasma
siralama
baslamalan

odaklanir.

sayilanrun

Bu cocuklardan

aynca

dogal sayilann

( 1,2,3, ... ) bagil buyukluklerini

beklenmektedir.

(0,1,2,3, ... ) ve

ve konumlanni

anlamaya

Sonraki adimda bir sayi duygusu gelistirmeleri,

bu

sayilan sembolize etmeleri ve farkh sekillerde kullanabilmeleri beklenir. NCTM, bu
beklentilerin deneyimler ve somut materyal kullammi ile gerceklestirilebilecegine
vurgu yapar. Cocuklann sayi kavrammi kazanmalan;

sayi saymayi tatmin edici bir

aktivite olarak gorebilmeleri icin ev, okul ve oyun gibi farkh ortamlarda bolca sayi
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uygulamalan
gerekmektedir.

yapmalan

icin ortamlarm hazirlanmasi

Ozellikle ogretmenlerin

'ogretilebilir

ve firsatlann
anlann'

olusturulmasi

farkmda olmalan ve

degerlendirmeleri son derece onemlidir (Taskm, 2010:73).

Sayi kavrammm kazamlmasmda

ii<; hususun goz onunde bulundurulmasmda

yarar

vardir, Birincisi, sayi duygusunun gelisiminde cocuklar arasmda bireysel farkhhklar
vardir, ikincisi, ilkogretime baslamadan once sayi kavrammm gelisimi yasitlanmn
gerisinde

kalrms

cocuklar

tespit

edilerek

desteklenmelidir.

Ucuncusu,

sayi

duygusunun erken gelisimi ilerideki matematik egitiminin temelidir. Eger cocuk bu
konuda sorun yasarsa muhtemelen

daha sonra ogrenme ve ogretme zorluklan

ile

karsilasacaknr (Taskm, 2010:73).

Okul oncesi cocuklann

sayi kavrarmm kazanmalan;

birbirine benzeyen nesneleri

smiflara ve gruplara ayirmalan yani smiflandirma becerisi, nesnelerin farkhhklan
arasmda bir diizenleme yapma yani siralama becerisi, sayisal esitligi ifade eden
birebir esleme kavramim anlamalan ve sayilacak nesnelerin uzaysal diizenlemeleri
yani dagihslan nasil olursa olsun miktann hep aym kalacagim anlatan sayi korunumu
kazanmalan ile yakmdan ilgilidir (Aktas-Arnas, 2006:64).

Okul oncesi donemde cocuklann
gruplanm

siralama, karsilastirma,

sayma ile ilgili yaptiklan

cahsmalar,

aritmetik bilgileri icin temel olusturmaktadir

onlann

birebir esleme ve nesne
daha sonraki yillardaki

(Hohmann ve Weikart 2000:aktaran:

Aktas-Amas 2006:64).

Okul

oncesi

donemde

cocuklann

temel

sayi

kavrarrum

kazanabilmesi

icin

ogretmenlerin bol miktarda simflama, siralama ve birebir esleme gibi calismalara yer
vermesi gerekmektedir.

Ogretmen

bu amacla cocuktan nesne gruplanni

sayica

karsilastirarak nesne gruplarmdan hangisinin sayica "daha az", "daha fazla" ve "aym
sayida" oldugunu belirlemesini isteyebilir (Aktas-Amas 2006:65). Bununla birlikte,
sayi kavrammm kazamlmasi yasa bagh olarak 5 yastan 8 yasa dogru onemli bir artis
gostermektedir (Bisanz ve ark. 1995:aktaran Aktas-Amas 2006:65).
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Sayi

kavrammm

kazamlmasmda

cocuklann

karsilasngi

engellerin

daha

1y1

asilabilmesi icin asagidaki konulann da farkindahgi gerekmektedir.

Sayr Korunumu:

Kucuk cocuklann algilayislanna

gore, nesnelerin boyutlan ve duzenlenis sekilleri

degistiginde sayilan da degisir. Nesneler hareket ettirildigi takdirde, onceden de,
hareket ettirildikten sonra da sayrms olsalar bile yine de saymm degismedigini kabul
etmezler.

Hatta saymm degismedigini

kabul etseler de miktarm

degismedigine

inanamazlar. Piaget, bu matematiksel beceri eksikliginin korunumdan kaynakladigim
belirtmekte ve bu donemi islem oncesi donern (3-6 yas) olarak adlandirmaktadir
(Nelson, 2007:aktaran:Ta~km, 2010:75).

Egitimcilerin cogu, cocuklann rakamlan kavrarms olmalanmn bir gostergesi olarak
"10 dan az eleman iceren bir kumenin elemanlanmn
degissin kardinalitesinin
kabul etmektedirler

degismedigini

konumu ne kadar degisirse

algilama duzeyi (Sayiyi koruma)"

olarak

(Gelman ve Gallistel, 1983). Piaget'e gore, cocuk bu di.izeye

ki.imelerde denkligin

ve denk olmayism

farkma varma, denk kume kurma ve

denklikten emin olma asamalanndan genellikle belli yaslarda sira ile gecerek 6 yasin
sonlarmda ulasmaktadir (Gunce, 1973). Piaget'ten sonraki bircok arastirmada ise bu
asamalar icin belirli yas suurlamalan konamayacagi belirtilmektedir (Hughes, 1989;
Richardson ve Myren, 1997). Son zamanlarda yapilan bazi arastirmalar ise cocuga
sunulan imkanlarm gelismesi nedeni ile bu di.izeylere ulasmamn daha erken yaslarda
gerceklestigini

ileri si.irmektedir. (Viadero,

1994; Diezman

ve English,

2001)

(Aktaran.Develi ve Orbay).

Sayi korunumunu

edinmeleri icin cocuklann,

hem sayarak hem de saymaksizin

nesneleri, miktarlan karsilastirmaya ve bunlan aciklamaya yonelik farkh firsatlarla
karsilasmaya ihtiyaclan bulunmaktadir (Taskm, 2010:75).
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Rakamlar:

"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" ile yazilan semboller "rakamlar" olarak isimlendirilir (Kennedy
ve Tipps 1997:aktaran: Aktas-Arnas, 2006:67). Cocuklar rakamlan once gorsel
olarak fark etmekte, isimlerini ogrenmektedirler. Anlamlanru ise daha sonra
kavramaktadirlar. Gozlemler, cocuklann genelde once kendi yaslanmn rakamlanru
ogrendiklerini gcstermektedir

(Taskm, 2010:77).

Cocuklann

rakam yazma

becerilerini gelistirmek icin okul oncesi donemde bol miktarda rakam yazma
cahsmalanna yer verilmelidir. Ancak ogretmen rakam yazma cahsmalan icin kagit
kalemle rakam yazma cahsmalanndan daha 90k ( cunku kucuk cocuklar sembolleri
dogru sekillendirmekte zorlamrlar) kum, un, toz boya uzerine parmakla rakam yazma
gibi diger rakam yazma cahsmalanna yer vermelidir (Aktas-Arnas, 2006:67).

Rakamlan oncelikle fark etmeleri icin gorsel uyancilar kullamlmahdir. Okullarm ve
smiflann

duvarlarmda

asih

bulunan

rakamlar

cocuklann

farkmdahklanm

artnrdigindan yararhdir. Daha soma benzer olanlan eslestirme, farkh olanlan ayirt
etme, smiflandirma, gruplandirma cahsmalan yapilabilir (Taskm, 2010:78).

Rakamlarm isimlerini, nesne ile olan iliskileri ve anlamlanm ogrenmeleri icin ise her
rakam ayn ayn verilmelidir. Cocuklar ayn ayn her rakam icin degisik turden
etkinliklerle bulusturulmahdirlar. Rakamlan ogrenmeleri icin kagit ve kalemlere
gecmekte acele edilmemelidir. Ozellikle oyunlarla keyifli ve anlammi kavrayarak
ogrenmelerini desteklemek mumkundur ( Taskm, 2010:78).

Rakamlan bedenlerini kullanarak yazmalan istenebilir. Rakamlan havada, yerde,
masada, duvarda, arkadasmm sirtmda vb. parmaklan ile yazdmlmahdir, Fasulye,
makarna, kil ve ozellikle ipliklerle de yazdmlabilir. Cubuklarla kumda, toprakta
rakamlan yazmak cocuklar icin keyifli olacaktir (Taskm, 2010:78).

Cocuklann anlamakta gucluk yasamamalan icin 1-9 sayilar ogretildikten sonra "O"
ve "10" sayilan ogretilmelidir. Cocuk 10 sayisi ile ilk kez karsilastiginda basamak
fikri ile de tammis olur. 10 sayisimn ogretimi l 'den 9'a kadar olan sayilann
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ogretimine benzer olarak ogretilebilir. "S1f1r" ve "on"
sayilann

ogretimi digerlerinden

sonra olmahdir.

ozel sayilar oldugu icin bu

S1f1r bir kumede hicbir nesne

bulunmadigi zaman kullamlan ozel bir sayidir. Cocuklar ilk zamanlarda sifir sayisiru
anlayamazlar. Bu nedenle sifir sayisi ogretilmeden

once l 'den lO'a kadar sayihr

ogretilmelidir. Sifir sayismi ogretmek icin cocuga 'Kac tane?' sorusu sorulmahdir,
Kumede

hicbir

nesne

cesaretlendirilmelidir

bulunmadigmda

( Busbridge

cocuk

ve womack

"sifir"

1991, Troutman

demesi

icin

ve Lichtenberg

1991 :aktaran: Aktas-Arnas, 2006:66).

Sayma:

Ritmik sayma; hicbir nesne olmadan hafizadan sirasiyla sayilann adlanm ezbere
saymayi icerir, Cocuklar ailelerinden, televizyondan, kitaplardan, sarkilardan, oyun
ve bilmecelerden ritmik saymayi ogrenebilirler. Ritmik sayma sarki ogrenmek gibi
bir seydir (Aktas-Arnas,

2006:72). Bazi cocuklar

10, 20, 50 veya lOO'e kadar

sayilann anlammi bilmeksizin sayabilir. Bu sekildeki ritmik sayma tek basma sayi
kavrammm kazamldigi anlamma gelmez ancak sayi kavrammm temelini olusturur
(Kennedy ve Tipps 1997:aktaran: Aktas-Arnas, 2006:72).

Mantikh sayma; bir gruptaki nesne serisini bir sayi ile iliskilendirmektir.

Cocugun

bir nesne kumesinden her nesneyi aldiginda 1, 2, 3 diye saymasi ve son rakami kume
sayisi olarak

dogru

soylemesidir.

Mantikli

sayma

birebir

eslemenin

bir list

basamagidrr, Ritmik sayma ise mantikh sayma ve birebir eslemenin temelini teskil
eder (Reys ve Suydam

1989, Charlesworth

1997 .aktaran.Aktas-Arnas,

2006:72).

Sayi kavrammm

ve Lind

gelisimi ile sayma becerisinin

1990, Hatfield

kazamlmasi

tamamen

ve ark.

birbirine

baghdir, Sayma becerisi, sayi isimlerini siralama bilgisini gerektirir ve sayma, el goz
koordinasyonu ve sozel becerileri gerektiren bilissel bir aktivitedir (Wilkenson 1984:
aktaran.Aktas-Arnas,

2006:71 ).
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Cocuk sayarken onceleri sayilann bir sira takip ettigini fark etmeyebilir ancak bunu
zamanla ogrenir (Baroody 1989 :aktaran: Aktas-Arnas, 2006:71).

Sayma yetenegi olmaksizm,

cocuklann

matematik

egitimlerinde

eksiklik vardir.

Sayma yetenegi yaklasik yedi yasmdan once butun cocuklar tarafmdan kazamlmasi
gereken bir yetenektir. Saymanm hedefi, bir nesne kumesinin sayisim belirten bir
sayi ismine varmadir. Sayma islemi siralamayi icermektedir,
isimlerini siralama bilgisini gerektirir (Ortan ve Frobisher

Sayma becerisi sayi
1996: aktaran: Aktas-

Arnas, 2006:71).

Sayma toplamanm

da temelini olusturur ve pek 90k cocuk ogretilmeksizin

kendi kendilerine kesfedebilirler (Burton 1985 aktaran.Aktas-Arnas,

bunu

2006:71).

Islem Kavramu

Anaokulunda cocuklar 10 kadar sayiyla toplama ve cikarmayi basarabilirler. Ancak
aritmetik ogretimine baslamadan once ogretmen cocuklann kendi kendilerine sayi
korunumunu,

oyun

seklinde

yaratilmahdir.t.Aktas-Amas,

basit

islemleri

icin

firsatlar

2006:92).

Okul oncesi yillarda formal matematik
ogrenmis olmalan gerekmektedir.
aynstirmahdirlar.

kesfetmeleri

islemleri icin cocuklann

smiflandirmayi

Y ani nesneleri belli ozelliklerine gore birlestirip

Cunku toplama bir araya getirme, cikarma ise bir grubu kucuk

gruplara ayirma islemidir. Cocuklann toplama ve cikarma islemini yapabilmesi icin;
parca-butun iliskisi, birebir esleme, matematik dilini dogru kullanma, sayi korunumu,
butunun

parcalardan

ozelliklerinin

buyuk

tarnnmasi

ve

oldugu,
ayirt

tersine
edilmesi

dontisturebilirlik,
(snnflandirma),

nesnelerin
rakamlann

ortak
sirasi,

karsilastirma ve tamamlama iliskisi gibi ozellikleri kavrarms olmasi gerekmektedir
(Aktas-Arnas, 2006:93).

Sadece sayi sembollerinin kullamldigi soyut toplama islemleri okul oncesi egitimin
hedeflerinden

degildir, Ornegin 3+4=?gibi (Aktas-Arnas,
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2004:aktaran:Baydemir,

2010:96). Ilkcgretime
eder?"

sorusunun

henuz baslamarms,

sorulmasi

anlamsizdir.

okul oncesi cocuguna "3, 1 daha kac
Bunun nedeni

cocugun

daha onceki

deneyimlerinde bu sorunun bir anlam ifade etmemesidir. Bunun yerine "3 oyuncagim
var, babam bana 1 oyuncak daha verdi. Ka9 oyuncagim oldu?" seklindeki sorular
daha anlamhdir

(Baydemir, 2010:96).

Toplama ve cikarma birbirlerinin tersi olan islemlerdir. Yani birisi ile yapilan islem
digeri ile geri almabilmektedir
Toplama ve cikarmanm

(Olkun ve Ucar, 2004:aktaran:Baydemir,

birbirinin tersi oldugu cocuklara

2010:96).

smifta yapilan cesitli

etkinlikler yolu ile kolayhkla anlatilabilir (Baydemir, 2010:96).

Top lama

isleminin

ogretimine

birlestirmeden

once

"ve",

kullamlmahdrr

(Baykul,

grup/kilmeleri

"daha",

1995:aktaran:

"toplam",
Baydemir,

birlestirerek
"arti"

ve

2010:96).

baslamah

"esittir"
Toplama

sembolu "+'" dir. Ogretmen toplama ve cikarma cahsmalannda "

ve

kelimeleri
isleminin

- " ve " + "

isaretlerinin "arti" ve "eksi" kelimesinin sembolu oldugunu cocuklara soyleyebilir
(Baydemir, 2010:96).

Toplama islemi ogrencilere ogretilirken toplar, cesitli oyuncaklar, kalemler vb.
gunluk yasamdan arac gerec kullanmaya ozen gosterilmelidir. Bu arac gereclerle
toplama islemi yapihrken, arac gereclerin cogaldigma, arttigma dikkat cekilir
(Baydemir, 2010:96).

Cocuklar toplama islemini ogrenirken once bir boncuga bir tane daha eklediginde
sonucun 2 oldugunu gorur ve bunu ifade eder. Cikarma isleminde de benzer sekilde 3
boncuktan biri almdigmda 2 boncuk kaldigmi gorebilir (Aktas-Arnas, 2002:aktaran:
Baydemir, 2010:96).

Cikarma isleminin ogretiminden once, cocuklarla geriye dogru ritmik sayma
cahsmasi yapilmahdir, Cikarma isleminin sembolu " - " dir (Baydemir, 2010:97).
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Cikarma,

iki saymm/grubun/kiimenin

karsilastmlmasmm

diger bir yolu olarak

dusunulebilir, bu yuzden cikarma kavrammm ogretimine, "Hangi gruptaki/kiimedeki
esyalann sayisi daha fazla? Hangi gruptaki/kiimedeki
baslanmahdir.

ilgili

sorulann

gruplar/kiimeler

eslestirilir,

cevaplarmm

esyalar daha az?" sorulan ile

bulunabilmesi

ardmdan, "Hangi grubun/kiimenin

19m

karsihkh

daha cok elemam

var?" sorusu sorulur. iki grup/kiime arasmda eslesmeyen elemanlann sayisi soylenir,
Boylece cikarma islemi kavramma giris yapilrms olur (Baydemir, 2010:97). Cikarma
islemini cocuklarla yaparken, "eksildi, 91kt1, azaldi, kaldi" sozcukleri kullaruhrsa bu
sozlerin cikarma ile ilgili oldugunu ogrenciler fark etmis olur (Pesen, 2006; Baykul,
1999:aktaran: Baydemir, 2010:97).

Unutkan

(2007),

dcgerlendirdigi

okul

oncesi

arastirmasmda

donem

cocuklanmn

matematik

becerilerinin,

matematik

becerilerini

attirma ve eksiltme

alt

boyutunda anlamli bir farkhhk bulmus ve okul oncesi egitim alan ogrencilerin
matematik becerilerinin,

okul oncesi almayan ogrencilere gore daha iyi duzeyde

oldugunu saptarmstir (Baydemir, 2010:98).

Okul oncesi ogrctmenleri, matematige iliskin islemlere her turlu etkinliklerinde yer
verebilirler. Orne gin; muzik etkinliginde 10 kucuk sise sarkisim, toplama ve cikarma
islemleri icin kullanabilirler (Baydemir, 2010:97).

Miktar (Nicelik) Kavramu

ilk deneyimler buyuk olcude cocugun algisal gelisimine ve onun somut nesnelerle
ilgili tecrubelerine dayanan, miktarla ilgili tecrubelerdir (Guven, 2000:44).

Sayi, sayma ve islem ile ilgili olan miktar kavrami,

genellikle

cocuklann

ilk

deneyimleridir. Cok kucuk cocuklar onlerine konan iki nesne grubuna bakarak nesne
grubunun kapladigi alanm buyuklugunden
sayida olani algisal yolla sezerler.

yola cikarak diger gruptan daha cok

Daha ileri yaslarda ise gruplar arasi fark cok

azalsa da hangi grubun elemanmm cok, hangisinin
etmektedirler (Guven, 2004: 143).
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az oldugunu saymadan ayirt

Arastirmacilara

gore cocuk, ilkogretime baslama yasma gelmesine ragmen, onune

konulan iki nesne grubuna (aradaki fark 90k oldugunda) bakarak, halen "eek" olam
gosteremiyorsa

risk grubuna girmesi muhtemeldir. "Az" olam ogrenme 90k olam

ogrenmeye gore biraz daha gee gerceklesir, cunku ogrenilmesi daha zordur (Guven,
2004:143).

Miktar kavrarm; az-cok, dolu-bos, yanm-butun, parca-butun, biraz, hepsi, hie, birkac,
bircogu

gibi kavramlan

kazanmasi

icin,

gerekmektedir.

ifade etmektedir.

karsilastirma,

Miktarla

gruplama,

Miktar korunumunun

ilgili cocuklann

nesnelerle

cahsmalar

deneyim
yapmalan

kazarnlmasi icin de yine cocuklann bir 90k

nesne ile oynamasi, denemeler karsilastirmalar yapmasi gerekmektedir.

Parca-Btltiln:

Parca-butun iliskisi bir nesnenin butununu ve alt bolumlere aynlrms halini gorerek
buna ozgii bir kavram gelistirilmesini icermektedir. Charlesworth ve Lind (2003)'e
gore, kucuk cocuklann parcalar ve butunlere karsi olan dogal ilgileri ve algilama
kapasiteleri

ilerleyen

donemlerdeki

matematik

konulan

icinde

kavrammm temellerini olusturmaktadir, Cocuklar kendi vucutlannm

yer alan kesir
ve cevrelerinde

gordukleri objelerin ozel parcalardan meydana geldigine, buyuk bir seyin kucuk
parcalara aynlabildigine

iliskin algilanm 90k kucuk yaslardan itibaren gelistirmeye

baslamaktadirlar (Veziroglu, 2010:228).

Objeleri ayirma ve yeniden bir araya getirme, set halindeki nesneleri parcalara
ayirma, yap-boz oyunlan oynama, basit toplama, cikarma, bolme islemleri yapma,
parcalara aynlan resimleri yeniden bir araya getirme, cocuklann resimlerini parcalara
ayirma ve bir parcasmdan

tiim resmi bulma oyunlan

oynama

gibi etkinlikler

yapilabilir (Veziroglu, 2010:228).

Yiyecek hazirlarken de cocuklar dogal bir sekilde yiyecegin butun ve daha sonra
parcalara

aynlrms

halini

gozlemlemektedir.
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Bazi

meyveler

kesilip

parcalara

aynldiktan

sonra tekrar biitiinii gozlenebilecek

sekilde bir araya getirilmektedir.

Parca-butun diizenlemeleri yapihrken beslenme zamanlarmda uygun olan yiyecekler,
resimler veya cizimler kullarulabilmektedir.

Once biitiinii gosterilen resim daha sonra

cocuk tarafmdan parcalara aynlarak ve yeniden biitiin haline getirilerek parca ile
biitiin arasmdaki baglantilan kurmasi saglanmaktadir. Daha sonraki donemlerde ise
cocuklar kendilerine

ozgii parca-butun

diizenlemelerini

(McClain ve Cobb, 199; Praire,2005:akataran:

yapar hale gelmektedir.

Veziroglu, 2010:228).

Parca ve biitiin iizerine cahsarak elde edilen deneyimler, cocuklann islem oncesi
doneme ozgu gelistirdikleri bakis acilanm somut islemler donemindeki bakis acisma
donusturmelerine
iliskin

anlayis

ve biitiiniin tum parcalann toplammdan daha fazla olmayacagma
gelistirmelerine

2003:aktaran:Veziroglu,

olanak

2010:229).

saglamaktadir

Cocuklar

(Charlesworth

gunluk

yasantilannda

ve Lind,
sikhkla

karsilastiklan parca-butun iliskilerini zaman icinde nesnelerin sayilan, miktarlan ve
boyutlan icin kullamr hale gelirler. Boylece ilkogretirn ve daha ileriki kademelerdeki
matematik egitiminde kullanacaklan

bolme, carpma, kesirler, rasyonel sayilar gibi

konulara temel teskil eden noktalann ogrenilmesi saglarur (Veziroglu, 2010:229).

2.1.6. Geometrik Sekiller

Erken cocukluk donemi geometri ogretim programi geleneksel olarak sekilleri 4
temel kategoride tammlamaktadir. Daire, kare, ucgen ve dikdortgen (Clements, 1998,
MEB, 2006: 131 .Aktaran.Alisinanogu

ve

Kesicioglu,

2010: 108).

Literatiir

incelendiginde ilkokuldaki ogrencilerin basit geometrik kavramlan ve geometrik
problem

cozmeyi

ogrenmede

basansiz

1999:193 :aktaran: Alisinanogu, 2010: 108).

olduklan

gorulmustur

(Clements,

Ogrencilerin geometrik kavramlan

ogrenmelerinin cogu ezbere olmaktadir; genellikle ogeleri, ozeliikleri ve ozellikler
arasmdaki iliskileri bilmemektedirler (Clements ve Battista, 1992, Clements ve ark,
1999:193:aktaran: Alisinanogu, 2010:108). Cocuklann ogrenmelerinin bir ilkesi, var
olan bilgilerinin iizerine yeni bilgiler koymasi gerektigi yonundedir. Bu nedenle okul
oncesi donemde kazarulacak geometrik bilgiler,

cocuklann

ileriki egitim

seviyelerindeki geometri basanlanm etkileyecektir. Bu nedenle National Council of
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Teachers of Mathematics (Amerikan Ulusal Matematik Ogretmenleri Birligi) (2000)
ogrencilerin basarmasi gereken geometrik standartlanm belirlemistir (Alisinanogu ve
Kesicioglu, 2010: 108).

NCTM

(National

Council of Teachers

of Mathematics)

cocuklann

yakalamalan

oncesinden

2. Simfa kadar olan donemdeki

sekilleri

gereken bazi standartlan

tammlamahdirlar,

okul oncesi donemde

su sekilde belirlemistir.

Okul

butun cocuklar: iki ve ii<; boyutlu

isimlendirmelidirler,

cizmelidirler

ve

simflandirmahdrrlar. iki ve uc boyutlu sekillerin ozelliklerini ve parcalanm
(kisimlanru-bolumlerini)

tarif

etmelidirler.

iki

ve

ii<;

boyutlu

sekilleri

arastirmahdirlar ve onlan bir araya getirmenin ve ayirmanm sonuclanru tahmin
etmelidirler. Sekilleri farkh acilardan tammahdirlar ve temsil etmelidirler. Geometri
ile ilgili fikirleri sayi ve olcme ile ilgili fikirlerle iliskilendirmelidirler. Cevredeki
geometrik sekilleri ve yapilan

tammahdirlar

ve

onlarm yerlerini

acikca

belirtmelidirler (Alisinanoglu ve Kesicioglu, 2010: 109).

Diffily ve Morrison (1996)' a gore sekil ve sema, kazarulmasi gereken onemli
kavramlardir. "Cebir, geometri ve yuksek matematigin diger alanlarmm temelinde
sekil kavrarm vardir", Cocuklar erken yaslarda, neredeyse her seyin bir sekli
oldugunu ve bir seyin seklinin, o seyin nasil olup da aym kategorideki diger
seylerden farkh oldugunu belirlemede oncelikli oldugunu kavramaktadirlar.
Dogduktan ii<; hafta sonra gibi kisa bir surede, cocuklar sekillerin ve bicimlerin
yapilanru ayirt etmeye baslarlar (Alisinanoglu ve Kesicioglu, 2010:111).

Kucuk cocuklarda geometrik kavramlarm gelisiminde onlarm cevrelerindeki
nesnelerle deneyimleri cok etkilidir. Okul oncesi donemde ogretmen cocuklara
geometrik sekiller ile ilgili calismalara baslamadan once, smifta ve onlarm yakm
cevresindeki esyalan sekillerine gore smiflandirmalanm isteyebilirler. Ve geometrik
sekiller ile ilgili kesme yapistirma cahsmalan yapabilir. Ogretmen cocuklarla
konusurken sekilleri isimlendirerek, onlarm isimlerini ogrenmelerine yardim edebilir.
Ornegin "bak yuvarlak dugme", "kare olan kagidi getir", "dikdortgen masaya otur",
"ucgen blogu ver" gibi (Baykul 1995, Decker 1990:aktaran: Aktas-Arnas, 2006: 117).
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Sekillerin ogrenilmesinde dogal aktiviteler 90k onemlidir. Cocuklar gorme ve
dokunma aracihgryla nesneleri algilarlar. Cocuklar nesneleri tutarken, gozleri, elleri
ve agizlanyla da incelerler. Cocuklar kutulan dugme, dama taslan, sise kapaklan,
civi vb.

nesnelerle

doldurmaktan

hoslamrlar

(Charlesworth

ve

Radeloff,

1991 :105:aktaran: Alisinanoglu ve Kesicioglu, 2010:115). Ogretmenler cocuklann
ihtiyaclanna uygun nesne ve fikirlerle cocuklan desteklerler. Ogretmen aynca
cocuklara temsili ev, yatak yapmalan icin kutular, temsili yemek yapmalan icin
kucuk nesneler veya oyuncak paralar icin dikdortgen nesneler ve daireler verebilir.
Ogretmen aktiviteler sirasmda cocuklann sekil bilgilerini de kullanabilir. Ornegin
"catallann keskin uclan vardir, kasiklar yuvarlak ve puruzsuzdur", "Kare servis
althklanru kare masanm tlzerine, dikdortgen servis althklanm dikdortgen masamn
uzerine koyun", "Bugun ucgen seklinde kraker yiyecegiz" gibi (Charlesworth ve
Radeloff, 1991:106:aktaran: Alisinanoglu ve Kesicioglu, 2010:115).

Cocuklara karton kareler, ucgenler, altigenler, yamuklar ve eskenar dortgen sekilleri
verilerek bu sekillerden baska sekiller olusturmalan, aym zamanda, orijinal seklin
aymsi olacak bicimde aym figurun daha buyugunu yapmalan ve ucgenlerden kare
yapmalan istenebilir. Cocuklar bircok farkh sekil duzeninde yeni sekiller
olusturabilirler (Clements, 1998: aktaran: Alisinanoglu ve Kesicioglu, 2010:116).

Ogretmenler cocuklara geometrik sekilleri ogretirken sadece bilinen, yaygm
cmeklerini (prototip) degil, aym zamanda farkh boyutta, konumda, basikhkta (ucgen
ve dikdortgenler icin) ve carpikhkta (ucgenler icin) olan ornekleri de kullamlmahdir.
Cocuklara bir sekil grubunu digerinden ayirt ederken kullamlan kriterlerin seklin
kenar ve kose ozellikleri oldugunu ogrettikten sonra; ucgenlerin farkh buyukluk,
basikhk, konum ve carpikhkta olabilecekleri, dikdortgenlerin farkh buyukluk,
basikhk ve konumda olabilecekleri, karelerin farkli buyukluk ve konumda
olabilecekleri, dairelerin farkh buyuklukte olabileceklerini ogretmelidir (AktasAmas, 2006:116).

Geometri calismalan okul oncesi donernde, matematik programmm bir parcasi
olmakla birlikte, bu egitim sadece matematik etkinlikleri ile suurlandmlmamahdir.
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Ogretmen

cocuklara

geometrik

sekilleri kesme, yapistirma,

cahsmalan

gibi sanatsal cahsmalarla

da ogretebilir

yogurma

ve kolaj

(Burton 1985 :aktran: Akta~-

Arnas, 2006: 117).

2.1.7. Mekan (Uzaysal Alg1) Kavramr

U zaysal algmm gelisimi geometride kullamlan matematiksel dusunme icin tern el bir
aractir. Uzaysal algi, kisinin cevresindeki

seyleri ve onlann

icindeki nesneleri

sezgileri yolu ile hissetmesidir. Uzaysal algmm gelisimi icin, sekildeki bir degisimin
boyuttaki degisimle nasil bir iliskisi oldugu, nesne ve sekillerin boyutlan ve sekille
baglantisi, yon, yonelme ve uzaydaki nesnelerin algilanmasi gibi geometrik iliskiler
iizerine odaklanan bircok deneyime sahip olmahdir (Aktas-Amas, 2006:104).

Geometrinin ozel bir alam olan topolojik (sekil bilim) geometri, uzaydaki nesnelerin
birbiriyle nasil bir iliskide oldugunu tammlar ve uzaysal iliskileri anlamada onemli
bir problem cozme becerisidir (Aktas-Amas, 2006:104).

Uzayda konum ve uzaysal algi, sekil kavrarmyla yakmdan iliskilidir. Sekillerin farkh
birlesimleri, uzayda farkh bicimlerde yer tutmaktadir. Cocuklar farkh boyut ve tiirde
bloklar kullamrken

ve cesitli nesneleri manipule

ederken bu kavramlan

farkh

sekillerde deneyimleme firsati bulurlar (Praire, 2005 :aktaran: Veziroglu, 2010:227).

Okul oncesi yillarda cocuklar sag-sol, asagi-yukan,
temel alan sozcukleri

ogrenebilirler.

parcalan ile yonleri iliskilendirirler,

on-arka gibi uzaysal yonleri

Bu donemde ilk olarak viicutlarmm

temel

Ornegin basin iistiinii yukan, ayaklarm oldugu

yeri asagi, yuzunun oldugu yeri on, sirtmm oldugu yeri arka, sag kolunun oldugu yeri
sag ve sol kolunun oldugu yeri sol olarak iliskilendirirler.

Bu nedenle viicudun

yonleri cocugun uzaysal yonleri kazanmasmm baslangici olarak kabul edilmektedir
(Leushina 1991:aktaran: Aktas-Arnas, 2006:107).

Okul oncesi donemdeki cocuklar bir nesne veya kisi ile kendi pozisyonu arasmdaki

iliskiyi belirtmek icin bu kelimeleri kullanabilirler.
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Ornegin "agacm altindayim",

"evin arkasmdayim" gibi. Gunluk etkinlikler sirasmda cocuklar "onunde, arkasmda,
uzerinde, altmda, arasmda, yanmda, aym veya farkh yonde" gibi kelimeleri veya kisi
veya nesnenin bir yerden diger yere nasil hareket ettigini tarumlamak icin "buradan
oraya", "onden arkaya" gibi terimleri

sik sik kullamrlar

(Bruni ve Seidenstein

1993:aktaran: Aktas-Amas, 2006:107).

Kucuk cocuklar

soyut dusunme

arasmdaki

iliskiyi

Veziroglu,

2010:227).

becerisine

dusunebilmektedir
Oyun

ortami

sahip olmasalar

(Charlesworth
cocuklann

ve

uzaydaki

da sekil ve uzay
Lind,

2003.aktaran:

konum

hakkmda

dustlnmelerini gelistirecek en uygun ortamdir, Cocuklann bulunduklan yerden baska
bir yere kosmalan ve bu arada gecen surenin belirlenmesi icin sure tutulmasi, uzayda
yer degistirme ve bu degisimin kosarak ne kadar, yuruyerek ne kadar siirdiigii
iizerine yapilan tartismalar

onlann uzayda konum ile ilgili algilannm

gelisimini

destekleyecektir (Veziroglu, 2010:227).

Cocuklann

uzaysal

algilanm

gelistirebilmek

icin

bircok

etkinlik

yapilabilir.

Cocuklarda uzaysal dustmcenin gelisimini zengin ve etkili ortam ile yapilandmlmis
oyun yasantilan olumlu yonde etkilemektedir. Ornegin, evcilik kosesi uygun sekilde
duzenlendiginde sekil ve boyut kavramlan gelistirilebilir. Cay saati icin hangi kaplan

kullanmamiz gerekiyor? Biskuvileri hangi tabaga koyabiliriz? Bu tava btlttm
sebzeleri pisirmek 19m yeterince buyuk mu? Materyallerin secimi sirasmda
cocuklann gelisim duzeyleri, oyun oynama motivasyonlan dikkate almmahdir,
Materyaller ne kadar cesitli olursa cocuklarm matematiksel kavramlan, uzaysal
kavramlan ve diger kavramlan algilamalan ve anlamalan o kadar kolay ve kalici
olmaktadir (Donaltson, 1992; Akman,2002:aktaran:

Alisinanoglu ve Kesicioglu,

2010:106).

Duyu motor donemdeki ve islem oncesi donemdeki cocuklar, vucutlanru cesitli
acilardan yon, pozisyon ve uzakhk olarak kullanabilecekleri cesitli arac-gereclere
ihtiyac

duyarlar. Yukansma,

asagisma

gidebilecekleri,

etrafmda hareketler

yapabilecekleri ve icinden gecebilecekleri yerlere ihtiyaclan vardir, Doldurmak icin
farkh ebatta kaplara, insa etmek icin bloklara ve ahsap parcalanna ihtiyaclan vardir,
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Bu yuzden, cocuk, eslestirme, simflandirma ve karsilasnrma yaparken, aym zamanda
uzaya ait kavramlan

ogrenmektedir

(Charlesworth

ve Radeloff, 1995:120:aktaran:

Alisinanoglu ve Kesicioglu, 2010: 107).

Mekanda yon duygusu veya uzaysal algmm gelisiminde dokunma, gorme, isitme ve
koklama gibi algi gelisimleri 90k onemlidir (Leushina 1991 :aktaran Aktas-Arnas,
2006: 106).
nesneleri

Ogretmen
katlama,

cocuklarla

bukme,

doldurma-bosaltma,

germe,

ust uste yigma,

nesneleri

takip

ve cevreleyerek

sokme,
yeniden

bicimlendirme, insan ve nesneleri degisik acilardan gozleme, cocuklann her firsatta
konum, yon ve uzakhkla ilgili deneyim ve tanimlamalanna

firsat verme ve cizim,

fotograf ve resimlerdeki uzaysal iliskileri yorumlayarak cocuklarda uzaysal algmm
gelisimini

destekleyebilir

(Hohmann

ve

Weikart

2000:aktaran:

Aktas-Arnas,

2006:107).

Bu amacla ogretmen cocuklara plastik hayvanlar, kabuklu yemisler, deniz kabuklan,
taslar, dugmeler, sise kapaklan, bardaklar, saklama kaplan, silt kutulan, cantalar,
sandiklar,

valizler,

zarflar, plastik

deterjan

kaplan

vererek

doldurma-bosaltma

deneyleri; bloklar, trenler, tahta ve plastik civiler, delikli levhalar, yap-bozlar,
boncuk ve ipler, bebek ve bebek giysileri, kalemler ve kapaklan,

kavanoz ve

kapaklan, tencere ve kapaklan, 91t 91th ve klipsli takilar, anahtar ve anahtarhklar,
fermuarlar, tokalar vererek nesneleri sokup takma ile ilgili deneyler; kutular, kupler,
kumaslar, esarplar, peceteler, havlular, battaniyeler, masa ortuleri, kagit ve zarflar,
kil ve yogurma hamuru, iplik, sicim, halat, kurdele gibi malzemelerle katlayarak,
bukerek, gererek, yigarak ve cevreleyerek nesneleri yeniden duzenleme cahsmalan;
resimler,

magazinler,

anlatrnalanm

fotograf

alburnleri

vererek

isteyerek alansal iliskileri yorumlama

cevre gezileri duzenleyerek

kendi bedenleri

aracihgiyla deneyim kazanmalan

ve cocuklardan
cahsmalan

resim

yapip

yapabilir. Aynca

ve nesneler uzerindeki

hareketleri

saglanabilir (Hohmann ve Weikart 2000:aktaran:

Aktas-Arnas, 2006: 107).
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2.1.8. Ol~me

Olcme en onemli matematik becerilerinden biridir. Olcme becerisinde durum ya da
nesneler bir sayi ile ifade edilerek aym nitelikteki durum ya da nesneler ile
karsilastmhr. Bu sayilar hacim, agirhk, uzunluk, yilkseklik gibi fiziksel ozellikleri ve
sicakhk, zaman, para gibi fiziksel olmayan ozellikleri ifade eder (Charlesworth,
2000:aktaran: Yildmm, 2010:144). Olcme, bir seyleri karsilasnrmak, miktarlanm
belirlemek icin kullamlan kavramdir. Buyuk-kucuk, genis-dar, uzun-kisa, bos-dolu,
yakm-uzak, erken-gec vb. sozcukler ise olcum yapmak icin kullamlmaktadir (Dincer
ve Ulutas, 1998:8:aktaran: Dere ve Omeroglu, 2001 :11).

