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ONSOZ

Okullarrrruzda
yontemlerlnln,
ald191

sikca

ve

bir

anlamda

klasiklesmis

ogrenciler arasindaki ilgi ve yetenek farkhtrklanru

soylenernez.

ogrencilerden

basvurulan

Bu

yontemlerle

ayrn derecede

ogrenme

sOrdOrOlen
beklenir.

egitim

ogretme

yeterince dikkate
sonucunda,

Bircok ogrenci

bOton

icin yasantrsiyla

kaynasrk olmayan soz konusu yontemter, kimi zaman derse kars: ilgiyi azaltmakta ve
ba~ans1zl1k nedeni olrnaktadrr.
Oysa, son yrllarda bu konularda onernf qelisrnelsr olrnustur. Bunlardan biri, H.
Gardner tarafindan
ogrencinin
belirterek

sistemlestlrilen

"Coklu Zeka Kuramr'drr.

ayrn ilgi ve yeteneklere
herkesin

sahip olmadiqrru,

her seyi farkh yollarla

Gardner

ayn, yolla ogrenmedigini

ogrenebilecegini

bireysel yeteneklerin dikkatli bir ~ekilde degerlendirildigi,

(1985), her

vursularnaktadrr.

O,

ogrenci ile ogretim program,

alanlarirun e$1e$tigi, birey merkezli okul konusunda oneriler sunmaktadrr. Gardner,
ogretmenlere,
onerilerde

ogrencilerin

bulunmaktadrr.

bireysel farkl1l1klanni dikkate almalan
Ancak,

bu ve benzeri geli~melerin

konusunda

ciddi

Olkemiz okullanna

zarnarunda ve yeterince yans1t1ld1g1 soylenemez.
Bu cahsmada modOler egitim sistemi ve coklu zeka konulannda bir okuloncesi
egitimi Ozeride 9al1$1lm1$tir.
KKTC'de bu alanda yapilrms olan calrsrnalarm azl1g1 calismanm ne kadar zor
olduqunun karutrdrr. Verilerin elde edilmesi, bunlann tablolastmlarak
ger9ekten olaqanustu zaman ve emek gerektiren;

kareuastmlmasi

fakat karsrlastmlan

konunun,

oneminl gormek acismdan olaqanustu onemf bir cahsrna oldugu d0$0nOlmektedir.
GOnOmOzde zeka anlayrs: yOzy,I oncesine gore onemli geli$meler kaydetmis,
qercekten zeki olrnanrn ne anlama geldigi Ozerinde pek 90k bilimsel arastrrrnalar
yap1lmaktad1r. S0nu9 olarak

IQ testlerinin

zeka olcumunde

yetersiz

kald191, bu

estlerin ol9emedigi fakat ger9ekte pek 90k zeka alarurun potansiyel olarak var olduqu
orOlmektedir.
1983-90 yrllarinda

Psikolog Dr. Howard Gardner zeka kavrarnrna farkn bir

rum getiren "Coklu Zeka" teorisiyle zeka antavrsmda onemti bir 9191r acmaktadrr. IQ
tlerinin 6l9emedigi zeka alanlanyla, pek 90k basariya imza atrrus kisilerin de varl191
-z ardi edilmeksizin

bu dar zeka tarurm geride

nisletirilerek, geli$tirilmektedir.
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brrakilrnakta

veya bu tarum

_

Artrk
uygulamaya

pek

90k

ulke

"Coklu

Zeka"

teorisini

egitim

sistemi

icine

alarak

baslarrus ve egitime yeni acrhrnlar, yeni bakis acrlan getirmekte gee;

kalmamaya ozen qosterrnektedir. Okul oncesi egitim kurumlan da bu bilinc icerisinde
cahsmalanru surdurmektedir.
lcerisinde
egitimine

yasadrqrrruz

hizmet

veren

zeka

her bireyin

9agmda

okul

oncesi

9agm getirdigi

donemi

gereklilikleri

cocuklanmn

yakalayarak

alandaki qelisirnterl izlemesi ve cocuqun qelisimine yenilikci bir yaklasimla

bu

destek

vermesi neredeyse zorunlu bir hal almaktadir. Cunku zeka qelisirninin temelleri bu
donemde atilarak cocuk yetiskintikteki yasarn karmasasrna

hazrrlanmakta,

bilgi ve

beceri kazanrnarun tadma varmakta, yasarna uyabilme qucunu kazamakta olduqu
qorulrnektedir.
Turkiye'de
programlanyla

Milli Egitim Bakanl191 tarafrndan

cesitli

zeka

davraruslar belirlenmektedir.

alanlarrrun

qelisirnin'

Bu doqrultuda

hazirlanan

okul oncesi egitim

destekleyecek

hazirlanan

hedef ve hedef

bu cahsrnarun arnaci okul

oncesi egitim kurumlannda qorev yapan ogretmenlerin;
"Coklu zeka kuramiyla ilgili arayrslarina katkida bulunmak,
*Uygulad1klan

gunluk,

ayllk, yrlhk planlanrun

coklu zeka alanlan

qoz onunde

bulundurularak hazrrlanrnast gerekliligini hatrrtatrlrnasma yardrrnci olmak,
*c;e$itli etkinliklerle coklu zeka alanlanrun nasil destekteneceqine

dair ornek formatlar

sunmak,
"Coklu zeka kurarm uygulamalarmda

c;e$itli kaynaklardan

yarulqilan onlernek ve bu konuda ogretmenlerin

etkilenerek yapilabilecek

endiselerini

gidermekte

yardtrnci

zeka qelisirnlerine

yardimci

olmak,
*Aynca anne-babalan

da bilgilendirerek

cocuklanrun

olabileceklerini vurqularnaktrr.
Tezi tom detaylanna kadar dikkatle okuyan ve duzeltrneler konusunda detayll
aciklarnalar yapan, degerli darusmarurn, Yrd. Dog. Dr. Terin Adah'ya ve deqerf Prof.
Dr. Cem Birol'a sonsuz tesekkur ederim.
Calrsrnalanm

suresince

srk gor0$emedigim

ama hep yarurnda olduklanru

bildigim, ihtiyac duyduqum anda bana moral ve destek veren sevgili akrabalanma ve
utun dostlanma 90k tesekkur ederim.
Son olarak, desteklerinden dolayt esim, Huseyin Aktunc'a tesekkur ederim.
Buket Aktunc

iv

OZET
MOD0LER EGiTiM SiSTEMi'NiN <;OKLU ZEKA KAVRAMI iLE UYGULANMASI:
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Yazar
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Tezin Niteligi

: Yuksek Lisans

Anabilim Dall

: Egitim Yonetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlamasi

Darusman

: Yrd. Dog. Dr. Terin Adall

Geli~mi~lik duzeyinin kaliteli uzun bir egitim surecine bagll olduqunu dustmen
toplumlar egitime

erken yaslarda

kurumlanru

yayg1nla~tirma

gosterecegi

davraruslann

kazarulmasmda;

baslarna ve bu egitimi saqtayacak

politikalan

uygulamaktadir.Bireyin

seklllendirilrnesinde:

temel

okuloncesi

sonraki
ki~ilik

yasarrunda
ozelliklerinin

zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel qelisirnin sagl1kl1 bir sekilde

gergekle~mesinde 0-6 yas: iceren okul oncesi oldukca onernli ve kritik bir donemdir.
Bu denenle, zorunlu ogretim 9ag1na gelmemi~ bireylerin planlanrrus bir ortamda cok
iyi tasarlanrrus

programlar

cercevesinde

ve ozel olarak yetistirilmis

ogretmenler

aracrhqiyla egitilmeleri gerekir.
Olkemizde, zorunlu egitim kapsarru drsmda, okul oncesi cocuklar lcin degi~ik
kurumlar bulunmaktadrr.

Bunlardan biri de 60-72 ay cocuklanrun

acrlan ilkogretim

kurumlanna

bireyleri zorunlu

egitime

bagl1 anastruflandtr.

hazirtamak

da bulunan

egitimi amaciyla

Arnao ve qorevleri
anasimflartnda

arasmda

qerceklestirilen

egitimin kalitesi oldukca onernlidir.
Bu tez uygulamada lse kosulrnak uzere haztrlarup, duzenlenmis olan "Modular
Egitim Sistemi'nin

Coklu

Zeka

Kavrarru ile Uygulanmas1:

Okuloncesi

Egitim"de

anasiruf ogretmenlerinin qoruslerine gore degerlendirilmesi arnaclanrrustrr.
Biz egitimcilerin

-

oncelikle ogrencilerimizin

yeteneklerinin

farkmda olrnarruz,

bireysel tarkhlrklanru ve farkh ogrenme sekilleri oldujiunu kabul etmemiz gerekir. Bu
tez cahsmasi "Coklu Zeka Kurarru'run okuloncesi egitimde uyqulanablteceqine.ilisktn
somut etkinlikler icerir.
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ABSTRACT

MODULAR TRAINING SYSTEM WITH MUL Tl-APPLICATION
OF INTELLIGENCE:

OF THE CONCEPT

PRESCHOOL EDUCATION

Author

: Buket Aktunc

Quality of Thesis

: Master

Department

: Education Management, Audit, Economics and Planning
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: Yrd. Dog. Dr. Terin Adah

Development level of quality for a long educational process is bound to think
of community education, early onset, and this training will provide the preschool
institutions for dissemination policies applied. Individual's later life to show the
behavior shaping basic personality traits acquiring the cognitive, social, emotional
and physical development in a healthy way to realizing with 0-6 years of pre-school is
very important and critical time. This also compulsory school age have not reached
the individuals scheduled in an environment very well designed program within the
framework of a specially trained teachers through the training must be. In our
country, compulsory education outside the scope of preschool children of different
institutions exist.
In our country, outside the scope of compulsory education, pre-school
institutions for children are different. One of those 60-72 months their children's
education to the drop-down primary schools based nursery classes.
Objectives and tasks between the members of compulsory education to
prepare also the nursery classes realized the quality of education is very important.
This thesis, in practice, and retention to be prepared and edited the "Modular
Training System Multiple Implementation of intelligence with the Concepts: Early
Childhood Education "by the views of the kindergarten teachers was conducted to
evaluate.
We are the first educators to be aware of the capabilities of our students, our
lndlvidual differences and different ways of learning that we must accept. This thesis
vi

"Multiple Intelligences Theory" in the implementation of preschool education activities
include the concrete.
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SOLUM 1

GiRi$
Bu bolurnde arastrrmarun problemi, amaci, onemi, varsayirnlan, smrrlrhklan ve
arastrrmada kullarulan bazi krsahmalar belirtilmistir,

1.1.

PROBLEM

Ortak ozellikleri olmasma karsrn insanlar birbirlerinden farkhdir. Yas, kilo, boy,
cinsiyet, irk, sosyo-ekonomik durum, kOltorel cevre degi§kenleri acrsmdan farkll olan
bireyler bilissel, duyussal ve psikomotor geli§imleri bakurundan farkh ozelliklere
sahiptir. Her bir degi§kenin birbirine etkisi sonucunda insanm kendine sayqrs),
gOveni,kayqrlan baska insanlardan farkh olarak geli§ir. Bu degi§kenlerin bileslminden
ortaya cikan farkhhklar blreysellestirllmls ogretim gereksinimini doqurmaktadrr. Bu
kadar 90k degi§kenin etkisiyle beliren farkhhklara tam anlarmyla hizmet edebilmek
olast degildir (Burden ve Byrd., 1994).

iyi bir ogretim program, ogrenciler arasmdaki farkhhklan azaltmak yerine
arnrmaktadrr. lyi

bir

ogretmen, ogretim

farkhl1klanndan kaynaklanan

farkll

programm,

ogrenme

yollanna

uygularken ogrencilerin
uygun

davranrnalrdrr.

Ogretmenin asil i§ gorO§O de burada kendini gostermektedir. Ogretim surecinin ilk
a§amas1 olan tarn, ogrencilerin tom ozellikleri bakimmdan anlastlmasuu gerektirir.
Egitim sureci ogrenci ozellikleri dikkate almd191 zaman ancak etkili ve verimli
bilmektedir.
Gardner (1985) her ogrencinin ayru ilgi ve yeteneklere sahip olmadrqim, ayru
ogrenmedigini belirterek herkesin, her seyi farkh yollarla ogrenebilecegini
ularnaktadrr. Bireysel yeteneklerin dikkatli bir sekilde degerlendirildigi, ogrenci ile
·etim program, alanlannm e§le§tigi, birey merkezli okul konusunda oneriler
makta olan Gardner, ogretmenlere ogrencilerin bireysel farkhlrklanm dikkate
alan konusunda onerilerde bulunmaktadir.
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Bireysel farkhhklan dikkate alma konusunda ogretmenlere oneriler (Gardner,
1985):

1.

Her bir ogrencinin farkh olduqunu unutmayrruz.

2.

Ogrenci potansiyelini ortaya cikarmak icin zaman ve caba harcayrruz.

3.

Ogrenci potansiyelini qelistmniz.

4.

Ogrencilerin qecmisteki basanlanru biliniz.