Anaokulu cocuklannm cogu sayi, agirhk, hacim, alan ve uzunluk korunumu ile ilgili
kavramlan henuz kazanmarmslardir. Bu nedenle olculeri anlama konusunda
yetersizdirler, ancak okul oncesinde olcumlerin ogretilmesinde arnac cocuklann
standart birimlerle olcum yapmalan ve bir problemi cozmeleri degil, olcme hakkmda
fikir

sahibi

olmalan

ve

problem

durumunda

tahmin

etmeleri

ve

akil

yurutebilmeleridir (Burton 1985:aktaran: Aktas-Arnas, 2006:130).

Olculerin ogretilmesi cocuklann bireysel yeteneklerine, olcme ile ilgili konuya,
matematik kosesine ve ogretmenin cocuklara sunacagi cahsma firsatlanna baghdir.
Bazi kavramlarm ogretimi digerine gore daha zor olabilir. Ornegin, uzunluk
kavramim ogretmek, hacim kavramma oranla daha kolaydir (Busbridge ve Womack
1991:aktaran: Aktas-Arnas, 2006:130).

Okul oncesi donemde ogretmcn, yapilandmlrms etkinlikler ya da dogal deneyim
ortamlan olusturarak bu etkinliklerde; agir/hafif, uzun/kisa, kucuk/buyuk, az/cok,
buyuk/daha buyuk, sicak/soguk, hizh/yavas ya da hangi kap daha 90k su tasir gibi
sorular yonelterek dusunmeye tesvik etmelidir. Olcme dilini (daha az/daha 90k vb.),
problem cozmelerini saglayacak degisken olcme araclanm kullanmahdir, Standart
olcme birimlerini kullanmaya yonelik gereksinim uyandirmalidir (Seefeldt,
2005:aktaran: Yildmm, 2010:145).

48

Bu donemde korunum ile ilgili kavramlann gelismemis olmasma ragmen, ogretmen
kum ve su havuzlannda dokme-doldurma-bosaltma,

bloklan farkh sekillerde dizme,

yemek malzemelerini olcme gibi bazi etkinlikler ile cocuklarda korunum kavrammm
kazamlmasi icin on bilgiler ve firsatlar saglayabilir (Burton 1985 :aktaran. AktasArnas, 2006: 131 ).

Okul oncesi donemde karsilastirma yapmak olcme surecinin ilk basamagidir. Hangisi
daha uzun/daha kisa, daha agir, daha buyuk/kucuk
etmek, bu sorulara yamt bulmak olcmeye
yaparken

cocuklar

su temel kavramlan

gibi sorularla onlan mesgul

iliskin baslangiclardir,

ogrenirler

(Charlesworth

Karsilastirma
ve Radeloff,

1991 :aktaran: Yildmm, 2010:149): fazla/az, buyuk/kucuk, uzun/kisa, sisman/zayrf,
agir/hafif hizh/yavas, soguk/sicak, kalm/ince, genis/dar, yakm/uzak, daha sonra/daha
once, daha yash/daha gene, daha eski/daha yeni, daha yuksek/daha

alcak, Gucltl

(ses)/hafif(ses) (Yildmm, 2010:150).

Olcmenin konularmdan olan uzunluk, alan, hacim, agirhk, zaman ve sicakhkla ilgili

aciklamalar ile de asagida olcme kavrami tammlanmaya cahsilrmstir,

Uzunluk:

Uzunluk cahsmalan standart olmayan birimleri kullanarak baslar. Okul oncesi
donemde uzunluk olculerini anlamak icin cocuklann uzunluk korunumunu
kazanmasi gerekir. Bir cubugun parcalara aynlsa bile toplam uzunlugunda bir
degisme olmadigmi anlamasi gerekmektedir (Clements ve Stephan, 2004:aktaran
Yildmm, 2010:150). Uzunluk icin ip, adim ve karts kullamlabilir (Yildmm,
2010:150). Okul oncesi donemde cocuklann nesneler arasi mesafeyi veya bir
nesnenin uzunlugunu olcmeyi ogrenmeden once de sayi kavrammi kazanrms olmasi
gerekmektedir.
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Alan:

Alan kapah egri olan yuzey miktan olarak tammlarur. Ornegin, bir kitabm yuzeyi
kitabm alarum, bir halmm yuzeyi halmm alamm olusturur. Kucuk cocuklarda alan
kavrami 90k az gelismistir. Anaokulunda cocuklara alan kavrarm ogretilirken kucuk
nesnelerle yuzeyi kaplama, dokunma ve boyama gibi cahsmalar yapilabilir (Burton
1985:aktaran:Akta~-Amas,

2006:133).

Alan kavranum kazanmamn en iyi yollarmdan biri yiizeye dokunmadir. Bu nedenle
ogrctmcn boyama etkinliginden once cocuklann verilen kagidin yiizeyine parmaklan
ile dokunarak, yuzey buyuklugunti hissetmelerini saglamahdir, Bu cahsmayi duvara,
sandalye ve masanm yuzeyi ile de yapabilir. Cocuklar sanki boyuyormus

gibi bu

nesnelerin

(Aktas-

yiizeylerine

dokunarak

yiizeylerin

boyutlanm

karsilastirabilir

Amas, 2006:133).

Hacim:

Hacim, maddenin uzayda kapladigi yer seklinde tarumlanabilir.

Hacim olcumu

yaparken her zaman standart ol9il birimleri kullamlmayabilir. Ornegin, iki farkh
kutunun hacmi hesaplamrken kup seker kullamlabilir ve birim ol9il olarak kup seker
belirtilebilir (Altun 2000:aktaran.Akta~-Amas, 2006:134). Anaokulunda bu tip
deneylerde doldurma kabi olarak, plastik legenler, kavanozlar, siseler, bardaklar,
sepetler, cantalar, torbalar, teneke kutular kullamlabilir, Doldurucu malzeme olarak
ise pirinc, fasulye, bezelye, tuz, un, su, kum vb. kullarulabilir, Ozellikle hacim
ol9iimil icin besin hazirlama deneyleri en ideal deneylerdir (Burton 1985:aktaran:
Aktas-Arnas, 2006: 135).

Ag1rhk:

Agirhk kavrarmm cocuklar diger olcumlere gore gunluk yasamlannda daha 90k
rastladiklan icin kullanmakta ve daha erken ogrenmektedirler. Doktora gittiginde
kilosunun

olculmesi,

manavda,

markette,

so

kasapta

agirhk

olctunleri

ile

karsilasmaktadir

(Smith, 2004 ). Agirhk, nesnenin kiitlesi ve bu nesne iizerindeki

yercekiminin etkisi ile belirlenir. Denge kavrami, cocuklann karsilastirma yapmalan
icin iyi bir olcum aracidir. "Terazinin sol kefesindeki tas daha hafif cunku agir olan
tas yukanda kalnus ve dengeli degil" gibi ifadelerle denge terazileri yorumlanmahdir
(Copley, 2004:aktaran: Yildmm, 2010:152).

Ogretmen agirhk cahsmalannda
elleriyle tasiyip
sunmahdir.

cocuklann agirhg; hissetmesini saglamahdir, Bunu

tartma ya da basit terazilerde

Ogretmen,

simfa aym agirhkta biiyiik bir kutu ve kucuk bir kutu

getirdiginde cocuklar gorunumlerine
belirteceklerdir.

olcum yapma firsati tamyarak

bakarak buyuk kutunun daha agrr oldugunu

Cocuklara burada deneyim firsati tamyarak kutulan kaldirmalan

istenebilir ve bunun sonucunda "Hangisi daha agir?" sorusu yinelenerek her zaman
buyuk olan nesnelerin

daha agir olmadigi belirtilmelidir.

Aynca

cocuklar aym

biiyiikliikteki iki nesnenin de aym agirhkta oldugunu dusunurler, Yine bes duyulanm
kullanmalan

icin nesneleri tartmalan istenebilir; nesneleri kaldirdiklannda

hissedeceklerdir (Smith, 2004:aktaran:Yildmm,

agirhgi

2010:152).

Zaman:

Zaman kavrami cocuklann en zor kazandiklan olcme kavrarrudir. Zaman, sure ve
sirayi kapsamaktadir, Cocuklar gunluk rutin etkinliklerde yetiskinlerle ve diger
cocuklarla konusarak zamaru ogrenirler. Zamana iliskin sozcukler: zaman, yas,
sabah, ogleden sonra, aksam, gece, giindiiz, birazdan, yarm, dun, bugiin, erken, gee,
uzun sure once, bir varrms bir yokmus, yeni, eski, simdi, ne zaman, bazen, o zaman,
once, su anda, sure, hicbir zaman, bir zamanlar, gelecek, her zaman, hizh, yavas, hiz,
birinci, ikinci, saat, dakika, takvim (tarih, haftanm giinlerinin isimleri, ay isimleri,
mevsim isimleri, yillar), degum giinii, anneler giinii, babalar giinii, yilbasi,
bayramlar, tatil, okul giinii, hafta sonu gibi (Yildmm, 2010:153).

Cocuklara zamana

iliskin

somut deneyimlerin yasatilmasi

verilen

zaman

periyodunun ne kadar oldugunu hissetmelerine yardim eder. Ornegin, cocuklar kum
havuzunda oynadiktan sonra ogretmenin "Ellerinizi yikayip masa bast etkinligine
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gelmeniz icin 5 dak:ikamz var."gibi

yonergeler

vermesi zaman periyoduna

bir

omektir (Yildmm, 2010:153).

Cocuklarla yapilan tak:vim cahsmasi dun, bugun, yann, gelecek hafta kavramlanm
anlamalan icin firsat verir ve boylece cocuklar son olaylan ve devam edecek olaylan
tartisirlar, Gunluk etkinlik takvimi, cocuklann zaman akismi ogrenmelerini
Boylece cocuklann

saglar,

siirekli sorduklan "Bundan sonra hangi etkinligi yapacagiz?"

sorusunun cevabi verilmis hem de cocuklar gelecek cahsmaya yonelik hazirlanarak
siruf duzeni saglanrms olur. Bu durum cocuklara rutini gormeleri ve anlamalan
konusunda da yardimci olmaktadir (Yildmm, 2010:155).

Cocuklarda

zaman

gerceklesmektedir,

kavrammm
Okul

oncesi

tam

olarak:

donemde,

kazarulmasi
bu

ilkokul

kavramm

yillannda

kazamlmasi

icin

smiflandirma, siralama, parca-butun iliskisi gibi bilissel becerilerin kazamlmasi ve
zamanm temel ozelliklerinden once, sonra, gecmis-simdi-gelecekle

ilgili etkinliklerin

duzenlenmesi onemlidir (An 1993:ak:taran:Akta~-Arnas, 2006:139).

Srcakhk:

Cocuklar sicakligi mevsim degisimleri ile fark ederler. Sicaklik degisimlerine bagh
olarak: giysilerimizin

farkhlasmasi,

bahcede oynamak: vb.) cocuklann

gunluk etkinliklerin dcgismesi (denize girmek,
yasantilanndaki

deneyimlerdir.

Bircok suufta

mevsim panolarmm, hava durumu panolarmm bulunmasi sicakliga iliskin yapilan
genel cahsmalardir. Yine smifta termometrenin bulunmasi, termometreyi tammalan,
dikey sayi birimlerinden olustugunu gormeleri, siruf isismm termometre ile kontrol
edilmesi, fen cahsmalannda
1s1 konulanru

1s1 deneylerinin yapilmasi cocuklann sonrak:i sicakhk ve

ogrenmelerini

destekleyecektir

(Smith,

2004:ak:taran:

Yildmm,

2010:156).

Bardak:lara konan farkli isilardaki sulan, dokunarak sicaktan soguga dogru siralama,
steak ve soguk olanlan smiflandirma, kishk ve yazhk giysileri smiflandirma, koyu
renk ve acik renk giysilerin gunese birakilarak, cocuklann dokunmalan
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saglanarak

hangisinin daha 90k 1s1y1 emdigi ve daha 90k sicak oldugunu bulmalan gibi
etkinlikler yapilabilir,

2.1.9. Grafikler
Grafikler verileri kaydetmenin bir yoludur ve farkli sekillerde yapilabilen matematik
etkinlikleridir. Grafikler diger tahmin olaylanyla matematigi butunlestirmenin bir
yoludur ve sayisal, gorsel ve sozel bilgiler icerir (Aktas-Arnas, 2006:149).

Grafikler sadece cocuklann dikkatini grafige cekmekle kalmayip ayru zamanda
dogrudan ve acik olarak onlara daha fazla bilgi sunar. Grafikler cocuklann dil
gelisimleri ve yaratici yeteneklerinin gelisimi icin dogal firsatlar saglarken, bir
durumun sozel olmadan gosterilmesini, karsilasnrma yapma, gruplar arasi iliskileri
yorumlama, sorularm cevabmi bulma ve tartisma firsatlan saglayabilir, Aynca grafik
cahsmalan ile cocuklara "daha cok", "daha az", "bazi", " en eek", "hie" gibi
kelimeler ogretilebilir (Leutzinger 1993, Burton 1985, Marzolla ve Trives
1988:aktaran: Aktas-Arnas, 2006:149).

Grafikte, smiflama, sayma, karsilastirma, bire bir esleme ve verileri yorumlamada
iletisim basamaklan kullanilarak temel matematiksel beceriler kullamlmaktadir, Bu
nedenle grafik cahsmalan okul oncesi matematik programmda onemli bir yere
sahiptir. Cocuklar, grafigi olustururken verileri simflandirarak, durumu gozden
gecirip olcer ve yorumlarlar. Bu surecte grafikleri kullanarak benzerlik ve
farkhhklan gorur, karsilastmr, veriler uzerine fikir yuruterek tartisirlar ve sonucu
sayilastmrlar.

Grafik

olusturmak,

cocuklann

grafik

okuma

becerisini

de

gelistirmektedir (Yildmm, 2010:134).

Nesneli grafikler, resimli grafikler ve sembolik grafikler okul oncesi donemde
kullamlan grafik cesitleridir. Nesneli grafikler, gercek nesnelerin kullaruldigi
grafiklerdir. Resimli grafikler, gercek nesnenin yerine nesnelere ait resimlerle
olusturulan grafik modelleridir. Resimli grafikler, nesneli grafiklerden sembolik
grafiklere gecis surecinde kullamhr. Kucuk yas grubu cocuklar somut deneyimlere
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gereksinim duyduklan

icin onlarla gercek meyvelerden

olusan nesneli bir grafik

hazirlarurken anasmifi cocuklan ile meyvelere ait resimler kullamlarak resimli grafik
cahsmasi yapilabilir, Sembolik grafiklerde ise blok, ceteleme ya da X seklinde soyut
ifadeler kullamlmaktadir.

Resimli grafik cahsmalanndan

sonra tercih edilmelidir

(Smith, 2006:aktaran: Yildmm, 2010:138).

Grafik cahsmalanna

oncelikle

somut materyallerle

baslanmahdir.

Okul oncesi

donemin temel materyallerinden olan bloklar ile ilk calismalar yapilabilir. Ogretmen,
cocuklara snufta "Kimler kirmizi rengi seviyor ve kimler mavi rengi seviyor?"
sorusunu yoneltebilir. K1rm1z1 rengi seven her cocugun kirmizi renk bir blogu, mavi
rengi seven her cocugun mavi renk bir blogu alarak duz zeminde ust uste dizmelerini
ister. Baska bir uygulamada ise, ogretmen cocuklardan aym gorevi ust uste degil yan
yana siralamalanm isteyebilir. Boylece cocuklar aym durumu farkli grafik sekilleri
i.izerinde gorecektir.

Tum

cocuklar

bloklanm

yerlestirdikten

sonra

ogretmen

cocuklarla birlikte sonucu degerlendirir. "Sirufirmz en 90k hangi rengi seviyor? Ka9
tane kirrmzi blok var? Ka9 tane mavi blok var? Hangi blok daha uzun?" seklinde
sorular

yoneltilerek

2000:aktaran:Yildmm,

grafik

cahsmalanna

baslangic

yapilabilir

(Charlesworth,

2010:134), Ogretmen cocuklara "Haydi bugun okula hangi

aracla geldigimizi bulahm" der ve yere bir oyuncak araba, bir oyuncak otobus koyar
ve cocuklar okula hangi aracla geldilerse onun arkasmda siraya girmelerini ister. Bu
sekilde ogretmen once somut olarak daha sonra somuttan soyuta resimlerle bunu
grafik kagidma cizerek grafik cahsmasi yapilabilir (Aktas-Arnas, 2006: 149).
Ulusal Matematik Ogretmenleri Konseyi (NCTM) grafik konusunu veri analizi ve
olasihk standartlan

bashgi altmda ele alrmstir. NCTM, olusturulan programlann

cocuklann;
Sorular olusturma ve bu sorulan cevaplamak icin veri toplama, verileri di.izenleme ve
resimleme
•

V erileri analiz etmede uygun istatistiksel yontemleri secme ve kullanma

•

Verileri temel alarak tahminleri degerlendirme ve cikanmlar gelistirme

•

Temel olasilik kavramlanm anlama ve uygulama,
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bilgi ve becerilerini

desteklemesi

gerektigini belirtmistir

(NCTM, 2000:aktaran:

Yildmm, 2010:135).

Cocuklar ile olusturulan grafik uzerine tartisirken ogretmen ozellikle "hangi sira,
grup, daha az, daha 90k, -den az, daha uzun, en uzun, daha kisa, en 90k, en az, aym,
hie, hepsi,

bazi, bircogu,

en yuksek,

en uzun"

kelimelerine

yer vermelidir

(Charlesworth, 2000:aktaran: Yildmm, 2010:137).

Cocuklarla asagida belirtilen grafik konulan cahsilabilir:

•

Kardes sayisi

•

Sa9, goz, kiyafet rengi

•

Bu hafta en 90k hangi meyveyi yedin

•

Sahip olunan evcil hayvan

•

Simftaki boy uzunlugu

•

Simftaki kiz ve erkek cocuk sayisi

•

En 90k sevilen cizgi film karakteri

•

En 90k sevilen yiyecek

•

En 90k sevilen etkinlik

•

En 90k sevilen renk

•

En 90k sevilen hikaye kitabi

•

Haftahk her gune ait hava durumu

•

Batan ve yuzen nesneler

•

Okula ulasim sekli (servis ile, yuruyerek, aile vs.)

•

Hayvanlarm bacak sayisi (Charlesworth, 2000:aktaran:Yildmm,

2010:138).

Snuf ici rutinlerde ogretrnen, durumlara iliskin veri analizi yapma firsati yaratabilir.
Ornegin, kahvalti saatinde cocuklara kimlerin
istedigini

sormasi,

serbest

zaman

istediklerini sormasi, cocuklann

saatinde

meyve suyu kimlerin
cocuklara

hangi

kosede

silt icmek
cahsmak

gozlem yaparak ve sayma becerilerini kullanarak
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grafik

cahsmalanna

2000:aktaran:Yildmm,

ileriki

yillarda

yonelik

dogal

deneyimler

kazanmalanm

(Copley,

2010:138).

kazamlan

daha karmasik

kavramlarm

matematiksel dusunceyi desteklemek, kazandmlmasi
becerilerinin

saglar

ve kavramlannm

onemini vurgulamak

temelinin

olusturulmasi,

gereken okul oncesi matematik
icin okul oncesi matematik

beceri ve kavramlan detayh bir sekilde betimlenerek verilmistir. Bunun nedeni her
bir kavramm

onemli

oldugunu

gosterebilmek

ogretilmesinde

de bircok materyalin

icindir,

Aynca,

bu kavramlann

gerektigi, ortamm duzenlenmesinin

onemi,

farkh yontem, teknik ve etkinliklerin ise kosulmasi gerektigi durumunu da ortaya
koyabilmektir.

Muhakemenin

gelisiminde,

siralama ve oruntuler kullamlmahdir

snuflandirma,

eslestirme, karsilastirma,

ve bunlar ispatm temelini olusturmaktadirlar.

Bu donemin ozelligi olan sayi korunumuna da deginilmis, sayi ve islem, uzaysal algi,
geometri, grafikler, olcme (uzunluk, alan, hacim, agirhk, zaman, sicakhk), miktar
kavramlarma dikkat cekilmistir.

2.2. Matematik Egltlminde Ogrenmenin Gereeklesmesinde Egitim Ortami ve
Egitim Materyallerinin Rolii

insan hayatmm en onemli temellerinin atildigi okul oncesi donemde, cocuklann
yasantilan ve bu yasantilann gerceklestigi ortamm onemi bilinen bir gercektir ( Ates,
1993: aktaran: Demiriz, Karadag ve Ulutas, 2003: 10). Iyi duzenlenmis ve donatilrms
bir ortam cocuklann aktif katihcimlar olmalanrn saglar, Ozellikle cevresel destek
olmadan deneyimde bulunamayan bir cocuk, farkh deneyimlerden yoksun kalabilir,
duzenli ve donarumh bir ortamda ise girisken olabilir (Sheets ve Wirkus, 1997;
aktaran: Demiriz ve digerleri, 2003: 13 ).

Cocuklann kendilerini rahat hissetmeleri ve rahat cahsmalan icin uygun ortam
saglandigmda ve bu ortam en iyi sekilde organize edildiginde, cocuklar yeni
becerileri daha kolay kazamr ve cesitli deneyimlerde de bulunarak yeteneklerini
gelistirirler. Fiziksel cevre cocuklann uyum saglamalan icin esnek olmalidir.
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Cocuklann

etkin olma durumlarma

gore kolayca

degisip,

onlara yeterli

alan

verebilmelidir (Moyer, 2001 : aktaran: Demiriz ve digerleri, 2003:13).

Cocuklara erken yaslarda matematik malzemeleri ile cahsma olanagi saglandigmda,
onlarm matematik

gercekleri kavradiklan

ve bircok yetenegi kolayca ve zevkle

kazanabildikleri gorulmustur, Halbuki matematik, cocuklara ileriki yaslarda soyut bir
formda verildiginde aym yetenekleri kazanabilmeleri
fazla caba gerekmektedir.

Omegin

Montessori

icin uzun bir zaman ve 90k

sayi sayma islemiyle

ilgilenen

cocuklan incelediginde, dokunmayi veya saydiklan materyalleri bir yerden bir yere
tasimayi

istediklerini

materyalleri
kurallanm

gozlemlemis

hazirlarmsnr.
veya

carpun

ve

bundan

Bir Montessori
tablosunu

hareketle

somut

matematik

smifmdaki cocuklar, toplama, cikarma

ezberlemezler,

bunlan

ezberleme

zamaru

geldiginde ise artik her islemin ne anlama geldigini 90k iyi bilir durumda olurlar.
(Aktaran:http://okul.erolaltaca.eom.tr/index.php?option=com

content&view=article

&id= 16&Itemid=25).

Egitsel

materyaller

ogrenme

surecinde

kullamlan

arac

gereclerdir.

Egitim

materyalleri cocuklann gereksinim duyduklan bilgi, beceri ve deneyim kaynaklanna
ulasmalannda
kanallandir.

etkin araclardir.
Alier

ile verici

Egitsel materyaller
arasmda

ogrenme surecindeki

bilgi tasiyan

herhangi

iletisim

bir sey,

egitsel

materyaldir (Tugrul, 2005: 2, 14).

Ogrenme

ortammdaki

cocuklann

cesitli

boyutlulugu,

cesitli

ogrenme

ogrenme

ozelliklerdeki

ve islevlerdeki

gereksinimlerini

ortammdaki

karsilayabilir.

planlamalara

egitsel

materyaller

Ogrenmenin

da 90k boyutluluk

90k

anlayisim

getirmistir. 1989 yilmda Howard Gardner, Coklu Zeka olarak tammladigi kurarruyla,
cocuklann

matematik,

gorsel-uzamsal,

mantik ve dile dayah egilimleri

zeka alanlarmda

da gelisim

gosterdiklerini ileri surmilstur. Bu kuram, cocuklann ogrenmelerindeki

bireysellige

dikkatleri

sosyal-kisiler

yogunlastirrrus

ve

arasi, icsel-duygusal

dismda muzik, hareket,

bunun

neticesinde

de

her

cocugun

ogrenme

gereksinimine cevap verecek egitsel materyallerin uretilmesinde bilimsel bir gerekce
olmustur. Egitim materyalleri, cocugun ogrenme yasantisimn simrlanm genisletir.
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Ogrenmeyi ogretmene bagimli kilmaktan kurtanr. Her ne kadar egitim materyalini
ogrenme ortamma yerlestiren ogretmense de bash basma egitim materyalinin kendisi
de cocugun etkin ogrenmesi lehinde, ogrenmc surecine destek saglar. Ogretmenler,
ogrenme ortammm planlanmasmdan
sorumludurlar.

Egitim

ve uygulama

materyallerinin

kendisi

olanaklannm

ogrenmeyi

yaratilmasmdan

destekleme

onemlidir. Ancak, bu materyalin kendisi kadar etkili kullamlmasi

yonunde

da bir o kadar

onemlidir. Bir ortamda 90k sayida materyal bulunmasi cocuklann bu materyallerden
etkili bir sekilde

yararlanabileceklerini

garantilemez.

Onemli

olan cocuklann

materyallerle etkilesimini saglayacak nitelikli yetiskin davramslandir

(Tugrul, 2005:

2, 14).

Okul oncesi cocuklan 90k merakh ve ogrcnmcyc aciktirlar. Onlara cesitli malzeme,
ortam ve genis zaman sunarak yeni deneyimler elde etmelerini saglamak gereklidir.
Ogretmenlerin
cevreleriyle

suuflan
etkilesim

di.izenleme sekilleri cocuklann
di.izeylerini,

ogrenmelerini etkilemektedir.
etkinliklere

beceri

ilgilerini,

gelisimlerini

ve

birbirleriyle

okulda

ve

yasamayi

Ogrenmeyi destekleyen bir egitim ortammda, mekan

gore etkili bir sekilde kullamlmah,

cocuklara sunulmah ve cocuklann

malzemeler

di.izenli bir sekilde

guvenligi icin gerekli her turlu onlem ahnrms

olmahdir (Moyer, 2001: aktaran Demiriz ve digerleri, 2003:13).

Okul oncesi egitim ortamlan, cocuklann yaraticihklanm
yonelik olmahdir.
yaklasimla

Smiflar cocuklann

organize

edilmelidir.

ogrenmesini

Cocuklar

olaylan,

ve kisiliklerini gelistirmeye

destekleyici,
olgulan

problem 9ozi.ici.i
yaparak-yasayarak

kendileri kesfetmelidirler (New, 1990: aktaran Demiriz ve digerleri, 2003:13).

Iyi

duzenlenmis

bir ortamda

ogretmenin

mekana

hakimiyeti

artar. Denetimi

kolaylasir. Ogretmen cocugu merkez alarak egitim ortammi duzenlediginde, cocuklar
yonlendirme

ve rehberlige

daha

az ihtiyac

duyduklanndan,

ogretmcnc

olan

ihtiyaclan azahr, ogretmen gereksiz cabalardan kurtulur. Donammh ve di.izenli bir
egitim ortami, cocuklara oldugu kadar, ogretmene de cahsma rahathgi saglar. Egitim
ortammdaki fiziksel yetersizliklerle mesgul olmayan ogretmen cocuklara daha fazla
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zaman ayirabilir, bireysel olarak onlarla daha fazla ilgilenebilir. Boylece cocuklarla
etkilesimi daha 90k artar. (Demiriz ve digerleri, 2003: 15).

Donammli bir ortamda ogretmen daha keyifle cahsir, mesleki doyum saglar, calisma
performansi artar. Fiziksel yetersizliklerden kaynaklanan bir problem yasamadigi
icin programmda daha cesitli etkinlige yer verebilir, hedeflere daha kolay ve cabuk
ulasir, Tum bunlarm yarn sira, cocuklara tehlikelerden uzak ve saghkh bir egitim

ortami saglamis olur. (Demiriz ve digerleri, 2003:15).

Okul oncesi egitim kurumu fiziksel konum bakimmdan, ne derece iyi yapilandinlrms
olursa olsun, var olan olanaklar ogretmen tarafmdan bilincli bir sekilde
kullamlmadikca, cocuga yeterince yarar saglamaz. Ogretmenler fiziksel ortama
iliskin kaynak ve olanaklan verimli bir sekilde kullanmah, cocuk gelisimi konusunda
egitim ve deneyim kazanarak, cocuklara bir birey olarak onlara deger verildigini

hissedecekleri bir egitim ortami olusturmaya ozen gostermelidir. Egitim ortammm
onemine inanan ogretmen, okulun imkanlanm iyi bir egitim ortarm olusturacak
sekilde kullarur (Hess ve Croft, 1975; aktaran Demiriz ve digerleri, 2003:15).

Cocuklann cahsmalannda kullanacaklan her turlu arac-gerec ve malzeme onlarm
goz seviyesindeki raflarda sunulmahdir, Malzemeler oncelikle cocuklann yas ve

ilgilerine uygun, kaliteli, saglam olmahdir, Mumkun oldugunca 90k cesitli malzeme
ile cocuklann kesfetme duygulan desteklenmelidir. Cocuklann kolayhkla alabilmesi
ve yerine yerlestirebilmesi icin acik ve alcak raflarda sunulmahdir, Cocuklann
raflardaki malzemeleri birbirine kanstirmamasi icin raf veya kutular uzerine resimli
etiketler yapistmlabilir. Dolap veya kutulardaki etiketler acik ve anlasihr olup,
cocuklann malzemeleri en az yetiskin rehberligi ile alacagi ve yerine koyacagi
sekilde duzenlenmeli, etkinlik zamanmda cocuklann malzemeye ulasamama, yerine
koyamama vb. ile ilgili sikayetlerini en aza indirecek sekilde olmalidir (Ratcliff,
2001 :aktaran: www.ncrel.org. 2001: aktaran Demiriz ve digerleri, 2003 :52).

Simfta ilgi koseleri olusturulmah ve cocuklann
saglanmahdir.
59

bu koseleri kullanmalan

ilgi koseleri, simf veya okul ortammda ozel etkinlik noktalan olarak tammlanabilir.
Genellikle evcilik, blok, sanat, fen-doga ve matematik,

muzik vb. gibi alanlara

yonelik olarak, dinlenme uyuma ve yemek yeme mekanlanndan
duzenlenirler.

Koseler

aynlmislardir

(Hamilton

cocuklann

bagimsizca

ve Flemming,

secim

ayn

yapabilmesi

1990: aktaran:

Demiriz

olarak

amaciyla

ve digerleri,

2003:53).

Okul oncesinde
koselerinin
zamandir

ogrenmenin

gerceklesmesinde

smif ici egitim

onemli bir yere sahip oldugu bilinmektedir.
egitim araci olarak kullamlmaktadir,

ortammda

ilgi

ilgi koseleri 90k uzun

Day 1983 'e gore ilgi koseleri,

cocuklann etkin kanhmi, deneyime dayah .ogrenme, cocuklann kisisel yeteneklerini
artirma, bireysel ilgilerine ve ogrenme bicimlerine yonelik olma gibi icsel stratejiler
saglamaktadir.

ilgi koseleri, hem cocuklann

gelisimsel ve yasantisal ihtiyaclanru

karsilamali hem de ogretrnenin cocuklarla etkilesimine odaklanmalidir

(Myers ve

Maurer, 1987: aktaran: Demiriz ve digerleri, 2003:54).

ilgi koseleri

cocuklara

"gel-gor,

gel-yap,

gel-ogren"

cocuklara rehberlik eder, turn koseleri kesfetmelerini

mesajnu

verir. Ogretmen

ve cesitli secenekler icinde

ogrenmelerini saglar. ilgi koselerinin genel olarak yararlan; cocuklar secim yapma
firsati

elde

eder,

ogrenmelerinin

dogrudan

kisisel

deneyimleriyle

kesfeder

ve

ogrenirler,

sonucu olarak ozguvenleri ve yetenekleri gelisir, sozcuk dagarcigi

genisler ve daha rahat iletisim kurarlar, rol oynama ve dramatik etkinliklerle hayal

gucleri gelisir, cesitli malzemeler kullanarak dusunme ve problem cozme yetenekleri
gelisir, kucuk-buyuk kaslan gelisir, digerleriyle etkilesimde bulunurlar, grup uyesi
olarak baskalanna
tamamlama

karsi sorumlu olurlar, sosyal yetenekleri

ahskanligi

edinir,

grup

projelerini

planlar,

artar, basladigi
cesitli

isi

malzemeleri

kullanmayi ve korumayi ogrenirler (Hamilton ve Flemming, 1990: aktaran: Demiriz
ve digerleri, 2003:54).

Okul oncesi matematik cgretiminde, egitim ortammda ozellikle bulunmasi gereken
koseler konusunda

asagida bilgi verilmistir,
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Matematik

turn etkinliklerden

ve

koselerden yararlanabilmekle beraber, asagida yalmzca blok kosesi, matematik
kosesi ve su ve kum kosesinden soz edilmistir. Su ve kum kosesi matematik
kosesinde yer alabilecegi gibi, matematik kosesinden ayn bir yerde de bulunabilir.

Blok kosest

Okul oncesi egitimde en cok kullamlan malzemelerden biri olan bloklar, cocuklann
tum gelisim alanlanru destekler. Blok insa etmek cocuklann sekil, denge, geometri,
uzaysal organizasyon gibi pek eek kavrami ogrenmesini saglarken, onlarm yaratici
dusunme yeteneklerinin ve sosyal becerilerinin gelismesine yardimci olur. Bloklar
cocuklann boyut, sekil, uzakhk ve agirhk gibi kavramlarla ilgili deneyimler
edinmesini; daha buyuk, daha kucuk gibi matematiksel kavrarnlan ogrenmesini;
sayma, eslestirme, karsilastirma, smiflama ve gruplama yapabilmesini; nesne-uzay
iliskisini anlamasim ve problem cozme becerisini kazanmalanna yardimci olur
(Aktas-Arnas 2002:aktaran:http://mail.baskent.edu.tr/-20394475/dosyalar/212.pdf).
Blok oyunlarmm temeli cok eskiye dayanmaktadir, Plato, Comenious, Pastalozzi ve
daha sonra da Piaget gibi dusunurler de bu konuya oncm vermislerdir, Yapisal
gelisim teorisinin kurucusu Jean Piaget cocugun etkin ve dusunen bir yapiya sahip
oldugunu, bu nedenle manuplatif malzemelerle oynamasmm, yeni durumlar
olusturmasmm yeni problemler cozmesinin ve bu islemlerde basanh olmasmm
onernini vurgularmsur. Yine Piaget'e gore cocuk cevresini ozumleme ve uyma
sonucu ogrenmekte, bunun icin de yapisal malzemelere ihtiyac duymaktadir, Maria
Montessori de didaktik ogrenme araclan olarak bilinen boyut, sekil, renk, duzgunluk
czelliklerine gore dizayn edilmis blok serisi olusturmustur. Patty Smith Hill
cocuklann buyuk motor hareketlerini destekleyici btiyuk bloklan planlarmstir.
Caroline Prat ise sosyal, zihinsel ve estetik ogrenme araci olan blok sistemleri
gelistirmistir (Hewitt, 2001; aktaran Demiriz ve digerleri, 2003:73).

Cocuklar bloklarla bolmeler yaparlar, bloklan birbirine vururlar, kopruler, yollar
yaparlar,

hayallerindeki

insaatlan

kurarlar.

Bloklar

cocuklann

matematik

kavramlanm kazanmasmi saglamaktadir. Farkh bicim, renk, boyut ve agirhktaki
bloklar cocuklann uzunluk, agirhk, alan, hacim, olcrne, simetri, genislik, derinlik,
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zrtlik vb. kavramlan ogrenmelerini saglar, Boylece ileriki yillarda matematik egitimi
icin temel olan beceriler blok oyunlanyla desteklenmis olur (Hewitt, 2001, Wolfgang
vd., 2001; aktaran Demiriz ve digerleri, 2003:73).

Okul oncesi yillardaki blok oyunlanmn ileriki matematik basansma etkisi uzerine
yapilan bir arastirma sonucunda, blok oyunlanmn
performansmi
matematik

etkilemedigi,

performansi

fakat ortaokul

ilkokul yillanndaki

ve lise yillannda

matematik

blok oyunlan

arasmda onemli bir iliski oldugu belirlenmistir,

nedeninin ise cocuklann

ilkokul baslannda

ile

Bunun

somut islemler dusunme doneminde

oldugu, 11 yas sonrasi soyut islemler donemine gecmelerinin ve yuksek dusunme
becerileri gerektiren konularla cahsmalanmn

bir etken olabilecegi belirtilmistir

(

Wolfgang ve digerleri, 2001: aktaran: Demiriz ve digerleri, 2003:73).

Matematik Kdsesi

Okul oncesi egitim kurumlarmda bulunmasi gereken koselerden biri olan matematik
kosesi diger koselerden bagimsiz ve matematik ogretimi icin hazirlanmis ozel bir
kose olmahdir. Ancak bu kose matematik etkinlikleri dikkat gerektirdiginden muzik
ve blok kosesi gibi hareketli koselerden uzak olmahdir (Marzollo ve Trives 1998,
Dincer ve Ulutas 1999: aktaran Aktas-Arnas 2006:18).

Matematik kosesinde,
kesfetmeye

Cocuklann

yonlendirecek

amaciyla materyallerin,
sekilde yerlestirilmesi

serbestce cahsabilecekleri,

malzemeler

bulunmahdir,

onlan arastirma ve

Cocuklann

ilgisini cekmek

cocugun gorup alabilecegi ve tekrar yerine koyabilecegi
gerekmektedir.

Cocuklann boylarma uygun taraflar, bunun

icin 90k uygun olabilir (Dincer ve Ulutas 1999: aktaran Aktas-Arnas 2006:18).

Kum ve Su Kdsesi

Kum ve su; dinlendirici, akici ve rahatlatici niteligi nedeniyle anaokullan

icin en

populer ve en egitici koselerden biridir. Kum ve su koseleri cocuklann hem duygusal
hem de sosyal gelisimleri icin vazgecilmez
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koselerdir. Kum ve su oyunlan

ile

cocuklar duygusal bosaltim yasarken bunlarla oynamaktan buyuk haz ahrlar. Aym
zamanda ellerini, bedenlerini

ve cesitli arac gerecleri kullanarak

kum ve suyu

doldurup bosaltarak, sekillendirerek, kumda tuneller ve su yollan olusturarak hem
buyuk ve kucuk kaslarm gelisimleri desteklenir hem de matematiksel

cozumler

yapmalannm ve bilimsel dusttnmelerinin temeli atilrms olur (Aktas-Arnas, 2002).