5.

Ogrencinin dusunrne yollarmm farkma vanruz.

6.

<;e9itli odevlerle kendilerini karutlamalanrn saqlayrruz ve sonuclan not
ediniz.

7.

Degerlendirmede ve not vermede farkh yollar kullaruruz.

8.

Gizli kalan potansiyeli ortaya cikarmak arnacryla farkh ogrenme
ortamlan olusturunuz.

9.

Ogrencileri beklentilerin Ozerine cikarmaya yonlendiriniz.

10.

Kendilerine ozgO seyler yapmalanrn isteyiniz.

Ogrenciler, duyussal ozellikleri bakimmdan da birbirlerinden farklidrrlar.
Kendine sayg1, quven, kendini yonlendirme, sevgi, i9birligi, zaman yonetirni gibi
duyussal davraruslar en az bilissel davraruslar kadar onemlidir. Ancak, duyussal
davraruslan olusturmak, bilissel davraruslart olusturmaktan daha zordur. Belki de bu
nedenle ogretim programlannda duyussal alan hedefleri yeterince yer alrnarrustrr
(Bilen, 2001; Bacanh, 1999).
Ogrencilerde duyussal davraruslar olusturabilmeleri icin ogretmenlere oneriler:

1.

Ogrencilere adlanyla hitap ediniz.

2.

Ogrencileri olduklan gibi kabul ediniz.

3.

Ogrencilerin duyqulariru bicimlendiren deneyimlerini biliniz.

4.

Ogrencileri qozleyiniz, psikolojik durumlanm ve tepkilerini izleyiniz.

5.

Belli sOrelerde surecl izleyerek gozlemleyiniz.

6.

Farkh kosullardaki farklrhklan gozlemleyiniz (Burden ve Byrd., 1994).

Fiziksel

ogrenmelerde

de

ogrencilerin

gereksinimleri

farkhlrklar

~ sterrnektedir. Endustriyel sanatlar, bicki-dikis, daktilo, bilgisayar, spor, sanat,
oratuar, rnuzik aleti calma vb. konulan ogrenmeye, bazi ogrenciler daha yatkm
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iken, baztlanrun ilgisini cekrnek oldukca zor olmaktadir.

Ogrencilerin duyu

organlanndaki gorme, duyma vb. farkllhklan bu ilginin dOzeyini etkiler (Ozbas, 2010).
Ogretim

program,

cercevesinde

ogrencilerde

psikomotor

beceriler

olusturabilmeleri icin ogretmenlere oneriler:
1.

Ogrencilerin

boy,

kilo,

renk

vb.

fiziksel

ozellikleri

acrlanndan

birbirlerinden farkh olduklannr unutmayrruz.
2.

Ogrencilerin, fiziksel performanstn1 ve kendilerini ifade etme bicimlerini
sekillendiren on deneyimlerinden haberdar olunuz.

3.

Ogrencilerin yaslanrun gerektirdigi normal fiziksel ozellikleri biliniz ve
ogrencilerdeki farkllhklan kaydediniz.

4.

Hangi

becerilerin

ortaya

91kt1gm1,

hangilerinin

kaybolduqunu

belirleyecek performans testleri olusturunuz.
5.

Ogrencilerin

farkh ortamlarda

farkh fiziksel

beceriler

edindigini

gozlemleyiniz.
6.

Ogrencilere, kendilerini fiziksel olarak anlatabilmeleri i9in olanak
saqlayrruz. (Burden ve Byrd., 1994).

Good ve Brophy (2000) yaptiklan arastrrma sonucunda erkek cocuklann
srrufta daha aktif ve iddiah, krz cocuklarrn ise boyun egen ve uyum gostermeye yatkm

olduklannr belirtmektedirler. Ogretmenler toplumsal cinsiyet rollerini pekistirmek
yerine, ornegin, krzlan bilissel alanda geli~tirme yonunde, erkekleri uyum saqlarna
yonunde geli~tirme cabalan gostermelidirler.
Ogretmenlere, struflannda cinsiyet aynrruru engellemeleri l<onusundaoneriler:
1.

Erkek cocuklar ve k12 cocuklar arastndaki farklar mutlak degildir. Bir ya
da

birkac

ogrencinin

farkhllk

gostermesi

butun

gruba

genellenmemelidir.
2.

Her iki gruba da esit ftrsatlar sununuz. Orneqin: kizlan fen ve matematik
alanlannr tanrmaya, erkekleri artistik duyarhhga yonlendiriniz.

3.

Ogrencinin cinsiyet ozelliginin, di-ger bircok ozelliginden yalnrzca biri
olduqunu unutmayrrnz.

4.

Ogrenme ve basan srrurlanm yUkseltmede her iki cinsten ogrencileri
yUreklendiriniz.
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5.

Ogrenme

etkinlikleri

sOresince daha iyi etkilesim

kurabilmeleri

icin,

ogrencilerin bir arada cahsacaklan dOzenlemeler planlayrruz.
6.

Her tor ogretim

etkinliginde,

orneqin

tartisma

yonetrne,

gozlemler

yapma vb. her iki cinse esit firsatlar veriniz. (Burden ve Byrd., 1994).

Ogrenciler
birbirlerinden

bolqesel,

farkll

dini ya da

olabilmektedir.

baska

Ogrenciler

kOltorel ozellikleri
degerleri,

acrsmdan

da

inanclan

ve

tutumlan,

kurallan farkh olarak okula gelmektedir. Ancak, egitim kurumlan bu farkh kOltorlerden
gelen cocuklara
sorumludur.

aym egitim programmm

Unutulrnamahdrr

gerektirdigi

davraruslan

ki hangi kultur grubundan

kazandrrmaktan

gelirse gelsin her ogrenci

okulda basanh olrnahdir. Ogretmenler, her ogrenciyi bir birey olarak gormeli ve bunu
ogrencilerle

lliskiierinin

merkezine

almahdrrlar.

KOltorel

farkhllklan

toplumun

zenginlikleri olarak kabul etmeli, onlara bir arada uyum icinde yasamayi ogretecek
onlemler almmalrdrr. Srruf ic;i uygulamalarm

kOltorel degerlerle celismemesine

ozen

gosteren ogretmen, kulturler arast biting geli§tirmede etkili olabilir (Demirel, 2005).

Ogrenciler
gostermektedir.
olmasiru

yaratrcihk

acismdan

Anne, baba ve ogretmenler

isterler,

dayanamazlar.

kapasitesi

fakat

bir yandan

farkh olrnaktadrr.

Yetiskinler

cocuklarm

da onlann

Oysa, yaratict cocuklann
kendilerine

da

kendi

birbirlerinden

farkhhk

yaratrci ozelliklere
kontrollerinden

sahip

cikmasma

tepkileri siradan cocuklann tepkilerinden
uyum gosteren

cocuklan

odOllendirmeye

daha yatkmdirlar. Boylece yaratrcihk ve farkhhk baski altma almmaktadir. Yarat1c1hg1
destekleyen ogretmenler, siradan olmayan yarutlan da sabrrla dinlemeli, yarat1c1hg1
odullendirmeli, yarat1c1hg1 ortaya cikarrcr ogrenme etkinlikleri planlamah ve ogrenciye
secrne olanaq:

saqlayan

gerektigi dusunulmektedir

esnek

ogrenme

ortamlan

olusturrnak

icin cahsmalan

(lpek, 2003).

Bir srmfta degi§ik ozur gruplanndan ogrenciler bulunduqunda, ogretmenin, bu
zur gruplanna

ve gruptakilerin

ozel ogretimine

iliskin bilgilenmesi gerekmektedir.

stun yetenekli ogrencilerin de ozel ogretime gereksinim duyduklan unutulrnamahdrr.
zel olarak yonlendirilemeyen,

kapasiteleri doyurulmayan ustun cocuklar kisa surede

mfta sorun yaratmaya baslar. Smrtmda ustun cocuklar bulunan ogretmenler onlar
in farkh etkinlikler planlamah, onlan farkh kaynaklara yonlendirmeli, ogretimi esnek
· tuz ve yapida sunmahdir (lpek, 2003).
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Ogrencilerin tutum ve davrarussal olarak farkll olrnasma neden olan bir diger
etken de icinde ya§ad191 ortam ve durumdan kaynaklanan risk taktorudur, Redick ve
Vail (1991 ), yoksul gengleri, stresli qencleri,

evsiz qencleri, taciz eden qencleri,

akademik olarak yetersiz qencleri, yeme dOzensizligi olan gengleri, cinsel olarak aktif
gengleri, escisellerl,

hamileleri, gene; anne babalan, suclulan, c;ete grubunda olan

genc;leri, okulu birakan genc;leri, zihinsel acidan hasta qencleri ve yalrnz yasarnakta
olan gengleri bu grupta saymaktadirlar.
becerileri

kazanamayan,

kapasitesini

Aynca kapasitesini geli~tirmek lcin gerekli
kullanamayan,

Oretken olmayan,

ogrenim

gordOgO dili yeterince bilmeyen ve ozel sorunlan olanlar da risk grubu icinde yer
alabilmektedir.

Strufmda risk grubundan ogrenci bulunan ogretmenler;

ilgili, empatik, sevgi

dolu, sayqrh, insancrl, sabrrlr, olumlu krsacasi iyi tletisirn kurabilen bir yaklasirnda
olrnahdrrlar.

Bu

ogrencilerle

birlikte

ger9ek9i

hedefler

olusturulmah,

belirlenen

becerinin olusmasi icin ogrenciye yeterli sore verilmeli, farkll materyaller ve yonternler
llarulrnahdrr, 6gretmenin

adil ve tutarh bir srruf yonetlcisl

olrnasr, ozellikle bu

ruptaki ogrencileri olumlu olarak etkimektedir (lpek, 2003).

Siralanan

bOton farkhhklan

:elliklerine uygun

ogretim

yapmarnn

ellikle srruf mevcutlanrnn
eldir.

BOtOn

dikkate

alarak,

zorluqu,

her

bir ogrencinin

hatta olanaksrzhqi

fazlal191 ogretimi bireysellestirrnenin

bu zorluklara

karsm

ogretmenler,

bilinmektedir.

onunde bOyOk bir

ogrencilerin

farkhhklanru

erliklerini bilirlerse daha etkili ogretim yapma sansrru yakalayabilirler.
irlerinden

hem farkhdrrlar

hem de benzer

ozellikler

bireysel

tasrrlar.

ve

Ogrenciler

Ogretmen

bu

.erliklerden yararlanarak farkh yaklasimlar izlemelidir (Basaran, 2001 ).

Kendisini

olusturan

bireylerin

bOyOk

bir

krsmrrun

karmasrk

ilmesini, hrzla degi§en kosullara uyum saqlayabilmeslnl,
- etkilesimde bulunabilmesini
bilmesini

isteyen

problemleri

yOksek dOzeylerde

ve karmasik nitelikteki yeni fikirleri oldukca cabuk

toplumlar;

bu niteliklerin

geli§imini

daha

ilk cocukluk

ndan ba~\ayaraK h,z\andumaK \Je oK.u\ y,\\annda da bu nite\iK\eri ge\i~tirebi\mek
planll

ve

programll

egitim

uygulamalan

ile

ilgili

giri§imlerde

bulunmak

mnlnl"lad1rlar (Bloom, 1995). Planh ve programh egitim uygulamalannm ilk asamasi,
el ozellikleri

acismdan

ogrencileri tarnmaktan

ge9tigi soylenebilir.

Ogrenciyi
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tarumada i§e kosulacak gagda§ tarn yollarmdan yararlanmak icin, Gardner'm coklu
zeka kurarmru bilmek ve bundan yararlanmak gerekmektedir.
Uzun y1llar tom dOnyada kabul edilen, yalntzca dil ve matematik yeteneklerini
olcen zeka testleri, Harvard Oniversitesi profesorlerinden Howard Gardner'm coklu
zeka kurami ile ciddi bir sarsmti gegirmi§tir. Gardner (1985), zekarnn iki yetenek ile
sirurh olrnadrqiru: mOzikte, sporda, dansta, iletisirnde, resimde, icsel degerlendirmeler
yaparak kendini iyi tarnrnada basanh olanlann da zeki olduqunu belirtmektedir.
Gardner'a (1985) gore; "zayif ya da gOglO zeka yoktur, ancak farkh tiplerde zeka
vardrr. Her bireyde bu yedi tip zeka, farkh bilesimlerde bulunur. Her birey bir turune
fazla, digerine daha fazla ve kalan torlerine orta dOzeylerde sahip olabilir"
gorO§Ondedir.
Bireydeki zeka torlerinin kombinasyonu;
•

Kaynaklara ya da kilavuzlara ulasma,

•

Tarihsel ve kOltoreletkenler,

•

Cografik etkenler,

•

Ailesel etkenler,

•

Yasanan her turlu durumla ilgili etkenlere bagh olarak yapilarur (Gardner,
1983).

Gardner (1983) zekayi "bir problemi cozrne ya da farkh kOltorel ortamlarda bir
ane sekll verme yeteneqi" olarak tarumlamaktadir. Biyolojik ve kOltOrel boyutlar,
lu zeka kuramrrun temelini olusturrnaktadrr. Her kulturun zeka torlerine verdiqi
"~ r,

o

kulturde

yasayanlann

deqer

verilen

zeka

turunu

geli§tirmelerini

·1emektedir. Toplumda kabul qoren ve deger verilen davraruslar, bireyin
· asyonunu artirmakta ve bireyin bu tor davraruslan geli~tirmesine neden
tadir. Basanli sporculann, matematikgilerin, sanatctlann, din adamlanrun bazi
mlardan yetisrnesi, toplumsal degerlerin bu zeka torlerine onern vermesiyle ilgili
k yorumlanabilir.
Bir 90k insan tom zeka alanlanru Ost dOzeylere kadar geli§tirebilmektedir.
n ise, zeka alanlanru geli§tirecek kosullara sahip olmamakta ve hemen her
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sOrecidir (Oguzkan, 1997). Bu surecte, aile bireyin egitiminde onemli bir rol
oynamaktadrr. Ancak, toplumdaki geli~me ve degi§melere paralel olarak ailenin yapi
ve fonksiyonlannda meydana gelen degi§iklikler, aileyi tek basma cocuqun egitimini
basaramayacaqi

bir duruma getirmi§tir. Bu noktada, okuloncesi egitim kurumlan

ailelere egitim desteqi saglayan temel kuruluslar olarak yerlerini almrstrr,
Okuloncesi egitim kurumu cocuqun ailesi dismda kar!?1la§t191 planlr, kuralli,
denetimli egitimin ilk basarnaqrdrr. Zorunlu ogrenim c;agma qelrnernis cocuklarm
zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel qelisimini planlanrms etkinliklerle dOzenli bir
cevrede ger9ekle~tirmeye cahsan ve onlan ilkogretime hazirlayan kurumlara
okuloncesi egitim kurumlan denilmektedir (Fidan ve Erden, 1996).
Okuloncesi egitim kurumu cocuk icin yeni bir egitim ortarru olduqundan
~cugun geli§imine pek 90k olumlu etkisi vardir, Okuloncesi egitim kurumunda
ge9irdigi yasantrlarla cocuk: paylasmayi,

i~birligi yapmayr,

kendine gOvenmeyi,

.endini ifade etmeyi, planh ve dOzenli olmayi ogrenmektedir. <;ocuk arkadaslanyla
rallara uygun olarak oynayabilme, rekabet edebilme, ili~kilerde yonternteri
llanabilme becerilerini kazanrnaktadtr (Jersild, 1973). Bu nedenle, okuloncesi
egitim kurumu, c;ocuga icinde ya~ad191 toplumsal cevrenin temel kurallan ve
1~kanhklanrn kazandrrma,

kisiler

arast

ili~kileri dOzenleme, deneyimlerini

ginle~tirme ve onu ilkogretime hazirlarna acisrndan onernli bir egitim basarnaqrdrr
tunoqlu, 1990).

Bilimsel cahsrnalar ve gagda~ egitim uygulamalan; nitelikli, sagl1kh ve istenilen
ruslara sahip bireylerin yetistirilrnesi icin egitime erken yaslarda baslarulmastru
nlu krlrnaktadir. Son yillarda Olkemizde, kadrrun cahsrna hayatma atrlmasr, anaJann okuloncesi egitimin onerni konusunda bilinclenrneleri gibi nedenlerle
Milime erken yaslarda baslarna talebi artrrnstrr (GOrkan, 1981). Boylece, bireyin
I davraruslan kazandiq: egitim dOzeyi olan okuloncesi egitim, geli~mi~ Olkelerde
"'u gibi, Olkemizde de onemli bir egitim kademesi haline gelmi~tir. Bu olumlu
e,

okuloncesi

ktadir.

egitim

sorunlannm

acilen

cozulmesi gerektigini

ortaya
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Okuloncesi egitim kurumlan, hizmet verdikleri yas gruplarma gore, kres,
anaokullan ve anasimflan olmak uzere 09 grupta toplanrnaktadrr. Oikemizde, sayrca
en hrzh yayqrnlasan ve yayqmlasrnast bir egitim politikas, olarak kabul edilen tek
okuloncesl egitim kurumu anasimflandrr (Milli Egitim Bakanhg1, 2006). ilkogretime en
yakrn olan ya§ grubunu hedef alma, bireyin toplumsaltasmasrrn saglama ve zorunlu
egitime hazirlama gibi ozelliklere sahip olmas, ve yaygmla§tmlmasmm egitim
politikas, haline qelrnis olrnasr, anasrruflanrun uzerinde dikkatle durulmasm,
gerektirmektedir.

Egitim sisteminin ilk basamaqrru olusturan okuloncesi egitimin niteligini ve
etkililigini belirleyen ogelerden biri olan program tasansmm Olke ihtiyaclanru
karsrlayabllmesi program degerlendirme ve geli§tirme cabalanrun etkililigine bagh
okiugu bilinmektedir.

Otkemizde 0-72 ay cocuklanrun sagl1kh geli§melerini desteklemek icln,
gave program olarak hazirlarup Milli Egitim Bakanhqr'nca 21.09.1994 tarih ve 590
, ile 1994-1995 ogretim yihndan itibaren denenip geli~tirilmek uzere kabul edilen
okulu Program Tasansi anasiruflannda da uygulanmaktadir. Bu nedenle,
gun geli§iminin en hrzh, en degi§ken olduqu donem egitimini kapsayan ve
rruflannda uygulanmakta olan program tasansrrun ve tasannm uygulanmasmda
a cikan eksiklikler ile aksakhklann belirlenmesi tasannm geli§tirilmesi acismdan
tasnnaktadir (Milli Egitim Bakanhg,, 2006).

Erken cocuklukta ogrenme cok onernti bir yer tutrnaktadrr. Bu donemde
menin temelini somut olarak edinilen tecri.ibeler olusturmaktadrr. Ancak her
n her §eyi somut olarak gormek rnumkun olamaz. Bu durumlarda soyut olan
ve kavramlan somutlastiracak bazi yonternlere ihtiyac duyutrnaktadrr, Bilgisayar
araclardan birisidir.

Egitimin temelinde yasayarak ogrenmek, cocuklann ilgi duydugu konu ve
rte calrsmalarrru saglamak yatar. Bilgisayar onlar lcin bu anlamda pek cok
yaratmaktadrr. Uygun sekilde sunulduqunda cocuklar eglenirken ogrenebilirler.
yar teknolojisi bize, ogrenme hakkmda yeni bir dusunrne yonterni saqlar.
yan diger ogretim yontemlerinin yerini alan bir yontem olarak dusunmemeli,
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ancak onlara ek olan aktiviteler olarak alqrlarnahyrz. Cccuklar bilgisayarla cahsrrken
bir makineyi kontrol ediyor olmarnn zevkini ve guvenini tadarlar. Bilgisayarlarla
cocuklar sasilacak kadar cok §ey yapabilirler. Daha okuloncesi donerndeki bir cocuk
tuslara basarak ekrandaki bir gorOntoyO saga, sola, a§a91 ve yukan oynatabilir;
ekranda cesitli objeler, renkler ve rakamlar olusturabillr; objeleri karsrlastrrabilir ve
e§le§tirebilir; bazi zor bilmeceleri cozebillr. Aynca bilgisayarlar krsa sOreli bellegin
geli§mesinde onemli katkrlarda bulunabilir Arastirmacuara gore bilgisayar ayrn
zamanda cocuk Icln bir yazi tahtasi, boyama kitabr, oyun araci, iletisim aracuhikave,
mesaj tasryic: vb.), muzik aleti, kesfedilecek minyator bir dOnya, sosyal ve duygusal
geli§im icln bir merkez olabilir. Bilgisayar ayrn zamanda gorme ve el becerilerini iyi bir
§ekilde koordine etmeyi ogretir, oyun oynama, resim cizme, kurgulama, taklit etme ve
ilini kullanma gibi alanlarda da yardrmci olur (Sendov, 1987; Papert, 1987; Pollaway
digerleri, 1989).
Televizyon seyreden bir cocuqun pasifliginden aksine, bilgisayar kullanan bir
k aktif olarak ekranda qorunen gorOntoyOhareketlendirme durumundadtr. Aynca
rftaki cocuklann bilgisayarla ugra§irken birbirleriyle etkile§imi dikkat cekicidir. Bir
· odag, olan bilgisayarla cocuklar genelde ikili olarak ya da kucuk gruplar halinde
bilirler. Bilgisayann basindayken yapacaklan islernler konusunda sOrekli
bu sirada kendi aralannda bir bilgisayar dili olustururlar (Clement,

Anasiruflar ilkokulun bir parcasi olup, ilkokula baslamarms cocuklan okul
luguna gelinceye kadar onlan tesvik etme gorevi vardrr. Anasrruflannm gorevi,
rinde yer alan bireysel olanaklanna uygun olarak tom cocuklantesvik etmek ve
· sel gecikmelerini, sosyal, duyussal, motorik veya bilissel alandaki engellerini
kaldrrmaktrr (Turan, 2004).
Okuloncesi egitiminin amaclan Milli Egitimin genel amac ve ilkelerine uygun
suntardrr (Milli Egitim Bakanhqr, 2006).:
1. Cocuklarm bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yonden geli§melerini,
temel ahskanhklar kazanmalanrn saqlarnak.
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2. Her nrsattan faydalanarak cocuklann milli, manevi, ahlaki, kulturel ve insani
degerlere bagllllgmm geli§mesine yardunct olmak.
3. AtatOrk, millet, vatan ve bayrak sevgisini kazandirmak.
4. <;ocuklarm sorumluluk

yOklenmelerini,

durust, sayqilr, nazik ve duzenli

olmalanrn saqlamak.
5. <;ocugun benlik kavrarruru geli§tirmesine, kendini ifade etmesine,
bag1ms1zhgm1 kazanrnasma ve ozdenetimini saqlamasma imkan tamrnak

Duman

(1996), bu ilkelere dayanarak

okul oncesi egitiminin

amaciru

§U

cOmleyle ac;1klamaktadir: "Egitim sistemimizin en alt kademesini olusturan, zorunlu
egitim

c;agma qeimernis

olan c;ocuklann egitimini

cocuklann

beden,

zihin ve duygu

geli§mesini

saglamak;

onlan temel egitime nanrlamak.

kapsayan

okulcncesi

egitim,

ve iyi ah§kanl1klar kazanmasrrn

sartlan elveri§siz cevre ve ailelerden

gelen cocuklar icin ortak bir yeti§tirme ortarm yaratmak Turkceyl doqru ve gOzel
konusrnalanm
aciklamada

saglamak

gibi

da goruldugu

onemf

gorevler

gibi okutcncest

ustienmts

egitiminin

butunmaktadtr",

Bu

temel bir gorevi de zorunlu

ogretim c;agmda ilkogretime ogrencileri haztrlamaktrr.

Okuloncesi egitim proqrami, 0-72 ayhk cocukiann ev ve kurum ortamlannda
bili§sel, duyu§sal-sosyal

ve psikomotor

yonden saghkh geli§melerini

desteklemek

Ozere hazrrlanrrusur. 0-36 ay grubuna ait kurum "kre§" 37-60 ay yas grubuna ait
ogretim kurumu "anaokulu" 61-72 ay yas grubuna ait olan kurum ise "anastrnfi" ismini
ahr ve programlanda bu isimlerle ifade edilmektedir (Milli Egitim Bakanhg1, 2006).

Bireysel
~uklar,

ogrenme

yasann

okulda basanh ogrenme

zorunda olduqu gorOlmektedir.

ve yeteneklerinden

hareketle

anasrruflanndakl

ile ilgili temel beceri ve yetenekleri

edinmek

Her ogrenci tek tek a§a91daki hususlar

Ozerinde

egitilmelidir (Tugrul, 2005).:

•

Okula olan guvenlerinin yap1lanmas1 ve saglamla§tlfllmas1,

•

Ogrenmeye hazir bulunu§lugun tesvik edilmesi veya uyanlmasr,

•

Kendi kendisini kontrol etme yeteneginin geli§tirilmesi,

•

Bir digeriyle

ili§ki kurma,

yeteneklerin dOzeltilmesi,

oyun

oynama

veya

calismaya

hazir

olus ve
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•

Konsantrasyon ve dikkat etme yeteneklerinin geni§letilmesi,

•

Gorev anlayrsmm takip edecek bir bicimde geli~tirilmesi,

•

Grup icerisinde konusrnaya hazir bulunustuqun ve konusma yeteneqinln tesvik
edilmesi,

•

Kaba ve ince motorik cahsmarun takip edecek bir blcimde yaprlandmlmast ve
gorsel, isitsel ve parmakla dokunma ile ilgili idrak etme ve farketme
yeteneklerinin geli§tirilmesi (Tuqrul, 2005).