Cocuklar kum ve su ile oynarken; agirhk, hacim, kutle gibi pek 90k matematik
kavrammi ogrenebilirler.

Kum ve su oyunlan

cocuklara hem ogrenme hem de

eglenme firsati saglar. Iyi hazirlanrrus bir su ve kum kosesi icin ogretmen kosede
bulunan

malzemeleri

zaman

zaman

degistirmelidir

(en az ayda bir). Aynca

ogretmen, yetiskin/cocuk etkilesimine dikkat etmeli ve soru sorarak cocuklan bu tiir
aktivitelere yonlendirmelidir.

Bu amacla ogretmen kum ve su kosesine konserve

kutusu, kasiklar, siseler, sut kartonlan, plastik smngalar, ilac damlahklan,

sungerler,

mantarlar gibi cesitli artik materyaller ve kurekler, kovalar, elekler, borular, 519-U
kaplan,

buyutec, terazi, hortum, huni gibi malzemeler

koyabilir.

Cocuklar

bu

malzemelerle bir kaptan bir kaba su ve kum bosaltarak aym zamanda matematikle
ilgili temel kavramlan

ogrenebilir,

ornegin cocuk bir kaptan digerine kum/suyu

bosaltimmda kabm sekli degisse de madde miktarmm aym kaldigiru gorebilir. Bu
sekilde cocuk matematikteki

korunum kavrammm

temellerini

ogrenebilir.

Aym

sekilde cocuk kosede bu materyallerle oynarken ogretmen arastirmasi ve dusunmesi
icin cocuga bazi sorular sorabilir. Ornegin "bu kova kac bardak su ile dolar?" gibi.
Ogretmen her cocuk tahmin yaptiktan sonra deneyerek ogrenmelerini

saglar. Bu

sirada cocuklar kovamn kac bardak su ile doldugunu sayarlar (Aktas-Arnas, 2002).

Ogretmen cocuklar oynarken "ileri, geri, altmda, ustunde, icinde, dismda"
matematikle

ilgili kelimeleri

kullanmalan

icin onlan

cesaretlendirebilir.

gibi

Aynca

kendisi "daha az, daha 90k, en, agir, hafif, iki kez" gibi kelimeleri kullanarak
cocuklann ilgilerini bu kelimelere cekebilir. (Aktas-Arnas, 2002). Su ve kum kosesi
matematik kosesinde bulunmasi gereken en onemli kisimlardir.

Matematik kosesinde yer alacak arac-gerec ve malzemeler,· 519-U aletleri, cesitli
kavramlara yonelik egitici oyuncaklar, cesitli aynalar, cesitli boyutlarda kaplar,
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kavanoz ve siseler,

matematikle ilgili cesitli posterler, afisler, cesitli buyuklukte

plastik kaplar, olcum kaplan, metre.tarn, saat, gra:fikler (boy, kilo, degum gunu, vb.
gra:fikleri), su masasi,
mukavadan),

kum

masasi,

sayi kartlan,

(ahsap,

plastik,

ucgen, daire, kare, kup vb. geometrik sekiller, agirhk ve uzunluk

birimleri, cubuk ve halkalar, paralar,
termometre,

manyetik

baklagiller,

rakamlar

kabuklu

(Demiriz ve digerleri, 2003:78).

(veya yapiskanh)
yemisler,

tahta ve manyetik

olcum aletleri,

sayilar, yap-bozlar,

abakus, plastik hayvanlar,

kabuklan, taslar, dugmeler, boncuklar, sise kapaklan,

Terazi,

deniz

bardaklar, saklama kaplan,

kutular, cantalar, sandiklar, valizler, bloklar, tahta ve plastik civiler, delikli levhalar,
ipler, fermuarlar,
kapaklan,

sicim, halat, kurdele, bebek ve bebek giysileri, kalemler

kavanoz ve kapaklan,

tencere ve kapaklan.crt

tokalar, kupeler, anahtar ve anahtarhklar,
havlu, battaniye

ve masa · ortuleri,

ve

91th ve klipsli takilar,

kumas, esarp, kravat, ayakkabi, pecete,

kil ve yogurma

hamuru

vs. (Aktas-Amas,

2006:19).

Yukanda

listesi verilen egitsel materyaller

sekil, boyut vb. kavram
kesfedilmesine

gelisimine

ozellikleri itibariyle cocuklann

etki eder. Nesnelerin

renk,

farkh ozellikleriyle

yardimci olur. Kullanma sureci sayesinde bircok beceri gelistirilir.

N esnelerin islevlerini, nasil kullamldiklanru

ogretir. Y aratici dusunme becerisini

gelistirir. Dikkat, algi, el-goz koordinasyonunu,

akil yurutme, problem cozme gibi

zihinsel islevlerin gelisimini etkiler. Arastirma ve kesfetmeye ilgiyi baslatir. Merak
uyandmr,

merak da ogrenme icin temel gereksinimdir.

algisal gelisimi destekler. Neden-sonuc

iliskilerinin

Duyularm uyanlmasiyla

anlasilmasma

yardimci olur

(Tugrul, 2005: 2,14).

Ogretmenlerin

smiflan

duzenleme

cevreleriyle etkilesimlerini,

sekilleri

cocuklann

ilgilerini,

birbiriyle

ve

beceri gelisimlerini ve okulda yasamayi ogrenmelerini

etkilemektedir. lyi duzenlenmis bir ortamda daha cesitli etkinliklere yer verilebilir ve
hedeflere

daha

gerceklesmesinde

kolay

ve cabuk

ulasihr.

Okul

matematik

egitiminin

arac-gerec ve materyallerin onemi ve gerekliligi, ilgi koselerinin,

ozellikle matematik kosesinin nasil duzenlenmesi
kullamlmasi

oncesi

gerektigi

uzerinde

durulmus,
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gerektigi ve egitim araci olarak

ogrenci

ve

ogretmcnin

verimli

cahsabilmesinde
yapilrmstir.

egitim ortarm ve donammm etkin ogrenmendeki
Okul oncesinde matematik

ogretiminin

onemine vurgu

gerceklesmesinde

smif ici

egitim ortami ve egitim materyallerinin yeri betimlenmistir,

2.3. Okul Oncesi Matematik Egitiminde <;agda~Yaklasunlar

Cagdas anlamda bir okul oncesi egitim kurumunda uygulanan egitim programmm bu
donem cocuklanrun gelisim ozelliklerine uygun programlar olmasi gerekmektedir.

Piaget' e gore geleneksel egitim ve egitimcilerin gorevleri, cocuklann zihinsel
yapilanna uygun degildir, cocugu suurlandmcidir. Ogretmen etkin, cocuk edilgendir.
Ogretmen

bir

merkezde

hazirlanan

programdakileri

cocuklara

aktarmaya

cahsmaktadir. Oysa Piaget'ye gore egitimin gorevi, bireyin sosyal cevresine
uyumunu saglamaktir. Bu gorevi yerine getirmesi icin egitim, cocugun kahtimla
getirdiklerini, bilissel gelisimine uygun etkinliklerle desteklemelidir. Okul, cocuga
disandan baski yapmak yerine, cocugun kendi cabasim kendisinin yonlendirmesine
izin vermelidir (Senemoglu, 1997:58:aktaran:Turcan ve Kefi). Etkin bir okul ancak,
ogrencilerin baskalan tarafmdan hazirlanan bilgiyi kabul etmek yerine kendi
akillanru kullanarak ozgtln cahsmalar yapmalanm saglayabilirse cocuk uzerinde
etkili olur. (Hohman, Weikart, 1995:16:aktaran: Turcan ve Kefi).

Asagida, farkh ulkelerde gelistirilmis ve gunumuzdeki okul oncesi egitim
programlannm temelini olusturan High/Scope, Reggio Emilia ve Montessori gibi
program ve yaklasimlardan soz edilerek ozellikle okul oncesi matematik
ogretiminde, bu programlardan hangi yonden yararlamlacagi uzerinde durulacaktir.
High/Scope programmm ozellikle egitim ortami olarak ilgi koselerinin onemi,
dolayisiyla matematik ogretiminde matematik kosesi veya ilgili koselerin onemine,
Reggio Emilia yaklasimi ile yine egitim ortarm ve materyaller ve ozellikle proje
tabanli ogrenmenin matematik ogretiminde kullamlmasim, Montessori yaklasirm ile
de

Montessori

egitim

materyallerinin

gerektigine vurgu yapmayi amaclamaktadir.
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matematik

ogretiminde

kullamlmasi

High/Scope

High/Scope yaklasimi Piaget' in bilissel gelisim

kuramim temel alrms ve etkin

ogrenme

kendi

uzerinde

ogrenebilecekleri,
arkadaslanyla
ihtiyaclan

durmustur.
hareket

cahsacaklan,

vardir,

Cocuklann

edecekleri,

davramslan

yaratacaklan,

deney

esyalanru ve cahsmalanm

High/Scope

yaklasimmda,

egitim

yoluyla

yapacaklan,

koyacaklan
ortami,

mekana

cocuklara ve

malzemelere yetecek kadar genis olmahdir. Cocuklann gorebilecegi sekilde bir
yerlesim diizeni yapilmahdir (Weikart, 1990: akataran: Demiriz ve digerleri,
2003:20).

High/Scope yaklasimma gore ogrenme cevresinin duzeni cocuklann yaptigi hemen
her seyi etkilemektedir. Ortamm buyuk grupla ve kucuk grupla cahsabilecek
biiyiikliikte olmasi

gerekir.

Odanm

diizenlenmesi

cocuklann

secimlerini,

planlamalanm, malzemeleri kullanmalanm, baskalanyla olan iliskilerini etkiler.
High/Scope

simfimn

diizeni,

cocuklann

tercihlerini

belirleyip

ona

gore

davranabilecegi uyanci ama diizenli bir cevrede daha iyi ogrendikleri inancmi
yansitir. Programm temelinde cocuklann yaparak-yasayarak etkin ogrenmeleri
vurgulanmaktadir (www.highscope.org/environment, Weikart 1990:aktaran: Demiriz
ve digerleri, 2003 :20). Etkin ogrenme cocuklann seyredip dinlemekle yetinmeyip,
bagimsiz olarak hareket etmesi ve arastirmasi ile, yani bu siirece etkin olarak katihmi
ile gerceklesir, Etkin ogrenme yaraticihgi da icerir. Cocuk bizim gercekler dedigimiz
seyleri, yaparak deneyerek ogrenir. Kafasmda bununla ilgili teori kurar, dener
zamanla

bu

teoriyi

dogru

gerceklerle

aym

hale

getirir

(Weikart,

1991 :70:aktaran:Turcan ve Kefi).

Cocuklara planladiklan etkinlikleri gerceklestirmeleri icin 90k cesitli malzemeler
sunulur. Malzemeler cocuklann ulasabilecegi yerlerdedir ve ilgi koselerindeki
malzemeler belirli bir mantik icerisinde yerlestirildiginden cocuklar bagimsiz olarak
hareket ederler ve mekana oldukca hakimdirler (www.highscope.org/environment.,
Weikart 1990:aktaran: Demiriz ve digerleri, 2003:20).
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Reggio Emilia

Reggio Emilia programmda problem cozme, yaratici dusunme ve arastirmayi iceren
bircok firsatlar sunulmaktadir (New, 1993). Reggio Emilia projesinde ortam 90k
buyuk onem tasimaktadir, Reggio okullannda

duyarhhkla

estetik bicimde

hazirlannus ortamlar bulunur. Loris Malaguzzi ortamm; cocugun farkh yastaki
kisiler arasmda iliski kurmasi, hos bir cevre yaratmasi, degisimler, etkinlikler ve
altematifler sunmasi, sosyo-etkin-bilissel ogrenmenin gelismesi icin potansiyel
saglamasi acismdan onemini vurgularmstir (Saltz, 1997) (Aktaran:Temel, 2005).
Ortamm duzeni, malzemeler ve etkinlikler cocuklann problem cozme ve kesfetme
duygulanru destekler niteliktedir (Demiriz ve digerleri, 2003 :21 ).

Reggio Emilia okullarmda ortam icin "ogrenmenin" kendisi seklinde ifadeler
kullamlmaktadir, Ancak, sadece fiziksel cevrenin degil sosyal cevrenin de onemli
oldugu belirtilmistir (New, 1989, Veale, 1992). Reggio Emilia'da her okulda snuf
icinde bir mini atolye vardir, bir de buyuk atolye bulunmaktadir, Atolyeler 90k cesitli
materyal ve kaynakla doludur (Palestis, 1994). Atolyelerde bu araclar sadece raflarda
sergilenmez, belirli projeler icin cahsmalar yapihr (Borgia, 1991). (Aktaran:Temel,
2005).

Reggio okullarmda dikkati ceken diger bir ozellik de proje konularma uygun olarak
ortamm duzenlenmesidir. Ornegin, giriste yer alan ucgen cati biciminde duzenlenmis
aynalar, konveks ve konkav aynalar cocugun kendisini degisik acilardan ve degisik
durumlarda gozlemesini saglamakta ve cocugu dustlnmeye yoneltmektedir (New,
1993). Reggio Emilia yaklasnmmn en onemli ozelligi ogretmenlerin "ogrenen''

olarak gorulmesidir (Temel, 2005).

Reggio programlarmda duyu organlan ile materyallerin, sekillerin ve renklerin
bilinmeyen ozelliklerini kesfetmeleri icin cocuklara ozgilr bir ortam saglanmalidir.
Bu ozgur ortam icerisinde cocuklar yalmz baslanna, akranlan ve yetiskinlerle birlikte
yasadigi deneyimler sayesinde anlama, ogrenme ve bilmenin zevkini tadar. Bu
yasantilar yolu ile yetiskinler de cocuklarla birlikte oynamanm, konusmarun,
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dusunmenin ve bilinmeyenleri birlikte kesfetmenin zevkini yasarlar. Cocuklar bilgi
edinmede oyun, gozlem ve duygulanru kullarurlar, bilgilerini organize etmek icin
ipuclanndan yararlarur, var olan aciklamalardan hareket ederler ve cevreyle
etkilesimde bulunurlar, boylece deneyim kazarurlar. Cocuklann ogrenme sirasmda
en 90k kullandiklan mekanizmalardan biri de algidir, Cocuk bir nesne ile karsi
karsiya geldiginde onu algilamak icin duyulanm kullamr ve onu temsil eder. Boylece
nesneyi istedigi bir formla ya da dille yeniden ifade eder ve bu yolla nesneyi ve
ozelliklerini ogrenir (New, 1993) (Aktaran:Temel, 2005).

Reggio Emilia'da uygulanan proje yaklasimma dayanan okul oncesi egitim
programlan gelisimsel hedefleri temel alarak konulann derinlemesine incelenmesini
saglamakta;

boylece

butunlestirilmis

etkinliklerle,

konularm

arac

olarak

kullamlmasmm en guzel omeklerini sunmaktadir. Bu tiir programlarda Milli Egitim
Bakanhgi tarafmdan 36-72 Ayhk Cocuklar Icin Hazirlanan Okul Oncesi Egitim
Programmda (2002)oldugu gibi gelisimsel hedeflere ve davramslara yer verilerek,
konu merkezli programlar yerine, hedeflere ulasmada konularm araci olarak
kullanilmasi ve etkinliklerin birbiriyle bttttmlestirildigi egitim programlarmm
planlanmasi esas almmaktadir. (Temel, 2005).

Proje Yaklasum:
Proje yaklasirm cocugu merkeze alan yaparak-yasayarak ogrenme modeliyle,
cocuklara derinlemesine ogrenme yasantilan sunan bir etkin ogrenme yaklasirmdir.
Cocuklann yasadiklan cevreyi anlamalanru saglamayi amaclayan, informal ve acik
uclu etkinliklerle becerilerini uygulamalanm ve yeni beceriler gelistirmelerini tesvik
eden bir yontemdir, (Katz ve Chard, 1989) Yaklasim cocuklann akil yurutme,
problem cozme, sonuc cikarma gibi bilissel surecleri aktif olarak kullanmasim esas
almaktadir, Cocuklann secilen belli bir konudaki bilgi ve deneyimlerinin etkin
katihm yontemleri yoluyla derinlemesine arastmlmasi hedeflenmektedir. Kisacasi
proje yaklasirm cocuklann bir butun olarak gelisimini arnaclayan ve yasadiklan
dunyayi ogrenmelerini saglayan bir etkin ogrenme modelidir (Kandir ve Erdemir,
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2002;Katz

ve

Chard,

1989;

LeeKeenan

ve

Edwards,

1992:

aktaran:

http://www.nuveforum.net/957-anasinifi/ 54523-okuloncesi-cocugu-matematik-)

Proje yaklasirm bu konunun onculerinden olan Katz ve Chard tarafmdan (1995:2)
"bir konunun bir ya da daha fazla cocuk tarafmdan derinlemesine incelenmesi"
olarak tammlanmaktadir. Proje yaklasimmda ogrencilerin ogrenmesi gerekli olan
konular, onlarm ilgi ve istekleri dogrulusunda derinlemesine incelenmektedir.
Ogrenciler genelde kucuk gruplar halinde konunun farkh bir boyutu uzerinde
cahsmakta ve sonra edinimlerini birbirleriyle paylasmaktadirlar (Aktaran: Hamurcu,
2003 :66-72).

Proje yaklasmnnda ele almacak konu, ogrenci sorularmdan ortaya cikabilmektedir.
Ogrencinin yada ogrencilerin ogrenmek istedigi konu genisleterek proje konusu
haline getirilmekte ve islenmektedir. Konuyu ortaya atan bazen ogretmen de
olabilmektedir. Ancak burada onemli ola nokta, konuyla iliskin tum cahsmalann
gerceklestirilmesinde ogrencilerin aktif katihmmm saglanmasidir. Tum bir egitim
programi boyunca proje yaklasmumn uygulanmasi dusunulmemektedir. Proje
yaklasimmda konu alanlan birbirlerinden aynlarak incelenmez; matematik, Turkce,
fen, sanat alanlan birbirleriyle butunlestirilmis bir halde islenir. Butunlestirilmis bu
yaklasim egitim programmda yer alan bircok konu alanmdaki hedeflerin bir arada
gerceklestirilmesine olanak saglar, Sonne olarak Walmsley ve arkadaslanrun
(1992:26). tema yaklasimmm onemini anlatirken vurguladigi, programdaki bircok
konu alanmi kapsama niteligi proje yaklasimmda da gorulmektedir. Proje yaklasimi;
cocuklara becerilerini uygulama olanagi saglar, icsel motivasyonu arttmr, cocuklan
hangi konuda cahsmak istedikleri konusunda cesaretlendirir ve onlan ogrenmek
istedikleri konusunda uzman kabul eder (Katz, 1994: aktaran: Hamurcu, 2003:66).

Bir proje yaklasmu en az 2 haftahk bir cahsmayi kapsayacak sekilde planlanmahdir,
Bazi projelerde bu sure arastirmanm boyutuna gore 3-4 haftayi bulabilir. Proje
yaklasiminda ogrenciler bilgi duzeyinden daha ust asamalara-uygulama, analiz,
sentez, degerlendirmeye-ait ogrenme urunlerine ulasrna olanagi bulurlar. Aynca bu
yaklasimda ogrenciler informal egitim yoluyla ogrenilmis bilgi ve becerilerini de
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kullanabilir, uygulayabilirler.
mutlaka

okuma-yazma

yapilmaktadir.

Ornegin; herhangi bir projenin uygulanmasi sirasmda

becerileri

ve matematik

Boylece ogrcncilere

Projenin uygulanmasi

becerilerini

kullammma
tekrarlama

sirasmda ogretmen, ogrencilerin

yone yonlendirerek

onlara yardimci olur. Ogrencilcrin

kendi

ugrasmalan

istekleriyle

engelleyerek,

smiftaki

vd.1995:141-148:aktaran:

Proje

yaklasirm,

yapilandmlmarms

disiplin

onlarm

istenmedik

problemini

de

yonelik etkinlikler

olanagi verilmektedir.

merak ve ilgilerini dogru
ilgilendikleri
davramslara

aza

bir konuyla,
yonelmelerini

indirebilecektir

(Hartman

Hamurcu, 2003:66-72).

ogrencmm

herhangi

bir

konu

secip

iizerinde

cahstigi

bir ogrenme yaklasirm degildir. Y aklasim tam tersine ogretmene

ogrencileri bir konuda derinlemesine cahsmaya yoneltecek, yapilandmlrms

bir dizi

ogretim stratejisi sunmaktadir.i Hamurcu, 2003 :66- 72).

Proje yaklasnmmn yapilandinlrms

ve esnek yapisi ogrctmcnc smifmdaki 90k farkh

ogrenme stiline sahip ogrencilere yonelik cesitli alternatifler
vermektedir.

Bu noktada

proje

yaklasirm

icin "konu

sunma olanagiru da

secmek"

onemli

hale

gelmektedir. Proje yaklasmunda konular ogrencinin isbirligi ve ogretmenin destegi
ile

secilmektedir.

Bu

secim;

ogrencinin

o

ogrencilerin ilgisine, miifredatm gerekliliklerine,

konuyu

ogrenmesinin

onemine,

proje cahsmasi icin kaynaklarm

hazir bulunusuna (smif ve cevre kosullan) bagh olarak yapilmahdir.

Bir projede

arastmlabilecek konular Katz ve Chard'dan (1995:65:aktaran: Hamurcu, 2003:66-72
) asagida verilmektedir;

Cocuklarm

kendileri ile ilgili konular: Evler, bebekler, aileler, yiyecekler, okul

otobusu, TV programlan, oyuncaklar, oyunlar.
Cevre: Kisiler, hastahane, diikkanlar, binalar, bina yapimi, tasimacihk, suyla ilgili
isler, bahk pazan,
Bdlgesel olaylar ve onemli giinler-olaylar: Geleneksel festival veya yoresel fuarlar,
onemli yildonumleri, bagimsizhk gunu, onemli dugunler, onemli birinin ziyareti.
Yerler: Oturulan mahalle (yakm cevre), yollar, yonler, isaretler, doga kosullan,
nehirler, tepeler, ormanlar, tasimacilik,
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Zaman: Saatler (zaman), mevsimler, takvim,festivaller, tatiller, tarihi olaylar

Doga olaylari: Hava, su ruzgar ve hava, bitkiler, hayvanlar, mini canlilar, kayalar,
deniz, dinozorlar.
Deglslk kavramlar (icerigi olmayan kavramlar): Zithklar, model, renk
Genel bilgi: Coller, gemiler ve diger makineler, buluslar, uzaya yolculuk, nehirler
Cesitli konular: Sapkalar, kuklalar, matematik, kitap haftasi vb.

Proje yaklasimmda onemli nokta; ogrencilerin projenin tum asamalannda aktif
katihmm saglanabilmesidir, Proje yaklasmu ogrenciyi merkeze alan bir ogrenme
ortami yaratmaktadir. Yaklasim batida uzun yillardan beri uygulanmaktadir,
Ornegin; italya'da Reggio Emilia adiyla okul oncesi kurumlarda 1992'den beri
uygulanmaktadir, Kanada'da ise Edmonton, Alberta'da universitenin de destegiyle
1990'h yillardan beri okul oncesi kurumlarda bu yaklasim denenmektedir. Bu
yaklasim israil'de de yaygmlasmaktadir ( Hamurcu, 2003:66-72).

Proje yaklasimmm matematik ogretiminde ogrencilere farkh yontem ve teknikleri
uygulama olanagi verecegi ve matematik kavramlarmm ogrenilmesinde kahcihgi
saglayacagi dusunulmektedir. Ornegin kumas projesi ile eslestirme, suuflandirma,
karsilastirma,

siralama

becerileri

ve

bir

90k

kavramm

verilebilecegi

dusunulmektedir. Kumaslarla oyunlar oynanabilecegi, sanat etkinlikleri, deneyler
yapilabilecegi,

drama,

muzik

etkinliklerinde

kullamlabilecegi,

oyuncaklar

yapilabilecegi gibi bir 90k etkinlik duzenlenebilecektir.

Montessori Yaklasmn
Montessori'nin kullandigi egitim yontemi ve onun prensiplerine uygun olarak
hazirlanrms malzemelerin cagdas egitim yontemlerini uygulayan okul oncesi egitim
kurumlarmda 90k yarah oldugunu belirtmek gerekir. Montessori ilkelerine uygun
olarak, gelisen cagm ihtiyaclanna uygun yeni malzemeler ve etkinlikler hazirlamak,
,bunlan program icinde uygun bicimde kullanmak cocuk egitiminde benimsenmesi
gereken onemli bir noktadir (Oktay, 1987:aktaran: Oguz ve Akyol, 2006).
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Montessori yaklasmu, cocuklara uzman Montessori ogretmenlerinin
gelistirilmis

Montessori

kullanabilmeleri

arac-gereclerinin

yardnru

ile

kendi

ve ozel olarak
yeteneklerini

ve kendi adimlanyla gelisebilmeleri icin sagduyusal ve saghkh bir

sistem sunmaktadir (Mallory, 1989: aktaran: Oguz ve Akyol, 2006).

Montessori, cocuklann ozellikle Uy alandaki gelismelerini hedef almistir. Bu Uy alan,

hareket egitimi, duyularm egitimi ve dil egitimidir. Bunlara aynca Montessori'nin
erken yastan itibaren ogretilmesini uygun gordugtl okuma-yazma ve aritmetigi iceren
akademik ogrenme de eklenebilir (Lewis, 1997, Montessori, 1992). Montessori'ye
gore cocugun cevresi ile olan etkilesimi, onun zihinsel ve fiziksel birligini ortaya
cikanr (Lillard, 1973). Ona gore hareket, cocugun diger etkinliklerinden ayn bir sey
degildir. Bu nedenle de egitim programlarmda cocugun hareket edebilmesini
saglayici etkinlikler onemli bir yer tutar (Aktaran: Oguz ve Akyol, 2006).

Montessori'ye gore cocugun egitiminde hareket kadar onemli olan bir baska boyut da
duyularm egitimidir. Materyaller cocugun bicim, boyut, renk, doku, tat, vb.
kavramlan ve bunlar arasmdaki iliskileri anlamasim saglayacak sekilde hazirlanrms
ve yontem cocugun cok cesitli duyulara yonelik malzemeyi kendi gelisme duzeyine
uygun olarak serbestce kullanmasma olanak verecek sekilde duzenlenmistir, Bu
noktada ogrctmcnin gorevi, malzemeyi nasil kullanacaguu ona anlatarak, onun esya
ile dogrudan dogruya yapacagi deneylerle kendi kendisine ogrenmesini saglamaktir.
Cocugun malzemenin kendisi aracihgiyla atasmi anlarnasi, coziimii bulabilmesi
temel ilke olarak benimsenmistir, Bunu saglayabilmek icin genellikle her malzemede
cozumlenecek yalmzca bir problem vardir. Ornegin, en yaygm Montessori
malzemelerinden biri olan silindirler, ya renk, ya boy acismdan farkhdirlar. Boyut
bicim, renk, vb. gibi gormeye iliskin kavramlardan baska isitme, koku alma,
dokunma gibi duyumlara iliskin kavramlarm gelistirilmesi ve cocugun bunlar
arasmdaki benzerlik ve farkhhklan algilamayi ogrenmesine iliskin ahstirmalar
Montessori programmda buyuk bir yer tutmaktadir (Evans, 1971: aktaran: Oguz ve
Akyol, 2005).
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Montessori'nin

duyulann egitiminde hedefledigi il9 surec vardir. Benzerlikleri fark

etmek ve bunlan eslestirme yetenegi, bir dizi nesne arasmdaki zrthklan ayirt etme
yetenegi ve birbirine sekil, renk, doku, agirhk, vb. yonlerden oldukca benzeyen
nesneler

arasmda

aynmlastmna

yapabilme

yetenegidir

(Oktay,

1985; Mallory

aktaran: Oguz ve Akyol, 2006).

Montessori cevresi, cocuk icin bir "ogretmen" rolunu tlstlenir. Montessori okulunda
cocuk,

ozel

olarak

ogrenmektedir.

gelistirilmis

Montessori

materyalleri

ile

kendi

kendine

Eger cocuk bir hata yaparsa, materyalin kendisine bakarak yaptigi

hatayi duzeltebilir. ( Dere ve Teruel, 1999:aktaran: Oguz ve Akyol, 2006).

Matematik ile bilgilerin temelinin olusturulmasi okul oncesi donemin ilk yillannda
baslamaktadir.

Montessori, bir cocugun matematik malzemeleriyle

erken yaslarda

cahsma yapmasi durumunda cocugun matematiksel bir 90k yetenegini eglenceli bir
sekilde

gelistirecegini

materyaller

gozlemlemistir.

gelistirmistir.

Ornegin,

Montessori

bunlar,

matematik

sayi cubuklan,

egitimi

zimpara

cesitli

kagidmdan

yapilrms sayilar, san renkteki boncuklardir. Bu materyaller, cocuklann matematik
kavramlarmm gelismesine yardimci olmaktadir (Lewis, 1977;Metin, 1992; Poyraz ve
Dere, 2003; http://www.izcicocuk.

com/tr/montesori.asp;aktaran:

Oguz ve Akyol,

2006).

Montessori'nin

gelistirdigi cocuk egitimi yaklasmu, cocugu ruhsal ve fiziksel acidan

soyut yerine somut ogrenme uzerinde durulur. Cocuklar kavramlan birebir gercek
hayatta yasayarak

ve cocuk merkezli bir cevrede ogrenirler.

Butun materyaller

cocuklann erisebilecegi yerlerde tutulur. Cevre, cocuklar icin hazirlanrmstir. Odadaki
her seyin raflarda ozel bir yeri vardir. Cocuklar cevreden dolayi duzenlidirler ve bu
ortam onlan pozitif bir hava icerisinde yetismelerini saglar (Aktaran: Oguz ve Akyol,
2006).

Montessori programi geleneksel egitim programiyla karsilastmldigmda;

Montessori

yontemi ogrenmek uzerine yogunlasir, geleneksel egitim sisteminde cocuk ezber
yapmak

zorundadir,

Montessori'de

ogretmen
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snufa reberlik

yapar,

geleneksel

sistemde kontrolcudur, Montessori temel olarak kisisel ogretime, geleneksel egitim
grup ogretimine cncelik verir. Montessori yaklasimmda
egitim materyalleriyle
Montessori'de

cocuk kavramlan

kisisel

kendi kendine, geleneksel sistemde ogretmeninden

cocuk yapacaklanm

ogrenir.

oyunla ogrenir, fakat geleneksel yapida cocuga

oyun oynamasi icin zaman aynhr. Montessori' de cocuk kendi sectigi yerde, istedigi
gibi yer degistirerek ve baskalanru

rahatsiz etmeden, istedigi zaman konusarak,

gruba kendi istegiyle girerek egitilir, geleneksel egitimde cocuk kendine aynlan
yerde

gruba

uyma

http://www.cocukgelisimi.

zorunluluguyla

gen. tr/montessori-egitimi/3

egitilir

(Aktaran:

8-montessori-egitimi/161-

montessori-pro grami .html).

Cocuk

egitiminde

cagdas

yaklasimlann

daha

90k

cocuk

merkezli

oldugu

gorulmektedir. Cocuk merkezli simflarda cocuklar aktiftir, smiflarda ozel ogrenme
materyalleri
kavramlan

kullaruhr. Soyut yerine, somut ogrenme uzerinde durulur. Cocuklar
birebir

gercek

hayatta

yasayarak

ve cocuk

merkezli

bir cevrede

ogrenirler. Butun materyaller cocuklann erisebilecegi yerlerde tutulur. Programlar,
konuya dayah bilgileri icermez. Disiplinler arasi, entegre konulan ele ahr (Aral vd.,
2000:aktaran:

http://www.altematifegitimdemegi.org.tr/content/view/61/113Q.

Bir makalesinde egitimde cagdas yaklasimlara deginen Duzgun "Sizi bilmem ama
ben 18 yilhk ogretmenlik hayatimda, anaokullanmizda

hangi okul oncesi gorus ve

egitim yaklasimma gore ogretim yaptignmzr hep merak etmisimdir. Galiba yukanda
acikladigim

gorii~ ve yaklasimlann

(Montessori,

Reggio Emilia, A91k egitim)

hepsine biraz banp batip cikiyoruz, Umanm ilerideki yillarda Egitim Bakanligmda
kurulacak Okul Oncesi Egitim Mudurlugu'nde
gorii~

ve yaklasimlarla

belirtmistir

(Duzgun,

egitim-ogretim
Kibns

okul oncesi kurumlanmizda

yaptigmuzi

Turk

belirleyebiliriz."

Ogretmenler

Sendikasi

hangi

gorusuntl
Aktaran:

http://www.ilkizyuva.com/alt.php?lang=TR&reguire=education).

Bu bolumde High/ Scope, Reggio Emilia ve Montesori program ve yaklasimlanna
deginilmistir. High/Scope programi etkin ogrenmeyi hedeflemekte ve cocuklann
yaparak yasayarak ogrenecegini savunmaktadir. Egitim ortammda, ozellikle ilgi
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koselerine onem verilmekte ve simf icinde koseler olusturulmaktadir.
matematik

egitiminde yalmzca matematik

yararlamlmaktadir.

saglamaktadir.

egitim ortami olusturulmaktadir.

da desteklemektedir.
Montessori

saglanmaktadir,

de

Ozel

yaratici

ogrenmelerini saglamakta ve tum gelisim

Montessori

egitim
olarak

Reggio Emilia yaklasmunda,

Ozellikle proje yaklasirm cocugu merkeze almakta

ve cocuklann bir konuyu derinlemesine

verilmekte,

degil diger koselerden

ilgi koselerinin simfta olusturulmus olmasi matematik egitiminde

uygun ortamm olusmasim

alanlanm

kosesinden

Okul oncesi

egitiminde

materyalleri

hazirlanrrus

ile

duyu

kendi

matematik

egitimine

kendine

materyalleri

onem

ogrenme
matematik

ogretiminde kullamlmak icin hazirlanrmsnr. Bu ii<; program ve yaklasim geleneksel
egitimden uzaktir ve cagdas yaklasimlardir

2.4. Ana smif Programmda Matematik Egitiminin Yeri

Okul oncesi donemde ogrenilenler

cocugu, ilkogretime

baslayacak

zorlu egitim

surecine hazirlar. Her seyden onemlisi; cocuk bu donemde oyun oynayarak ogrendigi
icin matematik konusunda olumlu tutum gelistirir, Hayatimizm onemli bir parcasmi
olusturan matematikle ilgili yasantilanmiz,

biz yetiskinler icin 90k basit islemlerden

olusuyor gibi gelse de aslmda, ilk temel kavramlan kazanmaya baslamamizdan sonra
uzun ve zahmetli bir surecin gecmesi gerekmektedir. Okul oncesi donem bu zahmetli
surecin baslangicidir. Dogal yollarla gunluk yasanti icerisinde matematik kavramlar
hizla ve gittikce daha karmasiklasarak

ogrenilmeye baslar, Y etiskinler cogu kez

farkmda olmadan pek 90k matematiksel
ogretmektedirler.

Yetiskinler

kavrarm okul oncesi donemde cocuga

"Bir varmts, bir yokmus ... "diye baslayan masallar

anlatirken, tekerlemeler ve cocuk sarkilan soylerken zengin bir matematik dunyasina
kapi acmaktadirlar ( Guven, 2004:142).

Okul cevresel kosullar yaratma ve bireyin gelisimine katkida bulunma acismdan 90k
onernli rol oynar. Cocuk okul oncesi kuruma gitme sansmi yakalarms ve burada
gelisimsel duzeyine uygun bir egitim almissa temel kavramlan
egitime

baslayacagi

Ogretmenin

icin daha

sanshdir,

okul oncesi programlanm

bir baska

olustururken
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deyisle

kazanarak temel
daha avantajhdir,

ve uygularken,

bu onemin

bilincinde olmasi beklenmektedir.
cocugun,

gelisimsel

kavramlan, egitim

duzeyine

Aym zamanda iyi bir okul oncesi ogretmeni;
uygun

olarak

verilmesi

gereken

matematiksel

programmm icerisinde, ne zaman ve nasil verilmesi gerektigini

de bilir ve uygular ( Guven, 2004:142).

Okulda

olusturulan

kavramlan

fiziksel

kazanmasma

ortam ve ogrenme

yardimci olurken;aym

ortami,

cocugun

matematiksel

zamanda farkh tarzlarda dusunme

ortami yaratarak, dusunsel gelisimini de etkiler (Guven, 2004:142).

Okul

oncesi

etkinliklerinin

•

egitim

programlannda

ogretmen

icin

hedeflenen

matematik

genel ve ozel amaclan :

Matematige karsi olumlu tutum gelistirmek. Matematikle

ilgili kavramlan

ogrcnmeye ilgili ve istekli olmalanm saglamak.
•

Matematigin yasam icerisindeki gerekliligini ve onemini kavratmak

•

Gelisimsel duzeyi ve aym zamanda bireysel farkhhklan

dikkate alan uygun

egitim ogretim ortamlan olusturmak
•

Cocugun

gelisimsel

karsilastigi

duzeyine

matematiksel

uygun

kavramlan

olarak,

gunluk

yasanti

icerisinde

anlama ve ogrendiklerini

kullanma

yetenegini gelistirmek
•

Cocugun

gelisimsel

duzeyine

uygun,

akil yurutme

ve problem

cozme

becerilerini gelistirmek
•

Matematigin temel kavramlanm, okul oncesi egitim ilkelerine uygun yontem
ve tekniklerle kazandirmak

•

Cocugu, bir sonraki egitim basamagi olan ilkogretime hazirlamak (Guven,
2004:142).

Ogretmen

cocugun

gelisimsel

duzeyini

dikkate

alarak

asagidaki

becerileri

gelistirebilir:

•

V arhklann matematiksel czelliklerini tamyabilme becerilerini gelistirmek,
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•

V arliklann

matematiksel

ozelliklerini

isimlendirebilme

becerilerini

gelistirmek,
•

V arhklar arasmdaki temel iliskileri kavratabilmek.

•

V arhklan tern el ozelliklerine gore simflandirabilmelerini

•

Basit problemleri anlayabilme yetenegini gelistirmek.

•

Basit problemleri cozme yetenegini gelistirmek,

•

Ritmik sayma becerisi gelistirmek,

•

Sayilan okuyabilme ve soylendiginde yazabilme becerisini kazandirmak.

•

Kilmeyi ve kumeler arasi iliskileri kavratabilmek.