Cahsrnalar, anasrmftannda

giderek

okuloncesl

ogrenme

bicirnlerinden

ilkokullara ozgO ogrenme bicimlerine doqru ilerler. Bu calismalar, cocuklara bir digeri
ile ilgili davrarurn alanlan icerisinde cocuklann gunlOk gergek yasarnm bir kisrrum
olusturmayi ve yeni yasam durumlarmda onlan yetenekli ktlrnayt amaclar.
cocuklar, farkh alanlarda qelisim eksiklikleri ve

Anaokutundaki-anastmflanndaki

ogrenme gu910kleri gosterirler. Degi§ik cocukluk ozellikleri sebebiyle ozellikle farkh
aile yapilan ve cevre sartlan sebebiyle cocuklar icln ogrenme sartlan 90k farkh
degi§iklikler gostermektedir.

Bunun icin anasrruf

ogrenc1smm iyi

tanmmasi

reksinimlerini karsihyacak yapida programlannm geli§tirilmesi gerekmektedir
ugrul, 2005).

Cocuklann dogu§tan gelen farkh ozellikleri sebebiyle cocuklar icin ogrenmenin
u zeka kuramma gore uyqulanmasi gergegini bircok ulke benimsernistir. Oysa
mizde

okuloncesi

egitimde

cocuklann

ozelliklerine

gore

ogrenmelerinin

"'"lanmas1 uyqulanmarnaktedrr.

DOnyadaki egitimde ve diger alanlarda kullarulan coklu zeka uyqularnalenm
ardt edemeyiz. Okuloncesi gibi onemli bir yas grubunda coklu zeka kuramlanna
h egitim sistemini yayqrnlastrrarak bunu hayatm her alanma yaymarruz
·ginin kacrrulmaz olduqu gorulmektedir.

baqlamda arastrrmarun problemini, okuloncesi'nde modOler egitim
coklu zeka kavrarm ile uygulanmasma iliskin ogretmen gorO§leri
aktadir.
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1.4. SINIRLILIKLAR
Bu arastirma a~ag1dabelirtilen smtrhhklar icerisinde yurutulrnustur,

1. Arastirmarun grubu Yenicami Anaokulu ve Yakm Dogu Koleji Anaokulu 4 yas
ogrencilerinden 48 ki§i ile srrurlandmlrrustrr.
2. Bu arastrrmada veri toplama araclan, on-test ve son-test anketi ile smrrhdrr.

1.5. SAVIL TILAR

1. ModOler egitim

sisteminin

coklu

zeka

kavrarm

ile

uygulanmasmm

ger9ekle~ebilecek nitelikte olup olmad1g1 konusunda en doqru bilgiler
ogretmenlerden elde edilebileceql varsayilrrustrr.
2. On-test ve Son-test anket forumlarmm ictencilikle doldurulduqu kabul
edilmistir.
3. Kisisel bilgi formuda ahnan bilgilerin arastrrrnacrya dogru bilgiler verdigi
varsayrlrrustrr.

1.6. TANIMLAR

Egitim:

Davraruslan degi~tirme sanatr. Bir baska degi;;le bireyde olusmasrru

istediqirniz istendik davraruslan olusturma (Demirel, 2001 ).
Geleneksel Ogretim: Srruf ortammda bulunan ogrencilerin turnune ger9ekle;;tirilen
ogretmen merkezli ogretim sOreci.

Cahfma Grubu: Yenicami ve Yakm Dogu Koleji Anaokulu 4 yas grubu ogrencileri
Modi..iler Egitim: Ogrenme Oniteleri modOllere aynhr, Ogretim modOller halinde
ogrenciye aktanlrr.
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Coklu Zeka: Potansiyeller ve kabiliyetler olarak adlandrnlmaktadrr. Coklu zeka
kavrarrunda, 7 tip zeka bulunrnaktadrr. Bunlar; dilsel zeka, gorsel zeka, matematik
zekasi, harakete dayalt (bedensel) zeka, rnuzik zekasr, ki~ileraras, (sosyal) zeka,

doga zeka ve kisinin kendine donuk zekasi olarak adlandmlmaktadir (Gardner,
1983).
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BOLOM 2
KAVRAMSAL TEMELLER ve iLGiLi ARA$TIRMALAR

2.1.

KA VRAMSAL TEMELLER

Bu bolumde modOler egitim sistemi, coklu zeka kavram, ve okuloncssl egitimi
hakkmda kavramsal bilgilere yer verilmlstlr.
2.1.1. Moduler Egitim Sistemi

ModOI kavramm, egitimde daha farkh bir anlamda kullanrnaktayrz. Ozellikle
yeterlige dayah programlar ile beraber modOI kavrarrurun kullantld191nigormekteyiz.
Bu kapsamda modOI, bir yazih materyal olup ilgili yeterligin tarurru, arnaclan, bu
amaclara

ulasmak

icin

yaprlmasi

gereken

etkinlikleri

ve

olcme

araclanrn

w;ermektedir. ModOI, belirli bir becerinin kar~1hgmdaol<;Olebilirbir ogretim hedefinin
belirli bir parcasrdrr. Terim ayrn zamanda belirli bir bilgi ya da beceriyi konu alan bir
··apc;191 anlatmak icin de kullaruhr (ILO, 1987: 33).

ModOler egitim

sistemi

icerik

dOzenlenirken konular

obekler

halinde

~~~enlenir. Bu obekterln ya da modOllerin birbiriyle ili~kili olmasi gerekmez. Bu
ramda ogretim sonucunda almacak sonuclar

belirlidir. Ogrenme Oniteleri

Ollere aynhr. ModOller arasmda asarnah bir bag olmasi onemli degildir. Onemli
her modOIOn anlamh bir butun olusturmasrdrr (Alkan, 1989).

ModOler programlar, modOllerden olusmaktadrr. ModOI, baslanqrci ve sonu
, kendi iclnde bOtOnlOk gosteren, bir sistem cercevesinde duzeruenmls ogretim
nttlarmdan olusmaktadir.

Ogrencilerin belirli hedefe ulasrnastm saglamaya

~k olarak her modOI, birbiri ile uyumlu olarak calrsan

belirli parc;alardan

aktacrr (Alkan, 1989).

BOton i<;erigin tamamlanmas, demek, ogrencilerin belirlenen arnaclara tam
k ulasrnasr demektir. Bunun anlarru, yeterliklere baglt olarak ortaya konan
rustann tam basanya donuk olmasi, baska bir ifadeyle etkili ogrenmenin

17
ger9ekle§mesidir (Linda ve Dick, 1979: 13).
2.1.2. Coklu Zeka Kavrarm

Coklu zeka kurarm Howard Gardner'm (1983-1989), zeka kavramma getirdigi
yeni, farkh bir gorO§tOr.

Gardner(1985), beyin yaprsi ve noro-psikolo] Ozerinde yapt191 bilimsel
arastirmalar sonucu zekaya iliskin geleneksel anlayislann eksikliklerini vurgulayarak

yeni, farkh bir gorO§ a91s1 getirmi§tir. Zekayi "beynin farkh bolumlerinde yer alan
kendine ozgO yetenekler ve beceriler butunudur, bunlar da birbirleriyle ili~kilidir"
sekllnde tarnmlar.

Gardner (1983)'a gore insan olmaktan oturu geli§mi§ olan yetenekler insandan
na farkhhk gostermekte olduqunundan bahsetmektedir.

<;oklu zeka teorisi, klsisel geli§im alanmda ortaya atrlrms onernf bir teoridir.
asam boyu geli§imi ve ogrenmeyi icerir. Bu teorinin egitimde uyqulanmasryla,
ekte yasam boyu beyinlerini maksimum duzeyde aktif olarak kullanabilen,
nen, geli~ime acik, on yarqilan, kalrplan bir kenara birakarak dusunen,
unduklert ile ger9ek yasarn arasmda kopruler kurabilen bireylerden olusan
mlar ortaya crkacaktrr,

Coklu zeka teorisinin egitim ve ogretimde kullarulrnasiyta kisiter arasi bireysel
deqer verilir ve bu farklihklarm geli§imi icin ortamlar olusturulur,
hklara gore ogrenme teknikleri uygulanarak egitimin kahc1hg1 desteklenir.
me gu910klerininyerini ogrenme farkhhklan alrr. Bu kurama gore tom zekalarm
boyu geli§me ftrsan vardrr. insanlar 90910 olan zeka bolurnlerini daha yogun
u. Diger zeka alanlarmm geli§imi icin harcadtklan

cabalar da onlarm

lanna zenginlik kazandrnr (Gozuturk, 2006).

Harvard ve Boston Oniversitesi ogretim Oyesi, psikoloji profesoru Howard
r (1983), "tek zeka tipi"ne kars: cikarak "coklu zeka" teorisini ortaya atryor,
ya da hastahk sonucu hasar gormO§ beyinleri inceleyen Prof. Gardner, bir
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bolumu hasar gordugunde gogu kez tumuyle sagllklt kalacak sekilde birbirinden
bag1ms1z cahsan ayn ayn yetenekler gozlemlemi§tir.
insan beyninin farkll bolamlerden olu§tugu ve her bir bolurnun ozel isleve sahip
oldugu gergegi ortaya cikrmstrr. Beyin hasarlanndan doqan zeka bozukluklan
Ozerine elde edilen arastirma bulgulan sonucunda, insanlann beyinlerinin belli bir
bolOmO zarar gordOgOnde bile, beynin kalan bolumu ile insanlar belli alanlarda
performans gosterebiliyor, ya§amtarma devam edebildikleri gorOlmektedir.
Prof. Gardner (1983), bu cahsrnalann sonunda zekayi yeniden tarumladr. Ona
gore zeka, degi§en dOnyada yasamak ve degi§imlere uyum saqlamak arnacryla her
insanda kendine ozgO bulunan yetenekler ve beceriler butunu, gerc;ek hayatta
karsrlasrlan problemlere etkili ve verimli cozurnler Oretebilme becerisi, yasarulan
:oplumdafaydall seyier yapabilme kapasitesidir.
Her insan sahip olduqu farkh zeka torleriyle birlikte farkll bir ogrenme,
oblern cozme ve iletisim kurma yonternine sahiptir. Prof. Gardner (1983), zekanm
· iye ozgO olduqunu, standart tek bir zekanm olmadrqrm, onun icin de degi§ik
nlarda "daha zeki" olanlann varhgmm bilinmesini oneriyor. insanm daha basanu
ugu degi~ik alanlar bulunduqunu, 9e§itli insanlarm bu degi§ik alanlarda zekaya
II bOyOk beceriler gosterdigini belirtiyor. Bir alanda 90k basanh olan birisinin

· alanlarda "sonuk" olabueceqinl ya da birkac alanda "parlak zeka" gosteren
rin olabileceqlni acikhyor.
Coklu zeka teorisinin ileri sOrdOgO zeka anlayrsmda anahtar sozcuk
"ul"dur; yani, zeka cok yonludur. Aynca, bir bireyin doqustan getirdigi zekasi
.tirilebilir, geli§tirilebilir ve degi§tirilebilir. Dolay1s1yla, coklu zeka teorisi, bir
m yetenek repertuannm, gonomozdeki bircok okulun da geleneksel olarak
e yogunla~t191 uzere, birtakrm sozel ve sayrsal becerilerin cok otesinde
"unu vurqulamaktadir (Saban, 2004).
Gardner (1983), "coklu zeka teorisi" ile zeka konusuna daha qenis bir gorO~
kazandirarak

insanlann

farkh

sekillerde

sahip

olduklan

siyelleri veya kabiliyetleri "zeka alanlan" olarak adlandmr.

yetenekleri,
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Gardner (1983)'a gore yedi tip zeka doqustan her cocukta degi§ik duzeylerde
bulunuyor

ve

kucuk yaslardan baslayarak yasarn

geli§tirilebiliyor.

butun zeka

boyu

tipleri

Yine Gardner, 7 tip zekayi, dilsel zeka, gorsel zeka, matematik

zekasi, harakete dayah (bedensel) zeka, rnuzik zekasi, klsilerarasr (sosyal) zeka ve
kisinln kendine donuk zekasi olarak adlandrnyor. Bunlara son olarak doga zekasi da
eklenrnistir.

Geleneksel
geli§memi§

yapidaki

ogrencilerin

egitim sistemleri,

sahip

olduklan

sozel ve sayrsal alanlarda

diger yeteneklerini

90k iyi

gormezden

gelerek,

kucumseyerek veya yok sayarak bu ogrencileri kolayhkla " ogrenme ozurlu," " zeka
ozOrlu" veya " yavas ogrenen" gibi olumsuz sitatlarta etkileyebilmektedirler.

Diger

taraftan, coklu zeka teorisi, butun cocuklann sahip olduklan doqal ve gizil gugleri,
,tansiyelleri ve yetenekleri

bulmayi ve onlan geli§tirmeyi

vurgulayan

bir egitim

lsefesi ortaya atrnaktadir. Bu yonuyle bu teori , cocuklann sahip olduklan ig yetileri,
·1eri ve istidatlan hakkmda anlayis geli§tirmek ve tartismak icin egitimcilere ortak
· dil sunmaktadir (Gardner, 1983) .

.1.3. Okuloncesi Egitim

Okuloncesi donern, cocuqun cevresini arastmp tarnmaya 9ah§t191, gevresiyle
im kurmaya

istekli, merakh, hayal gOcOnun kuvvetli ve sorqulayrci

oldugu,

191 toplumun deger yarqrlanm ve o toplumun kOltOrel yapisma uygun davrarus
ahskanliklan

kazanmaya

ba§lad1g1,

ki§iligin

temellerinin

at1ld191

donemdir

kan ve Oral, 1997; Demiriz, Karadaq ve Ulutas, 2003). Okuloncesi donern,
yasammm en duyarh ve ogrenmeye en actk olduqu yulardtr. Bu sebepten
"-un icinde bulunduqu ortamm hazrrlanrnast ve cocuqun «;e§itli sayt ve nitelikteki
1

ile kars: karsiya btrakrlmasr, onun geli§imi acrsmdan oldukca onemlidir (Ural,

Okuloncesi egitim; ilkogretim gagma gelmemi§ 3-5 yas grubundaki cocuklar
aylar) icin zorunlu olmayan bir egitim dOzeyidir. Anaokulu, uygulama srruft ve
lflannda verilir. MEB Okul Oncesi Egitim Kurumlan Yonetmellqi'ne
nrun egitimi

amacryla

acrlan okula anaokulu/uygulama

simft,

36-72 ay
60-72 ay
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cocuklanrun egitimi arnacryla acrlan siruflara ise anasrmfi denilmektedir. (Milli Egitim
Surasi, 1993).

Okuloncesi egitim, k090k yastaki bireylerin qelisirn dOzeylerine ve bireysel
ozelliklerine uygun, zengin uyanci ortamlar saqlamast ve onlann bedensel, zihinsel,
duygusal

ve

sosyal

yonden

geli§imlerini

destekleyerek,

kendilerini

toplumun

icerisinde birer birey olarak ifade etmelerine firsat vermesi ve ilkogretime haztrlamasi
acismdan,

onlann bu geli§im sureclerinin

en onemli parcasi olarak bUyOk onern

azanmaktadtr (Milli Egitim $uras1, 1993).

09 yasmdan itibaren baslayan okuloncesi donern sOreci, sistemli egitimin ilk
demesini olusturmaktadrr, Cocuqun, geli§iminin getirdigi ozelliklerine gore
trlanan serbest bir ortam icerisinde uygulanan bir programla temel egitime
rrlanrnast amaclanmaktadrr

(Sahin, 1998).

Zekanm gOnOmOze kadar farkh tarurnlan yapilrrustrr. Zeka; akrl yOrOtme, plan
a, problem

cozme,

soyut dusunme,

karmasik

ogrenme yeteneklerini

fikirleri

kavrama,

cabuk ve

iceren zihinsel bir kapasitedir

Howard Gardner'm Coklu Zeka TOrleri ve Ozellikleri

Sozel/Dil Zeka Dilin kullarulmast ve Oretilmesinden sorumlu olan zekadtr. Dilin
karmasik yapilanmalan
mizah,mecaz

bu zekarun OrOnOdOr. $iir, Hikaye anlatmak,gramer,

gOIOmseme, soyut muhakeme,simgesel

dusunme,

orCmtOleme, okuma, yazma, Espriler yapma, konusrna.
ugu

kisiler

sairler.oyun

ancrlar.kornedyenler,

ntrk/Matematik
--dengelim

yazarlan,

kavramsal

Bu zekanm basat

hikaye

anlatanlar,

hatipler.

Zeka: Bilimsel dusunrne ya da tOmevanm muhakeme ve

olarak

adlandrrdrqrrruz

dusunme

bicimleri

problem

ulama, hesap yapma, deney yapma, bu zekanm kapsarm icindedir,

cozrne,
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3. Gorsel/Uzamsal Zeka:

Boyama, cizrne, heykel gibi gorsel sanatlarla,

yapirm, mimari, satranc, motif cizrne, harita okuma, degi~ik

kilavuzluk.harita

acrlardan nesneleri g6rselle$tirme yeteneqi gerektiren oyunlarla ilgilidir. Bu

zekarun temel dayanak noktasi, zihinsel imgelemeler yapma ve bicirnler
olusturrna yanmda

gorme alanrm

tum

ayrtntilan

ile alqrlayabllmedir.

Mimarlarda, grafikerlerde, desinatorlerde, endustriyel tasanrncilarda, ressam
ve heykeltrraslarda bu yeteneqi qozlemlernek olasidrr.

4. Bedensel/Devim duyumsal (kinestetik) Zeka: Duyqulanm ifade etmek lcin
bedenini

kullanma

yeteneql

(dans ve

beden

dilini

kullanma),

spor

karsrlasrnalan, yeni bir urun yaratma. Yaparak ogrenme uzun yillardir
egitimde onemtl bir parcasi olarak kabul edilmektedir. Bazi becerilerimizi
bedenimizi kullanmadan sadece kuramsal olarak ogrenmemiz olast degildir.
Orneqin; bisiklete binmek, yuzrnek, egzersiz yapmak, paten kullanmak, daktilo

kullanmak yada arabayi paralel park etmek Bu yetenek, aktorlerde,
atletlerde,mim

sanatctlannda,

profesyonel

danscilarda

ve

mucitlerde

gozlemlenir.

5. Muzik/Ritim zeka: Ritim ve ses oruntulerini tarurna ve kullanma, cevredeki
seslere, insan seslerine ve enstrurnan seslerine duyarlt olma yetenegi olarak
tarumtanabllir. $ark1 soylerne, tempo tutma, muzlk dinleme, enstruman calma,
carprna tablosunu, ABC'yi hep belli bir ritimle ogrendigimizi hatrrtayacak
olursak, muzik ve ritrnin insan beyni uzerlndeki etkisi her ceslt zekayi bilingli
olarak ayaklandirmada, oldukca buyuktur, Bu yeteneqi, reklam sektorunde
ozellikle reklam cmqrllanrn hazirlayanlarda, profesyonel mi.izisyenlerde, muzik
gruplar ve orkestra elemanlannda, bestekarlarda ve muzik ogretmenlerinde
gozlemleyebiliriz.

6. Ki§iler arasi/Sosyal Zeka: Bu yeteneqi, bireyin diger bireylerle kume olarak,
i§birligi icinde cahsrna, sozlu ya da sozsuz iletisirn kurma, aracrlik etme,
birilerinin duyqulanru anlarna yeteneqi olarak tanrmlayabiliriz. Diger insanlann
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farkhhklanrn ayrrt etme kapasitesi Ozerine kurulmus olan bir yetenektir.
Orneqin: bireylerin ruh durumlanndaki degi§iklikleri, mlzacrru, gOdulerini ve

niyetlerini fark etme. Bu yeteneqi geli§kin olan kisiler, diger kisilerin
duygulanrn, korkulanrn , niyetlerini ve lnanclanru anlayarak kolayhkla empati
geli§tirebilir.

Darusmanlarda,

terapistlerde

potltlkacuarda

rehberlik
bu

uzmanlarmda,

yetenegin