•

Olcmeyle ilgili kavramlan kazandirmak,

•

Temel geometrik sekilleri (daire, kare, dikdortgen, ucgen gibi) kavratabilmek.

•

Tam, yanm ve ceyrek gibi kesir kavramlanm kazandirmak.

•

Belli ozelliklere gore olusturulan basit, sekilli grafikleri yorumlama becerisini

saglamak,

gelistirmek (Guven, 2004: 142).

2002, 36-72 Ayhk Cocuklar Icin Okul Oncesi Egitim Programi'nda
ilgili

Hedef

ve

Davramslar,

Durumu/Etkinliklerde
Cahsmalan/Fen

Ve

Bilissel

alan

altmda

toplanmakta

ise Turkce Dil/Oyun/Muzik/Sanat/Okuma
Doga/Drama

bashklan

bulunmakta

matematik ile
ve

Egitim

Y azmaya Hazirhk
Matematik

bashgi

bulunmamaktadir (MEB, 2002).

Bilissel Alanla ilgili hedefler:

•

Gozlem yapabilme.

•

Verilen nesne, durum, olay, sayi ya da sozcukleri hatirlayabilme,

•

Verilen nesne, olay ya da varhklan cesitli ozelliklerine gore eslestirebilme,

•

Verilen nesne, olay ya da varhklan cesitli ozelliklerine gore gruplayabilme.

•

Verilen nesne, durum ve olaylan cesitli ozelliklerine gore siralayabilme.

•

Verilen nesneleri sayabilme.

•

Tek basamakli sayilarla basit toplama ve cikarma islemleri yapabilme.

•

Gunluk yasamda kullamlan belli bash sembolleri taruyabilme,
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•

Mekanda konum kavrarm ile ilgili verilen yonergeleri uygulayabilme.

•

Zamanla ilgili bazi kavramlar ile belirli etkinlikler arasmda iliski kurabilme.

•

Verilen bir problem durumunu 9ozebilme(MEB, 2002).

2002, 36-72 Ayhk Cocuklar Icin Okul Oncesi Egitim Programi'ndaki
ilgili olan kavramlar listesi sunlardir: BOYUT (buyuk-orta-kucuk,
kisa, genis-dar ), MiKTAR
kalabahk-tenha),

(az-cok, agir-hafif,

ZAMAN (once-simdi-sonra,

bos-dolu,

matematikle

ince-kalm, uzun-

tek-cift, butun-yanm,

gece-gunduz, sabah-ogle-aksarn,

bugun-yann, yil), MEKAN (uzak-yakm, onttnde-arkasinda, yukanda-asagida,
disinda, iceri-disan,
ileri-geri, sag-sol),

yamnda-arkasmda),

YON (iceri-disan,

asagi-yukan,

dun-

icindeon-arka,

SEKiL (kenar-kose, dogru-egri, duz-yamuk, nesnelerin sekilleri,

geometrik sekiller: Daire, Ucgen, Kare, Dikdortgen),

SAYI (1 'den 20'ye kadar

ritmik sayma, 1 'den 9'a kadar rakamlan tamma, l 'den lO'a kadar sayidaki nesnelerle
eksiltme-arttirma yapma), Diger Bazt Kavramlar (aym-farkh-benzer,
gene, acik-kapah,

hizh-yavas,

kolay-zor,

duzenli-duzensiz,

eski-yeni, yash-

benzer-farkli

(MEB,

2002).

2002-2003 egitim-ogretim yilmdan itibaren uygulanan 2002 prograrru, uzmanlardan
ve uygulamacilardan

alman geri bildirimlerin, cagdas program gelistirme, gelisim ve

ogrenme kuramlarmm, toplumun degisen egitim gereksinimlerinin ve yeni ilkogretim
programlarmda

benimsenen

ilke, yaklasim ve czelliklerin

dogrultusunda

gozden

gecirilmis, gerekli duzeltmeler yapilrms ve gelistirilmistir (MEB, 2006).

2006, 36-72 Ayhk Cocuklar Icin Okul Oncesi Egitim Prograrmrun genel amaci okul
oncesi egitim kurumlarma devam eden 36-72 ayhk cocuklann psikomotor, sosyalduygusal, dil ve bilissel gelisimlerini desteklemek, ozbakim becerilerini kazandirmak
ve ilkogretime hazir bulunuslanrn saglamaktir (MEB,2006).

Bu programda yer alan kazammlar
becerilerin

tumunu

iliskilendirme,

karar

kapsamaktadir.
verme,

ilkogretim programlarmda
Problem

sorumluluk
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alma

cozme,

benimsenen

iletisim,

ve yerine

akil

getirme,

ortak

yurutme,
arastirma,

girisimcilik, bilincli tuketicilik, cevre bilinci, yaraticihk ve diger pek 90k beceri,
programdaki kazammlar dogrultusunda hazirlanan ogrenme durumlan ve ogrenme
ortamlan aracihgiyla, oyun merkezli etkinliklerle, cocugun aktif katilmu ve bilgiyi
kendisinin yapilandirmasi

yoluyla cocuk tarafmdan kolay ve dogal bir bicimde

kazanilacaktir. Gelistirilen bu program, gelisimsel gereksinimleri karsilarken, gelisim
alanlarmm

birbiri

alanlarmdaki
zenginlestirmeyi

ile olan dinamik

davraruslanm

daha

hedeflemektedir.

ust

etkilesimini
duzeye

destekleyerek
cikarmayi,

butun

gelisirn

cesitlendirmeyi

ve

Bu ozelligi ile coklu zeka kurammm savunu ve

vurgulanyla da tutarlidir (MEB, 2006).

2006, 36-72 Ayhk Cocuklar Icin Okul Oncesi Egitim Prograrru'nda
ilgili Amac ve Kazarumlar, Bilissel Alan altmda toplanmakta,
ilgili aciklamalarda

ise Serbest Zaman/Turkce/Oyun

Y azmaya Hazirhk Cahsmalan/Drama/Alan

matematik ile

Egitim Etkinlikleri ile

ve Hareket/Miizik/Okuma-

Gezileri/Sanat bashklannm yam sira Fen

ve Matematik bashgi da bulunmaktadir (MEB, 2006).

Egitim programlarmm

bir boyutu olan, ogretim

surecinde

daha 90k yaparak-

yasayarak, kesfederek ogrenme, problem cozme, sorma-arastirma
oyunlarla birlikte kullamlmasi

gerekmektedir.

gibi yontemlerin

Cunku oyun ilk yaslarda cocugun

bashca ugrasisidir, yani egitimin kendisidir. Yorukoglu (2000), bu konuyu soyle
aciklamaktadir:

Cocuk

oynarken

ogrenir,

oynayarak

gelisir.

Oyun

cocugun

ozgiirliigii ve deneme alamdir, Orada kendisini ve cevresini tamr, beceriler kazamr (
Aktaran: Alkan ve Kurt). Oyun bu yas grubundaki cocuklar icin en uygun ogrenme
yontemidir. Programda her turlu amac ve kazammlar ele almirken oyunun temel
etkinlik olarak kullamlmasi ozellikle onerilmektedir

(MEB, 2006).

Programda, 60- 72 ayhk cocuklann bilissel gelisim ozellikleri, asagidaki gibidir:
Bedeninin tum parcalannm

isimlerini soyler. 10-25 parcah yap-bozu tamamlar. iki

ucgeni birlestirerek kare yapar. Aym dokudaki 6-10 nesneyi eslestirir, aym dokudaki
6-10 nesneyi gruplandmr, nesneleri bir ozelligine gore gruplandmr. 1 'den lO'a kadar
olan nesne gruplan ile rakamlar arasmda iliski kurar, l 'den lO'a kadar olan nesneleri
kullanarak toplama ve cikartma yapar. Yanm ve butun olan nesneleri gosterir, 1 'den
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lO'a kadar

olan rakamlan

siralar,

eslestirme,

iliski kurma,

gruplandirma

ve

siralamayi nasil yaptigim aciklar, basit neden sonuc iliskilerini aciklar, kisa bir sure
gosterilen bir resimdeki aynntilan hatirlar, bir olaydan sonra ne olabilecegini tahmin
eder, nesneler arasmdaki benzerlik ve farkhhklan

ayirt eder ve soyler, nesnelerin

kendi icindeki konumunu birinci, ikinci seklinde isimlendirir, "en az, en 90k, birkac"
gibi miktar bildiren ifadeleri kullamr, haftanm gunlerini sirasiyla soyler, 20'ye kadar
ritmik sayar, "dun, bugun, yarm" ile ilgili konusur, sorulan sorulara kendine ozgil
cevaplar verir, yasadigi yerin adresini soyler (MEB, 2006).

Bu ozellikler genel ozelliklerdir. Bireysel farkhhklann,

cevre ve aile ozelliklerinin ve

daha pek 90k faktorun belli yas grubunda yer alan bir ozelligin duzeyini ve seklini

etkileyebilecegi unutulmamalidir. Gelisim alanlarmm birbiri ile olan dinamik
etkilesimi desteklenmelidir (MEB, 2006).

Bilissel Alanla ilgili amaelar:

•

Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme.

•

Olay ya da varhklann cesitli ozelliklerini gozlemleyebilme.

•

Dikkatini toplayabilme.

•

Algiladiklanm hatirlayabilme.

•

Varhklan cesitli ozelliklerine gore eslestirebilme.

•

Varhklan cesitli ozelliklerine gore gruplayabilme.

•

Nesne, durum ya da olaylan cesitli ozelliklerine gore siralayabilme.

•

Nesneleri olcebilme.

•

Nesneleri sayabilme.

•

Geometrik sekilleri tamyabilme.

•

Gunluk yasamda kullamlan belli bash sembolleri tamyabilme.

•

Mekanda konum ile ilgili yonergeleri uygulayabilme.

•

Bir ortmtudeki iliskiyi kavrayabilme.

•

Parca-butun iliskisini kavrayabilme.

•

Nesnelerle basit toplama ve cikarma yapabilme.
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•

Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuc iliskisi kurabilme.

•

Zamanla ilgili kavramlar arasmda iliski kurabilme.

•

Problem cozebilme.

•

Nesne grafigi hazirlayabilmeilvllils,

2006).

2006, 36-72 Ayhk Cocuklar Icin Okul Oncesi Egitim Programi'nda
onerilen ve matematikle ilgili olan kavramlar: Buyuk-orta-kucuk,

ele almmasi

ince-kalm, uzun-

kisa, genis-dar,

sisman-zayif,

az-cok, agir-hafif,

bos-dolu, tek-cift, bttttln-yanm,

kalabahk-tenha,

parca-buttm,

once simdi-sonra,

gece-gunduz,

dun-bugun-yann,

uzak-yakm,

yukanda-asagida,

ic-dis,

on-arka,

onunde-arkasmda-yarunda,

icinde-dismda,

iceri-disan,

arasmda, alt-ust-orta, altmda-ustunde-ortasmda,
yash-genc, derin-sig, aym-farkh-benzer,
aydmhk,

ters-duz,

ilk-orta-son,

sabah-ogle-aksam,

sag-sol,

yukan-asagi,
sagmda-solunda,

ileri-geri, sicak-soguk-ihk, eski-yeni,

acik-kapah, hizh-yavas, kolay-zor, karanhk-

basi-sonu,

yanhs, para, ana renkler: kirrmzi-san-mavi,

baslangic-bitis,

alcak-yuksek,

ara renkler: turuncu-yesil-mor,

dogrurenk

tonlan, siyah, beyaz, koyu-acik, kenar-kose, duz-egri, daire, cember, ucgen, kare,
dikdortgen, 1 'den 20'ye kadar sayilar, duzenli-dagimk (MEB, 2006).

Fen ve Matematik; cocuklan gozlem yapmaya, arastirma, incelenme ve kesfetmeye
yonelten etkinliklerdir. Bu etkinlikler; deneyler, araclan tanima ve kullanma, cesitli
calisma yontem ve tekniklerini kullanma, kesifler, icatlar, mutfak calisrnalan, doga
gezileri ve yuruyusleri, piknikler, kamplar, koleksiyonlar,

ilgili bilim alanlarmdaki

kaynak kisileri konuk olarak cagirma, basvuru kitaplanm, diger kitaplan ve dergileri
inceleme, fotograf cekme, fotograf inceleme, belgesel vb. izleme gibi cahsmalardan
olusmaktadir.

Aynca

Fen ve Matematik

etkinlikleri

sirasmda cocuklan

dogaya

cikanp; onlan, dogayi ve dogadaki canh ve cansiz varhklan tamtmaya, sevdirmeye
ve korumaya yonelik bilgi ve becerilerle donatmanm onemli oldugu unutulmamahdir
(MEB, 2006).
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Okul oncesi egitim programmda matematik etkinliklerinin genel ve ozel amaclan,
matematik

kavramlar

listesi,

2002 ve 2006

okul oncesi

egitim programmda

matematigin yeri betimlenmistir,

Yukanda tammlanan okul oncesi egitim programmda

matematikle

ilgili ozel bir

bolum bulunmamakta amac ve kazammlar bilissel alanda verilmektedir. Matematik
ogretim programmm

olmayisi, hatta program

icerisinde tek basma matematige

aynlrms bir bolum bile olmamasi okul oncesi matematigin oneminin anlasilmadigim
gostermektedir.
gorulmedigini

Okul
ve

ogrenilebileceginin

oncesi

okul

matematigin

oncesinde

dusunulemedigini

matematige

matematigin
gostermektedir.

tek

atilacak
basma

temel

olarak

bagimsiz

olarak

Mevcut program icerisinde

rnatematige simrh ve fenle kansik halde bilissel alanda yer verilmistir. Matematigin
ogretiminde kullanmak uzere ozel yontemlerden bahsedilmemistir,

2.5. KKTC'de Ana Sunf Progranu'nda Matematik Egitiminin Yeri

KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanligi ilkogretim Kurumlan Egitim Programlan,
Birinci Basihs, Milli Egitim ve Kultur Bakanligi Y aymlan kitabmdaki Ana smiflar
icin Matematikle ilgili Faaliyetler bashgi altmdaki "hedef maddeleri" sunlardir:

•

Cevresinde gorduklerini adlandirabilme,

•

Cevresinde gorduklerini smiflandirabilme.

•

Bashk sekilleri cevresindeki varhklan sekilleriyle eslestirebilme.

•

Algilayabildigi

seviyesine uygun sekiller arasmdaki benzerlik ve farkhhgi

ifade edebilme.
•

Esas renkleri adlandirabilme.

•

Esas renklerle cevresindeki varhklarm renklerini eslestirebilme.

•

Sayilan 5'i asmayan varhklan dokunarak sayabilme.

•

On'a kadar sayabilme.

•

Bes'e kadar olan varhklan ikiser, ucer, dorder kumeleyebilme.

82

•

V arhklar

ve

sekilleri

irilikleri,

buyuklukleri

ve

uzunluklarma

gore

siralayabilme,
•

Kumeleri azhk-cokluklanna

gore siralayabilme,

•

V arhklan yakmhk ve uzakhklanna gore simflayabilme,

•

V arhklan yukseklik ve alcakhklanna gore simflayabilme,

•

Y anm parcayi kavrayabilme.

•

Dogal ol9il araclanyla kisa uzunluklan olcebilme.

•

10, 20, 50,100 lirahklar bilgisi (MEB, 1994).

Konular:
•

V arhklan adlandirma,

•

Renkler

•

Buyukluk-kucukluk,

•

Azlik-cokluk.

•

U zakhk-yakmhk, ytikseklik-alcakhk.

•

On' a kadar ezbere sayma.

•

Bes' e kadar dokunarak sayma.

•

Y anm kavrama.

•

Dogal ol9il araclanyla olcme,

•

Paralar.

•

Temel zaman birimleri.

•

Temel sekiller (MEB, 1994).

irilik-ufakhk, uzunluk-kisahk.

KKTC Milli Egitim Bakanhgi Ilkogretim Dairesi Miidtlrltigtl 48- 72 Ayhk Cocuklar
Icin Okul Oncesi Egitim Programmm tamtmu:

Program 48- 72 aylar arasmdaki cocuklann bilissel, dil, psikomotor, sosyal-duygusal
gelisimlerinin
almaktadir.
koruma

desteklenmesi

ve

ozbakim

Program 48- 72 ayhk cocuklann

bilincine

sahip, birbirine

becerilerinin

kazandmlmasim

gelecegin yaratici, uretken, cevreyi

saygili ve sevecen

toplum

yetismesinde gerekli alt yapiyi olusturmayi amaclamaktadir (Aktaran:
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esas

bireyleri

olarak

http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/okuloncesi/ana.html).

Bu program gelistirilirken

1994 yilmdan bu yana uygulanmakta

olan ana siruf

programi ve TC Milli Egitim Bakanhgi tarafmdan 2002 yihnda hazirlanrms olan 3672 Ayhk Cocuklar Icin Okul Oncesi Egitim Programi temel almrmsnr. Aynca
degisik

yaklasimlar

incelenerek,

yenilikler

benimsenmis

ve ulkenin

sartlan,

toplumumuzun ktilturti ve ozellikleri dikkate almarak KKTC Milli Egitim ve Kultur
Bakanligi

amaclanna

uygun

olarak

hazirlanrmstir.

http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/okuloncesi/ana.html

Programm

uygulanmasmda

kullamlmaktadir.

Yilhk

yilhk

plan,

bir

ve

haftahk

yil

olmak

icerisinde

uzere

iki

cesit

gerceklestirilecek

plan

hedefler,

kazamlmasi beklenen davramslar, kavramlar, konular, ozel gun ve haftalar, gezi ve
gozlemlerin dagihmuu

gosteren plandir. Yilhk Planm Hazrrlanmasmda

oncelikle

kavramlar, ozel gun ve haftalar, konular, gezi ve gozlemler sartlara ve takvime uygun
sekilde yerlestirilirler.
http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/okuloncesi/ana.html

Kavram listeleri her yas grubu icin ayn olarak verilmistir,

Her kavram plana

yerlestirilirken ilgili oldugu diger kavramlar ile birlikte dusunulmeli ve buna uygun
olarak yerlestirilmelidir.

Kavramlann

ilkesine ve bazi kavramlarm

plana yerlestirilmesinde

tekrarmm

yapilmasma

basitten karmasiga

olanak saglanmasma

ozen

gosterilmelidir.
http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/okuloncesi/ana.html

Haftahk planda yer alan etkinlikler, dil gelisimi etkinligi, fen ve doga etkinligi,
bilissel gelisim etkinligi, yaratici sanat etkinligi, kose etkinligi, oyun etkinligi, muzik
etkinligi

ve

http ://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim

yaranci

dramadir.

%20Programlari/ okuloncesi/ ana.html

Bilissel gelisim etkinligl, cocuklann kavramlan ogrendikleri, nesneleri renk, boyut
gibi belli ozelliklerine

gore eslestirme, gruplama, problem cozme gibi becerileri
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kazandiklan
yapilmaktadir,

onemli

bir

etkinliktir.

Bilissel

Birinci asamada kazandmlmak

etkinlikler

ii<;

asamali

olarak

istenen kavram ii<; boyutlu nesneler

kullanarak etkinlik duzenlenir, ikinci asamada resimli kartlar ile oyun ve etkinlik
duzenlenir, ii9iincii asamada ise kitap veya cahsma sayfalanmn uygulanmasi ile ilgili
kavramm kazandmlacagi bilissel etkinlik tamamlanrms olur.

Oil gelisimi etkinligi, cocuklann tum gelisim alanlan acismdan 90k onemli olan ve

her gun uygulanmasi gereken, ogretmen rehberliginde yapilan bir grup etkinligidir.
Konu ile ilgili sohbet, bilmece, tekerleme, parmak oyunu, siir, degisik teknikler
kullanarak hikaye anlatma, dramatizasyon, pandomim ve benzeri etkinlikler dil
gelisimi etkinligi olarak adlandmlmaktadir,

Fen ve doga etkinligi, cocuklan incelemeye, arastirmaya, gozlem yapmaya
yonelten bir etkinliktir. Bu etkinlik gezi, gozlem ve deney ve benzeri etkinlikler
duzenlenerek uygulanabilir. 2006 Okul Oncesi Egitim Programmda Fen Ve Doga
Etkinligi, Fen ve Matematik olarak dcgismistir.

Y aranci sanat etkinligi, cocuklann yaraticihklannm gelistigi, kendilerini ifade
edebildikleri, duygusal yonden rahatladiklan ve tum gelisim alanlan acismdan
onemli olan bir etkinliktir. Her cesit boya, kagit, yogurma maddesi ve artik
malzemenin kullanmu ile yapilabilecek sanat etkinligidir. Bu etkinligin amacma
ulasmasi icin asm sure smirlamasi yapilmamasim gerektirmektedir.

Oyun etkinligi, cocuklann ozellikle psikomotor ve sosyal gelisimlerine destek olan
ve tum gelisim alanlan acismdan buyuk onem tasiyan bir etkinliktir. Simf icinde ve
acik havada oynanabilen ii<; asamah oyunlardir, Bu asamalar ismma hareketlerihareketli oyun- dinlendirici oyun seklindedir,

Miizik etkinligi, cocuklann ritim duygularmm gelistigi, ozellikle duygusal ve
sosyal gelisimlerinin desteklendigi onemli bir etkinliktir. Ayn bir etkinlik olarak
duzenlenmesinin yarn srra her etkinlikte muzik vardir olmahdir.
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Y aranci drama, cocuklann

merak ettikleri bir konuyu cgretmenin

liderliginde

kendi yaratma guclerini kullanarak grup olarak ogrenme ortamlan yarattiklan

bir

etkinliktir. Dogaclama, oyktl olusturma, pandomim yaratici drama etkinlikleridir.

Ko~e etkinlikleri, serbest zaman etkinliginde cocuklann istedikleri ilgi kosesini
secip ozgurce oynadigi etkinliktir. Cocuklann
buyuk oncm tasimaktadir.

sosyal ve duygusal gelisimlerinde

Siruf ortammda olmasi gereken koseler; evcilik kosesi,

kitap kosesi, masa oyuncaklan kosesi, kukla kosesi, blok kosesi, fen ve doga kosesi,
muzik

kosesi,

dramatik

etkinlikler

kosesi,

alisveris

kosesi

vb.http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/okuloncesi/ana.html

Bu bolumde

diger etkinliklerin

de belirtilmesinin

nedeni,

etkinlerle ilgili olarak bu etkinliklerden de yararlanabilecegine
matematik egitiminin cesitli etkinliklerle zenginlestirilebilecegini

yontem,

teknik

ve

vurgu yapmak ve
gostermek icindir.

Etkinlikler ve Egitim Durumlan:
Etkinlikler yaparak ve yasayarak ilkesini esas alarak hazirlanmahdrr. Aynca cocugun
aktif

olarak

birden

fazla

duyu

orgarum

kullanabilecegi

bicimde

diizenlenmelidir.http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/okuloncesi/a
na.html).

Programda 60- 72 Ayhk cocuklann gelisimine uygun olan kavramlar listesi:
Sekil kavrami (Daire-U9gen-Kare-Dikdortgen-Oval).
Boyut kavranu (buyuk- kucuk, uzun-kisa, dar-genis, kalm-ince)
Miktar Kavrarm (az-cok, dolu-bos, yanm-butun, biraz-hepsi, hie)
Mekan

Kavrarru

yukanda-asagida,

(icinde-dismda,

ustunde-altmda,

onunde-arkasmda,

ortasmda,

sag-sol)

Zit Kavramlar (sicak-soguk, yash-genc, eski-yeni, sert-yumusak, hizh-yavas )
Sayi Kavrami
I 'den 20'a kadar ritmik sayma
N esneler arasi hire bir iliski kurma.
N esne resimleri arasmda hire bir iliski kurma.
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Yakm cevresindeki 1 'den lO'a kadar olan nesneleri sayma.
1 'den lO'a kadar olan nesne resimlerini sayma.
1 'den 9' a kadar rakamlan tamma,
l 'den lO'a kadar sayilan siralama,
1 'den lO'a kadar olan nesne gruplanyla toplama ve cikarma yapma.
l 'den

lO'a

kadar

olan

nesne

grubu

resimleriyle

toplama

ve

cikarma

yapma.http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/okuloncesi/ana.html
Programdaki kavramlar listesinden, maternatige uygun olan kavramlar secilmistir.

Egitim Ortammm Duzenlenmesi:
Egitim ortarm duzenlenirken cevrede bulunan artik materyallerden,
kullamlan gercek materyallerden yararlamlmahdir,

gunluk yasamda

Ortam duzenlenirken ilgi koseleri

olusturulmahdir. Ortam tehlikelerden uzak olmahdir,

Koseler

olusturulurken

ailelerin

kanlmu

saglanarak

cocuklann

evden

artik

materyaller ve gercek malzemeler getirmeleri saglanabilir.

Duvarlarda yeterince pano bulunmalidir. Bu panolar ogretilenlerin asilmasmm yam
sira

cocuklann

yaptiklan

cahsmalann

sergilenmesinde

de

http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/okuloncesi/ana.html

60-72 ay (ana smif-S yas) cocuklar icin gunluk zaman cizelgesi
Saa tier
8:00 - 8:40

Etkinlikler
Iletisim ve Kaynasma Saati

8:40 - 9:00

Kahvalti

9:00 - 9:20

Teneffus

9:20 -10:00

Egitsel Etkinlikler

10:00-10:20

Teneffiis

10:20-11 :00

Egitsel Etkinlikler

11:00-11:20

Teneffiis

11 :20-12:00

Muzik Etkinligi
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kullarulmahdir.

Y aratici Drama Etkinligi
Giiniln Degerlendirilmesi
Not:

Ornek

olarak

hazirlanrms

bir

programdir,

Uygulamada

farkh

sekilde

hazirlanabilir
(Aktaran:http://talimterbiye.mebnet.net/0gretim%20Programlari/okuloncesi/ana.htm

n
2010-2011

ogretim yih devlete bagh ana suuflarda

bulunan dersler sunlardir: Fen ve Matematik,

haftahk

ders programmda

Turkce, Okuma-Yazma

Hazirhk,

Muzik, Oyun-Hareket, Yaratici Sanat Etkinlikleri, Drama, ingilizce, Serbest Zaman
Etkinlikleri (Ilkokula bagh devlet anaokulu).

2010-2011

Ogretim

yili ozel anaokulunun

Matematik

olarak haftahk

programda

anasnuflannda

yer almaktadir.

matematik,

Matematige

Fen ve

uygun olan

kavramlar, fen ve matematik dersinde ele almmaktadir ve yilhk planda kavramlar
bashgi altmda gosterilmektedir.

2006 programmda

yildiz, baklava, altigen kavramlan
etkinlikler

brans

ogretmenleri

belirlenen kavramlarm dismda

da bulunmaktadir.

tarafmdan

ingilizce, muzik, sanat gibi

verilmektedir.

Programda

kullamlan

yontemler yer almamaktadir (Ozel anaokulu).

Ogretmenlerle
Oncesi

yapilan gorusmelerde

Egitim

Programnu

2006 yih 36- 72 Ayhk Cocuklar Icin Okul

uyguladiklanm

belirtmislerdir.

Devlete

bagh

tum

okullarda 8:00 dan 12' ye kadar olan zaman dilimindeki, yan zamanh ders programi
uygulanmaktadir.

Ozel okullarda ise tam gun egitim yapilmaktadir. Ozel okullarda

da yine 2006 okul oncesi egitim programmdan yararlarulmaktadir.

KKTC ana smif programmda

matematigin

aldigi

yih

betimlenmistir.

Faaliyetler"

ana

simf

programmda

"Maternatikle

basligi altmdaki hedefler ve konular bulunmaktadir.

Milli Egitim Bakanhgi
uygulanmis

1994

1994 yilmdan itibaren ne sekilde yer

KKTC'de

2002 ve 2006 okul oncesi egitim programlan

ve 2006 egitim programi

uygulanmaya
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ilgili

devam etmektedir.

T.C.
sirayla

Her iki

programda

da matematik

ile ilgili ozel bir program bulunmamakta

ve Bilissel

Gelisim alam bashgi altmda yer almaktadir.

2.6. Ana Sunflarda Matematik Egitiminde Ydntem Teknik ve Etkinlikler
Egitimde yontem kavrarm ele alindigmda ogrencilere yeni davramslan kazandirma
isleminin nasil gerceklesecegi konusu karsimiza cikmaktadrr. Egitim hedeflerinin
gerceklesmesi uygun bir yontemin secilmesi ile saglanabilir. Bu nedenle herders icin
tek bir yontem degil, cok farkh yontemlerin kullamlmasi soz konusu olmaktadir.
Smif icinde ogrenme-ogretme stirecinin etkili olabilmesi uygun yontemlerin
secimiyle dogru orantilidir. Ogretmcnlcrin yontem konusunda secici olabilmesi
onlarm cok farkh yontemleri tammalan ve kullanabilmeleri ile olanakhdir. Diger bir
deyimle yontem zenginligine sahip olmalan gerekmektedir (Demirel, 2006:76).

Etkili bir ogrenmenin olusmasi kendiliginden gerceklesmemektedir. Bunun
gerceklesebilmesi ancak iyi bir planlama ile birlikte egitim ortammm ogrcnci
etkilesimine olanak verecek sekilde duzenlenmesi ve konuya uygun olan yontem,
teknik ve arac-gerec ve materyallerin kullamlmasi ile saglanabilecektir. Bu acidan
degerlendirildiginde, ogrenmede, ogretmenin sectigi ogrenci katihmma olanak
saglayan ogretim yontem ve teknikleri, cocuklann belirli konu ve kavramlan etkili
bir sekilde ogrenebilmelerinin saglanmasmda onemli bir islev gormektedir (Aykac,
2006).

Herhangi bir ogretim durumunda yontem secerken; ogretmenin yonteme yatkmligi,
zaman ve fiziki olanaklar, maliyet, ogrenci grubunun durumu, konunun ozelligi,
ogretim sonunda ogrencide gelistirilmesi hedeflenen nitelikler gibi olcutlerin goz
onunde bulundurulmasi gerekmektedir (Kticiikahmet, 1997: aktaran Alkan ve Kurt ).
Okul oncesi donem, cocugun etkin olarak temel kavramlan kazandigi ve gelisiminin
en hizh oldugu donemdir, Cocuklar, cevrelerini tammaya ve ayirt etmeye basladigi
andan itibaren matematik kavramlanm da kullanmaya baslamaktadirlar. Cocuklar,
daha bu donernde bile ayirt etme, smiflama, eslestirme, sayma, gruplama,
karsilastirma ve siralama gibi kavramlan ogrenmeye baslamaktadirlar. Cocugun okul
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oncesi

donemde

edinecegi

etkileyebilmektedir.

olumlu

yasantilar

Cocuk problem

daha

sonraki

cozme becerilerini

uretken ve daha verimli olabilmektedir

ogrenim

kazandigmda

(Yildiz, 2002:16 aktaran

hayatim
ise daha

Turkmenoglu,

2005). Problem cozme becerileri gelisen cocuklarda matematik becerilerinin

daha

kolay kazaruldigi gozlemlenmistir (Turkmenoglu, 2005).

Okul oncesi egitim programlarmm basanya ulasabilmesi icin cocuklann ilgilerine ve
ihtiyaclanna cevap vermesi gerekmektedir. Matematik becerilerini cocuklara formal
olarak

sunmadan

once

cocugun

gudulenmesi,

yasantilar

kazandmlmasi

gerekmektedir cocuklann bireysel farkhhklan goz onune ahnmah, etkinlikler ogrenci
merkezli

olarak

Turkrnenoglu,

sunulmahdir

(Dogru,

2002:53,

2005). Egitim programlan

karsilasabilecegi

kavramlan

aynca,

kazanrnasma

matematigin temel islemlerinin

Ozden,

2000: 10:

cocugun

gunluk yasammda

rehberlik

edebilmelidir.

aktaran:

Cocuga

somut bicimde verilmesi ve cocugun matematigi

sevmesi, okul oncesi egitimde oyun yoluyla saglanabilir. Yine bu donemde cocuga
oynayacagi oyunlarda, cocuga planh ve sistemli sekilde matematikle ilgili beceriler
kazandmlmasi,

olumlu tutum ve davramslann gelistirmesine onemli katkida bulunur

(Turkmenoglu, 2005).

Cocuga herhangi bir seyi, sadece sozcuklerle anlatmaya, ogretmeye, kavratmaya
cahsmak ise yaramayabilir.
icinde gosterilerek,

Cocuga kazandinlmak

yasannlar verilebilir (Seyrek, 1998:57:aktaran:

2005). Cocuk; renk, sekil, sayi gibi kavramlan
Cocugun

erken

istenen tum davramslar

yaslarda

kazandigi

oyun

Turkrnenoglu,

oyun icinde kazanabilmektedir.

kavramlar,

diger

nesneler

hakkmdaki

dusttncelerine de etki ettigi icin akademik basan ile yakmdan iliskilidir (Tugrul,
2000:556:aktaran: Turkrnenoglu, 2005).

Cocuklann ogrenmc bicimi ile ilgili olarak, Piaget cocuklarla yaptigi arastirmalanna
dayanarak

su aciklamayi

yaprrnstir:

Ogrenme

en erken cocukluk

doneminden

baslayarak ileriye dogru hareket eden bir stireklilik gosterir. Bu cizgi boyunca birey,
etrafmdaki dunya hakkmda giderek karmasikhgi artan zihinsel resimler olusturur ve
bunlan icsellestirir. Daha sonralan kavramlara donusecek olan bu "semalar" yeni
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deneyimler isigmda surekli yeniden duzenlenir,

acihr, genisletilir ve zenginlesir.

Cocuklann belli sonuclara varabilmesi icin benzer deneyimleri bir 90k kez yasamaya
gereksinimleri vardir. Cocugun olusturmakta oldugu dusuncelerini onaylayan ya da
tersi oldugunu gosteren geri donutlerin, insandan ya da cevreden aldigi donutlerin
onemi buyuktur.
verilmesinde,

Gerek deneyimlerin

cocuklarla

birlikte

tekrarlanmasmda,

olan ve zaman

gerekse geri donutlerin

geciren

herkes

ogrenmenin

olusmasina 90k onemli katkilar saglamaktadir. Onemli olan, cocugun bu deneyimleri
yasayabilecegi ve bilgilerini yapilandirabilecegi
( Tufekciogu,

Cocuklar

2003 :20).

kendi

yapilandmldigi

firsatlan ve ortamlan bulabilmesidir.

bilgilerini

kendileri

yaratirlar;

bilginin

cocuklar

tarafmdan

dusuncesi cocuk egitiminde giderek kabul gormustur, Cocuklann

bilissel yetenekleri ve nasil gelistigi hakkmda yapilan arastirmalar surekli bu yonde
bulgular getirmektedir. Doga cocuklara buyumek ve potansiyellerini

en list duzeye

gelistirmek uzere gerekli olan tum icguduleri ve ozellikleri vermistir, Meraklan
vardir, arastirma istekleri, inatlan ve sonsuz bir enerjileri vardir, Ancak nesneleri
tanimak icin, onlarm ozelliklerini

ogrenebilmek

icin somut olarak yasayacaklan

'

deneyimlere gereksinimleri vardir. Bu deneyimleri kazanmak ilzere, ellerindeki
nesneye akillanna gelebilen her turlu arastmci soruyu yoneltirler: Nesnelerin
bicimleri nasildir? Dokundugunda nasildir? Tadt nasildir? Kokusu nasildir? Ses
cikanr mi? Ne yapar? Nelere benzer? Ittigin zaman ne olur? Attigm zaman ne olur? (
Tufekciogu, 2003 :20).
Asagida betimlenen ogrenme yontem, teknik ve etkinlikleri ( oyun, dil etkinlikleri,
gezi-gozlem, deneyler, muzik, sanat, drama); icinde hareket, oyun ve duyusal
yasantilar banndirdigi, okul oncesi egitimde uygulanabilecegi ve etkin ogrenmeyi
saglayacagi dusunulerek, ozellikle bu yontem teknik ve etkinlikler ilzerinde
durulmustur. 2006 programmda fen ve matematik birlikte amlsa da fen ogretiminde
daha 90k kullamlan analoji, kavram haritalan gibi etkinlikler konunun dismda
birakilrmsur. Soru-cevap yontemi geleneksel egitimin bir parcasi olarak dii~ilnilldiigil
icin de bu bolumde ele ahnmarrustir. Okul oncesinde soru cevap kullamlmasi
gerekmektedir ve literatilrde de sorularm oneminden soz edilmistir; fakat geleneksel
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egitimde kullamlan soru cevaplar ogretmen merkezli oldugu icin bu bolumde yer
almarmstir. Bilgisayar destekli egitim de bu bolumde yer almamistir.
Aynca 2006 okul oncesi egitim programmda
oyun

merkezli

etkinliklerle,

yapilandirmasi

cocugun

yer alan becerilerin kazarulmasmda

aktif

katihrm

ve

bilgiyi

kendisinin

yoluyla cocuk tarafmdan kolay ve dogal bir sekilde kazarulrnasi

hedeflenmektedir (MEB, 2006), denilmektedir. KKTC anasiruflannda da bu program
uygulandigi varsayilarak icerisinde oyun, hareket ve duyularm kullamldigi, yukanda
parantez icinde verilen yontem teknik ve etkinliklere deginilmistir.

Oyun Ydntemi

"Oyun cocuk icin, yetiskinlerin calismalari kadar ciddi, o denli onemli bir ugrastir;
cocuk icin gelisimin bir yoludur ve onun oynamak gereksinimi

vardtr, tipkt ipek

boceklerinin surekli olarak yapraklari yemeleri gerektigi gibi. "Carlotto Lombroso,

1986; Aktaran: Tufekcioglu, 2003:5).

"Oyun, cocuklartn iletisim kurdugu, toplumsallastigi,

etrafindaki dunyaya iliskin

bilgiler ogrendigi, kendisini ve baskalarini anladigt, sorunlari ile tamstigi, gelecekte
kullanacagi

bazi

becerilerin

altstirmastni

yaptigt

bir

arac,

bir

temel

maddedir. "Hartley, 1971 Aktaran.Tufekcioglu, 2003:5 ).

"Oyun, cocuklartn bilgiyi topladtgi ve islemledigi, yeni becerileri ogrendigi, eski
becerilerinin

altsttrmasiru

yaptigi

temel

yoldur. "Spodeck,

1986

Aktaran:

Tufekcioglu, 2003:5 ).

"Oyun

yaparak

ogrenmenin

en

ust

duzeyde

gerceklestirilmesidir."

Feeney,

Christensen ve Moravcik 1996: aktaran: Tufekcioglu, 2003 :5 ).