oldukca

ogretmenlerde
geli§mi§

olmasi

gerekmektedir.

7. Kisisel Zeka: Bireyin benliqine yonelik bilgileri kapsar. Bunlar, duygulanna,
duygusal

tepkilerinin

9e§itliligine, dusunrne

sureclerine,

kendini

nasrl

yans1tt1gma, inancsal konulan nastl ele ald1gma ili§kin bilgileri kapsarm icine
ahr Derin dusunce, Hayal kurma, hedef koyma, yalrnz olma. Ki§isel zeka
bireyin kendisinden bir adun uzaklasarak, bir gozlemci gibi kendisinin bilinc;
dOzeyine bilinc;li hale gelmesini saqlar, Bireyin bOtonlOgOnO ve benzernezliqini,
evrenin ahengi icinde ki gorev yer ve sorumluluklanru daha Ost dOzeyde
anlamasma ve gelecekle ilgili gorO§lerini bunlan gerc;ekle§tirme olasihklanru
iclne alir. Bu zekarun, filozoflarda, psikiatristlerde, ruhani liderlerde bilissel
oruntu arastrrmactlannda gozlemlenebilir. Son iki yrldrr Kisisel zeka ve sosyal
zeka psikolog ve egitim bilimciler tarafmdan Duygusal Zeka olarak ele
ahnmaktadtr.

8. Doga-Varolu§<;UZeka: Doqadald nesneleri taruma, anlama doqarun dengesini
fark etme isleyisine mutesekkir olma yeteneklerini kapsar. Doga zekasi
qeliskin olan bireyler tabiatta evlerlndeymis gibi rahat davrarurlar. Cok cesitli
torleri srruflandtrabilirler. Bu alandaki en unlu ki§i suphesiz Charles Darwin'dir.
Yeni arastrrmalara gore, bireylerin bu zekalanrn kullanarak ogrenmeleri
degi§ik devrelerde degi§ik bicirnde olmaktadtr. Sozel- dil zeka, Anaokulundan
3. Smrfa dek ogrenmede guc;IO olan bir alan. Sonra kullarurru azahyor. Mant1kMatematik zeka 1.-4. Srruf arasmda daha gOc;IO. Gorsel-Uzamsal zeka ve
Bedensel zeka ilkogretimin birinci donemi boyunca etkin. Bunun sonucu
olarak ilkogretim birinci donem (1-5. Siruf) bilgiyi qorsel, aktif ogrenme yolu ile
iletmek en doqru yaklasim olarak qorulrnektedir. llkogretim ikinci devrede( 6-8.
Suuflar) cocuklar, bedensel, qorsel, rnuzik, sosyal zeka alanlanru kullarnyor.
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Yalruz degil, birlikte calisarak daha basanh oluyorlar. Bu ozellikler dikkate
allnacak olursa, Gardner' a gore yasarrun ilk yedi yihnda cocuklar 90k cesitli
alanlarda deneyime gudulenmelidir. Sonraki yedi yrlda (ortalama 7-14 yas)
cocuklar bazi temel beceriler, okuma- yazma ve kuiturleriyle uyumlu bilgiler
edinmelidir. Ancak, bir sanat dahnda, bir fiziksel alanda ve derinliqine
arastirmak istedikleri akademik bir konuda uzmanlasma yoluna girmi§ olmah,

Bir konuya hakim olma duygusunu, deneyimini yasarnahdtrlar. Bu donemi
izleyen Orta ogretim ve Oniversite yillan yine bir genelleme devresidir. Bu
devrede ogrenciler, 90k cesitll kitaplar, yayrnlar, okumah, cesitli dersler almah,
ogretim programlannrn tom alanlannda etkinliklerde bulunrnahdrrlar. Bu
donerni izleyen 21-28 ya§ arast uzrnanlasmaya yonelik donemdir, Yani yedi
senelik arahklarla sahrum hareketi gibi yorumlana bilecek donernler soz
konusudur. Bu da geli§im psikolojisinden destek almaktadrr (Demirel, 2001 ).

~
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LinguistioM!rbal

/~

1':::.::1,

I~

Spatial

0'

Mathematical/
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·~~~-~/
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~-\ ""':
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M.1sioall
Rh-ythmioal
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Existential/
Philosophical

Sekll 1: Coklu zeka turleri (Demirel, 2001 ).

2.1.6. Zekaya ili§kin Eski ve Yeni Anlay,~

Eskiden zekanm doqustan kazaruldrqma, sabit olduquna ve bu nedenle de
asla degi§tirilmedigine inamlmakta oldugu gorulmekteydi. Zekanm niceliksel olarak
ol9ulebilir ve tek bir sayrya indirgenebilir olduquna lnarulrnaktadrr. Zekanm tekil
\

oldugu

dusunulur,

zekanm

qercek

hayattan'

"'y

.soyutlanarak

/

\

\

ol<;Oldugune
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lnarulmaktaydr.

Zekanm, ogrencileri belli seviyelere gore siruflandrrmak

ve onlann

gelecekteki basanlanru tahmin etmek icin kullamldrqma lnarulmaktaydt.

"Geleneksel

"zeka"

daraltmaktad tr. Okullar

kavrarru

ile

cocuklara

zeka gostergesi

olarak

sunabileceklerimizin

smrrlanru

sozel ve matematik

yetenekler

Ozerinde yogunla§mt§ttr. Oysa psikologlar egitim arastrrmacrlan yetenek ve zekanm,
insanm pek cok ozelligini ve etkinliqini
inandmci

karutlar ileri sOrmektedirler.

icine alan bir kavram olduqu konusunda
Her bireyin cesitli yetenekleri

ve bir zeka

kapasitesi vardrr. Ogretmenlerin gorevi her ogrencinin kendine ozgO guc;IO yanlanru,
daha

az geli§mi§

becerilerini

gOc;lendirmek icin

kullanmalanna

yardim

etmek

olmahdir. Sadece tek yonu desteklenen bir ogrenciden yeterli verimi alamayacaquruz
ortadadtr.

Dersi ogretmenin

veya ailenin istegi Ozerine almasi da kacrmlmazdrr.

Ogrencinin tek hedefi iyi not almak veya gorevini yerine getirmektir.

Oysa tercih

edilen, ogrencinin derslere ragmen degil; dersler icin okula gelmesini saqlarnaktrr
(Ba§aran, 2004).

Zekaya
kapasitesi

iliskln

yeni

anlayrsta

iyllestlrllebilfr,

bir bireyin

geli§tirilebilir,

kalrtnnla

degi§tiritebilir.

birtikte getirdigi
Zeka,

performansta,OrOnde veya problem cozme sOrecinde serqilendiqinden
hesaplanamaz.
durumlanndan
gizil

Zeka, c;ogutdur ve cesitll yollarla sergilenebilir.
veya kosullanndan

guc;terini veya

uygulayabilecekleri

dogal

soyutlanamaz.

potansiyellerini

herhangi

zeka
bir

sayisal olarak

Zeka, gerc;ek hayat

Zeka, ogrencilerin sahip olduklan

antamak

ve

onlann

basarmak

icin

farklt yollan kesfetrnek icln kullarnltr. Zeka bir ya da daha fazla

kOltorel yapida degeri olan bir Orone sekil veren ya da soruntan cozme yeteneqidfr
(Gardner, 1985).

1904 yrhnda Fransiz psikolog Alfred Binet ve bir grup arkadasmdan, ilkogretim
birinci siruf kademesinde

basansiz olma riski tasiyan ogrencilerin

belirlenmesinde

kuhamlabilecek bir arac geli§tirmeleri istenir. Onlann bu yondeki ortak cabalan, ilk
zeka testlerini de doqurmus olur. Bu testier, daha sonra zamanla geli§tirilerek basta
ABO olmak Ozere bircok Olkede yaygm olarak kullarnlmaya baslarur. Bunun sonucu
olarak da, insan zekasmm objektif olarak olc;Olebilecegi ve zeka seviyesinin de IQ
puaru olarak bilinen tek bir sayiya indirgenebilecegi

gorO§O gOni.imOze degin bircok

egitimci arasmda yayqmlasarak kabul qorrnektedir (Tuqrul ve Duran, 2003).
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Zekaya ili§kin olarak geli§tirilen geleneksel

yaprdaki bu anlayis ve IQ tarz:

dusunme sonucu, insanlar genel olarak iki kategoriye ayrrllr: Zeki olanlar ve zeki
olmayanlar.

IQ testleri

de bir bireyin zeki ki§iler arasmda

yer ahp almadrqrm

belirleyen yegane kriter olarak kabul gordO. Yani, bir bireyin zeki olup olmamas, ·
konusunda IQ tek ve degi§mez bir belirleyicidir.

Dahasr, geleneksel anlayrsa gore,

bireyler ya doqustan zekidir ya da degildir ve onlarrn bu durumunu degi§tirebilmek
icin yapilabilecek hicbir §ey yoktur (Saban, 2004).

2.1.7. Coklu Zeka Kurammm Yararlan

•

Bireysel farkllllklara deger verilmesini ve onlarrn geli§tirilmesini saqlar.

•

Ogrenmenin daha gOvenilir bir sekilde degerlendirilmesini

•

Ogrencilerin

hatrrlamasmr,

dusunrnestnl,

problem

saqtar.

cozmesini

ve akademik

basansim arttmr.
•

Kisinin kendine gOven duygusunu geli§tirir.

•

Bireyleri yasarna, i§ hayatma ve sOrekli ogrenmeye hazirlar,

•

Tum ogrencilere esit ogrenme olanag, saglar.

•

Ogrenme yetersizlikleri yerine ogrenme farkhlrklanru anlamay, saglar.

•

Egitim proqrarmmn bir parcasi olarak kisisel ve sosyal geli§im saqlar.

•

Egitimde firsat e§itliginin saqlanrnasma olanak tarur (Yildrz, 2006).

2.1.8. Coklu Zeka Teorisinin ilkeleri

I'}

Tom insanlar farkh miktarlarda 8 zeka turune sahiptir. $u anda bilinen zeka
torlerinden farkll zekalar da olabilir.

•

Zeka insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbiriyle etkilesirni sonucu ortaya
cikan 90k yonlu bir olgudur.

•

Zekaya 90k yonlOIOk gostermesine ragmen kendi icinde bir bOtOndOr.

•

Her insan kendi zekasrm artirma yetenegine sahiptir.

•

Zeka alanlarr genellikle bir arada belli bir uyum icinde 9all§1r.

•

Bir insanm belli bir alanda zeki olabilmesinin pek 90k yolu vardrr.

•

Kahnrn, aile, kultur, inanclar,

yasarn

deneyimleri

zeka geli§imi

Ozerinde
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etkilidir.
•

insanlar cok farkh zeka torlerine sahiptir.

•

Her insan aktif olarak kulland191 zekalan ile ozel bir kansima

sahiptir. Her

insanm kendine ozgO bir zeka profili vardrr.
•

Zekalann her biri insanda farkll bir qelisirn sOrecine sahiptir.

•

Butun zekalar dinamiktir.

•

lnsandaki zekalar tarnmlanabilir ve geli§tirilebilir.

•

Her insan kendi zekasrru qelistirmek ve tarnmak firsatma sahiptir.

•

Her bir zekanm geli§imi kendi icinde degerlendirilmelidir.

•

Her bir zeka hanza, dikkat, alg1 ve problem cozme acismda fakh bir sisteme
sahiptir.

•

Bir zekarnn kullamrru esnasmda diger zekalardan da faydalarnlabilir.

•

Kisisel altyapr, kOltor, kahtim,

inanclar

zekalann

geli§imi

gergekle§tirmesi

yolunda

Ozerinde etkiye

sahiptir.
•

Butun

zekalar,

insarun

kendini

farkh

ve ozel

kaynaklard Ir.
•

insan

qelisirnini

degerlendiren

tom

bilimsel

teoriler

coklu

zeka

teorisini

desteklemekted ir.
•

Her insan, biri baskm olmak Ozere bOtOn zeka tOrlerini kullanrnaktadrr,

•

Okullar sadece dil ve rnantrk zekasi Ozerinde yogunla§mamahd1r.

•

Her bir zeka hafiza, dikkat, alg1 ve problem cozme acismdan farkh bir sisteme
sahiptir.

•

Her birey farkh nedenlerde, farkll oranlarda ve farkll sekillerde ogrenir.

•

Su anda bilinen zeka torlerinden daha farkh zekalar olabilir.

•

Yasarn matematiksel ve sozel etkinliklerle srrurlandmlmayacak

kadar renkli ve

zengindir. Unutulmamas1 gereken cok onemli bir nokta vardir. 0 da; insanlann
kesinlikle bir zeka bolurnu ile etiketlenmemesi

gerc;egidir. <;onkO coklu zeka

teorisinin en onemli ilkelerinden biri, zekalann sOrekli bir geli§im dinamizmine
sahip olduqudur (Yavuz, 2001).

2.1.9. Coklu Zekada Kullamlan Ogretim Stratejileri
Coklu

zekada

kullarnlan

uygulanmaktad1r (Hamurcu, 2002).

ogretim

stratejileri

a§ag1daki gibi duzenlenerek
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1. Sozel/ Oil Zeka:
• Okuma,
• Sozcuk dagarc1g1
• Resmi ( Hazrrhkh) konusrna,
• GOnlOk tutma,
• Yaratrci yazma,
• $iir,
• Munazara,
• D0ga9lamah ( Hazirlanrnadan) konusrna,
• Ftkra I $aka anlatma,
• Hikaye anlatma.

2. Mantik/ Matematik Zeka,
• Soyut semboller I formuller,
• Ozetleme,Grafiksel

orqutleme,

• Sayisal ardrsiklama,
• Hesaplama,
• $ifre cozme,
• lliskileri zorlama,
• Problem cozrne,
• Oruntu oyunlan,
• Kiyas yapmak.

3. Gorsel/ Uzamsal Zeka:
• Rehberli imgelem,
• Etkin imgeleme,
• Renk sernalan,
• Oruntu, desen
• Boyama,
• Cizrne,
• Zihinse\ harita yapma,
• Heykel yapma,
•• Resim yapma,
• Ayrusi gibi yapma,
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4. Bedensel Zeka:
• Folklor/ yaratrci dans,
• Roi oynama,
• Fiziksel jestler,
• Drama,
• Savas oyunlan,
• Beden dili,
• Beden hareketleri,
•Mim,
• Spor Oyunlan,
• Uydurma.

5. Muzikal/ Ritmik Zeka:
• Ritmik oruntuler,
• lnsan sesleri ve tonlan,
• Muzik besteleme
• Vurmah 9alg1 tltresirnlerl,
• Minldanma,
• Dogal cevresel sesler,
• Enstruman sesleri,
• $ark1 soyleme,
"Tonlama oruntuleri,
• Muzik icrac11lg1.

6. Sosyal Zeka:
• Donut vermek,
• Diger kisilerln duyqulanru sezmek,
• i§birlik<;i ogrenme stratejileri,
• Yuz yuze iletisirn,
• Empati qelistirmek,
• Yap boz oynamak,
• Birlikte cahsma becerileri,
0

Donut almak,
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" Diger ki§ilerin gOdOlerini sezme,
• Grup projeleri olusturrna.

7. Kisisel Zeka:
• Sesiz yansitrna yontemleri,
• Bili§ otesi teknikler,
• Dusunrne Stratejileri,
• Duygulanma surecleri,
• Kendini tarurna surecleri,
• Dikkatli olma ahstrrmalan,
• Ost duzey muhakeme becerileri,
• Odaklama/ Yogunla§ma becerileri,
• Bilinci uyarnk tutma ahstrrmalan,
• Baqrrnsrz cahsrnalar/ projeler.

8. Doga Zeka:
• Hayvanlarla/ Bitkilerle ilgilenme,
• TOrleri snuflandirma/ Organik/ organik olmayan diye ayirma,
• Dogay1 gozlemleme,
• Dogal oruntuleri tarnma,
• Doga ile ili§kiye girme/ alan gezileri,
• Duyulan ayaklandrrma deneyleri,
• Koruma cahsmalan,
• <;evresel geriye bildirim,
0

Dogal simulasyon cahsrnalan,

• Arketip oruntuleri tarurna
• Tasrnabilir laboratuvar cahsmalan

2.1.10. Cok Boyutlu Zeka ile Ders Planlama

Cok boyutlu zeka kuramma dayall olarak ders plant haztrlarken

a§a91daki

kurallara uyulmahdtr (Demirel,2007).:

11

Ozel

hedef

ya da konunun belirlenmesi: Bu asarnada y1lhk ya da bireysel
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ogretim planlarmda olduqu gibi egitim proqrarm icin hedef belirleme soz
konusudur. Hedefin acik, anlasihr ve net olmasi gerekir.

•

Anahtar 90k boyutlu zeka sorulanrun sorulrnasi: Hedefi gergekle§tirmek uzere
zeka turlerinin nasil kullarulabileceqinl belirlemek icin her bir zeka ile ilgili
sorular sorulur. Olasrhklann dusunulmesi: Hedefe ulasrnada her bir zeka ile
ilgili olarak neler yaprlabileceqi dusunulerek srrufta hangi yontern, teknik ve
ogretim materyallerinin kullarulablleceqi tasarlarur.

•

Beyin firtmast: (;ok boyutlu zeka planlama sayfalan kullantlarak her bir zeka
icin kullantlabilecek ogretim yaklastrnlan, beyin frrtmast kuralmca akla gelen
her §ey yazilarak listelenir. Her bir zeka icin 20-30 fikir bulunmaya calrsrhr.
Ogretmenlerin yapacag, grup cahsmalan daha guduleyici olabilir.

•

Uygun etkinliklerin secilmesl: Planlama sayfas, tarnamlandiqmda egitim
hedefine uygun yaklasrrnlar daire icine altnarak secilir. Tamamlanrrus bir 90k
boyutlu zeka planlama saytas: sekil 2'de gorulmektedir.

•

Asarnah-srrah ders planmm hazutanrnasi: Secilen yaklasimlar kullantlarak
hedef ile ilgili ders ya da unite plant duzenlerur, Planlama 1-2 haftaltk da
yaptlabilir. Planm uyqulanrnasr Gerekli materyaller haztrlandiktan sonra plan
uygulantr.

Uygulama

sirasmda

olabilecek

degi§ikliklere

gore

gerekli

duzeltrneler yaprlabilir. Buna benzer olarak ogretimde zeka alanlanrn
kullanmak uzere ogrenme merkezleri de kurulabilir. Edinbrough Oniversitesi
Miller arasnrrna-oqrenrne merkezinde 7-8 yas grubu ogrencileri icin icinde
sozcuk oyunlart, pek 90k kitap, sozluk ve gorsel materyaller bulunan dil
merkezi haztrtanrmstrr. Buna benzer olarak manttksal/matematiksel zeka
merkezinde deney araclan, legolar, disll takimlan ve matematik-fen ile ilgili
arac-qerecler; rnuziksel zeka merkezinde teyp, kasetler, cd'ler, ogretmen
e§liginde kullarulacak org, nota kag1tlart, basit enstrumanlar; bedensel zeka
merkezinde ogrencilerin rnuzikle hareket edebilecekleri bir ortamda kuklalar,
dramalar icin kostomler; sessiz bir kosede ozedonuk merkezinde ogrencilerin
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di§ ortamdan soyutlanarak yalruz cahsabiimeleri icin kulakhklar: sosyal zeka
merkezinde

satranc,

mastermind

gibi

oyunlar,

birlikte

oynanabilecek

oyuncaklar; uzamsal zeka (sanat) merkezinde cok renkli kag1t ve kartonlar,
boyalar, yaprstmci, makas, renkli tebesir, kil, pamuk, iplik, boncuk gibi
malzemeler bulunmaktadtr. Bu sekilde merkezlerin haztrlanmasi zaman ve
maddi olanaklar

gerektirmektedir;

ancak bu

merkezlerde

kullarulacak

malzemeler cok pahah ve bulunmaz maddeler degildir. Pek c;ogu srruf
ortammda halihaztrda kullarulan materyallerdir ve aile i§birligi ile de elde
edilebilirler (Demirel, 2007).
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$ekil 2. Cok boyutlu zeka kurammda planlama sorunlan (Demirel, 2007).

2.1.11. Cok Boyutlu Zeka Kurammda Ol~me ve Degerlendirme
Ogrencilerde cok boyutlu zekayi smarna "ozgun sinama" yaklasirm ile
basarrlabilir. Bu tip smarna ogrenci edimlerinin degi~ik yollar ile belgelenmesine
ayahdir. Bunlar; vaka kayitlan, ogrenciye ait ornek calismalarm konulduqu dosyalar,
ses kasetleri, video bantlan, fotoqraflar, ogrenci gOnlOkleri, ogrencinin kendi kayrtlan,
sosyogramlar, basih testier, standart testlerin informal kullarurm, ogrenci ile yapilan
goro~meler, olc;Ot dayanakh degerlendirmeler, kontrol listeleri, smrf haritalan ve
kvim kayitlandrr. Ogretmen, ogrenci ve velilerin de kat1ld191 bu tor olcrnedegerlendirmeye iliskin teknikler cizelqe 1 'de verilmistir (Campbell, 1996).
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Tablo 1. t;ok boyutlu zeka kurammda degerlendirme teknikleri
Ogretmen

Ogrenci

Degerlendirmesi

Degerlendirmesi

Gelisirn dosyalan

Gellslm dosyalan

Veli Degerlendirmesi
Gelisim dosyalan

Ya§ad191 olaylan vaka
Yasanrrus olay raporlan

Srrufta yaprlan gozlemler

raporlanru degerlendirme
Kendini yansrtrci

GorO§meler

Cocukla hedef saptama

degerlend irme
Kendi ya da yasitlanndan

Belirli olcutlerle coklu

Projelerin video bantlanm

birinin projesini

ortarm degerlendirme

izleme

degerlendirme
Formal ve informal

Ogrenciyi izlerken

dOzenlenen konferanslan

ilgi envanterleri

zekalarma ili§kin not

izleme

tutma

Simfta ve okulda yapilan
Kontrol listeleri

Yasttlanru degerlendirme

Ogretmenin hazirladrqt

Ogretmenin

Programm qozden

testier

degerlendirilmesi

ge9irilmesi

to~\ant\\ara kat\\ma

Kendini yansrtan
Bas1II testier

T elefon qorusmeleri

degerlend irme
- Yaz1II oneriler/qorusler

Dersin degerlendirilmesi

Alman karneler

2.2.

iLGiLi ARA$TIRMALAR

Bu bolurnde DOnyada ve TOrkiye'de okuloncesi egitim ve coklu zeka kurarm ile
ilgili arastrrrnalara kisaca yer verilmistir.

2.2.1. Dunyada Okulonces! Egitim ile itgili Ara,t1rmalar

Okuloncesi egitimin firsat e§itligine katki vermesi basta olmak uzere saqlamis
oldugu faydalar acikca gorOlmektedir. Bununla beraber, tarihsel olarak, okuloncesi
egitim

ebeveynleri

calrsan

ailelerin

cocuklan

igin

bir

bakrrn

hizmeti

olarak

alg1lanm1§tir. Ancak son zamanlarda, uzun vadede hem sosyal hem de bilissel olmak
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n.otu ARA~TIRMALAR

2.2.

Bu bolurnde DOnyada ve TOrkiye'de okuloncesi egitim ve coklu zeka kurarru ile
ilgili arastrrrnalara krsaca yer verilmistir.

2.2.1. Dilnyada Okuloncesi Egitim he hgili Arastrrrnalar

Okuloncesi egitimin firsat e§itligine katki vermesi basta olmak Ozere saqlarrus
olduqu faydalar acikca gorulmektedir.
egitim

ebeveynleri

cahsan

ailelerin

Bununla beraber, tarihsel olarak, okuloncesi
cocuklan

icin

bir

bakrm

hizmeti

olarak

algtlanm1§t1r. Ancak son zamanlarda, uzun vadede hem sosyal hem de bili§sel olmak
uzere onernli faydalar saqlayan okuloncesi egitimin onerni artrk bircok Olkede yaygm
olarak kavranrrustir.

Bircok qelismis Olke, okuloncesi egitim hizmetini Ocretsiz saqlamakta veya en
azmdan dezavantajh

kesimlerden

yasmdan,

ise 3 yasindan

Fransa'da

ucret almamaktadrriar.

Ornegin, Belcika'da

itibaren tom cocuklann

okuloncesi

2,5

egitime

Ocretsiz olarak katrlrna imkarn bulunrnaktadrr. lsvec'te ise 4 ve 5 yasinda okuloncesi
egitim ucretsiz olarak saqlanmaktadir.

Macaristan'da

okuloncesi egitim 3-7 yasrru

kapsamakta olup, son y1I zorunludur. Macaristan'da okuloncesine devam edilen sure
3,3 y1I olup Avrupa'daki

en yOksek ortalarnadrr.

(http://www.eurydice.org/

portal/

page/ portal/ Eurydice/Overview/ByCountry).

Yapilan arastrrmalarda,
gelir dOzeylerinin

okuloncesi

okuloncesi egitimin Ocretli olduqu Olkelerde ailelerin
egitime

katrhrrun temel

belirleyicisi

olduqu

ortaya

konulrnustur (Chiswick ve DebBurnam, 2004).

2.2.2. Turklyede Okuloncesl Egitim he ilgili Arastrrmalar

Ulkernizde

uzun yillar 'cocuk

bak1c1hg1'

ve cahsan annelerin

cocuklanru

verdikleri 'yuva'lar olarak alqrlanrrustrr (Caglar, 1999). TOrkiye'de okuloncesi egitim;
istege bagh olarak,

ilkogretim

9agma qelrnernis 3-5 yas grubundaki

cocuklann

34
egitimini kapsamaktadir.

Okuloncesi egitim kurumlan,

kurulabildikleri

gibi, gerekli qorulen yerlerde

halinde

ilgili diger

veya

acrlabilrnektedir.

ogretim

Okuloncesi

baqrmsrz anaokullan

ilkogretim

kurumlanna

bagll

olarak

okuluna bagl, anasrmflan
uygulama

siruf

olarak

egitimin arnact MEB.'in genel arnaclanna

da

ve temel

ilkelerine uygun olarak, cocuklarm beden, zihin, duygu qelisirnini ve iyi ahskanliklar
kazanrnasrru, onlann ilkogretime haztrlanmasmr, sartlan elverissiz cevrelerden gelen
cocuklar i9in ortak bir yetisrne zemini temin edilmesini, Turkcenin doqru ve gOzel
konusulmasuu saqlarnaktrr (Gedikoqlu, 2005).

TOrkiye'de son 1 O yrlda okuloncesi egitimdeki ogrenci sayrst yaklasrk olarak
dart kat artrs qostermistir.

Bununla

beraber

2008-2009

egitim ogretim

donemi

itibanyla TOrkiye genelinde yOzde 34 olan okullasma oram bircok qelisrnis Olkede
yuzde 90'1ar civarmda olan orarurun oldukca gerisinde kalrnaktadrr.

TOrkiye, Avrupa

Birligi Oye ve aday Olkeleri arasmda okuloncesi egitimde yOzde 16'11k oranla son
irada yer ahyor (Gedikoqtu, 2005).

2.2.3. <;oklu Zeka Kurarm Uygulamalar1 ile ilgili Ara~t1rmalar

Kahraman (2006) tarafmdan yapilan arastrrrnada Fen Bilimlerinde Coklu Zeka
ulamalarmm

ogrenci

basansma

etkileri

arastmlrrustrr.

izmir,

Ozel

Gelisirn

~"'retim okulunda coklu zeka kurarru'na dayah egitimde, diger derslerin yanmda
Bilgisi dersinde de ilginin son derece artt1g1 saptanrrustir.

Hoerr (2006) yazd1g1 makalede;

Egitimde Coklu Zeka Kurarru'ru kullanan

okulun mOdOrleriyle konusulduqunda
birlikte

ogrencilerin

basan

bu mOdOrlerin %78'i kuramm

oranlannda

%63'10k artrs olduqunu

· or. % 78'i okullann ogrenme g09IOgO ceken ogrencilerin basanlarmda qelisrne
"'unu soylemektedir, Yine bu 41 mOdOrden ailelerin okulla dayarusrnasrrun %80
mda artt1g1, %81 oranmda ise ogrenci disiplin problemlerinde lyilesrne olduqunu
ektedir.

Coklu

zeka

eglenceli,

kurarruna

odaklanmalanndan

otoru

okulu da daha az srkrct bulduklanru

ogrencilerin
saptadrklanru
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Basaran (2004)'nm yapt191 bir makalede etkili ogrenme ile coklu zeka kurarru
iliskisini arastirarak Coklu zeka kurarru'run okullarda uyqulanmasrrun onernine
deginmi$tir. Bu baqlarnda, okullarrrruzda artrk ogrenciyi, ogrenme sOrecine aktif
olarak katan ve sOrekli olarak ogrenmesini saqlayan diger bir deyisle, ogrenmeyi
ogreten, yeni yonternlere gereksinim olduqunu vurqularnaktadrr. Bu anlayrsa uygun
H.Gardner'in Coklu Zeka Kurammm zeka, etkili ogrenme, dusunrne sitili iliskisi ve
uygulamaya yonelik yonleri incelenmekte ve coklu zeka ile ogrenci performanslannm
degerlendirilmesinin deneyim yolu ile geli$ebilecegi ileri sOrOlmektedir.
Koroqlu ve Yesildere (2004) ilkogretim yedinci srruf matematik dersi
tamsayllar Onitesinde coklu zeka teorisi tabanh ogretimin ogrenci basansma etkisini
arastirmak uzere bir cahsma yapm1$lardir:-<;ah$ma,tarnsayrlann ogretiminde kontrol