"Oyun cok cesitli gorunumlerde karstmtza ctkar. Etkileri o denli gorunmez ve uzun
donemlidir ki, oyun hakkindaki herhangi bir tanim ya da actklama, oyunun dogasi
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geregi, yartm ya da eksik kalacakur. " Perryman, 1962:aktaran: Tufekcioglu,
2003:5).

Cocuk, oyun yoluyla cevresindeki somut dunyayi arastmr, kesfeder; buna iliskin
bilgiler toplar ve dusunmeyi ogrenir (Tufekciogu, 2003 :8).

Oyun oynarken cocuklar temsili anlamda rol yaparlar. Egitimcilere gore msan
olmanm en buyuk ozelliklerden birisi rol yapabilmektir. Rol yapabilmek, "bir
nesneyi ya da bir insam baska bir seyin ya da kisinin yerine koyabilmek" anlamma
gelir. Cocuklann oyunlan arasmda yer alan hayali oyunlarda cocuklar bu firsati bulur
'

(Tufekciogu, 2003:8).

Cocuklann oyun yoluyla ogrendiklerini destekleyebilmek; oyun temelli bir mufredat
programi hazirlayabilmek, uygulamada oyun olarak neyi kabul edeceklerini
bilebilmek

icin

ogretmenlerin

oyun

olgusunu

acik

ve

net

olarak

kavramlastirabilmeleri gerekir (Tufekciogu, 2003:8).

Oyun ve Ogrenme

Oyun, kucuk bebekte bilissel gelisimin baslangic noktasidir, Isaac, Piaget, Bruner,
Smilansky gibi degerli bilim adamlan kucuk bebeklik doneminden itibaren
cocuklarda bilissel gelisimin oyun ile basladigi konusunda fikir birligine
varnuslardir.

Kesif,

mantik

yurutme

ve

dusuncenin

cocuklann

spontan

aktivitelerinden dogup ortaya ciktigim ve gelistigini ileri surmuslerdir. Bu spontan
aktiviteler cesitli sekillerde olabilir; bedensel beceriler ve hareket biciminde olabilir,
hayali oyun olabilir, cansiz nesneler, hayvanlar ve bitkilerle dogrudan ugrasmak
olabilir, nicinleri ve neredeleri sorgulamak yoluyla olabilir ( Tufekciogu, 2003:8).

Cocuklann oyununu izlediginizde, onlarm nasil ogrendigi konusunda onemli
ipuclan elde edebilirsiniz. Cocuklar cevresindeki nesneler, insanlar ve dusunceler ile
oynayarak kendi bilgilerini kendileri yaratirlar; bu yolla ogrenirler. Bir 90k uzmana
gore, cevrelerindeki nesnelerle, insanlarla duyulan yoluyla etkilesime girerek; bu
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malzemelerle serbestce oyun oynayarak kendi bilgilerini yaratirlar. (Tufekciogu,
2003:21).

Cocuklar, dogustan sahip olduklan fiziksel ve zihinsel yeteneklerini kullanarak, bir
anlam cikarabilmek amaciyla cevreleriyle etkilesime girerler ve boylece, dtmya ve
yasam hakkmda kendi zihinsel izlenimlerini yaratirlar, yapilandmrlar, On1ara ne
kadar 90k cesitli uyanci sunulursa ve diger insanlarla ne kadar 90k iliskiler icinde
olabilirlerse, ozellikle de il9 yastan itibaren evin dismda ve diger cocuklarla birlikte
oyun olanaklan bulabilirlerse, o kadar daha 90k gelisimleri uyanlrms olacaktir.
(Tufekciogu, 2003 :20).

Eger cocuk cevresini kesfetmek icin yeterli firsatlan bulamazsa, cevrede ilginc seyler
yoksa, cesitler 90k az ise, ya da arastirmasma, oynamasma bakimi ve egitimi ile
ilgilenenler izin vermiyorsa, bu cocuk zihinsel gelisimini ve diger alanlardaki
gelisimi icin yeterli firsatlan bulamayabilir. (Tufekciogu, 2003 s. 21). Egitimciler
cocuklar icin en etkin ogrenme ortamlanmn; hareket, oyun ve duyusal yasantilar
oldugunu belirtmektedir. Hareket, oyun ve duyusal yasantilar yalmzca ogrenme icin
hirer arac, kolaylastmci bir mekanizma gorevini yapmakla kalrmyor, aynca ve aym
zamanda da kendi icinde de ogrenmeyi gerceklestiriyor. Soyle ki; cocuklar ogrenme
amaciyla hareket etmektedir ancak aym zamanda hareket etmeyi ogrenmektedirler.
Ogrenmek amaciyla oyun oynarlar; aym zamanda oyun oynamayi ogrenmektedirler.
Benzer bir bicimde, ogrenmek uzere deneyimler yasarlar ancak aym zamanda
deneyimler kazanmayi ogrenmektedirler. Yine benzer bir bicimde, cocuklar
konusmayi

ogrenmektedirler

ve

ogrenmek

icin

konusmakta,

konusurken

ogrenmektedirler. (Tufekciogu, 2003 :22).

Hareket, kucuk cocuklar icin en etkili ogrenme araci ve ortarmdir. Isaacs, hareketin
ogrenmc bakimmdan cocuklar icin onemini su sozlerle anlatrmstir: "Sozcukler en
onceleri sadece nesneleri gostermek icin kullamlan hirer aractir ve ici bes seslerdir;
ta ki bu nesneler cocuklar pek 90k yasanti kazanmcaya dek ve elleri ile onlan
kesfedinceye dek." Bu sozlerin anlami sudur: Cocuklann, sozcuklerin anlamlanm
anlayabilmeleri icin pek 90k i~ yapmalan, harekete gecmeleri ve arastmp
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kesfetmeleri gerekir. Ornegin cocuklar

" hafif ve agir" kavrarmm, bir oyuncak

kamyonu ici bos olarak ve daha sonra icinde bir cocuk olarak cekmek yoluyla
arastmp kesfedebilirler. ( Tufekciogu, 2003:20).

Hareket ve oyun aracihgi ile cocuklar motor becerilerinden 90k daha fazlasiru
ogrenmekte, bilissel stratejiler kullanmayi, kendi psikolojik benliklerini anlamayi ve
diger cocuklarla nasil etkilesimde bulunabileceklerini ogrenmektedirler. Bu
nedenlerle de, cocuklar emeklemeyi, yurumeyi ve kosmayi ogrenmek zorundadirlar.
Bu hareketler yoluyla ise, onlar aym zamanda kavramlan ogrenmekte ve fikirleri ile
deneyler yapabilmektedirler; bu fikirler ister matematiksel fikirler olsun, ister belirli
bir sosyal durum icin uygun beden dilini kullanmaya iliskin sosyal fikirler olsun (
Tufekciogu, 2003 :20).

Cocuklar icin bir diger etkin ogrenmc ortami duyusal yasantilardir. Cocuklar
nesneler ile oynarken, bakarak, seslerini dinleyerek, koklayarak, dokunarak ve
hissederek nesnenin yarattigi uyanmlan duyulan aracihgi ile algilamakta ve bu
bilgileri depolamaktadirlar. Bu tilt yasantilan kazandiklan oyun turn duyusal
oyundur. Oyun, cocugun bes duyusu ile uyanmlar alabilecegi cesitlilikte oyun
turlerinin ve malzemelerin kullammi ile cocuga duyusal yasantilar edinme
olanaklanrn saglayan onemli bir ogrenme ortarmdir, (Tufekciogu, 2003:23).

Ogrenme acismdan da oyun, etkin bir ogrenme ortami olma potansiyelidir. Bunun
nedeni, ogrenmeye sevk eden ve surekli ogrenme istegini cocuga ve bireye
kazandiran motivasyonun, oyun icinde en yuksek duzeyde bulunmasidir cunku
cocuklar oyun oynamaktan 90k hoslamrlar. En etkin ogretim ise motivasyonun
ytiksek oldugu ogrenme ortamlannda gerceklesir. Bu anlamda nitelikli oyunlar en
etkin ogrenme ve ogretim ortamlandir. Bu nedenle de cocuk, oyunlanm oynamasi
icin desteklenmelidir. (Tufekciogu, 2003:24)

Cocuk egitiminde kabul edilen temel ilkeler arastnda; cocuklartn oyun oynayarak ve
oyun aractligt ile, ktsaca oyun yolu ile ogrendigi ve gelistigi; oyunun, ogrenme icin
gerekli temel faktor olan motivasyon faktorunu bartndirdigi; ogrenmenin ilerlemesi
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icin yetiskinlerin

oyun ortamlartni

duzenleme,

oyunun gelisimi gibi konularda

sorumluluklart oldugu; bilissel gelisimin oyun yolu ile basladigi ilkesi bulunmaktadtr

(Tufekciogu, 2003 :29).

Oyun ve Matematik

Genellikle "oyun" ve "matematik" kavramlan birlikte dusunulmez. Oyun hosca vakit
gecirmek icin yapilan etkinlikleri cagnstmrken, matematik ciddi disiplin icinde
verilmesi gereken bir kavram olarak kabul edilir. Oyun sadece bebeklik ve cocukluk
doneminde cocugu oyalayan bir ugras olmadigi gibi, matematik de sadece bilimsel
cahsmalarla ve ders kitaplanyla verilebilecek kavramlar butunu degildir. Ancak,
cocuklar nesnelerle iliski kurarak yasanti edinmekte ve bunu da oyun yoluyla
gerceklestirmektedirler, Bu yasantilarda cocuk gozlem yapmakta, veri toplamakta,
verileri belli ozelliklere gore kategorize etmektedir. Boylece matematiksel
dusuncenin temellerini olusturmaktadir (Tugrul, 2000:557aktaran Turkmenoglu,
2005). Bu nedenle cocuklara matematik becerilerinin ogretiminin oyunlar yoluyla
yapilmasi biiyiik kolayhk saglayacaktir. (Turkmenoglu, 2005).

Okul oncesi donemde, cocuklar somut dusunerek ogrenirler. Bu donemde heniiz
soyut dusunceye sahip olmayan cocuklar bir problem durumuyla karsilastigmda,
problemi olusturan parcalan gorup ellemeye, tartmaya, olcmeye, sekillerini bozup
tekrar yapmaya ihtiyac duyarlar. Oyuna dayah egitim ortammda cocuklann bu
ihtiyaclan karsilanacaktir. Aynca matematik kavramlanm ogrenmeleri ve ihtiyaclan
oldugunda da bu becerilerini kullanabileceklerdir (Turkmenoglu, 2005).

Dil Etkinlikleri ve Matematik (Sdzlerle Oyunlar)

Bazi arasurmalar cocuklann konusmayi ogrendikten sonra sozcukler ve dil yapilan
ile de oyun oynamaya basladiklanm gozlemlemislerdir, Moyles ve Garvey, Opie'nin
yapmis

oldugu

arastirmalara

dayanarak,

cocuklann

sozcuklerle

de

oyun

oynadiklanm ve bunu 90k eglenceli bulduklanm aciklamaktadirlar. Cocuklann yeni
edindigi her turlu konusma sesleri ve dil becerilerinin onlar icin potansiyel bir oyun
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kaynagi olabildigine dikkat etmislerdir, Konusma sesleri ve konusma becerilerini
kapsayan anlamh sesler, seslerin sure ve siddeti, konusanlar arasmdaki sira dagihmi,
konusma eylemleri (amaclan) gibi dil ve konusma alamna giren her turlu eylemin bu
oyuna konu olabildigini

bildirmislerdir.

Yapilan

cahsmalarda

iki ile alt! yas

arasmdaki cocuklann bu alanda da oyun potansiyeli buldugunu gostermektedir

(

Tufekciogu, 2003: 109).

Okul oncesinde
saglamak

donemde

amaciyla

cocuklann

yapilan

anadili

dil gelisimlerini
etkinlikleri

ve sosyal etkilesimlerini

de oyun niteligi

tasimaktadir.

Cocuklar bu etkinliklerle eglenerek ogrenmektedirler.

Dil etkinlikleri,

cocuklann

bircok temel matematik

kavramim

ogrenmesine

de

olanaklar saglar. Siir, sarki, fikra, bilmece, ninni, tekerleme, parmak oyunu, hikaye
ve masallar, icerisinde pek 90k matematik kavrarmm da bulundurur ve cocuklann
eglenceli ve dogal bir sekilde bu kavramlan ogrenmeleri icin uygun firsatlar saglar
(Giiven, 2000:aktaran: Aktas- Amas, 2006:23).

Dil etkinlikleri;

icerisinde, buyuk-kucuk,

uzun-kisa,

yuksek-alcak,

gece-gunduz,

once-soma, asagi-yukan, yamnda-uzakta, icinde-dismda, ontlnde-arkasinda,

burada-

orada, birinci, ikinci, baslangic, sonuncu, yanm, butun, tek, bazi, hie, hep ... gibi pek
90k temel matematik kavrarmm barmdmr

(Busbridge ve Womack

1991:aktaran

Aktas- Amas, 2006:23). Ogretmen dil etkinlikler icerisinde cocuklann dikkatlerini
bu kavramlara cekmeli ve bunlar hakkmda sorular sorup, sohbet etmelidir ( AktasArnas, 2006:23). bu tur etkinliklerde

gecen matematiksel

kavramlan

bedenlerini de kullandirarak soyleterek ogrenme pekistirilmelidir.
baktim

bir tas, yanina

vardim

dart

ayak

bir bas

cocuklann

Ornegin "Uzaktan

(kaplumbaga) bilmecesi

soruldugunda parmaklanyla tek tek sayilan gosterebilir. (Giiven, 2000:90).

Okul oncesi egitimde ozellikle hikaye kitaplan cocuklann pek 90k temel matematik
kavramim ogrenmesi icin uygun olanaklar sunar (Harsh 1987:aktaran Aktas- Amas,
2006:23). Ogretmen hikaye okurken cocuklara hikaye hakkmda sorular sorarak,
cocuklann sayilar, uzaysal algi, esleme, siralama, zaman gibi pek 90k matematik
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kavrarmm kullanmasim

saglayabilir.

Omegin, cocuk hikayede kuslann bulutlann

ustunde, bahklann denizin altmda yuzdugum; anlatirken, ogretmen onlarm "uzerinde
ve altmda" kavramlan ile ilgili sorular sorarak onlann uzaysal algi ile ilgili bilgilerini
pekistirmelerine yardimci olabilir (Ginsburg, 2000:aktaran: Aktas- Amas, 2006:23).

Demir ve Oflaz'm yaptiklan cahsmada ninnilerin matematikle
cahsilrmstir.

ilgisi incelenmeye

Bu amacla 36-72 ayhk cocuklar icin okul oncesi egitim prograrm

kapsammdaki kavramlar ele almrms ve kategoriler (zaman, sayi, islem, uzay, olcum
ve sekil kavramlan)

olusturulmustur.

kategorilere

icerik

gore

Daha sonra "Turk Ninnileri 1 "adli eser, bu

cozumlemesine

basvurularak

anlamlandmlrmsnr.

Arastirmanm bulgularma gore yuzyillar oncesinden bebeklere soylenegelen ninniler,
su

anda

okul

oncesi

egitim

programmda

cocuklara

ogretilmesi

ongorulen

kavramlardan daha fazlasim icermektedir (Demir ve Oflaz).

Gezi-Gozlem Deneyler ve Matematik
Son yillarda egitimciler tarafmdan benimsenen bir egitsel yaklasim da farkh bilim
dallarmm kaynastmlmasi egilimidir. Cocuga sosyal bilgileri ogretirken, matematik
ve fen bilgisini de birlikte vermek ya da fen bilgisini iceren konular verilirken
matematigi de birlikte sunmak gibi (Girven, 2000:92). Fen ve doga ile ilgili
etkinliklerin konulanm incelersek, bunlarm daha cok cocugun cevresindeki
nesnelerin ozellikleri, sekiller, boyut, olc;il gibi kavramlar ve nesnelerin benzerlik ve
farkhhklanm temel alan konular oldugunu goruruz (Dikmen, 1994:aktaran: AktasArnas, 2006:24).
Kucuk cocuklar gorerek, tadarak, isiterek ve dokunarak surekli olarak etraflarmdaki
dunyayi arastmrlar ve fiziksel dunya hakkmda bir eek bilgi kazanabilirler. Ogretmen
okul oncesi donem cocuklann bu dogal meraklanru onlara daha detayh bilgi
ogretebilmek icin kullanabilir (Akman, 1994:aktaran .Aktas- Amas, 2006:23).

Okul oncesi donemde cocuklar cevrelerini gozlemleyip bilgi edinirken; zaman,
sayilar, olcme, siralama, simflandirma gibi pek cok matematik kavrammi da
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ogrenebilirler. Ozellikle fen deneyleri cocuklann, sayilar, buyukluk, miktar, agirhk,
uzunluk, zaman gibi kavramlan kullanmasmi da zorunlu kilmaktadir, Ogretmen bu
firsatlan

degerlendirerek

cocuklara

matematik

kavramlanru

ogretebilir

2000:aktaran:Akta~-

Amas, 2006:24). Ornegin, cicegin filizlenmesi

deney

buyumeyi

sonrasmda,

gozleyen

bir

cocuk

cicegin

(Guven,

ile ilgili bir

gunluk

ne kadar

buyudugunu dusunurken olcrne, hangi cicegin daha fazla buyudugum; dusunurken
karsilastirma,

filiz sayisim

sayarken

sayma,

cicegin

mekanda

bulundugu

yer

hakkmda konusurken uzaysal algi, cicekleri boylarma gore siralarken siralama gibi
matematik kavramlanru kullamr (Aktas-Arnas, 2006:24).

Cocuklar

hava

grafigi

hazirlarken

sayi,

olcme,

siralama

ve

karsilastirma

kavramlanm; yiyecek hazirlama deneyleri yaparken olcme ile ilgili pek 90k kavrarm
veya batan-yiizen

nesneleri

incelerken

agir-hafif

gibi karsilasttrma

terimlerini

kullamrlar. Bir doga gezisi sonrasmda topladigi, bitkiler, taslar, bocekler, yapraklar
ve canh-cansiz butun nesneler ile karsilastirma ve snuflandirma cahsmalan yapabilir.
(Aktas-

Amas,

matematik

2006:24).

ve

fen

Yemek

kavramlanm

hazirlama

deneyleri

gelistirmelerine

yapmak

yardimci

da cocuklann

olabilir

(Akman

1994:aktaran: Aktas-Arnas, 2006:25). "Bu keke kac yumurta veya kac bardak seker
koymahyiz?",

"Meyve

koymalryrzr'tgibi.

suyunu

hazirlamak

icin bu

surahiye

kac

bardak

su

cocuklardan yiyecekleri besin gruplarma(sebzeler, meyveler,

baklagiller gibi) veya meyve ve sebzeleri renklerine gore snuflandirmalanm
isteyebilir (Aktas-Arnas, 2006:25).

Miizik ve Matematik

Okul oncesi egitim kurumlarmda, cocuklann gelisimlerini desteklemesi amaciyla
cesitli etkinliklere yer verilmektedir. Muzik etkinligi de bunlardan birisidir. Muzik
egitiminde, sarki soyleme, ritim, isitsel algi, muzikli hikaye ve dramatizasyon,
yaratici hareket ve dans cahsmalanna yer verilmektedir (Dikici, 2002 :aktaran: Bolat
ve Sigirtmac, 2006:http://egitim.ege.edu.tr/efdergi/arsiv/2006 _ 7_ 2/makale_3 .pdf).
Okul oncesi donem cocuklan okuma-yazma bilmedikleri icin, en degerli bilgi
edinme araclanndan birisi isitme duyulan oldugundan muzik etkinlikleri verimli bir
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sekilde kullarulmahdir (Dikici Sigirtmac, 2005). Muzik ve hareket etkinlikleri,
bedensel ve zihinsel olmasmm yam sira, konusmayi ve dinlemeyi ogrenmek icin
dikkati bir noktada yogunlastirmaya katkida bulunur. Cocuk muzikle algilama,
tekrarlama, dikkat, dinleme gibi duyusal ve bilissel becerilerini gelistirir. Bugun
akademik, sosyal ve motor olan pek cok beceriyi ogretmede muzigin kullamrm
gittikce artmaktadir (Jones, 2000; Sel, 2000). Arastirmacilar, muzik sayesinde
ogrenmenin daha kolay ve eglenceli hale geldigini, cocuklara dinleme becerisi
kazandirdigim ve dikkat surelerinin uzarnasim sagladigim gostermektedir (Gultek,
2002;S1g1rtma9,2005 :aktaran: Bolat ve Sigirtmac, 2006).

Okuloncesi egitim kurumlannda muzikli oyun etkinliklerine de yer verilmektedir.
Muzik esliginde oynanan bu oyunlar, cocuklar icin daha cok ilgi cekici ve
dikkatlerini kolayhkla toplayabilecekleri etkinliklerdir (Dikici, 2002). Muzik
esliginde yurume, kosma gibi hareketler, muzik parcalanndaki inis-cikislar,
duraklamalar cocuklann dinlemeye odaklanmalanm saglamaktadir (Wolf, 1992; Sel,
2000:aktaran: Bolat ve Sigirtmac, 2006).

Okul oncesi donemde cocuklann muzik ve oyun etkinliklerine olan yogun
ilgilerinden ve kendilerinde dogal olarak var olan meraklarmdan yararlamlarak
cocuklara cesitli kavramlarm ve temel becerilerin kazandinlabilecegi
surulmektedir

(Doreen

And

Hess,

1985).

Muzikli

oyunlar

ileri

ogrenmeyi

kolaylastirmakta ve kahcihgi saglamaktadir. Cunku miizikli oyun etkinlikleri
ogrencinin yaparak ve yasayarak ogrenmesini saglamaktadir. Ancak cogu kez
ogretmenler muzikli oyunlara gereken onemi gostermemektedir (Bolat ve Sigirtrnac,
2006).
Cocuklar icin ilgi cekici ve dikkat toplayici olan ve dinlendirici, egitici ve eglendirici
yonleri olan muzik etkinlikleri ile cocuklann butun istekleriyle katildiklan oyun
etkinliklerini bir arada bulunduran muzikli oyun etkinlikleriyle matematik kavramlan
dahil olmak uzere cocuklara bircok kavram kolayhkla ogretilebilir. Ogretmenler
okuloncesi donemde matematik kavramlanm ogretirken, cocugun ogrenmeye hazir
oldugu durumlardan faydalanmahdir. Cocuklar matematiksel kavramlan ogrenirken
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ilgi ve heyecan duyarak zevk almalidirlar (Dere ve Omeroglu, 2001 :aktaran: Bolat ve
Sigirtmac, 2006).

Muzik etkinlikleri temel matematik becerilerini desteklemek icin cocuklara farkh
firsatlar saglayabilmektedir

(Aktas Amas, 2000). Muzik etkinlikleriyle cocuklann,

matematik dilini kullanmalan desteklenerek matematiksel dusunmeleri ve matematik
kavramlanm

kazanmalan

saglanabilmektedir

(Sigirtmac,

2005 :aktaran:Bolat

ve

Sigrrtmac, 2006).

Muzik, insan icin bir eglence kaynagidir, Matematik egitiminde yeni yaklasunlara
ihtiyac vardir, Okul oncesinde verilecek temel matematiksel kavramlar muzik ile 90k
daha etkin bir sekilde verilebilir. Okul oncesi donemde muzik etkinlikleri cocuklann
bilissel, dil, fiziksel sosyal ve duygusal gelisimleri icin onemli etkinliklerdir
egitimde arac olarak kullamlmahdir

ve

(Aral ve ark. 2000: aktaran: Aktas-Arnas,

2006:21).

Sarkili oyunlar, parmak oyunlan ve ritim cahsmalan, temel matematik kavramlarmm
ogretimi icin uygun firsatlardir.

Sayi, sekil, zaman, uzaysal kavramlar,

siralama gibi pek 90k matematik

esleme,

kavrarm sarki ve ritmik oyunla ogretilebilir

(Urfioglu 1989: aktaran: Aktas-Amas, 2006:21 ).

James, muzik etkinliklerinde

matematik

kavramlannm

kullarnldignu

ve muzik

etkinliklerinin bu kavramlan ogretmek icin alternatif bir ogretim teknigi oldugunu
belirtmektedir.

Ornegin,

bir dans

etkinliginde

ogretmen

cocuklardan

gruplar

olusturmasim veya ikiserli es olmasiru isteyebilir ve bu sekilde sayi ve birebir esleme
gibi matematik kavramlanru kullanabilir (James 2000:aktaran: Aktas-Amas,

2006:

21).

Ogretmen muzik cahsmalan sirasmda; enstrilmanlarla yuksek-alcak ses, hizh-yavas
vurus, uzun-kisa melodiler ile karsilastirma

etkinlikleri yapabilir. Hizh ve yavas

ritimde iki sarki secilebilir veya aym sarki once yuksek sesle daha sonra alcak sesle
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soylenebilir. Cocuklann isimleri ritim cahsmalannda

kullarulabilir ve isimlerindeki

hece sayisma gore "ayru-az-cok" kavramlan ogretilebilir (Aktas-Arnas, 2006:22).

Sesleri; dogadaki, evdeki, okuldaki sesler veya tasit sesleri, elektrikli aletlerin
sesleri,

hayvan

sesleri

olarak

smiflandmlabilir.

Aynca

icerisinde

matematik

kavrarmm bulunduran bircok sarki vardir. Bunlarm kullamlmasi bazi kavramlarm
ogretilmesini

kolaylastirabilir.

Ornegin, "10 Yesil Sise" sarkisi geriye sayma ve

cikarma isleminin ogretilmesi icin kullanilabilecek bir sarkidir. Bu sarki ile cocuklar
geriye sayma ve cikarma islemini somut olarak gorebilirler. (Aktas-Arnas, 2006:22).
Muzik kosesinde

bulunan

farkh niteliklerdeki

materyaller

de cocuklann

sert-

yumusak, buyuk-kucuk (cesitli boylardaki davullar), puruzlu-duz (zimpara bloklan
ve def), uzun-kisa (ritim cubuklan) gibi suuflandirma ve karsilastirma calismalannda
kullamlabilir (Church 2001 aktaran: Aktas-Arnas 2006:22).

Okul oncesi egitim doneminde muzik ve muzikle baglantih hareket, ses, soz ve ritim
cocugun

butun

deneyimlerinden

gelisimini

etkileyebilmektedir

(Ozturk,

2003).

Muzik

saglanan doyum ve haz cocuklan ogrenmeyc motive etmektedir

(Cilden, 2001). Muzikteki ritim ve melodi, ogrenilen bilginin hafizada kalmasmi
kolaylasnrmaktadir
edilgen

durumlarda

(Eliason ve Jenkins, 2003). Hatta sadece muzigi dinlemek gibi
bile muzige

maruz

kalmanm

akademik

basanya

katkida

bulundugu ileri surulmektedir (Eskioglu, 2003: aktaran: Bolat ve Sigirtrnac, 2006).
Cocuklar okuloncesi

egitim kurumlarmda

muzik ve oyun egitimi almaktadirlar.

Ancak muzik egitimi yaratici dans ve hareket, sarki dinleme ve soyleme, isitsel algi
ve ritim calismalan etkinliklerini icermekte, oyun etkinlikleri ise buyuk ve kucuk kas
gelisimi, sosyal gelisim gibi amaclarla uygulanmaktadir,
ogretiminde ise genellikle okuma-yazmaya

Sayi ve islern kavrami

hazirhk cahsmalanna

agirhk verilerek

hem daha 90k zaman harcanmakta

hem de cocuklar istemedikleri halde etkinlige

katilmak zorunda kalabilmektedirler.

Ezbere sayma yerine, sarkilarda yer alan ritim

ve melodinin kullamlmasi, saymm hafizada kalmasmi kolaylastirmaktadir,

Muzikli

oyunlar, cocuklann zevk alarak katildiklan etkinliklerdir. Yapilan arastirmalar muzik
ve oyun esliginde yapilan egitimle cocuklann matematigin bazi temel kavramlanm
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daha kolay ogrenebildiklerini,

buna karsm

muzikli

oyunlara

gereken

onemin

verilmedigini ortaya koymaktadir (Dikici, 2002:aktaran: Bolar ve Sigirtmac, 2006).

Cocuklar kendiliklerinden,
hareketlerine

iclerinden geldigi gibi oyun oynarken, oyun icindeki

bazen belli bir ritim de katarlar. Konunun uzmanlarma

gore, her

cocugun kendi ic ritmi vardir ve bir baskasmm yarattigi bir ritmi tekrarlamadan once
kendi dogasmdaki ritmini yasayabilmelidir,
yaratmak,

bunu

mmldanmak

icin

Eger cocuga kendi ritmini yasamak,

yeterli

firsatlar

tammrsa,

daha

baskalanmn ritimlerine de uyum saglama yetenegini gelistirebilecektir,
dogal, spontan oyunlanm gozlemlediginizde,

sonralan
Cocuklann

onlardaki bu ritim duygusunu sezmek

mumkundur. Su oyunu oynayan bir cocuk elindeki kayigi suyun uzerinde ileri geri
yuzdururken, kimi zaman kendini icinden gelen bir ritme kaptirrmstir; onu gozlerken
bu ritmi hissedebilirsiniz.
Camur

oyunlan

Belki bu ritme eslik eden bazi sesler de cikanyor olabilir.

masasmdaki

bir

baska

cocuk,

oynadigi

seramik

camurunu

yogururken masaya carpmakta, yamndaki arkadasi da onun ritmini tekrar etmektedir.
Az sonra birinci cocuk ritmi degistirerek arkadasmm da onu izlemesini ister ve
kendilerini bir ritim oyunu icinde bulabilirler. Evcilik kosesindeki bir baska cocuk
ise anne olmus, kollarmda uyutmaya cahstigi oyuncak bebegini kendi ritmi icinde
sallamaktadir. Okul oncesi donem cocuklanmn da muzik, hareket ve dans icinde yer
alan ritmin desenini ve aradaki farki tammalan beklenir. Omegin; sesleri dikkatle
dinleyerek, nasil yuksek ses ile daha alcak ses; hizli ve yavas ses; uzun ve kisa sure;
ve tiz perde ile bas perdede cahnabildiklerini
arastmp,

kesfedebilirler.

Cocuklar

ritim

oyun icinde cesitli aletlerle oynayarak
ve tempoda

yapilan

degisikliklerden

hoslamrlar. Oyun oynarken kendi yarattiklan sozcuklerle ve melodi ile bir anlamda
muzik yapmaktan, sarki soylemekten hoslarurlar (Tufekcioglu, 2003: 115).

Ritim ile ilgili bu dogal ozellikler dikkate almdigmda;

sayilann ritmik sekilde

ogrenilmesi, oruntulerin vucudun cesitli bolumleriyle ritmik bir sekilde olusturulmasi
vb. matematik ogretiminde kullamlabilecek tekniklerdir.
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Sanat Etkinlikleri ve Matematik

Sanat etkilikleri okul oncesi egitimde onemli bir yer tutar. Okul oncesi egitim
kurumlarmda yer alan sanat etkinlikleri; yogurma maddeleriyle cahsma, boya
cahsmalan, kagit isleri ve kolaj cahsmalanm kapsar. lyi planlanrms sanat
cahsmalanyla cocuklann degisik malzemelerle karsilasmasi cocuklann psikomotor,
bilissel, duygusal ve sosyal gelisimleri desteklenir. Sanat cahsmalan, gun icinde
cesitli formlarda cocuklar icin etkili bir ogrenme firsati olarak da kullamlabilir
(Poyraz ve Dere, 2003:85).

Sanat cahsmalanndan egitim programmdaki amac ve kazammlara ulasmada teknik
olarak da yararlamlabilir. Cok sayida sanatsal teknik kullamlarak yapilabilecek
cahsmalar vardir. Bu cahsmalann gunluk plan icinde yer almasi beklenir. Sanat
cahsmalan yalmzca serbest zamanda yapilan etkinlikler degildir. Bazen tek basma
bir sanat cahsmasi yapilabildigi gibi bazen de diger etkinliklerin tamamlayicisi
olarak da yapilabilir (Aktaran:http://www.okuloncesietkinlik. gen.tr/ okul-oncesiegitimde-yapilabilecek-egitim-etkinlikleri.html ).

Cocuk, arac gerecleri kullarurken yeni fikirler edinir, yeni kavramlar ogrenir ve
duygusal yetilerini gelistirir. Goz-el esgudumunu saglar, kucuk ve btiyuk kas
gelisimine yardimci olur. Cevresindeki 'guzellikleri, bicim, renk, doku gibi
kavramlan

ayirt etmeyi ve degerlendirmeyi ogrenir. Yogurma maddelerini

kopararak, mmciklayarak, yuvarlayarak, duzlestirerek sekillendirir ve onlarla il9
boyutlu cahsmalar yaparlar (MEGEP, 2007).
Bu etkinlikler cocuklann el becerilerinin ve yaraticihklannm gelismesine yardimci
olurken, aym zamanda sekil, karsilastirma, simflama, sayi, siralama, esleme, uzaysal
algi gibi pek 90k matematik kavrammm gelismesine de yardimci olmaktadir (Danca
1993 .aktaran.Aktas-Amas, 2006:25).
Ornegin, kesme yapistirma yaparken ogretmen cocuklardan kagitlann boyutlanm
karsilastirmalanni daha sonra bunlan buyukten kucuge siralamalanm isteyebilir.
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Boya cahsmalannda
kalemlerini

renklerine

cahsmalannda
kavramlan

kullarulan renkleri aciktan koyuya siralamalanm
gore

snuflandirmalanm

ustunde-altmda,

kullanarak

cocugun

yanmda-otesinde,
bu kavramlan

isteyebilir.

Ogretmen

yakmda-uzakta
ogrenmesine

veya boya
kolaj

gibi

uzaysal

yardimci

olabilir.

Etkinlikler bittikten sonra cocuktan yaptigi islemleri sirasi ile bastan sona veya
sondan basa dogru anlatmasi istenebilir (Aktas- Amas, 2006:25).

Drama ve Matematik

Oyun, cocuklann

bir sekilde kendini ifade etme yontemidir,

Cocuklar oyunda

bildiklerini, gorduklerini hayallerini ve duygulanm yansitirlar. Oyun onlar icin nese,
heyecan ve mutluluk kaynagidir. Oyun aym zamanda cocuk icin duygulan
vurum kaynagi

oldugu icin cocuklan

oyun aracihgiyla

rahathkla

disa

tamyabiliriz.

Cocuklann oynadiklan pek 90k oyun dramatik ozellik tasimaktadir. Ornegin evcilik,
doktorculuk veya bakkalcihk oyununda rol yapmalan, bir baskasmi canlandirmalan
dramatik oyunlardir. Dramanm kokeninde de oyun vardir ve oyun dramayla ic icedir.
Cocuklar drama etkinligini de oyun olarak algilarlar ve boyle algiladiklan
turn enerjilerini
yogunlastirabilirler.

ve dikkatlerini

oyun sirasmda

oldugu

gibi, etkinlik

icin de
uzerinde

Boylece cocuk hem oyun oynamis, hem de bir 90k kavram, konu

ve sosyal davrarusi etkili bir sekilde ogrenme irnkanma kavusmus olur (Omeroglu,
2004:16:aktaran: Alkac, 2006:131).
Egitici drama; rol oynama, pandomim, oyku canlandirma, kukla dramasi gibi farkh
teknikler icerir. Ogretmenler bu tekniklerden yararlarurken matematigin kavramlanru
da verme ve vurgulama sansi bulurlar (Guven, 2000:90).
Cocuklar oyun oynarken en gerekli malzeme hayal gucleridir. Olmayan bir seyi
gormek, duymak, hissetmek, dokunmak ya da koklamak seklinde gerceklestirilen
hayal etme cocugun hayal gilcilniln sonucudur. Bir cocuga drama yasantisi ile butun
yasami

boyunca

onu

etkileyecek

deneyimler

ve

bilgiler

verilebilir.

Cesitli

konulardaki bircok kavram erken cocukluk doneminde drama yoluyla ogrenilebilir
(Mccaslin 1990, Adiguzel 1993, Levent 1995, Aral vd. 2003:aktaran: Onder, 2003).

105

Temel kavramlar basta olmak uzere bircok kavram, egitici drama sayesinde somutluk
kazamr ve dusunme sureclerinin en temel malzemesi sayilan kavramlar yasantilara
dayah olarak ogrenilir. Cocuklann ogrenme basanlan onlarm ogrenme bicimlerinin
"dogru ve zamanmda tamnabilmesine" ve ogrenmeyi kolaylastmci ve zenginlestirici,
sosyal,

duygusal,

gorunmektedir

zihinsel

ve

bunu saglayabilmenin

ogretim yontem ve tekniklerinin
Drama,

yasantilar

acismdan

fiziksel

genis

aracihgiyla
olanaklar

olanaklarm

duzenlenmesine

bagh

bir yolu da drama gibi etkin ogrenme ve

harekete gecirilmesi
zihinsel

ile mumkun olabilecektir.

soyutlamalann

sunmaktadir.

Bu

sunuldugunda ya da yalmzca gosterildiginde

somut

nedenle

yalmzca

anlasilabilirligi

drama silrecinde somut olarak anlam kazanabilir.

hale

getirilmesi

sozel

olarak

snurh olan yasantilar,

Cunku drama, hem cocugun

kendisine hem de cevresine karsi aym duyarhhkta bilinc gelistirebildigi etkilesimli
bir

surec

olarak

saglamaktadir.
teorisinin

cocuklann

(Tugrul,

egitim

tum

duyulanrn

harekete

2005:122:aktaran:Alka9,

silrecine

uyarlanmasi

icin

gecirmesine

2006:125).
de onemli

Drama

olanak

coklu zeka

olanaklan

icerisinde

banndiran, ogrencilerin farkh zeka ve yeteneklerini ortaya cikararak yaraticiliga ve
hayal gucunu

gelistirmeye

firsat veren etkili bir ogretim

yontemidir

(Alkac,

2006:126).
Drama, oyun cagmda bulunan sozel aktivitelerden
hareket etme istegi duyan, yaraticihklan

kisa zamanda sikilan, surekli

yuksek olan okul oncesinde cocuklann

egitimi icin daha etkili sonuclar verebilecektir (Alkac, 2006:126).
Eglenme ihtiyacmm en list duzeyde karsilanabilecegi

oyun

etkinliklerine yakmhgi

bilinen egitici drama etkinlikleri, okul oncesi donemi cocugunun eglence ihtiyacmi
karsilayabilecek niteligiyle on plana cikmaktadir. Gunumuz cocuklannm, bir olcude
televizyon

programlarmm

da etkisiyle,

hizh degisen, renkli, canh, heyecanh

goruntulerin hakim oldugu olay ve sureclere olan artan orandaki egilimleri, okuldaki
egitici etkinliklerin de canh, hareketli ve degiskcn olmasiru dayatmaktadir.
ozelliklere sahip egitim tekniklerinin en cnemlilerinden
2003:47 ).
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Iste bu

birisi de dramadir.I Onder,

Temel insan ihtiyaclan arasmda Glasser'in onemle uzerinde durdugu, ozgurlugun
saglanmasi ve ozgurluk icinde egitim konusunda da dramadan yararlanmak
miimkiindiir. Oynayacaklan drama etkinligini ozgurce secrnekten, drama sonrasi
tartismada kendilerini istedikleri gibi ifade etme olanagma kadar, cocuklann drama
sirasmda ozgurce davranmalan ve hissetmelerinin saglanmasi, ozgurce gelismeleri
acismdan onemlidir. ( Onder, 2003:47).
Egitim durumlan sirasmda okulda ogrenilenlerin, gercek yasama genellemesinin
saglanmasi egitimin onemli sorunlanndandir. Bu sorunun onemli nedenlerinden
birisinin,

okuldaki

ogrenme

kosullan

ile

toplumdaki

yasam

kosullanrun

benzemezligi oldugu soylenebilir. Toplumda yasananlann, okulda aslma en yakm
bicimde canlandmlabilecegi etkinlikler butunu, egitici drama olarak gosterilebilir.
(Onder, 2003:48).
Okul oncesi donemi cocugu icin, tum bedenini hareket ettirmeye dayah cahsmalar
bir cok yonden olumlu etkilere sahiptir. Her seyden once, bedenin diizenli bir
bicimde cahstmlmasi, bedensel gelisime katki niteligi tasir. Aynca, beden yoluyla
hareket edilerek tekrarlanan davramslann, zihinsel yapilann gelisimini sagladigi ileri
surulmustur (Piaget, 1962:aktaran: Onder, 2003 :48).
Drama yontemi cocuklann turn duyulanrn harekete gccirebildigi icin ogrenciler
duyulanru etkili bir sekilde ogrenme siirecine katarak kahci ve etkili bir ogrenme
olanagina kavusabilirler, bu yonuyle drama okul oncesinde fen ve doga etkinliklerini,
dil becerilerini gelistirmede, belirli kavramlarm ogretilmesinde ve matematiksel
islemlerde sayilann ve geometrik sekillerin ogretilmesinde ve daha bir cok konuda
etkili olabilecek bir yontem olarak kullamlabilmektedir (Alkac, 2006: 128).
Kavramlar cocuklar tarafmdan deneme ve kesfetme yoluyla kazamlabilmektedir,
Aym sekilde okul oncesi donemde matematik kavramlanm kazamrken "cogu",
"hicbirisi" "az" gibi nicelik kavramlanm gorsel algilama ile kazanabilirken, sayma
islemleri icin gorsel algilama yeterli olmamakta, yasantiya dayah oyun ve dramayi
icerisinde banndiran bir ogrenme siirecini gerekli kilabilmektedir (Gonen ve
Dalkilic, 1998:38-44:aktaran:Alkac;, 2006 s.130). Bu yonuyle bakildigmda drama
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cocuklara yalmzca

gorsellikle

etkinlikler banndiran,
kesfetmesine

dayah

yasantiya
ogrentne

simrli kalmayan,

icerisinde

coklu zekaya uygun

dayah bir ogrenme sureci yaratarak ogrencinin
ortarmm

yaratan

etkili

bir

saglayabilecek aktif bir ogretim yonterni ozelligi tasnnaktadir.
onemli bir yarn ise cocuklann

ogrenmesinde

ogrenrneye

olanak

Bu yontemin diger

onemli bir yere sahip olan oyunsu

sureclere yer vermesidir (Alkac, 2006: 130).
Yukandaki yontem teknik ve etkinliklerin aciklamalanndan
de, icerisinde oyunu banndirmaktadir

anlasilacagi uzere hepsi

ve okul oncesi cocugu icin ogrenrnenin en

etkili oldugu yontem de oyun yontemidir.
Okul oncesi donem cocuklan ile cahsan drama liderlerinin okul oncesi donemin
onemi, cocuklann icinde bulunduklan

gelisim doneminin ozellikleri, nelere dikkat

edilmesi gerektigi, drama etkinliklerinin nasil planlanacagi ve uygulanmasi sirasmda
nelere dikkat edilecegi konularmda kendini yetistirmesi gerekmektedir. Aksi halde
drama

cahsmalan

(Aktaran.Akyol,

cocuklara

yarar

saglamak

http://www.onceokuloncesi.com/

yerine

onlara

zarar

verebilir

okul-oencesi-e-itimde-drama-ve-

drama-etkinlikleri-t 1210 I .html).
Bu bolumde oyun yonteminin matematik ogretiminde yer almasmm onemine vurgu
yapilrms ve icinde yine oyunu, hareketi

ve duyusal yasantilan

banndiran

dil

etkinlikleri, gezi-gozlem ve deneyler, muzik, sanat ve drama gibi yontem, teknik ve
etkinliklere yer verilmistir.
2.7. Okul Oncesi Matematik Egitiminde Yeni Uygulamalar

Okul oncesi matematik ogretiminde; etkinlik merkezli, cocuk dostu, uygulamah,
eglenceli, smif ve kttcuk grup aktivitelerine yer veren, ozel egitim ortamlan
olusturulmus, matematik programlan

gelistirilmistir. Asagida bunlardan soz

edilmistir.
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Gems

Cocuklann dogalan geregi var olan; ogrenme meraki, arastrrma ve kesfetme
ihtiyaclanndan yola cikilarak gelistirilen Gems Prograrru, bilimin temelini olusturan
fen ve maternatigi, ilgi cekici ve eglenceli etkinliklerle sevdirmek, temel fen ve
matematik kavramlanm uygulamaya dayali olarak ogretmek amaciyla, 1984 yilmda
California Berkeley -OniversitesiLawrence Bilim Merkezi tarafmdan gelistirilmis bir
programdir (Aktaran: http://www.istek.kl2.tr/Icerik.aspx?id=4653).

Gems - Great Explorations in Math and Science (Fende ve Matematikte Buyuk
Arastirmalar), heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini suuflara tasiyan
kaliteli ve esnek bir ders prograrmdir. Fermuarh bir canta icinde gerceklesen
kimyasal tepkimeden dev boyutlu sabun kopuklerinin olusturulmasma, uzaydan
geldigi soylenen garip yesil bir maddeden gunes 1s1s1 deneylerine kadar butun GEMS
etkinliklerinin amaci, temel bilimsel kavram ve yontemleri aciklarken hayal gucunu
etkilemektir. ilk olarak: Lawrence Bilim Merkezi'nde gelistirilmis ve ardmdan ulke
capmda yuzlerce ogretmen tarafmdan smanrms olan Gems ogretrnen kilavuzlan,
ogretmenlerin en 90k fayda saglayabilecegi sekilde guncellestirilmektedir (Aktaran:
http://cocukvegelisimi.blogcu.com/gems/3249544).

Gems etkinlikleri, kolayca elde edilebilen, ucuz malzemelerle gerceklestirilir ve ozel
bir fen ya da matematik egitimi almis olmamzi gerektirmez. Ogretmen
kilavuzlannda, her bir unitede kullamlacak malzemeler hakkmda aynntih bilgi
verilmekte ve etkinliklere nasil hazirlarulmasi gerektigi anlatilmaktadir, -Onitelerin
islenme sureleri ogrencilerin durumuna gore sure 2-12 derstir. -Oniteleranasimfindan
baslayarak onuncu smifa kadar kullamlabilmektedir. Bununla beraber, ogretmen,
etkinlikleri daha kucuk ya da daha buyuk ogrencilere uyacak: sekilde degistirebilir
( Aktaran: http:// cocukvegelisimi.blogcu. com/ gems/3249 544).

Gems uniteleri, fen bilgisi egitiminde "gozetimli kesif" yonteminin en iyi yonlerini
yansitmaktadir. Gozetimli kesif yontemi bireylerin ogrenime dogrudan katihrruru
vurgular. Bu tur etkinlikler, sadece ders kitaplarmm kullamldigi yonterne oranla daha
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fazla gudulenme

yaratmakta

ve bilim adamlarmm

gercekte ne yaptigmm

gercekci bir sekilde anlasilmasma katkida bulunmaktadir.

daha

Daha da onemlisi, Gems

etkinlikleri ogrencilerin temel fen ve matematik kavramlanm anlamalanru ve gunluk
yasamlannda

gerek duyduklan

sorgulama ahskanhgiru

edinmelerini saglamaktadir

(Aktaran: http://cocukvegelisimi.blogcu.com/gems/3249544).

Gems programmm

amaclan;

bagimsiz ogrenen ve elestirel dusunebilen

bireyler

yaratmak, ogrencilerin fen ve matematikteki onctl kavramlan anlamalanm saglamak,
temel fen ve matematik becerilerinin onemini gostermek, fen ve matematige karsi
olumlu

bir

tutum

edinilmesini

saglamaktir

(Aktaran:

http://cocukvegelisimi.blogcu.com/gems/3249544).

GEMS

etkinlikleri

tammaktadir.

ogrencilerin

Gozetimli

kendi

baslanna

kesif yontemi,

bulus

ogrencilerin;

yapmalarma

kisrth

olanak

ders suresi icinde

kavramlan ogrenme ve islem becerileri edinmesi icin pratik bir yontemdir (Aktaran:
http://cocukvegelisimi.blogcu.com/gems/3249544

).

•

Gems etkinliklerinde sorgulama, bir hareket noktasmdan baslar

•

Gems

etkinlikleri,

ogrencilerin

kendi

arastirmalanndan

dogan

sorulara

yamtlar bulmasma kilavuzluk etmektedir
•

Gems etkinlikleri, ogrencilerin takim halinde cahsmasim,
deneyimlerine

dayanan

sonuclar

cikartmasuu

ve

butun takimlann

bilimsel

duzenlemesini

saglayarak bilimsel gayreti harekete gecirmektedir,

"Baloncuklar"

konusunda

yaptiklan

baloncuklarm

takimlar

boylanm

halindeki

cocuklar

toplantilar

deterjanh

Ornegin,
su ile

Legolarla vb. olcerek en buyuk kopuk

balonunun kac lego buyuklugunde oldugunu saptamaya cahsirlar.
•

Gems etkinlikleri, cocuklann sorular sormasma, bu sorulara yamt vermesine
ve daha kapsamh
kavramlan

dusunsel modeller olusturmasma

anlatmaktadir

yardimci olan temel

(Aktaran:http://www.playtoleam.com.

anaokulu.html).
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tr/ gems-

Arastirmalar; erken yaslarda verilen fen ve matematik egitiminin, cocuklann temel
kavramlan

ogrenmelerinde

kazamlmasmda

ve

okula

hazir

buyiik oneme sahip olduklanm

bulunuslukla
gcstermektedir.

ilgili

becerilerin

Fen ve matematik

etkinlikleriyle cocuklar; gozlem, deney, arastirma, inceleme ve kesfetmeye yonelik
bilimsel

beceriler

kazamrken,

matematik

etkinlikleri

yoluyla

da smiflandirma,

gruplama, esleme, siralama, olcme, uzaysal konum gibi pek 90k kavrami aktif olarak
ogrenirler. Tum ogrencilere (gorsel, isitsel, dokunsal, kinestetik gibi tum zekalara
yonelik) esit ve mukemmel bir egitim saglar. Disiplinler arasi egitim saglar (Aktaran:
http://www.istek.k12.tr/Icerik.aspx?id=4653).

Math Their Way (Matematik Yolcusu)
Oyunla matematik programi, California Universitesi'nin destekledigi anaokulundan
6. smifa kadar matematik egitiminde ogrencinin cahsmaya katilmum saglayan aktif
matematik egitimi saglamaktadir. Kucuk yaslardan itibaren sayi kavrami ile tamsma,
karsilastirma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi, seri olusturma, islem
ozelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel surecleri goz onune alarak
etkinlikler hazirlanmis aktiviteler Amerika'daki merkezden ogretmenlere atolye
cahsmalan duzenleyerek ogretilir, ozel malzemelerle etkinlikler yapihr. Gems fenmatematik prograrm ile birbirini tamamlamaktadir. Ozellikle 1. ve 2. smif ogrencileri
matematik kavramlan ile yeni tarnsacagmdan bu program hem ogrencilerin
matematikten zevk almalanm saglamakta, hem de daha sonraki egitimlerinde
matematige karsi olumlu bir tutum edinmelerinin saglamaktadir,

Bu program aktiviteler konusunda ogretmenleri bilgilendirebilir ve yontem
konusunda yardimci olabilir. Programla ilgili uygulamalar sonucuna gore aktiviteye
dayah matematik egitimi ogrencilerin temel kavramlan dogru anlamalanna, 4 islern
becerisinin gelismesine ve matematik dersinin 90k sevmelerini saglamaktadir
(Aktaran: http://cocukvegelisimi.blogcu.com/gems/3249544).

111

Math Their Way, etkinlik merkezli, cocuk dostu, manipulatif, eglenceli ve basanh bir
matematik

prograrmdir.

Cocuklann

matematige

iliskin bir anlayis ve ic gorii

gelistirmelerine yardimci olmak uzere tasarlanrmstir. Cocuk tum snuf, kucuk grup ve
bagimsiz olarak cahsabilmektedir.
uygulamah
kabuklu

yaklasim

yemisler,

kullamlmasiru

Bu program cocuklara matematik kavramlanm

ile sunuyor. Gunluk kullarulan bir 90k malzeme

sise kapaklan

vb. matematik

kavramlarmm,

ornegin

farkh

saglar. Cocuklar bu malzemeleri toplayip, biriktirmeyi

yollarla

severler ve

bunlarla desen, siralama ve snuflandrrma cahsmalan yaparlar. Ozgur kesif, desen,
siralama, smiflandirma, sayma, karsilasnrma ve grafikler matematik programmm ilk
yillardaki

kavram ve becerileridir.

yurutme becerilerini
deneyimler

Her ay, cocuklann

guclendirmek

cocuklann

icin planh

matematik

faaliyetler

yeteneklerini

uvenmelerini

problem

cozme ve akil

tasarlanmistir,

kullanmasirn

ve

Bu ilk

kendilerine

saglamaktadir

(Aktaran:

http://www.comerstonelearningcenters.com/maththeirway.html).

Math Their Way egitim ortami, cocuklann kendi arkadaslan ve yetiskinlerle isbirligi
ve etkilesimi saglayacak bicimde duzenlenmistir. Etkinlikler ve deneyimler cocuklar
icin sosyal, duygusal

ve fiziksel

yonden

gelisimsel

olarak uygundur.

Hatalar

herhangi bir ogrenme surecinde dogal olaylar olarak gorulmektedir. Cocuklar "kendi
yolunda" buyumek, ogrenmek, dusunmek, degisim ve deneyimleri icin ozgurdur.
Ogrctmen, cocuklan cahsmalannda

gozlemleyerek

ve cocuklara uygun simf cahsmalan

cocuklann ihtiyaclanru belirler

sunar. Ogretmen smif faaliyetlerinde

cocuga

kendi dusuncesini empoze etmemek konusunda 90k dikkatlidir ve cocugun problem
karsismda kendi cevabim bulmasim

saglamaktadir.

Cocuklar gercek deneyimler

cercevesinde, matematik kavramlanrn kazamrlar.

Ogretmenin ogrenme ortammda uyguladigi acik uclu sorular cocuklann

farkh ve

cesitli sekilde dusunmelerini

saglar. Ornegin grafik ile ilgili olarak ogretmenin

sordugu

su

acik

dusunuyorsunuz?"

uclu

soru

sekildedir

bu soru simfta

"meyve

grafik hakkmda

grafigimiz

hakkmda

cesitli ifadeler

ne

olusmasim

saglarken, su sekilde sorulan " Hangi sirada en 90k meyve var?" sorusunun bir yamti
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(Aktaran:

olmaktadir
http://www.comerstonelearningcenters.com/maththeirway.html).

Math Their Way faaliyetleri,

turn siruf ve kucuk

grup aktiviteleri

seklinde

onerilmektedir. Bu faaliyetler, matematik kavramlanm tamtmak ve gozden gecirmek
icin yapilandmlrmsur.
faaliyetlere

Butun simf ve kucuk grup faaliyetlerinden bazilan bagimsiz

uyarlanabilmektedir.

matematik

istasyon

onemlidir.

Grup

Cocuklann

faaliyetlerindeki
derslerinde

kavramlan,

uygulamalanyla

tamtilan

kavramlar

grup

ogrenmesi
matematik

faaliyetleri

ve

aym derecede
istasyonlarmda

uygulanarak ogrenilir. Manipiilatif malzemeler matematik istasyonlarma yerlestirilir
ve cocuklann bunlara asina olmasi ve bunlan kullanmasi saglarur. Her istasyonda
cahsmak icin, en az dort cocuk icin yeterli malzeme olmasi gerekir. Bir cocuk
serbestce tum faaliyetleri birkac kez, ya da bir 90k kez uygulayarak kavramlan
kesfedebilir. ilgisi devam ettigi siirece cocuk istedigi
Matematik istasyonlan

cocuklann

sorumluluk

saglar, Ogretmcn

almalanm

istasyonda calisabilrnektedir.

kendi ogrenmeleriyle
cocuklan,

ilgili olarak

daha fazla

bu istasyonlan

kullamrken

gozlemler ve cocuklar neler yapiyor, cocuklann en 90k ilgi gosterdigi malzemeler
nelerdir, istasyon icin yeni bir sey eklemek veya degistirmek zamam geldi mi gibi
durumlan da dikkate ahr (Aktaran: http://www.centeredu/pub/docs/chapterl

.pdf).

Math Their Way programmm

Ogrenme

smirsizdir.

Geleneksel

amaci cocuklara ogrenmeyi ogretmektir.

ders kitabiyla

ogrenme

yaklasimmdan

uzaktir

(Aktaran:

http://www.center.edu/pub/docs/MTWCourseSyllabus.pdf).

Big Math for Little Kids

Big Math for Little Kids 5-6 yil once Boston Universitesi'nde, 4 ve 5 yas cocugu icin
gelistirilmis tam bir matematik prograrmdir. Tam bir matematik programi olmasmm
iki nedeni bulunmaktadir, Birincisi, bircok matematik konusunu kapsamasidir.
Yalmzca sayilar degil sekil, islem, oruntu ( desen) ol9ii ve mekan konulanm da

113

kapsamaktadir. Ikincisi de konular tum yil boyunca uygulanmak uzere planlanrrustir
ve butun bir yil boyunca gunde en az bir kere yapmak icin bir faaliyet vardir. Bu
faaliyetler sikici degildir ve ders kitabi faaliyetleri degildir, Bu faaliyetler cocuklann
yapabilecegi planh ve eglenceli ogretim aktiviteleridir. Konular ve faaliyetler sirah
olarak tasarlannustir ve ogretmen teker teker bunlara deginir. Bir faaliyet grubu, daha
sonraki

faaliyetlere

cocugu

hazirlamaktadir.

Program

agir

olmadigi

gibi

dogaclamalara dayanan ve cocuklan eglendiren bir programdir. Program planlanrms
bir

faaliyetler

dizisidir

(Aktaran:

http://www2.scholastic.com/browse/aticle.isp?id=3751209).

BMLK (Big Math for Little Kids) sayi, sekil, oruntu, olcme, islem ve mekan (uzay)
konulanru kapsamaktadir.
hikayelerden
matematik
sekilde

Bunlarla ilgili fikirlerin olusmasi icin etkinliklerden ve

yararlamlmaktadir.

Faaliyetler,

matematik

kavramlanm

ogretiminde merak ve heyecaru desteklemek

tasarlanrmstir.

Program

esnektir

ve

tarutmak ve

icin tutarh ve sirah bir

program

boyunca

matematiksel

dusunmenin gelismesine buyuk onem verilir ve bunun icin cocuklan tesvik eder
(Aktaran:
http :nrd02w3 .nured.auth. gr/nuredvortal/files/ 4 2/ 4 20 I /maths/big_ math , for_ little_ kid
s.pdf).

BMLK

konularmm

faaliyetlerinin

her

birinin

uzunlugu

ve

sayisi

farkhdir,

Ogretmenler gunluk olarak yaklasik 20 ile 30 dakika boyunca matematik ogretmek
icin zaman ayinr. Dersler hikaye kitaplan
icerir,

Program,

cocuklan

degerlendirmek

okuma, cocuklarla oyun faaliyetlerini
icin de farkh

yollar

onermektedir

(Aktaran:
http://cct.edc.org/ admin/publications/ speeches/ AERA %20workshop%2 Op aper final.

pg_f).

BMLK programmda kardinal ve ordinal sayilann uzerinde durulmakta, cocuklann
sekillerin isimlerini, onemli ozniteliklerini ( iki ve ii9 boyutlu sekillerin kose, yan,
yuzii vs.) ve simetri kavramim ogrenmeleri

saglanmaktadir,

yinelenen desenleri tanimalan ve deneyim kazanmalan
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Oruntuler; buyuyen,

ve bunlan genisletmelerini,

kendi oruntulerini olusturmalan
renk, sekil, harf ve sayilan

icin firsatlar sunar. Ornegin; 'azalan ses' oruntusu,
iceren oruntuler

olusturulmaktadir,

Cocuklar

bu

oruntulerle ipuclanru kullanarak mantiksal nedenini bulmaktadirlar, Olcme kavrami
ile cocukta temel olcme ilkeleri gelistirilir, Cocuk karsilastirmalar

yapar, standart

olmayan ve standart olcrneyi kullamr. Ornegin, boy, agirhk, kapasite, sicakhk,
zaman ve para gibi. lslemlerde toplama, cikarma, carpma ve bolme kavramlan ve
becerilerini oykil ve oyunlarla ogrenilir. Uzay kavrarm ile cocuk pozisyonlan tespit
etmeyi

ogrenir

http://cct.edc.org/admin/publications/speeches/

(Aktaran:
AERA %20workshop%20paper

final.

pdf),

Programda aynca dil, okuma-yazma

ile matematik arasmda baglantiyi saglayarak

cocuklann matematiksel kavramlan derinlestirmesine

yardimci olur. Her etkinlikte,

ogretmenlerin cocuklara, tamtmasi gereken hazirlanrms matematik terimleri listesi
vardir.

Aynca,

maternatigi

her konunun

birbirine

(sayi, sekil, ... ) hikaye

baglamaya

kitabi;

cahsir. Hikaye kitaplan

okuma-yazma

ve

cizim, oyktl ve oykil

karakterleri ile matematiksel kavramlan kesfetmeyi saglar. Program aym zamanda
cocuklara, fikirlerini aciklama hakki verir ve matematiksel fikirleri iletisim kurmak
icin tesvik ederek dil gelisimini de destekler. BMLK cocuklann
matematik

ogrenmeye devam etmesi icin, aileyi bilgilendirici

aile ile birlikte

take-away

(al-git)

mektup gonderir. Ebeveynler, cocuklann evde matematik ogrenmeye devam etmesi
icin bu bilgileri
cocuklann

kullarurlar,

Aynca,

smifta her zaman yaptigi

her konunun

take-away

bir etkinlikle

oyununu

iceren,

ilgili oyun oynayabilirler.

Cocuklara aynca, matematik hikaye kitaplan okumasi bittikten sonra, evde okumak
icin siyah beyaz bir take-home
ebeveynlerin · cocuklanrn
kesfetmelerini

evde

hikaye kitabi verilmektedir.
cahstirmalanm
saglamaktadir

http://cct.edc.org/admin/publications/speeches/

pg__f).
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ve

Tum bu firsatlar,

cocuklann

matematigi
(Aktaran:

AERA %20workshop%20paper

final.

Hikayeler

BMLK prograrm yuva ve anaokulu duzeyleri icin her birine hikaye kitaplan
gelistirdi, Cocuklann daha derin bilgi sahibi olmasi ve matematik kavramlanm dil
yardumyla ogrenebilmesi icin kavramlan iceren oyku ve resimlerden olusmaktadir.
Her hikaye birkac kez dinlendikten sonra, cocuklar kendilerinde olan kopyalarla
resimlerdeki eksik yerleri cizer, tamamlar, oykuleri birbirlerine tekrar anlatir ve daha
sonra

aileleriyle

birlikte

okumak

19m

kitabi

eve

gotururler

(Aktaran:

http:nrd02w3.nured.auth.gr/nuredvortal/files/42/4201 /maths/big_ math_for_little_ kid
s.pdf).

ikinci bolumun son kismmda okul oncesi matematik egitimi icin ozel olarak
olusturulmus Gems, Math Their Way ve Big Math for Little Kids programlan
taruttlrrustir. Programlar, matematik konulanm belirleyerek duzenli bir egitim
uygulamaktadirlar ve bu programlar okul oncesi cocuga uygun, eglenceli ve
geleneksel egitimden uzaktir,
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BOLUMIII

3.YONTEM

Bu bolumde arastirmamn modeli, evren, omeklem, verilerin toplanmasi ve verilerin
analizi ile ilgili bilgilere yer verilmistir.

3.1. Arasnrmanm Modeli
Bu cahsma "tarama" modelinde betimsel bir arastirmadir. Tarama modelleri
gecmiste ya da halen var olan bir durumu var oldugu sekliyle betimlemeyi
amaclayan arastirma yaklasimlandir (Karasar, 2002:77). Arastirma an.a siruflarda
matematik egitiminde ogrencilere uygulanan yontem, teknik ve etkinliklerin
uygulanmasmi ogretmen goruslerine gore betimlemeyi amaclamaktadir. Arastirma,
mevcut durumu ortaya koyma esasma dayandrgi icin tarama modeli esasmda
surduruldu.

3.2. Evren ve Orneklem
Arastrrmarun evreni 2010-2011 ogretim yilmda KKTC

Lefkosa bolgesi

an.a

simflannda gorev yapan yaklasik 73 ogretmeru MEB Egitim istatistikleri, 20102011), orneklemi ise; Lefkosa bolgesinde bulunan resmi (22 ogretmen) ve ozel
okullarm (23 ogretmen) 45 an.a simfi ogretmeni olusturmaktadir. Arastirmaya 6
devlet okulu ka~1lm1~tlr.
anaokulunda,

Devlet okullannm,

8 an.a simf ogretmeni bagimsiz

14 ogretmen ise ilkokula bagh anaokullarmda gorev yapmaktadir.

Ozel okullarm ikisi omekleme almmistir. 5 an.a simf ogretmeni bir okuldan, 18 an.a
simf

ogretrneni ise

diger okuldan,

omeklemi

olusturmustur.

18

anketin

cevaplandmldigi bu okulda 12 an.a simf bulunmaktadir ve siruflarda ikiser ogretmen
oldugu soylendigi icin okula 24 anket verilmistir, Okula birakilan 24 anketin altisi
cevaplanmarmstir.

Devlet okulu olan bagimsiz anaokulundan 3, ilkokula bagh

anaokulundan 2 kisi anketi cevaplamarmstir.
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3.3. Verilerin Toplanmasi

Anket ve kontrol listeleri arastirmaci tarafmdan, literatiir taranarak ve darusmamn
katkilanyla hazirlanrmstir. Daha sonra 3 ana suufi ogretmenine uygulanrmstir.
Ogretmenlerin de gorusleri ahnarak son seklini almisnr. Veri toplama araci "kisisel
bilgiler",

"egitim ortarm ve materyaller", "matematik beceri ve kavramlan" ve

"yontem teknik ve etkinlikler" bolumlerinden olusmaktadir. "Egitim ortami ve
materyaller" bolumunde arac-gerec ve materyaller kismi, likert tipi ol9ege gore
duzenlenmistir. Bu bolum 40 maddeden olusturulmustur. Kontrol listesi "Her zaman
kullaruyorum'B, "Bazen kullamyorum"2 ve "Hie kullanrmyorum"l

seklinde

derecelenerek, siralandi. Maddelerden; 3. madde " matematik kavram kitabi", 4.
madde

"matematik cahsma sayfalan", 5. madde

"simf tahtasi" ve 24. Madde

"posterler, afisler" genellikle geleneksel egitimde kullamlan arac-gerec ve
materyaller olduklan

dti~iintildtigti icin derecelendirme ters yapilrmstir. Bu

bolumdeki diger iki soru ise 5 sikh coktan secmeli sorulardir. Matematik beceri ve
kavramlan ile ilgili maddeler "en 90k cahsilan" dan, " en az cahsilan" a dogru
siralanmasi istenmistir. Bu kisimda 9 madde bulunmaktadir, Bunlar da cahsmaya
gore 'l' '2' '3' '4' '5' '6' '7' '8' '9' seklinde siralanrmstir. Yontem teknik ve
etkinlikler bolumunde bir tane 5 ~1k11 coktan secmeli soru ve 33 maddelik likert tipi
kontrol listesi duzenlenmistir, Kontrol listesi,

yontem

teknik ve etkinlikleri

uygulama durumuna gore "Her zaman" 4, "S1k sik" 3, "Bazen" 2, ve "Hi<;" 1
seklinde derecelenerek siralanrmstir. Maddelerden 4. madde "matematik egitiminde
soru-cevap yontemini kullarunm", 7. madde "matematik egitiminde kavram kitabmi
kullanmm"; 9. madde "matematik egitiminde cahsma sayfalanm kullamnm",
11.madde okul oncesi matematikte yer alan beceri ve islemleri ogretirken, once
aciklar sonra kavram kitabmda yaptinnm", 18.

madde "kavram kitaplarmdaki

nesnelerin olcttlebilen ozellikleri (agrr-hafif, uzun-kisa, buyuk-kucuk gibi) yonundeki
karsilastirmalan yeterlidir", 24. madde "toplama ve cikarma islemlerini ahstirma
kitaplarmdan yaparlar" ve 25. madde "toplama ve cikarma islemleri icin smif
tahtasmi kullanmm" genellikle geleneksel egitimde uygulamlan yontemler olduklan
dusunuldukleri icin ters derecelendirilmistir. Aynca matematikte yararlandiklan yeni
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bir program olup olmadigi ile ilgili olarak acik uclu bir soru sorulmustur (EK-1
Arastirma izni, s.155).

Veri toplamak amaciyla anketin uygulanabilmesi
Bakanhgindan

izin almdi, Anket

icin Milli Egitim, Genclik ve Spor

14-15 Haziran

2011 tarihlerinde

omeklemde

belirtilen 45 ogretmene uygulanrmstir (EK-2 Anket formu, s.156).

3.4. Verilerin Analizi

Anketler uzerinde istatistiksel degerlendirmeler yapilmadan once anketlerin
yonergeye uygun olarak cevaplandinhp cevaplandmlmadiguu belirlemek amaci ile
tek tek gozden gecirilmis ve 45 anketin hepsi de degerlendirmeye almrmstir.
Yalruzca "matematik beceri ve kavramlan" ile ilgili bolumde soruyu 9 ogretmen
yonergeye uygun cevaplandirmadigi icin, 9 ogretmenin bu soruya cevabi
degerlendirmeye almmarmstir. Elde edilen veriler, bilgisayar ortammda, SPSS, 17.0
for Windows istatistik programi kullarularak cozumlenmistir. Verileri betimlemek
icin frekans ve yuzde dagihm tablolan olusturulmustur.
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BOLUMIV

4. BULGULAR ve YORUMLAR

Arastirmanm

bu bolumunde,

tablolastinlarak

tezin amaclan

elde edilen bulgular

aciklanmis ve yorumlanrmstir.

Arasttrma grubunu

Tablo 1.

dogrultusunda

olusturan ana stntf ogretmenlerinin, kisisel

bilgilerine iliskin frekans ve ytlzde dagillmlan

Ana srmf
ogretmenligindeki
eahsma yih

Ogretmenlerin yasi

1-5 yil

F
27

%
60,0

6-10 yil
11-15 yil
16-20y1l
20-24

9
4
5
11

20,0
8,9
11,1
24,4

25-29

8

17,8

30-34
35-39
40 ve ustu

12
6
8

26,7
13,3
17,8

Okul oncesi ogretmenligi 4

21

46,7

19
5

42,2
11,1

14

31,1

Hizmet dncesi ahnan yilhk
Smif Ogretmenligi
egitim
Diger

Gdrev yapilan okul
tiirii
,,

Cahsma saatleri

Haftahk matematik
ders saati

Snnf Mevcudu

Devlet ilkokuluna Bagh
Anaokulu
Devlete Bagh Bagimsiz
Anaokulu
Ozel Anaokulu
Tam Gun
Yanm Gun
3
4
5
7

8

17,8

23
23
22
6
6
19
5

51,1
51,1
48,9
13,3
13,3
42,2
11,1

8

9

20,0

10-20
21-30

30
15

66,7
33,3

Tablo l 'de goruldugu gibi, ana simf ogretmenlerinin %60,0'1 1 ile 5 yil, %20,0'1 6
ile 10 y1l, %8,9'u 11 ile 15 y1l, %11.l'i 16 ile 20 yillan arasmda ana smif
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ogretmenligi yaptigi anlasilmaktadir. Ana suuf cgretmenlerinin,

%24,4'il 20 ile 24,

%17,8'i 25 ile 29, %26,7'si 30 ile 34, %13.3'il 35 ile 39 yas arasmda ve %17,8'i 40
yas ve ustunde oldugu gorulmektedir. Ana smif ogretmenlerinin hizmet oncesi aldigi
egitime bakildigmda, %46,7'si 4 yillik Okul Oncesi Ogretmenligi,
ogretmenligi,

%5,0'1 okul oncesi ogretmenligi,

boltimlerinin

dismda,

ogrctmenlerinin,

farkh

bir

egitim

snuf ogretmenligi,

aldiklan

ortaya

%42,2'si

simf

cocuk gelisimi

cikrmstir.

Ana

smif

%31,1 'i Devlet ilkokuluna bagh anaokulu, %17,8'i Devlete bagh

bagimsiz anaokulu, %51, 1 'i ozel anaokulunda

gorev yaptiklan

ortaya cikrrustir.

Ogretmenlerin, %51,1 'i tam gun, %48,9'u yanm gun cahsmakta, %13,13'il 3 saat,
%13,13'il

4 saat, %42,2'si

5 saat, %11,1 'i 7 saat, %20,0'1 haftada sekiz saat

matematik dersi yapmaktadirlar. Ogretmenlerin simflanndaki ogrenci sayisi ile ilgili
olarak, suuflannda

%66,7'si

10 ile 20 ogrenci, %33,3'il

21 ile 30 kisilik smif

mevcudu oldugunu belirtmislerdir,

Arastirmaya katilan ana simf ogretmenlerinin
ogretmenliginde

%80'inin 1 ile 10 yil arasmda ana simf

gorev yapngi gorulmektedir. Ana simf ogretmenlerinin

%42'si 20

ile 30 yaslan arasmda gene ogretmenlerden olusmakta, ogretmenlerin % 58'inin ise
30 yas ve uzerinde oldugu gorulmektedir. Ogretmenlerin gorev yaptiklan yillar goz
onune almdigmda %80'i gene ogretmenler olarak dusunuluyorken

aslmda %60'a

yakimrun 30 yas ve uzerinde oldugu gorulmektedir. Buda ogretmenlige baslama yih
ile ana suuf ogretmenliginde

gorev yapma yihnm farkh oldugunu gostermektedir.

Ozellikle devlete bagh okullarda kidem yih fazla olabiliyorken, ana simfta gorev yih
daha az olabilmektedir. Arastirmaya katilan ogretmenlerin % 49'u devlet okulunda,
% 51 'i ise ozel anaokulunda gorev yapmaktadir
omeklemin esit dagildigim gostermektedir.
matematik dersi yaptiklan

gorulmektedir.

dersi

da

yapabiliyorsa,

bu

her

gun

ve bu oranlar da okul turunde,

Ogretmenlerin
Ogretmenler

ortalama haftada 5 saat

haftada 5 saat matematik

matematige

zaman

aynlabilecegini

gostermektedir. Ana simf ogretmenlerinin yaklasik % 70'i smif mevcudunun 10 ile
20 arasmda oldugunu belirtmislerdir, bu durumun da ogretmenlerin, yontem teknik
ve

etkinlikleri

uygulayabilmeleri

acismdan

dusunulmektedir.
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olumlu

bir

durum

olacagi

4.1. Okul dncesi egitimde, matematik egitiminde ogrenmenin gerceklesmesinde
egitim ortammm ve egitim materyallerinin yeri nedir?
Tablo 2. Matematik ogretiminde kullantlan arac-gerec ve materyallerin frekans ve
''-de dainlunl.
Arae-Geree ve
Materyaller

Herzaman
Kullamyorum

Bazen Kullamyorum

Hi~ Kullanrmyorum

F
39

F
6

13,3

F
0

O/o

86,7

15

34,9

27

62,8

1

2,3

42
42

93,3
93,3

3
3

6,7
6,7

0
0

0
0

39
39
36
23
25

86,7
86,7
80,0
51,1
55,6

6
6
9
22
20

13,3
13,3
20,0
48,9
44,4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18
16
11
24
11
9
3
3
2
11

40,0
35,6
24,4
53,3
24,4
20,0
6,8
6,8
4,4
24,4

22
22
27
21
24
28
10
21
15
25

48,9
48,9
60,0
46,7
53,3
62,2
22,7
47,7
33,3
55,6

5
7
7
0
10
8
31
20
28
9

11, 1
15,6
15,6
0
22,2
17,8
70,5
45,5
62,2
20,0

37

82,2

8

17,8

0

0

32

71,1

11

24,4

2

4,4

22.(;e~itli bloklar, legolar

43

95,6

2

4,4

0

0

23.Abakils

16

36,4

10

22,7

18

40,9

24.Posterler, afisler
25.Grafikler
26.C>rilntil ornekleri
27.Mezura
28.Aynalar
29.Tahta ve plastik civiler
30.Delikli levhalar
31.Terazi
32.Saat, takvim
33.Termometre
34.Agirhk ve uzunluk
birimleri
35.ip, sicim, halat, kurdele,
fermuar

34
16
22
1
12
14
12
4
27
4
7

75,6
35,6
48,9
2,3
27,3
31,8
27,3
9,1
60,0
9,1
15,6

9
20
20
21
19
19
21
18
15
14
25

20,0
44,4
44,4
45,5
43,2
43,2
47,7
40,9
33,3
31,8
55,6

2
9
3
23
13
11
11
22
3
26
13

4,4
20,0
6,7
52,3
29,5
25,0
25,0
50,0
6,7
59,1
28,9

15

33,3

27

60,0

3

6,7

36.(;e~itli kumaslar, cesitli
zivsiler
37.(;esitli kagitlar
38.Paralar
39.Tencereler ve kapaklan
40.Yumurta kartonlan

16

35,6

26

57,8

3

6,7

28
9
8
6

62,2
20,0
18,2
13,3

16
23
15
16

35,6
51, 1
34,1
35,6

1
13
21
23

2,2
28,9
47,7
51, 1

1.<;:e~itli kavramlara yonelik
egitici oyuncaklar, Yapbozlar
2.Montessori egitim araclan
3.Matematik kavram kitabi
4.Matematik cahsma
savfalan
5.sm1ftahtas1
6.Cesitli vozurma maddeleri
7.Rakamlar
8.Eslestirme kartlan
9.(;e~itli boyutlarda kaplar,
kutular, cantalar
10.Cubuk ve halkalar
l l.Baklagiller
12.Deniz kabuklan, taslar
13 .Dugmeler, boncuklar
14.Bitkiler, yapraklar
15.Kabuklu yemisler
16.Su masasi
17 .Kum masasi
18.C>lcilm kaplan
19.Si~eler,kavanozlar,
kepceler, kasiklar
20.Ui;gen; daire, kup vb.
aeometrik sekiller
21.Domino kartlan

O/o
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%

0

(

Bu tabloda 3.madde olan matematik kavram kitabi %93,3,

4.madde matematik

cahsma sayfalan %93,3, 5.madde simf tahtasi %86,7 ve 24. madde posterler, afisler
% 75,6 degerlerinde cikrrusnr. Bu maddeler, geleneksel egitimde daha 90k kullamlan
arac-gerec ve materyaller olduklan dusunulerek veriler ters girilmistir, Sonuclara
bakildigmda da degerlerin yuksek oldugu gorulmektedir.

Cesitli kavramlara yonelik egitici oyuncaklar, yap-bozlar %86,7, matematik kavram
kitabi %93,3, matematik cahsma sayfalan %93,3, smif tahtasi %86,7, cesitli
yogurma maddeleri %86,7, rakamlar (tahta, plastik, manyetik, yapiskanh) %80,
eslestirme kartlan %51,1, cesitli boyutlarda kaplar, kutular cantalar %55,6, dugmeler
boncuklar %53,3, ucgen, daire, kup vb. geometrik sekiller %82,2, domino kartlan
%71,1, cesitli bloklar, legolar %95,6, posterler, afisler %75,6, oruntu omekleri
%48,9, saat, takvim %60, cesitli kagitlar %62,2 "her zaman kullamyorum"
secenegi en fazla cikan arac-gerec ve materyallerdir. Bu arac- gerec ve materyaller
genellikle geleneksel egitimde kullamlmaktadir ve materyallerin kullamldigi
etkinlikler de genellikle masa etkinlikleridir. Saat, poster, afis, takvim de hemen
hemen her simfta bulunan materyallerdir. Poster ve afisler panolarda asih duran
gorsel materyallerdir.

Montessori egitim araclan

%62,8, cubuk ve halkalar %48,9, baklagiller %48,9,

deniz kabuklan, taslar %60,0, bitkiler, yapraklar %53,3, kabuklu yemisler %62,2,
kum masasi %47,7, siseler, kavanozlar, kepceler, kasiklar %55,6, grafikler %44,4,
aynalar %43,2, tahta ve plastik civiler %43,2, delikli levhalar %47,7, agirhk ve
uzunluk birimleri %55,6, ip, sicim, halat, kurdele, fermuar %6_0,0, cesitli kumaslar,
cesitli giysiler %57,8, paralar %51,1 "bazen kullamyorum" secenegi en fazla
cikan arac-gerec ve materyallerdir. Okul oncesi cocuklan icin egitsel materyaller
aym zamanda oyun materyalleridir. Cunku bu yas cocugunun en ciddi isi ve en uzun
sureli ugrasi oyundur. Kucuk cocuk icin oyun ozel bir mekam, ozel bir materyali
olmadan da gerceklesir. Bu nedenle, dunyayla iletisimini oyunlan aracihgiyla kuran
cocuk icin oynadigi her sey aym zamanda ogrcnmcsi icin de etkin olan araclardir.
Gercek kullamm fonksiyonu bakimmdan egitsel bir anlami olmayan herhangi bir sey,
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cocugun hayal gucuyle egitsel arac anlammi tasiyabilir
Yukandaki

arac-gerec ve materyaller tablosunda

kullamlabilecek

bircok

yasamlannda

bulunan

materyallerin

yeterince

materyalleriyle

materyal

da goriildiigil gibi matematikte

bulunmaktadir.

materyallerdir.

Bu

kullamlmadigi

kullamlacagi

ortam

veya

Bunlar

sonuclara

cocuklann

bakildigmda

gorulmektedir.

ilgili cikan sonuc da beklentileri

gercek Montesorri materyallerinin

(Tugrul, 2005: 2, 14).

gunluk

aslmda

Ozellikle

bu

Montessori

karsilamamaktadir,

KKTC'de

kullamldigim soylemek zordur. Bu materyallerin

Montessori

materyallerinin

kullanmasnu

saglayacak

ogretmenlerin de bu egitimi aldiklanyla ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmarmstir.
Egitimde kullamlan bir 90k egitici oyuncagin temelinde Montessori materyallerinin
etkisi bulunmakla birlikte bunlar Montessori materyalleri degildir. Ogretmenlerin bu
madde ile ilgili bu tercihleri de bu durumun bir gostergesi olarak kabul edilebilir.

Montessori

materyalleri

saglam, ilgi cekici, pek 90k parcaya sahiptir. Cocugun

ogrenmesine

destek olabilecegi

materyalleri,

cocuklann

gibi problem cozmeyi de tesvik edebilir. Duyu

smiflama, organize etme ve ayirt etme yetenegine bagh

yontemleri ve dusunme yetenegini artirmaktadir. Montessori matematik egitimi icin
de cesitli materyaller

gelistirmistir. . Montessori

kendini kontrol etme ve hatalanm

ogretiminde

cocuklara kendi

kendi kendilerine bulma sansiru vermektedir.

Ogretrnen cocugun hatasiru soylememektedir
matematik

materyalleri,

Montessori

(Oguz ve Akyol, 2006).

egitim

araclan,

matematik

Okul oncesi
ogretiminde

kullarulmahdir.

Su masasi %70,5, olcum kaplan %62,2, abakus %40,9, mezura

%52,3, terazi

%50,0, termometre %59,1, tencereler ve kapaklan %47,7, yumurta kartonlan %51,1
"hie kullanmiyorum" secenegi en fazla cikan arac-gerec ve materyallerdir. Bu
sonuclara

bakildiginda

kullarulmamasi,
biri

olan

olcme

ile ilgili bazi arac-gerec

ozellikle su masasmm kullarulmamasi,

olcmenin

kazandmlmasmda

dusundurmektedir.
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yetersiz

ve materyallerin

hie

matematigin konularmdan
arac

gerec

kullamldigim

Kum ve su oyunlan cocuklara hem ogrenme hem de eglenme firsati saglar. Cocuklar
kum ve su ile oynarken; agirhk, hacim, kutle gibi pek cok matematik kavrammi
ogrenebilirler. Cesitli arac gerecleri kullanarak kum ve suyu doldurup bosaltarak,
sekillendirerek,
kaslann

kumda tilneller ve su yollan

gelisimleri desteklenir

bilimsel dusunmelerinin

olusturarak

hem de matematiksel

hem buyuk ve kucuk

cozumler yapmalarmm

ve

temeli atilrms olur. Cocuk bir kaptan digerine kum/suyu

bosaltimmda kabm sekli degisse de madde miktarmm aym kaldigmi gorebilir. Bu
sekilde cocuk matematikteki

korunum kavrammm temellerini ogrenebilir.

Arnas, 2002). Bunlar goz on-Uncle bulunduruldugunda

(Aktas-

su ve kum kosesinin onemi ve

gerekliligi daha iyi anlasilmaktadir.

Egitsel materyaller,
kolaylastmcidirlar,

cocuklann
Formal

cok boyutlu

egitim

gelisimini

ortammda

egitim

destekleyen,

ogrenmeyi

programlannm

can alici

boyutunu olustururlar. Farkh egitsel materyallerin farkh ozellikleri dogal olarak da
farkh islevleri vardir, Her materyal ogrenme ortammda farkh bir amaca hizmet
ettiginden, ogrenme ortammdaki materyallerin cesitliligi saglanmahdir ki, cocuklann
gelisimi butun boyutlanyla desteklenebilsin (Tugrul, 2005:2, 14).

Tablo 3. Suuf biiyukliigii ve materyallerin yeterliligi ile ilgili frekans ve yuzdelik
dagihmlarz
Srmf biiyiikliigii ve Materyal
A) Smif icinde rahat edecek alamm yoktur ve
materyaller kutulann icinde muhafaza edilmektedir
B) Smif cocuklann kucuk ve buyuk gruplarla
birlikte cahsabilecegi sekilde tasarlanabilir
C) Yetersiz arac gerec cocuklar arasmda
anlasmazhklara neden olmaktadrr
D) Simfta ilgi koselerini olusturabilecek
yeterli alan yoktur
E) Materyaller cocugun gozunun onunde temiz ve tertiplidir
ve ulasmak oldukca kolaydrr. Materyaller grup olarak
paylasihp kullamlrr, aynca yeterince materyal vardrr.

F

%

8

17,8

6

13,3

6

13,3

2

4,4

23

51,1

Tablo 3 'de ogretmenlerin %51, 1 'i (E) "Materyaller cocugun gozunun onunde temiz
ve tertiplidir ve ulasmak oldukca kolaydir, Materyaller

grup olarak paylasihp

kullamlir, aynca yeterince materyal vardir" seklinde belirtmislerdir. Simf alanmm
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kullamm sekli; ogrencilerin snuf icindeki hareket gereksinimlerine

dikkat edilerek,

ogretim turune uygun arac-gerec kullammma ve sunum ozelliklerine dikkat edilerek,
ogretmen ve ogrencilerin birbirini rahathkla gorebilecekleri bicimde duzenlenmelidir
( Gozutok, 2006:31 ).

Ogrenme

malzemelerinin

iyi bir sekilde duzenlenmesinin,

cocuklann

duzeylerini artiracagi ve bu malzemeleri daha rahat kullanmalanm
ontmde

bulundurulmalidir.

malzemelerle

olusturacagi

Demiriz ve digerleri,
secenegini secmislerdir,

Malzemeler

ne kadar

fikirler ve baglanular

2003:13).

Tablo 3'te,

ogretmenler

Bu durum da ogretmenlerin

memnun olduklanni gostermektedir.
ve cesitli araclar ve malzemelere

saglayacagi goz

iyi diizenlenirse
artar (Moyer,

ogrenme

cocuklann

2001 : aktaran

%51,1 ile en 90k E

yansmm egitim ortammdan

High/Scope programmda da smifm cocuklara
yetecek kadar genis olmasi gerektigine vurgu

yapilmaktadir (Weikart, 1990:77:aktaran:Poyraz

ve Dere, 2003:104).

Tablo 4. Matematik kosesi ile ilgili frekans ve yiizdelik dag1lzmlan

Matematik kdsesi
A) Matematik kosesi panoda asih olan sayilar, sekiller
ve matematik ile ilgili bir 90k afis ve posterden
olusturulmus bir kosedir ve cocuklara gorse! olarak
katki sazlar
B) Matematik egitimi verilirken her ortamda matematik
vamlabilecezi icin ozel bir matematik kosesi olusturulmamistir
C) Matematik kosesinde cocuklan arastirma ve kesfetmeye
yonlendirecek malzemeler bulunmaktadir ve bir duzen icinde
verlestirilmi~tir
D) Simfta ozel olarak hazirlanmis matematik kosesinde cocuklar
kucuk ve buvuk gruplar halinde cahsabilmektedirler
E) Matematik kosesindeki arac-gerec ve materyaller zaman
zaman venilenmekte ve iyilestirilmektedir

F

O/o

39

86,7

6

13,3

0

0

0

0

0

0

Tablo 4'de goruldugu gibi, ana siruf ogretmenlerinin %86,7'si (A) "Matematik
kosesi, panoda asih olan sayilar, sekiller ve matematikle ilgili bircok afis ve
posterden olusturulmus bir kosedir ve cocuklara gorsel olarak katki saglar"
secenegini secmistir.

126

"A" secenegine bakildigi zaman matematik kosesinin duvardaki pano ve bu panodaki
matematikle

ilgili materyallerin

gostermektedir.

asili oldugu,

bir kose

olarak

duzenlendigini

Geleneksel suuflardaki kose anlayisi da bu sekildedir,

egitimi verilirken her ortamda matematik yapilabilecegi

Matematik

icin ozel bir matematik

kosesi olusturulmarmsnr ifadesindeki "her ortamda matematik yapilabilecegi" ifadesi
dogru olmakla birlikte, matematik kosesinin onemi ve gerekliligi goz ardi edilemez.
Okul oncesi egitim kurumlarmda bulunmasi gereken koselerden biri olan matematik
kosesi diger koselerden bagimsiz ve matematik ogretimi icin hazirlanrms ozel bir
kose olmahdir (Marzollo ve Trives 1998, Dincer ve Ulutas 1999: aktaran AktasArnas 2006). Ornegin, High/Scope programi, ilgi kosesi ve materyal hazirlamayi,
cocuklann ilgi, istek ve ihtiyaclanru ogrendikc;e kose ve materyal sayismi arttrmayi
onermektedir.

Okulun ilk birkac aymda etkinlik koseleri ve malzemelerle

ilgili

ogrenime yer verilir. Cocuklarla birlikte koseler olusturulur, malzemeler etiketlenir
ve depolamr (Weikart,
sayesinde

cocuklar

1990:aktaran:

kolayhkla

Demiriz ve digerleri, 2003:20).

malzemeleri

bulup,

kullamp,

tekrar

Etiketler
yerlerine

koyabilirler. Boylelikle cocuklar yetiskinlere bagh kalmadan bir seyler basarmamn
mutlulugunu yasarlar (Fathi,

1992:aktaran: Demiriz ve digerleri, 2003 :21 ). Reggio

Emilia egitim ortammda ise smiflar cok cesitli materyal ve kaynak ile doludur.
\

Alanlarm diizenlenmesinde ogretmen cocuklar ile birlikte, buyuk ve kucuk grup ile
hatta yalruz cahsmalanm saglayacak sekilde duzenlemeler yapmaktadir (Temel,
1997:aktaran: Demiriz ve digerleri, 2003 :22).

Matematik ogretiminde, farkh

ve cesitli yontem, teknik

ve etkinliklerin

uygulanabilmesi icin egitim ortami ve donammm onemine ikinci bolumde vurgu
yapilrmsti. Bu sonuclara bakildigi zaman egitim ortami, arac-gerec ve materyallerin
yeterli olarak kullamlmadigi ve gerek arac-gerec ve materyal kullamminda, gerekse
ortamm duzenlenmesinde geleneksel egitimin uygulandigi gorulmektedir.
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4.2. Okul dncesi matematik egitiminde ogretmenler en cok hangi kavramlara
yer vermektedir?
Tablo 5.

Okul imcesi matematik ogretiminde, en cok kullantlan beceri ve

kavramlann frekans ve yuzdelik dagilimlari
Matematik beceri ve kavramlari

%

F

22,2

8

A) Sm1flandmna-e~le~tirme-kar~ila~tlrma-s1ralama
B) Sekiller

12

33,2

C) Sayi ve islem

11

30,6

D) Miktar

0

0

E) Mekan

1

2,8

F) Boyut

0

0

G) Zit kavramlar

0

0

H) Olcme

2

5,6

i) Grafikler

2

5,6

Bu tabloda goruldugu gibi sekiller ve sayilar en 90k kullamlan kavramlardir. Turn
matematik konularmm temelini olusturan ve matematiksel dusunmeyi saglayan
sm1fland1rma-e~le~tirme-kar~1la~t1rma-s1ralamabecerileri

sayi

ve

sekiller

)

kavramlarmdan daha az bir yiizdelik deger olarak cikrmstir.

Simflandirma sureci yoluyla, kucuk cocuklar benzer nesneler arasmda iliski
kurmaya, benzer nesne ve olaylan benzer sekillerde ele almaya baslarlar. Bu beceri
sayi ve islern kavrammm gelisimi icin temel olusturur (Ford ve Chew 1991,
Hohmann veWeikart 2000 aktaran.Aktas-Arnas 2006:28).

Birebir esleme becerisi Piaget'ye gore saymm korunumu kavrammm da temelini
olusturur (Miller ve West, 1976: aktaran: Aktas-Arnas, 2006:42). Esleme en erken
gelismesi gereken matematik kavramlarmdan biridir ve mannkh dusunmenin sayi
kavrammm gelismesi icin temel olusturur (Charlesworth ve Lind, 2003 :aktaran:
Dnal, 2010: 50).
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Yapilacak olan birebir esleme etkinlikleriyle

cocuklann

saymayi anlamh olarak

ogrenmeleri mumkundur. Diger durumda, sayma ezbere olacaktir. Bir anlamda sayi
korunumu olusmayacaktir.

Piaget'ye

cocuklar

kazanmadan

sayi kavrammi

gore sayi kavrarm bir mantik sistemidir ve
ve diger

mantikh

dusunme

becerileri

gelisrneden once, sayi kavrarmru anlayamazlar ve mantikh saymayi ogrenemezler
(Fisher ve Beckey, 1990). Birebir esleme ile saymanm ogretilmesi cocugun mantikh
olarak ve nedenleriyle

sayi kavrammi

anlamh

olarak ogrenmesi

saglanacaktir

(Altiparmak ve Ozis, 2005).

Cocuklann gozlemle ilgili becerileri gelistiginde, dogal olarak karsilastirma, zithklar,
farkhhklar

ve benzerlikler

sureci, suuflandirmamn

tamnmakta,

gozlem becerileriyle

ilk basamagirn olusturmaktadir

gelisen karsilastirma

(Lind 2000:aktaran:Dnal,

2010:58). Karsilastirma cocugun miktar, boyut, renk, sicakhk, mesafe, ses duzeyi
gibi nesnelerin

ozelliklerinde

(Amas 2007:aktaran:Dnal,

pek 90k farkhhgi

gozlernesinde

kullamlmaktadir

2010:58).

Siralama kavrarrn sayi sisteminin temelini olusturdugu icin onemlidir. Ornegin; 2,
i

1 'den buyuktur, 3, 2'den buyuktur (Unal, 2010:60).

Piaget'ye gore siralarna "serileme" dir. Oruntu tamamlama, belli bir olaym olus
sirasma gore siralama yapilmasi ve ornek olarak verilen bir oruntuye gore yanm
birakilan oruntunun tamamlanmasidir (Charlesworth ve Lind, 2003; Sahin,
2007:aktaran: Dnal, 2010 :60).

Okul oncesi donem ayru zamanda mantiksal dusunceye gecis donemidir, Mantiksal
dusunmeye gecis, suuflama, eslestirme, siralama, karsilastirma kavramlanyla
saglanmaktadir. Diger bir deyisle bu kavramlar mantiksal dusunmeye gecis icin
kopru gorevi gormektedir, Bu kopru bu yas doneminde olusturulmazsa ileriki
donemde sorunlar ortaya cikacaktir (Altiparmak ve Ozis, 2005).

Mekan

(uzaysal algi) kavrammm yuzdeligi oldukca dusuktur. Oysa ki uzaysal

algmm gelisimi geometride kullarulan matematiksel dusunme icin temel bir aractir.
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Geometrinin ozel bir alam olan topolojik (sekil bilim) geometri, uzaydaki nesnelerin
birbiriyle nasil bir iliskide oldugunu tarumlar ve uzaysal iliskileri anlamada onemli
bir problem cozme becerisidir (Aktas-Arnas, 2006:104). Uzayda konum ve uzaysal
algi, sekil kavrarmyla yakindan iliskilidir. Sekillerin farkh birlesimleri, uzayda farkh
bicimlerde yer tutmaktadir

(Praire, 2005:aktaran:

kendi vucutlan ile cevrelerindeki
duyarlar.

Cocuklann

Veziroglu, 2010:227). Cocuklar

diger seyler arasmdaki iliskiyi ogrenme ihtiyaci

cevrelerinde

var olan objelerin

pozisyon, yon ve uzakhk kavramlanyla

ozellikleri

aym zamanda

da yakmdan ilgilidir (Praire, 2005:227).

Mekan (uzaysal algi) kavrammm arastirmada yuzdeliginin dusuk cikmasi, sekillerle
ilgili temelin eksik oldugu, ogrenmelerin ezbere oldugunu crkarmaktadir. Olcme ve
grafikler

konularmm

da yuzdeliginin

dusuk

cikmasi

ogretmenlerin

matematik

konulanm programa esit yaymadigmi gostermektedir.

Kucuk yas grubundaki cocuklann formal olcme yontem ve birimlerini kullanmasi
beklenemez

ancak

gelmemelidir.
ayak,

bu

ol9meyi

NCTM cocuklann

ip, kap, _bardak vb.)

kullanamadiklan
degiskenistandart

ile

olcme

anlamadiklan

anlamma

olmayan) olcme araclan

deneyimleri

vurgulamaktadir (NCTM, 2000: aktaran.Yildmm,

Olcme ve grafik cahsmalan

ve

kazanmalan

(el,

gerektigini

2010:145).

ile cocuklar suuflandirma karsilastirma, eslestirme ve

siralama becerilerini kullanmakta, sayi, miktar gibi kavramlara da deginmektedirler.
Olcme ile ilgili olarak tablo 1 'de bazi arac-gerec ve materyallerin kullamlmamasi da
olcme konusuna yeterince onem verilmedigi durumunu, karutlar niteliktedir.

Arastirmacnun

onceki gozlemleri

matematik kavramlanna

ve arastirma

sonuclannm

da gosterdigi

gibi,

programda esit yer verilmedigi, sayi ve sekillere daha 90k

yer verildigi gcrulmektedir.

Ogretmen

matematik

matematik

ile

ilgili

programmm
gercek

yasam

hedeflerini

olustururken

problemlerini

butun

cozebilecekleri

bir

surec

planlamahdir.

Ancak bu sekilde cocuklar kendilerini

hissedebilirler.

Ogretmen yilhk plarnm hazirlarken cocuklara sunacagi matematik
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matematik

cocuklann

dunyasi icinde

konulanm belirlemeli ve bu konulan islerken surecte nelere dikkat etmesi gerektigini
bilmelidir. Bu da ogretmenin iyi bir matematik planlayicisi olmasmi gerektirmektedir
(Erdogan, 2010:174).

Big Math for Little Kids ve Math Their Way programlannda

da matematik

kavramlanna programda esit bir sekilde yer verilmesine vurgu yapilmaktadir, Bunun
icin de planlama yapilmakta ve her gun planlandigi gibi matematik kavramlarma
gilnliik programda yer verilmektedir.

4.3.KKTC'de ana smiflarda matematik ogretiminde kullamlan yontem, teknik
ve etkinlikler nelerdir?

Tablo 6. Ana suuf programtnda matematik ogretiminde farklt yiintem teknik ve

etkinlikler uygulayabilmede okulun f altsma saatleri ve zamantn yeterliligi ile ilgili
ogretmen gorii§lerinin frekans ve yiizdelik dagiltmlari
Cahsma saatleri ve zaman yeterliligi
A)Okul tam zamanhdrr ve yeterli zamam
ayirabiliyorum
B) Okul yan zamanhdrr ve yeterli zamam
ayirarrnyorum
C) Okul tam zamanhdrr fakat brans dersleri
nedeniyle zaman veterli dezildir
D) Okul yan zamanhdrr ve brans dersleri
nedeniyle zaman ayirarrnyorum
E) Ders saatleri esnek olmadigi icin farkh
yontemleri uygulamaya zaman vetmivor
F) Diger

Tablo 6'da goruldugu

ve yeterli zamam ayirabiliyorum"

zamanhdir

ve yeterli

zamam

ayirarmyorum",

%

20

48,8

5

12,2

2

4,9

6

14,6

1

2,4

7

17,1

gibi, ana simf ogretmenlerinin

zamanhdir

F

%48,8'i

(A) "Okul tam

derken, %12,2'si

(B) "Okul yan

%17,1 'i farkh

nedenleri

ortaya

koyduklan gorulmektedir. Tablo 1 'de matematik ders saatleri ozel okullar ve devlet
okullan icin ortalama haftada 5 saat olarak betimlenmistir.

Y ani ozel okullarm tam

zamanh olmasmm, matematik etkinliklerini uygulamada daha 90k zaman aynldignu
gosterir bir durum degildir. %17,1 'lik farkh nedenleri olan ogretmen goruslerinden
131

bazilan ise omegin "okul yan zamanhdir fakat zaman aymnaya cahsiyorum" (devlet
okulu),

"cocuklann

seviyesine gore ayarhyorum,

etkinlik uzun surecek ise brans

derslerinin olmadigi giinlerde uyguluyorum" (devlet okulu), "okul yan zamanhdir ve
farkh yontemler kullanmaya cahsiyorum" (devlet okulu) goruslerini belirtmislerdir,
Devlet okullannda bir kisim ogretmen okulun yan zamanli olmasi nedeniyle farkh
yontem teknik ve etkinlikleri

uygulamaya

yeterli zamaru ayirarmyorum

derken,

devlet okullarmdaki bir k1S1m ogretmen ise zaman ayirmak icin caba harcamaktadir.
Devlet ve ozel okullardaki ogretmenlerin % 20'si de brans derslerinin etkinliklerin
uygulamasmda engel teskil ettigini belirtmislerdir,
saatlere ve brans dersleriyle aynlmasi
engel teskil edebildigini
Montessori

simflannda

genel olarak etkinliklerin uygulanmasmda

gostermektedir.
cocuklann

Okullardaki ders programlanmn

Cagdas

egitim yaklasimlanndan

smif icinde istedikleri gibi dolasmalanna

verildigi gibi, acik alana cikmalanna

da izin verilmektedir.

Hareketlerdeki

olan
izin
bu

ozgurluk nedeniyle Montessori geleneksel okullardaki gibi cahsma, dinlenme ya da
oyun zamanlanna bolunmemistir

( Dere ve Temel, 1999:aktaran: Oguz ve Akyol,

2006). Bu durum cocuklann basladiklan etkinlikleri diledikleri gibi surdurme veya
sonlandirmalan icin onlara ozgurluk tanir. Okul oncesinde rutin etkinliklerin (yemek
saati, uyku saati gibi) disinda programm

zamanlara

bolunmesi

Ozellikle

fazlahhgi

ve bu derslerin

ana suuflann

ogretmenler

tarafmdan

brans derslerinin
verilmesi

programda

gostermektedir.
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esneklik

uygun degildir.
de farkh

yapilamayacagiru

da

Tablo

7. Ogretmenlerin

yontem,

teknik ve etkinlikleri uygulama durumuna gore

frekans ve ytizdelik dagillmlari

Ydntem Teknik ve
Etkinlikler

Herzaman

S1k sik

Bazen

Hi~

F

%

F

%

F

O/o

F

%

29

64,4

13

28,9

3

6,7

0

0

9

20,0

14

31,1

21

46,7

1

2,2

11

24,4

14

31, 1

19

42,2

1

2,2

4.Matematik egitiminde soru
cevap yonternini kullanmm

32

71,1

11

24,4

2

4,4

0

0

5.Matematik egitiminde dil
etkinliklerini kullanmm

19

42,2

14

31,1

12

26,7

0

0

6.Matematik egitiminde
muzikten faydalanmm

8

17,8

9

20,0

22

48,9

6

13,3

7.Matematik egitiminde kavram
kitabim kullanmrn

40

88,9

2

4,4

2

4,4

1

2,2

4

9,1

8

18,2

21

47,7

11

25,0

40

88,9

5

11,1

0

0

0

0

26

57,8

9

20,0

9

20,0

1

2,2

39

86,7

3

6,7

2

4,4

1

2,2

6

13,3

21

46,7

15

33,3

3

6,7

13

28,9

19

42,2

6

13,3

7

15,6

15

33,3

7

15,6

15

33,3

8

17,8

23

51, 1

8

17,8

14

31,1

0

0

27

60,0

13

28,9

5

11,1

0

0

1.Matematik egitiminde oyun
vonteminden faydalamnm
2.Matematik egitiminde drama
vonteminden faydalarunm
3.Matematik egitiminde gezigozlem ve deneylerden
faydalanmm

8.Matematik egitiminde proje
cahsmalan uygulanrn
9.Matematik egitiminde cahsma
sayfalanm kullanmm
10.Matematik egitiminde kavram
ovuncaklanru kullanmm
11.0kul oncesi matematikte yer
alan beceri ve islemleri
ogretirken, once aciklar sonra
kavram kitabmdan yaptinnm
12.Mtizik ile karsilastirma
etkinlikleri yaptmnm
13.Drainatik oyunda kullanilan
mutfak arac gerecleri, kuafor
seti, tamirci setlerinden
yararlanarak cocuklann
simflandirma etkinliklerine
olanak saglanm
l-l.Cocuklarla yiyecek hazirlama
deneyleri yaparak olcme, sayma,
miktar ile ilgili pek cok kavrami
kullaninm
15.Sanat etkinlikleriyle
matematik kavramlanni
desteklerim
16.Domino, hafiza karti gibi kart
oyunlanyla cocuklann
matematik kavram gelisimini
desteklerim
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Tablo 7'nin devann

Yontem Teknik ve
Etkinlikler

Herzaman

S1k srk

Bazen

Hi~

F

O/o

F

%

F

%

F

%

14

31,1

13

28,9

18

40,0

0

0

16

36,4

14

31,8

12

27,3

2

4,5

20

44,4

6

13,3

12

26,7

7

15,6

11

24,4

8

17,8

23

51, 1

3

6,7

2 l.Siralama yaparken, nesnelerin
farkh boyutlarmdan olusan
malzemeler kullanmm

22

48,9

8

17,8

15

33,3

0

0

22.Fen etkinliklerinde, tohumlan
cimlendirerek geometrik sekilleri
ve rakamlan olustururuz

10

23,3

7

16,3

10

23,3

16

37,2

23.<;ocuklara rakam yazmayi ve
sekilleri ogretirken dramadan
faydalanmm

10

22,2

13

28,9

19

42,2

3

6,7

19

44,2

7

16,3

10

23,3

7

16,3

22

51,2

2

4,7

12

27,9

7

16,3

10

22,2

9

20,0

13

28,9

13

28,9

32

71,1

8

17,8

5

11,1

0

0

12

26,7

13

28,9

16

35,6

4

8,9

18

40,0

10

22,2

7

15,6

10

22,2

17.Doga gezisi sonrasmda
cocuklar topladigmuz taslar,
bitkiler ve bir 90k nesne ile
karsrlastirma ve siruflandirma
vaparlar
18.Kavram kitaplarmdaki
nesnelerin olculebilen ozellikleri
(agir-hafif uzun-kisa, buyukkucuk gibijyonundeki
karsilastirmalan yeterlidir
19.<;ocuklararakam yazmayi
ogretirken kum, un, tuz, zimpara
kagidi gibi maddelerden
faydalanmm
20.Matematikte oruntuleri
olusturmak icin muzikten, kendi
bedenimizden, nesnelerden
faydalanmm

'

24.Toplama ve cikarma
islemlerini ahstirrna
kitaplanndan yaparlar
25.Toplama ve cikarma islemi
icin simf tahtasim kullanmm
26.<;ocuklarda korunumun
gelismesi ve olcme kavrarm icin
kum ve su havuzlarmda dokmedoldurma-bosaltma etkinlikleri
vantmnm
27.Bloklar1ve Legolan farkh
sekillerde dizme etkinlikleri
vaptmnm
28.Uzunluk, alan, agirhk, hacim
olculerinin ogretiminde,
karsrlastirma, siralama
etkinlikleri, tahmin oyunlan ve
denemeler yaptinnm
29.<;ocuklarm zaman kavramim
kazanmasi icin rutin yapilan
etkinliklerden, sureli oyunlardan
faydalanmm
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Tablo 7'nin devann

Yontem Teknik ve
Etkinlikler

30.<;:ocuklar grafik yaparken,
sayma, karsilastirma, eslerne ve
smiflandirma gibi temel
becerileri kullanirlar
31. Cocuklara hikaye, mas al
anlatirken ana temasi
matematiksel kavramlan
vurgulayanlan secer veya
uretirim
32.Matematiksel kavramlan
iceren sarki, siir, tekerleme,
bilmece, ninni ve parmak
oyunlanni matematik
ogretiminde kullanmm
33.0yun tekniklerini (simf ici
oyunlar, bahce
oyunlan ... )matematik
ogretiminde kullanmm

Herzaman

S1k srk

Bazen

Hi~

F

%

F

%

F

%

F

%

20

44,4

7

15,6

14

31, 1

4

8,9

14

31,1

6

13,3

19

42,2

6

13,3

23

51,1

14

31,1

8

17,8

0

0

24

53,3

13

28,9

8

17,8

0

0

Tablo 7' de ogretmenlerin yontem, teknik ve etkinlikleri uygulama durumuna gore
"1. Matematik egitiminde oyun yonteminden faydalanmm %64,4", "4. Matematik
egitiminde soru-cevap ydntemini kullanmm %71,1", "5. Matematik egitiminde
dil etkinliklerini kullanmm %42,2", "7. Matematik egitiminde kavram kitabuu
kullanmm %88,9", "9. Matematik egitiminde cahsma sayfalarmi kullanmm
%88,9", "10. Matematik egitiminde kavram oyuncaklanm kullamnm %57,8", "11.
Okul dneesi matematikte yer alan beceri ve islemleri ogretirken, once aciklar
sonra kavram kitabmda yaptmrim %86,7", "14. Cocuklarla yiyecek hazirlama
deneyleri yaparak olcme, sayma, miktar ile ilgili pek cok kavrami kullanmm %33,3",
"15. Sanat etkinlikleriyle matematik kavramlanm (boyut, sekil, renk, duyu, mekanda
konum, miktar gibi) desteklerim %51,1", "16. Domino, hafiza gibi kart oyunlanyla
(parca-butun, eslestirme, siralama vb.) cocuklann matematik kavram gelisimini
destekler %60", "18. Kavram kitaplarmdaki nesnelerin ol~iilebilen dzelliklerl
(agrr-haflf, uzun-kisa, buytlk-kiietlk gibi) yonflndeki karsilasnrmalarr yeterlidir
%36,4", "19. Cocuklara rakam yazmayi ogretirken kum, un, tuz, zimpara kagidi gibi
maddelerden faydalanmm %44,4", 21. Siralama yaparken, nesnelerin (yapraklar,
siseler, dugmeler, kasiklar vs.) farkh boyutlanndan olusan malzemeler kullanmm
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%48,9", "24. Toplama ve cikarma islemlerini ahsnrma kitaplarmdan yaparlar

%44,2", "25. Toplama ve etkarma islemleri icin smif tahtasmi kullamrun
%51,2", "27. Bloklan ve Legolan farkli sekillerde dizme etkinlikleri yaptmnm
%71, 1 ", "29.

Cocuklann

zaman kavrarmm kazanmasi icin rutin yapilan

etkinliklerden (beslenme saati, uyku saati) sureli oyunlardan (Or. Bir dakika boyunca
ziplayacaksm) faydalanmm %40", " 30. Cocuklar grafik yaparken, sayma,
karsilastirma, esleme ve smiflandirma gibi temel becerileri kullamrlar %44,4", "32.
Matematiksel kavramlan iceren sarki, siir, tekerleme, bilmece, ninni ve parmak
oyunlanru matematik ogretirninde kullanmm %51,1", "33. Oyun tekniklerini (simf
ici oyunlar, bahce oyunlan, mi.izikli oyunlar, top oyunlan, egitici dusundurucu
oyunlar vs.) matematik ogretiminde kullanmm %53,3" ile ogretmenlerin bunlan
uygulama durumu "Her zaman uygularnn" olarak en yi.iksek degerde betimlenen
maddelerdir.

Yukandaki kontrol listesinde "4.", "7.", "9.", "11.", "18.", "24." ve "25." maddeler
geleneksel egitimde uygulanan yontem ve etkinlikler olarak kabul edilmistir. Bu
maddeler "Her zaman uygularnn" uygulama durumunda ve yi.izdelikleri de 18.
madde haric, yuksek degerde cikrmstir. Bu bulgu sonucuna gore anasmiflannda
matematik egitiminde, buyuk olcude geleneksel yontemlerle egitim yapildigi
soylenebilir.

Ana simf ogretmenlerinin "Her zaman uygularim" yontem teknik ve etkinlikleri
uygulama durumlanyla ilgili diger maddeler degerlendirildiginde yi.izdelik degerleri
ortalama %51 'dir.

Okul oncesinde matematik ogretiminde ogretmenlerin farkh

yontem ve teknikleri uygulama durumunun yeterli duzeyde olmadigi gorulmektedir.
Bu maddelerin geneline bakildigmda yine masa basi etkinliklerin daha fazla oldugu
gorulmektedir. Bu durum da yine geleneksel egitimi yansitmaktadir,

Yukandaki 12. ve 13. maddeyi uygulama durumu goruldugu gibi yeterli di.izeyde
degildir, 13. maddedeki arac-gerec ve materyaller genellikle okul oncesi egitim
kurumlarmda evcilik kosesinde bulunan oyuncaklardir. Bu kosenin dismda da zaten
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koseler olusturulamamaktadir.

Koseden anlasilan da geleneksel okullarda duvarlara

asilan panolardaki yazili materyallerdir.

"Bazen uygularim" olarak en yiiksek degerde betimlenen maddeler, ogretmenlerin
programda yer alan drama, muzik, fen, gezi-gozlem, dil etkinlikleri, proje calismasi
gibi yontem, teknik ve etkinliklerden yeterince yararlarulmadigi gorulmektedir,
Halbuki bunlar ( drama, muzik, fen, Turkce) okul oncesi egitim programmda yer alan
etkinliklerdir. Bunun sebebi brans derslerini ogretmenin kendisi degil de brans
ogretmenlerinin yaptirmasi olabilir. Proje cahsmalanmn okul oncesi donemdeki
oneminin anlasilmasi ve ozellikle matematik kavram ogretiminde bu yaklasimm
kullarulabileceginin goz ardi edilmemesi gerekmektedir.

Proje yaklasimmda kompleks ama esnek bir ogrenme ortami yaranlmaktadir, Proje
yaklasmu bu nitelikleri ile ogrenciye cok cesitli ogrcnme etkinlikleri sunmaktadir.
Dramatik oyunlar, boyama, cizme, yapim cahsmalan, yazma, alan gezileri vb.
ogrenme etkinlikleri yoluyla ogrenci kendi stiline uyan bir

ogretim ortammdan

yararlanabilmektedir (Hamurcu, 2003 :66-72).

Proje yaklasirm yoluyla cocuklann gelisimleri desteklenebilmekte, cocuklar problem
cozme teknikleri, arastirma yontemleri ve soru sorma stratejileri olusturmaktadrr,
Cocuklar

projelerde

calisirken

matematigi

kullanmak

icin

bircok

firsat

yakalamaktadir (Geist, 2001). Aynca, dogrudan matematiksel bilgi ve becerilerle
ilgili projeler de planlanabilir (Palmer ve Pettitt, 1993). Ornegin, "olcekler" ya da
"olcme araclan" projesi okul oncesi cocuklar icin hem ilginc ve eglenceli, hem de
olcum

kavrammm

gelisimi

icin

ideal

bir

cahsma

olabilir

(Aktaran:

http://www.nuveforum.net/957-anasinifi/54523-okuloncesi-cocugu-matematik- ).

26. ve 27. madde yine korunum ve olcme ile ilgili maddelerdir ve bu maddelerin de
"bazen kullamyorum" olarak yiiksek degerlerde cikmasi, genel olarak da tum
sonuclara baktignmzda olcme ile ilgili olarak matematik egitiminde ciddi anlamda
bir eksiklik olarak ortaya cikmaktadir.
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20. madde "Matematikte oruntuleri olusturmak icin muzikten, kendi bedenimizden,
nesnelerden
Oruntuler,

yararlanmm"
nesnelerin

birlestirebilmedir.

%51, 1 ile "bazen kullamyorum"

tekran

ve sonuca

ulasirken

olarak bulunmustur.

bunlar

arasmdaki

iliskileri

Cocuklar nesnelerin yapismi, ozelliklerini, siralamslanru anlarlar.

Ortmtuler, sayma ve geometrinin bir gorttnumudur ve oruntuler arasmdaki iliskileri,
muzikte,

sanatta ve giysilerimizde

bulmak

mumkundur.

Oruntuler

ve iliskiler

ritimleri, tekrarlan, kisadan uzuna, kucukten buyuge dogru siraya sokmayi, suuflama
ve

gruplamalan

anlamaya

http://www.efdergi.hacettepe.edu.

yardimci

olur

(Aktaran:

tr/200223 BERRiN%20AKMAN .pdf).

Oruntu, Ulusal Matematik Ogretmenleri Konseyi standartlarmda matematigin onemli
bir bolumu olarak yer almaktadir. Aynca Math Their Way programmda da genis bir
yere sahiptir. Oruntti omeklerinin yalmzca yazih olarak verilmesi yeterli degildir.
Ornegin oruntu ornegi verilerek "En son siraya hangisi gelmelidir?" seklinde yapilan
oruntu cahsmalan matematiksel dusunmenin gelismesi icin yeterli degildir.

Math Their Way programmda

oruntulerle

ilgili etkinliklerde

ilk adim olarak

cocuklann, kelimeleri ve vucutlanru kullanarak oruntuler olusturmalan
Ornegin A-B-A-B .... el cirpma (A)-ayak vurma(B)-el

cirpma-ayak

saglamyor.

vurma ... once

model verilip sonra cocuklann vucutlanm kullanarak oruntu olusturuluyor. Or. A-AB-B .... A-A-B ... .Bas-Bas-Omuz-Omuz .... .Bas-Bas-Omuz .... Turn
oruntuleri

olusturabilmeleri

19m

yil

boyunca

oruntuler,

cocuklann

bircok

bu

ortamda

kullarulmahdir, Ornegin bir gozlem gezisi icin otobuste seyahat ederken veya yemek
saatlerinde yemekhaneye giderken vb. durumlarda tekrarlanmahdir. Legolarla,
kuplerle binalar, trenler olusturulabilir, Or a-a-a-b, a-a-a-b ayn ayn dikey olarak
binalar olusturulup, daha sonra bunlar yan yana dizilerek (a-a-a-b-a-a-a-b-a-a-a-b)
tren olusturulabilir, Sonra bunlar el cirpihp ayak vurularak kontrol edilebilir
(Aktaran: www.center.edu/pub/docs/chapter9 .pdf).

Tablo 7' de ogretmenlerin yontem, teknik ve etkinlikleri uygulama durumuna gore
"22. Fen etkinliklerinde, tohumlan cimlendirerek geometrik sekilleri ve rakamlan
olustururuz %37,2", "26. Cocuklarda korunumun gelismesi ve olcme kavrarm icin
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kum ve su havuzlannda dokme-doldurma-bosaltma

etkinlikleri yaptmnm %28,9" ile

ogretmenlerin bunlan uygulama durumu "Hie uygulamam" olarak betimlenmistir.

"Hie uygulamam" olarak betimlenen maddelerden 26. madde olcme ve korunum ile
ilgilidir. Tablo 2 "arac-gerec ve materyaller"
kavramlan"
cikmasi

anket sonuclanna

matematik

almadigmi

kitaplarmdaki

nesnelerin

beceri ve

gore de olcme ile ilgili oldukca dusuk degerler

kavramlarmdan

gcstermektedir.

ve Tablo 5 "Matematik

Bununla

olcmenin
birlikte,

olctllebilen

gerektigi
ogretmenler

ozellikleri

gibi

programda

18. madde

yontindeki

yer

"Kavram

karsilastirmalan

yeterlidir", % 36 olarak secilmistir ve bu deger 90k yuksek olmamakla birlikte,
maalesef "her zaman" olarak secilmistir

ve bu durum yine geleneksel

egitimi

yansrtmaktadir.

4.4. Okul oncestnde matematik egitimi ile ilgili yeni uygulamalar var nndir?
Tablo 8. Matematik Egitiminde Yararlantlan Yeni Programlara Yiinelik Frekans
ve Ytizdelik Dagthmi
Matematik

Egitiminde

F

%

45

100

45

100.0

Y ararlamlan Programlar

Top lam

Tablo

8'de

goruldugu

gibi,

ana smif ogretmenlerinin

egitiminde yeni programlardan yararlanmadiklan

tamarmrun

matematik

ortaya cikrmstir.

Ana smiflarda matematik egitiminde ogrenmenin gerceklesmesinde egitim ortammm
ve egitim materyallerinin( arac-gerec, matematik kosesi ) durumu, matematik egitimi
ile ilgili temel matematik kavramlannm uygulanma sikhgi, ana smiflarda matematik
ogretiminde

kullamlan

yontem,

teknik ve etkinlikler

yararlarulan yeni program uygulamalarmm

egitiminde

olup olmamasi ile ilgili durum tespitine

cahsilrmsnr. Bulgulara bakildigmda, KKTC'de

okul oncesi matematik egitiminde,

buyuk olcude geleneksel egitimin uygulandigi soylenebilir.
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ve matematik

BOLUMV

5. SONU<; VE ONERiLER

Bu bolumde, arastirmamn sonuclanna ve bu sonuclara bagh gelistirilen onerilere yer
verilmistir,

5.1. Sonne

Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhgi'na bagh devlet ve ozel okullann anasimfi
ogrencilerine, matematik ogretiminde uygulanan yontem, teknik ve etkinliklerin
ogretmen goruslerine gore tespit edilebilmesi icin 2010-2011 egitim-ogretim yilmda
45 ana simfi ogretmenine uygulanan anket sonucundan elde edilen verilere gore
asagida belirtilen sonuclar elde edilmistir:

•

Ana siruf ogretmenlerinin kisisel bilgileri ile ilgili bulgulara gore; ana simf
ogretrnenlerinin, yaklasik %82'sinin 20 ile 39, %18'inin 40 ya~ ve ustunde
oldugu gorulmektedir. Ogretmenlerin hizmet oncesi, %46,7'sinin 4 yilhk
Okul Oncesi Ogretmenligi, %42,2'sinin smif ogretrnenligi egitimi, %5,0'inin
ise farkh bir egitim aldigi gorulmektedir. Arastirmaya katilan ana siruf
ogretmenlerinin, yaklasik %49'u devlet, %51 'i ozel anaokulunda gorev
yapmaktadir, Ana simf ogretmenlerinin yaklasik % 70'i siruf mevcudunun 10
ile 20 arasmda oldugunu belirtmislerdir. Ana smiflarda haftada ortalama 5
saat matematik dersi yapilmaktadir,

•

KKTC' de okul oncesi egitiminde matematik egitiminin gerceklesmesinde
egitim ortarm ve egitim materyallerinin yeri oldugu saptanrmstir. Matematik
ogretiminde kullamlan arac-gerec ve materyallerin kullammi ile ilgili olarak
"Cesitli kavramlara yonelik egitici oyuncaklar, yap-bozlar", "matematik
kavram kitabi", "matematik cahsma sayfalan", "smif tahtasi", "cesitli
yogurma maddeleri", "rakamlar" (tahta, plastik, manyetik, yapiskanh),
"eslestirme kartlan", "cesitli boyutlarda kaplar, kutular cantalar", "dugmeler
boncuklar", "ucgen, daire, kup vb. geometrik sekiller", "domino kartlan",
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"cesitli bloklar, Legolar", "posterler, afisler", "oruntu omekleri", "saat,
takvim", "cesitli kagrtlar" "her zaman kullamyorum" secenegi en fazla
isaretlenen arac-gerec ve materyallerdir. "Su masasi", "olcum kaplan",
"abakiis", "mezura", "terazi" , "termometre", "tencereler ve kapaklan",
yumurta

kartonlan"

"hie

kullannnyorum"

olarak

isaretlenmistir,

"Matematik kavram kitabi, matematik cahsma sayfalan, smif tahtasi, poster
ve afisler" maddelerinin yuzde ortalamasi 87'dir.
•

Siruf buyuklugn ve materyallerin yeterliligi ile ilgili olarak ana simf
ogretmenlerinin %51 'i "Materyaller cocugun gozuntin onunde temiz ve
tertiplidir ve ulasmak oldukca kolaydir. Materyaller grup olarak paylasilip
kullamhr, aynca yeterince materyal vardir" seklinde durum belirtmislerdir,

•

Matematik kosesi ile ilgili olarak ana smif ogretmenlerinin yaklasik %87'si
"Matematik kosesi, panoda asih olan sayilar, sekiller ve matematikle ilgili
bircok afis ve posterden olusturulmus bir kosedir ve cocuklara gorsel olarak
katki saglar" derken, % 13 'ii "Matematik egitimi verilirken her ortamda
matematik yapilabilecegi icin ozel bir matematik kosesi olusturulmarmstrr"
ifadesine katildiklan ortaya cikrrustir.

•

Okul oncesi matematik ogretiminde, en 90k kullamlan beceri ve kavramlar
ile ilgili olarak ana smif ogretmenlerinin %22' si "simflandirma-eslestirmekarsilastirma-siralama kavramlanm", %33 'ii "sekiller", %31 'i "sayi ve islem"
kavramlanm en 90k kullandiklanm belirtmislerdir.

•

Ana siruf programmda matematik ogretiminde farkh yontem teknik ve
etkinlikler uygulayabilmede okulun cahsma saatleri ve zamamn yeterliligi ile
ilgili ogretmen goruslerine bakildigmda ana smif ogretmenlerinin yaklasik
%49'u

"Okul tam zamanhdir ve yeterli zamam ayirabiliyorum" derken,

yaklasik %15'i

"Okul yan zamanhdir ve brans dersleri nedeniyle zaman

ayirarmyorum" ve diger seceneklerle ilgili olarak goruslerini belirtmislerdir.
•

Ogretmenlerin yontem, teknik ve etkinlikleri uygulama durumuna gore
"Matematik egitiminde oyun yonteminden faydalamnm",

"Matematik

egitiminde soru-cevap yontemini kullanmm", "Matematik egitiminde dil
etkinliklerini

kullamnm",

"Matematik
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egitiminde

kavram

kitabmi

kullanmm",

"Matematik

egitiminde

cahsma

sayfalanm

kullanmm",

"Matematik egitiminde kavram oyuncaklanm kullamnm", " "Okul oncesi
matematikte yer alan beceri ve islemleri ogretirken, once aciklar sonra
kavram kitabmda yaptmnm", "Cocuklarla yiyecek hazirlama deneyleri
yaparak olcme, sayma, miktar ile ilgili pek 90k kavrami kullamnm", "Sanat
etkinlikleriyle matematik kavramlanm (boyut, sekil, renk, duyu, mekanda
konum, miktar gibi) desteklerim", "Domino, hafiza gibi kart oyunlanyla
(parca-butun, eslestirme, siralama vb.) cocuklann matematik kavram
gelisimini
ozellikleri

destekler",
(agir-hafif,

"Kavram

kitaplanndaki

uzun-kisa,

nesnelerin

buyuk-kucuk

gibi)

olculebilen
yontmdeki

karsilastirmalan yeterlidir", "Cocuklara rakam yazmayi ogretirken kum, un,
tuz, zimpara kagidi gibi maddelerden faydalanmm",

"Siralama yaparken,

nesnelerin (yapraklar, siseler, dugmeler, kasiklar vs.) farkh boyutlarmdan
olusan malzemeler kullamnm", "Toplama ve cikarma islernlerini alistirma
kitaplanndan yaparlar", "Toplama ve cikarma islemleri icin simf tahtasmi
kullanmm", "Bloklan ve Legolan farkh sekillerde dizme etkinlikleri
yaptmnm", "Cocuklann zaman kavrammi kazanmasi icin rutin yapilan
etkinliklerden (beslenme saati, uyku saati) sureli oyunlardan (Or. Bir dakika
boyunca ziplayacaksm) faydalanmm", "Cocuklar grafik yaparken, sayma,
karsilastirma, esleme ve simflandirma gibi temel becerileri kullamrlar",
"Matematiksel kavramlan iceren sarki, siir, tekerleme, bilmece, ninni ve
parmak oyunlanru matematik ogretiminde kullanmm", "Oyun tekniklerini
(smif ici oyunlar, bahce oyunlan, muzikli oyunlar, top oyunlan, egitici
dusundurucu oyunlar vs.)

matematik

ogretiminde kullanmm

"

ile

ogretmenlerin bunlan uygulama durumu "Her zaman uygularnn" olarak en
yuksek degerde betimlenen maddelerdir. "Fen etkinliklerinde, tohumlan
cimlendirerek geometrik sekilleri ve rakamlan olustururuz", "Cocuklarda
korunumun gelismesi ve olcme kavrami icin kum ve su havuzlannda dokmedoldurma-bosaltma

etkinlikleri

yaptmnm"

ile

ogretmenlerin

bunlan

uygulama durumu "Hie uygulamam" olarak betimlenmistir,
•

Arastirmaya katilan ana simf ogretmenlerine Gemms, Math Their Way, Big
Math for Little Kids omekleri verilerek matematik egitiminde yararlandigmiz
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yeni programlar var midir sorusu sorulmus, ana siruf ogretmenlerinin tamarm,
matematik egitiminde yeni programlardan yararlanmadiklanm

belirtmislerdir,

5.2. ONERiLER

Bu bolumde

arastirma

sonuclanndan

yola cikarak

asagida

belirtilen

oneriler

gelistirilmistir:

•

Okul oncesi matematik ogretiminde ozel olarak hazirlanmis arac-gerec ve
materyal

kullammi

faydalamlabilecegi

dismda

cevremizde

goz onunde

bulunan

bulundurularak

bircok

bunlar

materyalden

egitim ortammda

kullamlmahdir, Matematik egitiminde Montessori egitim materyalleri,

su ve

kum kosesi, "olcme" arac-gerecleri kullamlabilir.
•

Simf buyuklugt; ve materyallerin

yeterliligi ile ilgili olarak ogretmenlerin

yansi memnun iken digerlerinin sikintilan bulunmaktadir.
giderilmesi

icin o kurumdan

sorumlular,

ogretmenler

Bu sikmtilann

ve aileler isbirligi

yaparak siruf ortammm kalitesini artirabilirler.
•

Matematik kosesi ile ilgili olarak ogretmenlerin yaklasik % 87'si "Matematik
kosesi, panoda asih olan sayilar, sekiller ve matematik ile ilgili bircok afis ve
posterden olusturulmus bir kosedir ve cocuklara gorsel olarak katki saglar"
secenegini

secmistir.

Matematik

kosesinin

yalmzca

bundan

ibaret

olmadigmm anlasilmasi ve matematik kosesinin olusturulmasi ile ilgili gerek
ogretmen adaylarmm egitiminde gerekse ogretmenlere hizmet ici egitimlerle
gosterilmesi,

bilgilendirilmeleri

ozetle

matematik

kosesinin

oneminin

anlasilmasi ve olusturulmasi saglanabilir.
•

Okul oncesi matematik ogretiminde, en eek kullamlan beceri ve kavramlar ile
ilgili olarak; okul oncesi matematik programmdaki
matematik

beceri ve kavramlan)

matematik konulanna

esit sekilde yer verilmeli,

aynca

(

tum

konulara ay icerisinde deginilmelidir. Matematik konularma bir butun olarak
bakilmali

ve

bu

konuda

okul

yararlamlmahdir.
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oncesi

matematik

programlarmdan

•

Ana smif programmda matematik ogretiminde farkh yontem, teknik ve
etkinlikleri uygulayabilmede okulun cahsma saatleri ve zaman yeterliligi ile
ilgili kisimda da brans derslerinin olmasi ve ders saatlerinin esnek olmamasi
da

ogretmenlerin

etkinliklerin

uygulanmasmda

sikmti

cektigini

gostermektedir ve bununla ilgili daha esnek programlar olusturulmahdir.
•

Ogretmenlerin yontem, teknik ve etkinlikleri uygulama durumuna gore de;
geleneksel egitimde kullamlan yontemlerin dismda icerisinde oyun, hareket
ve duyulann da yer aldigi etkinlikler okul oncesi matematik egitiminde daha
fazla yer almahdir. Ozellikle proje yaklasimmdan matematik egitiminde
yararlamlmahdir.

Drama, gezi-gozlem, rnuzik, dil etkinlikleri, sanat

cahsmalan, grafikler ve oruntuler olusturulmah,

olcme ile ilgili cesitli

etkinlikler uygulanmahdir. Cocuklarda matematiksel dusunmenin olusmasi
ve gelismesi icin simflandirma, karsilastirma, eslestirme, siralama ve
oruntulere yeterince yer verilmelidir.
•

Matematik egitiminde yararlamlan yeni programlara yonelik cikan sonuca
gore de; okul oncesi egitim programmda matematik egitimi icin ozel bir
program hazirlanmali ve dunyada kullarulan okul oncesi matematik
programlarmdan faydalamlmahdir, Gems, ozellikle Math Their Way ve Big
Math for Little Kids programlan, okul oncesi matematik egitimi icin
gelistirilmis programlardir. KKTC'de de okul oncesi egitim programmda bu
tur programlardan yararlamlarak matematik egitiminde uygulanabilecek bir
matematik programi hazirlanabilir ve matematik ogretim yontemleri
konusunda bilgi verilebilir.
Aynca okul oncesi matematik egitiminde arastirma yapacaklar, degiskenler
arasmda analiz yapilarak anlamhhk duzeylerini arastmlabilir. Hizmet oncesi
alman egitimin, ana smif ogretmenligindeki hizmet yihrun, gorev yapilan
okul turunun etkilerinin matematik yontem, teknik ve etkinliklerini uygulama
uzerine etkisi arastmlabilir.

•

Ogretmcnlcrin matematik ogretimiyle ilgili; egitim ortarm, materyal
kullamrrn, matematik

ogretiminde
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uyguladiklan

yontem,

teknik

ve

etkinlikleri daha somut bir sekilde gorebilmek icin, daha aynntih cahsmalar
(sirufta gozlemlemek gibi) yapilabilir.
•

KKTC'de geleneksel egitimin ogrenmeyi ve matematik egitimini

ne sekilde

etkileyecegi arastmlabilir.
•

llkokul

matematik

programi

da

incelenerek,

okul

oncesi

matematik

programlan olusturulurken bunu destekleyecek bir program olusturulabilir,
•

Milli Egitim Bakanhgi,
paralel; ogretmenlerin,

okul oncesi matematik

programmm

ogrencilerin ve ailelerin yararlanabilecegi

konulanyla
kaynak ve

bilgi hazirlayabilir,
•

Milli Egitim Bakanhgi tarafmdan okul oncesi matematik ogretimiyle ilgili
hizmet ici egitim programlan hazirlanabilir,
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Okul Oncesi Matematik
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Oncesi Matematik Egitimi. Ankara. Pegem Akademi.
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EK:2
ANKETFORMU
Degerli ogretmen,
Bu anket, "Ana smiflannda Matematik Ogretiminde Ogrencilere Uygulanan Yontem ve
Tekniklerinin Ogretmen Goruslerine Gore Degerlendirilmesi"
bashkli tez cahsmasnun verilerini
toplamak amaciyla hazirlannusnr.
Ankette kisisel bilgiler, coktan secmeli sorular, derecelendirme sorulan, siralama ve acik uclu
soru bulunmaktadir. Anketin icerigi, egitim ortami ve donamm, ana simf programmda matematik
egitiminin yeri, matematik kavramlan, matematik egitimindeki yontem ve tekniklerdir.
Elde edilen veriler yalmzca bilimsel arastirmalar icin kullamlacaktir. Katkilannizdan
dolayi tesekkur ederim.
Emine Iyikalp
Y akin Dogu -Oniversitesi
Okul Oncesi Ogretmenligi Anabilim Dab Yuksek Lisans Ogrencisi
Ki~isel Bilgiler
Kac yildir ana suuf ogretmenligi yapiyorsunuz (

yil)

Okul Oncesi Ogretmenligi 4 yilhk
Okul Oncesi Ogretmenligi 2 yillik
Smif ogretmenligi
Ya~:
Meslek Lisesi Cocuk Gelisimi
Cocuk Gelisimi Bolumu 4 yilhk
Cocuk Gelisimi Bolumu 2 yilhk
20 yas ve oncesi
20-24
25 - 29
30 - 34
35-39
40 ya~ ve iizeri

t
Diger (Lutfen belirtiniz) :

.

Gorev yapngmiz okul tiirii:
Devlet ilkokuluna Bagh Anaokulu (
Ozel Anaokulu(
)

)
Devlete Bagh Bagimsiz Anaokulu (
Diger (Lutfen belirtiniz) :

Cahsma Saatleri:

Y anm gun (

Tam gun(

)

)

Haftada yaklasik kae saat matematik dersi yapiyorsunuz? Lutfen yazimz
Sunf mevcudu: Lutfen yaziniz

)
.

.

.

1. Matematik egitiminde hangi arae-geree ve materyalleri kullamyorsunuz?
Yonerge: Cocuklarla matematik cahsirken tabloda gordugunuz arac-gerec ve materyalleri kullarup
kullanmama durumunuza gore (x) isareti ile beli
Her zaman
Bazen
Hi~
Arae-Gerec ve Matervaller
Kullamvorum
Kullamvorum
Kullanmivorum
l .Cesitli kavramlara yonelik egitici
oyuncaklar,
Yap-bozlar
2.Montessori egitim araclan
3 .Matematik kavram kitabi
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4.Matematik cahsma sayfalan
5. Smif tahtasi
6.Ce~itli yogurma maddeleri (plastisin, kil, tuz
seramigi gibi)
7.Rakamlar (tahta, plastik, manyetik,
yapiskanh)
8.E~le~tirme kartlan,
9.Ce~itli boyutlarda kaplar, kutular, cantalar
l O.Cubuk ve halkalar
11.Baklagiller
12.Deniz kabuklan,
Taslar
13.Dilgmeler,
Boncuklar
14.Bitkiler, Yapraklar
15.Kabuklu yemisler
16. Su masasi
17 .Kum masasi
l 8.0l9ilm kaplan
19.~i~eler, kavanozlar, kepceler, kasiklar
20.0ygen, daire, kup vb.geometrik sekiller
21.Domino kartlan
22.Ce~itli bloklar, Legolar
23.Abakils
24.Posterler, Afisler
25.Graflkler
26.0rilntil omekleri
27.Mezura
28.Aynalar
29.Tahta ve plastik civiler
30.Delikli levhalar
31.Terazi
32.Saat, Takvirn
33.Termometre
34.Agrrllk ve uzunluk birirnleri
35.ip, sicirn, halat, kurdele, fermuar
36.Ce~itli kumaslar, cesitli giysiler
37.Ce~itli kagitlar
38.Paralar
39.Tencereler ve kapaklan
40.Yumurta kartonlan (kilmeler icin)

Yonerge: 2. ve 3. sorulan yalmzca tek secenege (x) isareti koyarak
2. Sunfrmzm biiyiikliigii ve materyalleriniz

belirtiniz.

yeterli mi?

( ) A- Smif icinde rahat hareket edecek alamm yoktur ve materyaller kutulann icinde muhafaza
edilir.
( )B- Simf cocuklann kucuk ve buyuk gruplarla birlikte cahsabilecegi sekilde tasarlanabilir.
( )C- Yetersiz arac gerec, cocuklar arasmda anlasmazhklara neden olmaktadrr.
( )D- Smifta ilgi koselerini olusturabilecek yeterli alan yoktur.
( )E- Materyaller cocugun goznnun onunde temiz ve tertiplidir ve ulasmak oldukca kolaydir.
Materyaller grup olarak paylasihr ve kullamhr, aynca yeterince materyal vardrr.
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3. Asagrdaldlerden

hangisi matematik kosesi ile ilgili, snnfunzdaki durumunu yansrtmaktadrr?

( )A- Matematik kosesi, panoda asih olan sayilar, sekiller ve matematikle ilgili bir cok afis ve
posterlerden olusturulmus bir kosedir ve cocuklara gorsel olarak katki saglar,
( )B- Matematik egitimi verilirken her ortamda matematik yapilabilecegi icin ozel bir matematik
kosesi olusturulmamtsnr.
( )C- Matematik kosesinde cocuklan arastirma ve kesfetmeye yonlendirecek malzemeler
bulunmaktadir ve bir dUzen icinde yerlestirilmistir,
( )D- Sunfta ozel olarak hazirlanmis olan matematik kosesinde cocuklar kucuk ve buynk gruplar
halinde cahsabilmektedir.
( )E- Matematik kosesindeki arac- gerec ve materyaller zaman zaman yenilenmekte ve
iyilestirilmektedir.
4. Matematik beceri ve kavramlarim

en eok ,;ah~tigmIZdan en aza dogru siralaynnz, ( 1 = en

cok , 9=en az)
a. Srmflandirma, Eslestirme, karsrlasnrma, siralama (
b. ~ekiller ( )
c. Sayi ve islem ( )
d. Miktar ( )
e. Mekan ( )
f. Boyut ( )
g. Zit kavramlar ( )
h. 01,;me ( agirhk, uzunluk, hacirn, alan, zaman) ( )
i. Grafikler ( )

)

Yontem, teknik ve etkinlikler
Yonerge: 5. soruyu yalmzca tek secenege (x) isareti koyarak belirtiniz.
5. Ana smif ders programmda matematik egitiminde farkh yontemterl uygulayabilecek
zamammz var mi?
( )A-Okul tam zamanhdir ve yeterli zamam ayirabiliyorum
( )B-Okul yan zamanhdir ve yeterli zamam ayiramiyorum
( )C-Okul tam zamanhdir fakat brans dersleri nedeniyle zaman yeterli degildir
( )D-Okul yan zamanhdir ve brans dersleri nedeniyle zaman ayirarmyorum
( )E-Ders saatleri esnek olmadigi icin farkh yontemleri uygulamaya zaman yetmiyor
( )F-Ba~ka(Liitfenyazmiz)

.

6. Ogretmenin yontem, teknik ve etkinlikleri uygulama durumu
Yonerge: Her maddenin dort altematifi vardir, Maddeleri dikkatlice okuduktan soma uygulama
Ii ...
'
,
.
"
Yontem, teknik ve etkinlikler
Her
S1k Bazen
zaman
sik
1. Matematik egitiminde oyun yonteminden faydalanmm
2. Matematik egitiminde drama yonteminden faydalamnm
3.Matematik egitiminde gezi gozlem ve deneylerden faydalanmm
4. Matematik egitiminde soru-cevap yontemini kullanmm
5. Matematik egitiminde dil etkinliklerini kullanmm

I
6. Matematik egitiminde muzikten faydalanmm.
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Hi,;

7. Matematik egitiminde kavram kitabim kullamnm
8. Matematik egitiminde proje cahsmalan uygulanm
9.Matematik egitiminde cahsma savfalanm kullamnm
10. Matematik egitiminde kavram oyuncaklanm kullamnm.

11. Okul oncesi matematikte yer alan beceri ve islemleri ogretirken,
once aciklar sonra kavram kitabmda yaptmnm.
12. Muzik (hizli-yavas vuruslar, uzun kisa melodiler) ile
karsilastmna etkinlikleri yaptmnm.
13. Dramatik oyunda kullamlan mutfak arac gerecleri, kuafor seti,
tamirci setlerinden yararlanarak cocuklann suuflandirma
etkinliklerine olanak saglanm,
14. Cocuklarla yiyecek hazirlama deneyleri yaparak olcme, sayma,
miktar ile ilgili pek 90k kavrami kullanmm,
15. Sanat etkinlikleriyle matematik kavramlanm (boyut, sekil,
renk,duyu, mekanda konum, miktar gibi). desteklerim.
16. Domino, hafiza gibi kart oyunlanyla (parca-butun, eslestirme,
siralama vb.) cocuklann matematik kavram gelisimini desteklerim.
17. Doga gezisi sonrasmda cocuklar, topladigumz taslar, bitkiler ve
bircok nesne ile karsilasnrma ve simflandirma yaparlar.
18. Kavram kitaplanndaki nesnelerin olculebilen ozellikleri (agirhafif, uzun-kisa, buyuk-kucuk gibi) yonundeki karsilasnrmalan
yeterlidir.
19. Cocuklara rakam yazmayi ogretirken kum, un, tuz, zimpara
kag1d1 gibi maddelerden faydalaninm,
20. Matematikte oruntuleri olusturmak icin muzikten, kendi
bedenimizden, nesnelerden yararlanmm,
21. Siralama yaparken, nesnelerin (yapraklar, siseler, dugmeler,
kasiklar vs.) farkh boyutlanndan olusan malzemeler kullamnm.
22. Fen etkinliklerinde, tohumlan cirnlendirerek geometrik sekilleri
ve rakamlan olustururuz.
23. Cocuklara rakam yazmayi ve sekilleri ogretirken dramadan
favdalanmm.
24. Toplama ve cikarma islemlerini ahstirma kitaplanndan vanarlar.
25. Toplama ve cikarma islemleri icin simf tahtasmi kullamnm,
26. Cocuklarda korunumun gelismesi ve olcme kavrarm icin kum ve
su havuzlannda dokme-doldurma-bo~altma etkinlikleri yaptinnm
27. Bloklan ve Legolan farkh sekillerde dizme etkinlikleri
vantmnm.
28. Uzunluk, alan, agirhk, hacim olculerinin ogretiminde,
karsilastirma, siralama etkinlikleri, tahmin oyunlan ve denemeler
vantmnm.
29. Cocuklann zaman kavrarniru kazanmasi icin rutin yapilan
etkinliklerden (beslenme saati, uyku saati) sureli oyunlardan (Or.
Bir dakika boyunca ziplayacaksm) faydalanmm.
30. Cocuklar grafik yaparken, sayma, karsilastirma, esleme ve
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suuflandirma gibi temel becerileri kullamrlar.
31. Cocuklara hikaye, masal anlatrrken ana temasi matematiksel
kavramlan vurgulayanlan secer veya uretirim,
32. Matematiksel kavramlan iceren sarki, siir, tekerleme, bilmece,
ninni ve parmak oyunlanm matematik ogretiminde kullanmm.
33. Oyun tekniklerini (simf ici oyunlar, bahce oyunlan, muzikli
oyunlar, top oyunlan, egitici dusundurucu oyunlar vs.) matematik
ogretiminde kullanmm.

8. Matematik egitiminde yararlandignnz yeni programlar var m1dir?(Ornegin;
Their Way, Big Math for Little Kids gibi) Lutfen yazmiz.
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EK: 3
2010-2011 Ogretim Y1h Haftahk Ders Programs ornegi ( Devlet anaokulu)
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EK:4
MATEMATiK iLE

n.cn.t DiL VE DRAMA ETKiNLiK

ORNEKLERi

MiNiK KEDiM (siir)
Minik kedim 90k yaramaz

KARE (siir)

Hi9 yerinde duramaz

Ben kareyim kareyim

Bir sagimda, bir solumda

Dort koseye sahibim

Bir onumde, bir arkamda

Aymdir her bir kenanm

Ziplar durur hep yammda

Y emek masasmm ustune 90k benzerim

Minik kedim oyun sever

GUNLER (tekerleme)

Y atagimm ustunde gezer

Pazar Pazar Paz gelir

Kizdigim zaman ona

Pazartesi tez gelir

Girer yatagimm altma

Sall sallamr gelir

Saklamr birkac zaman

Carsamba cullamr gelir

Sonra cikar ortaya

Persembe halim
Cuma camm
Cumartesi halim

BEN BiR GRAFiGiM (siir)
Ben bir grafigim
Sana 90k sey ogretirim

Bilmece:

Ka9 kisi suufiruz

Ne elma, ne visne

Ka91 erkek, kaci kiz.

Hani ortada nesne

Kim elmayi seviyor

Simdi herkes bu sayiyi bilse (sifir)

Kim cilegi yemiyor
Hepsini sana soylerim
Ben bir grafigim.
162

iNSANLAR (parmak oyunu)
Uzun insanlar, kisa insanlar ( ell er asagi, yukan yonde hareket ettirilir)
Sisman insanlar, zayif insanlar (eller yanlara acihr, kapatihr)
Mutsuz insanlar, mutlu insanlar (yuz mimikleriyle ifade edilir)
Hizh gidenler, yavas gidenler (parmaklar yurutulur) (Aktas-Arnas, 2006).

Drama Ornekleri:

Market Oyunu: Cocuklar ve ogretmen

evlerinden,

cevreden topladiklan bos

kutulan, boncuk, marka, ktirdan gibi cesitli materyalleri simfa getirirler. Markette
gorev alan kisiler (kasiyer, temizlikci gibi ) ve musterilerle ilgili rol dagihrm yapihr,
Cocuklar istedikleri gibi marketten ahsveris yaparlar.(Gtiven, 2000:91).
Ahsveris
kavrarnlan

sirasmda

sayma

(buyuk-kucttk,

ve sayilarla
uzun-kisa,

ilgili kavramlan

ve diger

az-cok gibi), olcme birimlerini

matematik
(kilo gibi),

matematiksel islemleri (toplarna-cikarma gibi) kullanma ve ogrenme sansi yakalarlar
(Guven, 2000:91).
60- 72 ayhk cocuklar icin uygulanan bir etkinlik:
Ismma
Lider cocuklara "cocuklar simdi el ele tutusup kocaman bir halka olahm" der. Halka
olunduktan sonra yere oturulur. Lider "cocuklar ben sizlerin adiru bilmiyorum, siz de
benim adirm bilmiyorsunuz.
ogrcnclim.

Simdi sizlerle hem oyun oynayahm hem de adlanrmzi

Ad1m1z1, kac defada soyluyorsak

elimizi birbirine

o kadar vurarak

soyleyecegiz. Ornegin, benim adim Ay-sel, kac defada soyluyorum, iki defada, o
zaman admu soylerken iki defa elimi cirpacagrm. Once ben yapayim, sonra hep
birlikte yapahm" yonergesini verir. Butun cocuklar icin tekrarlarur. Ortaya degisik
renklerde kurdeleler konur (az sayiyla baslamr, sayi artmhr). Lider cocuklara "simdi
biri disan cikacak biz de bu kurdelelerden birini alacagiz, arkadasimiz geldiginde
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eksik olan renkteki kurdelenin hangisi oldugunu soyleyecek" der, ilgiye gore oyun
devam ettirilir.
Oyun/Dogaclama
"Kuslar nasil hareket eder, nasil ses cikanr, Simdi hep beraber ayaga kalkiyoruz,
herkes kus oluyor, evet cok guzel kuslar oldunuz. Simdi de herkes kedi olsun ... , bahk
olsun ... , fil olsun ... , tekrar kus olahm ... " denir ve cocuklann hayvan oyktlnmeleri
yapmasi saglamr. Lider Ferit Avci'nm "K1rm1z1 Fili Gordunuz mil?" adli hikayesini
(T.C. Kultur Bakanligi Yaymlan: 1829, Cocuk Kitaplan Dizisi: 167, Ankara, 1996)
kitaptan cocuklara

okur. Lider cocuklara

"fil disan

ciktigmda

nerelere

gitmis

olabilir? Acaba kimlerle karsilasrms? Disanda da yagmur yagiyormus, acaba disanda
neler yasarms? Eve dondugunde uzgundu ve yorgundu, neden uzulmus olabilir?
Uzulmemesi

icin file neler soyleyebiliriz?"

gibi sorular yoneltir. Alman yarutlar

dogrultusunda oykunun devami olusturulur. Lider "cocuklar simdi biz bu filin basina
gelenleri oynayahm, verdigim kurdeleye gore de hangi hayvan olacagirmza karar
verelim. Filin rengi, kusun rengi, farenin rengi, kedinin rengi, zilrafanm rengi,
balinanm rengi ne olsun (cocuklardan yeni kahramanlar da gelebilir, onlar da oyuna
dahil edilir)" der. Renkler belirlendikten soma degisik renklerde kurdeleler cocuklara
verilir, bileklerine baglarur, "Simdi omzuna dokundugum kendisinde hangi rengin
oldugunu ve hangi hayvan oldugunu soyleyecek. Evet simdi filin basmdan gecenleri
oynayabiliriz".

Bu sirada, minder, sandalye ve benzerlerinden

yasadigi ev, odadaki hayvanlarm
Cocuklann

hikayeyi

yararlamlarak

filin

oldugu cerceve cocuklarla birlikte duzenlenir.

tamamlamalarma

gore

ortamda

baska

duzenlerneler

de

yapilabilir. Cocuklann hepsi (yani her bir hayvan) cerceve icindeki yerlerini ahrlar
ve dogaclamaya gecilir.
Degerlendirme
Dogaclamalar
"neleri

bittikten soma cocuklarla halka seklinde oturulur. Lider cocuklara

begendiniz,

Dogaclamada

begenmediginiz

sirasmda

ortaya

seyler
cikanlara
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----

oldu
gore

mu?"

gibi

sorular

sorular

yoneltir,

cesitlendirilebilir.

*Bu etkinlik Olusum Tiyatrosu ve Drama Atolyesi'nde
http ://www.onceokuloncesi.com/

uygulanmistir

(Aktaran:

okul-oencesi-e-itimde-drama-ve-drama-etkinlikleri-

tl 2101.html ).
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