grubu ile qerceklestirilen yaprlandmlrms duz anlatirn yonterni ile deney grubu ile
gerc;ekle$tirilencoklu zeka teorisine dayah ogretimin ogrenci basansma olan etkileri,
Milli Egitim Bakanhqina bagh Hakimiyet-i Milliye ilkogretim okulu 7.smiflann tam
sayilar Onitesi ile ilgili arasnrma ekim 2002-arahk 2002 tarihleri arasmda bilgi
seviyeleri birbirine yakm iki sirufta yaptlrrustrr. Ogrencilerle bir bucuk ayhk bir cahsrna
gerc;ekle$tirildikten sonra, kontrol ve deney gruplarmm tamsayrlar Onitesindeki
basanlan, qelistirilen tamsayilar bilgi olc;egi ile karsrlastmldr. Yapilan istatiksel
analizler sonucunda coklu zeka teorisine dayah matematik ogretiminin ogrenci
basanst Ozerine etkisi olduqu ve kontrol ve deney gruplarmm basanlan arsmda
anlamh bir fark olduqu tespit edilrnistir.
Demirel ve $ahinel (1999) tarafmdan yapilan bir diger cahsrnada, dusunme
becerileri ve coklu zeka kurarru tabanh Turkce dersi ogretim proqrarm ile turnlesik dil
becerilerinin qelistirilrnesi modelinin siruf ortammda uyqulanrnasmm geleneksel
nnterne gore erisiye ve ogrencinin duyussal tutumlarma etkisi arastmlrmstrr. Yapilan
(:ah$masonucunda $LI sonuclar elde edilrnistir:
Dusunrne becerileri ve Coklu Zeka Kurarru tabanh Turkce dersi ogretim proqrarru ile
-mle$ik dil becerilerinin qelistirilrnesi modelinin uyguland1g1 srruftaki ogrencilerin
plam erisileri ile geleneksel yonternin uyguland191siruftaki ogrencilerin toplam
erisileri arasmda modelin uyguland191 struf lehine anlamh bir fark olrnasi, yeni
odelin mevcut programdan daha etkin oldugunu gostermektedir.
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• Dusunrne becerileri ve Coklu Zeka Kurarm tabanh Turkce dersi ogretim program, ile
turnlesik dil becerilerinin qetistirilrnesi modeline iliskin ogrenci qorusleri, uygulanan
etkinliklerin daha zevkli ve eglenceli olduqu yonunde odaklasrnaktadrr. Bu baqlarnda
yeni modele

ili§kin etkinliklerin

daha onceki etkinliklerden

daha farkh olduqunu

belirtrnislerdir.

Tarman

(1999)

tarafindan

yapilan

cahsrnada,

program qelistirme sOrecinde nasrl yararlarulabileceql

coklu

zeka

kurarru'ndan

Ozerinde durulrnustur. Tarman

yapt191 cahsrna sonucunda elde ettigi verileri qoz onune alarak coklu zeka kurarru'na
gore hedef belirlemede; klasik hedef yazma ilkelerinin hi9 kullamlrnadrqr, hedeflerin,
"ogrencilerin

konuyu sekiz zeka torOnde ogrenmeleri"

sekllnde

ifade edildigi ve

davrarusa temel olusturan hedef alanlanrun yerini cesitli-zeka tOrlerinin ald1g1, egitim
durumlanrn belirlemede; tarnarru ogrenci merkezli olmak Ozere, her bir zeka tOrOnde
yapilacak etkinliklerin siralandrq: ve smama durumlanru belirlemede; klasik testier ve
olcme yaklasrrru yerine, "deqerlendirrnenln"
bilgi edinmek,

bireyin yetenekleri ve potansiyeli ile ilgili

bireye faydall donutler saqlarnak ve cevresindeki

topluluqa

yararh

veriler vermek olarak ortaya 91kt1gm1 belirtrnistir.

Demirel ve arkadaslan

(1998) tarafindan

yapilan cahsrnada <;ZK'na gore

duzenlenen bir ogretimin ne denli etkili olduqunu belirlemek arnaclanrms ve bu arnac
dahilinde Ankara

Ozel Tevfik Fikret Lisesi ilkogretim Okulu 4.s1rnflan arasmdan

secilen bir orneklem Ozerinde cahsma yOrOtOlmO~tor. Yapilan arasnrmada

<;ZK'rnn

1f ortarrunda uygulanmasmm geleneksel yonterne gore erisiye, ogrenci tutumuna
· i ve ogrenci qelisirnine katkrsrrun olumlu yonde olduqu saptanrrustir.

Coskunqonullu (1998)'n0n Orta Dogu Teknik Oniversitesi'nde YOksek Lisans
· olarak hazrrladtqt bir calrsrnadrr. <;o§kungonOIIO yapt1g1 bu cahsrnada coklu
kurarru'run,

besinci

srruflann

matematik

erisisine

etkisi

olup

olmadrqrm

Aynca, coklu zeka kurarru'run, besinci srruflann matematiqe
olusturulrnast

muhtemel

degi§meler

de bu calisma

yonelik

ile qozlenmek

istir. Bu kapsamda, coklu zeka kurarrn ile matematik dersi isleyen ogretmen ve
ilerin qoruslert yapilan
etkinlikler

arastrrma

qerceklestirrneyi

daha

sonucunda

ogrencilerin

90k tercih ettikleri

birlikte cahsrna,

qorulrnustur.

Bu da
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qosteriyor

ki coklu zeka kurarrunda, Sosyal zeka kavrarmrun matametik erisisine

etkisinin olduqu ortaya crkrrustrr.

Allen
yetenekli

(1997)

tarafmdan

cocuklann

yapilan

ogretimindeki

arastrrma,

etkililiqinin

Coklu

zeka

belirlenmesi

kurarru'run

OstOn

amacrru tasrmaktadrr.

Arastrrrnarun ilk verileri gostermi§tir ki, coklu zeka kurarru'run sosyo-ekonomik

dOzeyi

yOksek olan cocuklann bu yolla basarrh olduklan gorOlmO§tor.

Coklu zeka kurarm Ozerine yurt drsrnda yapilan calismalardan
(1989)

tarafmdan

arasnrmadir.

Bu

yaklasrrnlanyla
ortalama

yedi

cahsma

ucuncu

kapsammda

srruf

ogrencisi

arasnrmaci

Ozerinde
tarafmdan

hazrrlanan yedi farkll ders plaru ve ogrencilerin

1,5-2

etkinliklerini

yirmi

saat

qecirdikleri

bu yedi merkezde

yedi

farkh

merkez

geri;eklel?tirmektedirler.

biri Campbell
yOrOtOlen bir
farkh

ogretim

bir okul- gOnOnde

hazirlanrrustrr.
Hazrrlanan

Ogrenciler

bu merkezler;

Okuma Merkezi, Yap, Merkezi, Matematik Merkezi, MOzik Merkezi, Sanat(Uzamsal)
Merkezi, Birlikte Cahsrna Merkezi, Kisisel Cahsrna Merkezi. Yirmi yedi O<;OncO siruf
ogrencisi

Ozerinde

yapilan

bu

cahsrna

sonucunda

a§ag,daki

hipotezler

dogrulanm1l?t1r.
-Butun ogrencilerin i§birligine dayah cahsma becerileri qelismektedir.
•Hareketler ve mOzikle birlikte calisrnak bilgilerin kahcrhqma yardrmci olmaktadrr.
•Ogretmenlerin

rolO

degi§mektedir

ve

ogretmenler

daha

az yonetici

olmaya

baslarnaktadi rlar.
•Ogrencilerin kendilerini yonetrneleri, baqimsrzhk ve sorumluluk duygulan ders y,11
sonunda artrs qostermektedir.
-Ogrencilerin davraruslannda anlamh iyilesrneler qerceklesmektedir.
-Ogrenci\erin

i;ok\u mode\\e c;ah~ma\an, en

az uc; ya da bes zeka alamm

ullanmalan, sunum becerilerini artrrmaktadrr.
•Aileler ogrencilerin davramslanrun sikhkla duzeldiqlni ifade etmektedirler.
-<;ogu ogrencinin liderlik yeteneql ortaya crkrnaktadrr.

B6L0M 3

YONTEM

Bu bolurnde arastrrrna modeli, cahsrna grubu, verilerin toplanmast ve
uygulama, verilerin cozurnu ve yorurnlanrnast, sore ve olanaklara yer verilrnistir.

3.1. ARA$TIRMA MODELi
Bu cahsrnada, okuloncesi egitimde modOler egitim sisteminin coklu zeka
kavrarru ile uygulanmasmm gerektirdigi yeterliliklere sahip insaru yeti§tirmedeki
yeterliliql sorqulanrms, toplumun tom kesimlerinde nitelikli bir egitim hizmetine erisirn
icin

okulonceslnden baslayarak

modOler egitim

sisteminin

coklu

zeka

ile

uygulanmasmdan ne sekilde yararlanilabilecegine iliskin politika ve stratejiler
belirlenrnlstir. Mevcut durumun tespitinde ve politika ve stratejilerin belirlenmesinde,
egitimin

okuloncesinden

ba§lad191

ve

yasarn

boyu

surduqu

goz

onunde

bulundurularak argon olmayan egitim ortamlanda ele almrnaktadrr.
Bu cahsrnarun temel arnaci, okuloncesi egitimde modOler egitim sisteminin
coklu zeka kavrarru ile uygulanmasma ornek olusturulmast amaclanmaktadrr. Aynca
ogrencilerin kendi yeteneklerini tarurnalanm; velilerin, cocuklanrun yeteneklerini
tarurnalanru; ogretmenlerin, ogrencilerinin yeteneklerini tarurnaianru; velilerin ve
ogretmenlerin, coklu zeka kurarru hakkmda bilgilenmelerini; ogretmenlerin, ogrenci
yeteneklerini dikkate alan ogretim yonternlerini ogrenmelerini ve uygulamalanni
amaglamaktadIr.
Arastrrma deneysel bir calisma olup on-test ve son-test arastirma modeline
gore desteklenrnlstir.
3.2. CALl$MA GRUBU
Arastirmarun evrenini 2010-11

ogretim yrhnda Lefkosa ilcesi sirurlan

icerisindeki orta ve Ost sosyo-ekonomik dOzeydeki okuloncesi kurumlara devam eden
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devlet ve ozel anaokullann 4 yas grubundan eocuklar olu§turmaktadir.
Arastrrrnamn orneklerni ise arastirmarunm yap1lmas1n1 kabul edip, buna izin
veren devlete baqh Yenicami Anaokulundan 24 ogrenci ile Yakm Dogu Koleji
Anaokulundan 24 ogrencidir.

3.3. VERi TOPLAMA ARACLARI
Veriler iki bolurnden olusan anketlerden elde edilrntstir. Anketin birinci
bolumunde ogrencinin ve ailesine ait bilgiler, ikinci bolurnunde ise coklu zeka torleri
ile ilgili maddeler yer almaktadir.
<;oklu zekayi geli§tirici masallar ve etkinliklerin hazutarulrnast sirasmda, 4 yas
c;ocuklarmm sorumluluk alabilecegi etkinliklerin belirlenmesi ile ilgili yazih kaynaklar,
yaptlmt§ olan arastirmalar ve uzman gorO§leri esas ahnrmstrr. GorO§meler, mart ve
rnayrs 2010 tarihlerinde yaprlrrustrr. Siruf ictnde (birders saati) katrhrnlar yaprlrms, bu
sore sonunda srruf lcinde ogrencilere zekayi qelistirici masal ve etkinlikler
uygulanm1§t1r.
Aynca 2 gun arahkla 15 hafta boyunca uygulanan 7 etkinlik sonucunda (Her
etkinlik icin

anketler

2

kere

uyqulanrrusttr.) anket

maddelerinin gOvenirlik

katsayuanrun yOksek olarak 91kt1g1 saptandt. Toplamda cocuklan modOler egitim
sistemi ve coklu zeka sistemi konulannda olcen 74 sorudan olusan 5'1i Likert Tipi bir
anket olusturulrnustur.
3.4. VERiLERiN cozOMLENMESi
Arastirma sonucunda elde edilen veriler SPSS 17 (Statistical Packet For
indows 17) istatistik program, kullarularak analiz edilrnistlr
Coklu zeka teorisinin kendine ozgO analiz yontemlerine uygun olarak benzerlik
farklihklar analiz edilmistir.
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Daha

sonra

istatistiksel

veriler

cizelqeler

olusturularak

acrklanrnrs

ve

yorumlanrrustrr, Toplanan verilerin analizinde, orneklernler icin t-testi kullarulrrustrr.
Cahsrna

grubunun

on-test

ve

son-test

sonuclanna yonelik puan

farklannm

anlarnhqrru analiz etmek icln paired sample t-test kullarulrrustrr.

A$ag1daki tabloda

besli likert tipi olcek

kullarulan

bu arastirmada

olcek

maddeleri icin kabul edilen puanlama ve smrrlandrrmalar belirtilrnistir,

Tablo 2. 0/fek maddelerine yonelik puanlama ve strurletuitrmeler
Agirllk (Puan)

Yuzde arallg,

Strurlar

1

1.00 - 1.79

% ... - % 36

Hicbir zaman

2

1.80-2.59

% 36.01 - % 52

Ortadan az

3

2.60- 3.39

% 52.01 - % 68

Orta sikhkla

4

3.40 -4.19

% 68.01 - % 84

Ortadan cok

5

4.20-5.00

% 84.01 - % 100

Her zaman

Arastirmaya katrlan deneklere 5 (her zaman), 4 (ortadan cok), 3 (orta sikhkla),
2 (ortadan az), 1 (hicbir zaman) puanlan SPSS program, ile cozurnlenrnis veriler
uzde (%), ortalama

(X), frekans

(f) ve standart

sapma (SS) olarak tablolarda

rilmistir,

3.5. SURE ve OLANAKLAR

Bu arastirma $ubat 2010'da arastrrma onerisinin haztrlanmasryla baslanrmstrr.
sure icerisinde yapilan cahsmalar Tabla 3 'de verilrnistir. Arastirma suresince bir

k arastrrma yapilrrustrr.
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Tablo 3. (:alt§ma siiresi
Yaprlan isler
Literatur Tararnasi
Arastrrma Onerisinin Hazutanmasi

sore
SOrekli
2Ay

Veri Toplama Aracrnm Hazrrlanmast

2 Hafta

Uygulama

15 Hafta

Verilerin Analizi

3 Hafta

Arastrrma Raporunun Yazrlmasi

4Ay

Egitim Bilimcilere Arastirma Raporunun
Okutulup, Elestiriler Dogrultusunda
DOzeltilmesi

4 Hafta

42
BOLOM 4

BULGULAR ve YORUMLAR

Bu bolurnde belirlenen arnac ve alt arnaclara ait bulgulara iliskin sonuclar ve
yorumlara yer verilrnistir.

4.1. CALl~MA GRUBUNUN DEMOGRAFiK

OZELLiKLERi

Bu bolumde calisrna grubu olan Devlete bagh Yenicami Anaokulu ve Ozel
Yakm Dogu Koleji Anaokulu 4 yas grubu ogrencilerinin demografik ozelliklerine yer
venlrnistir .

. 1.1. Cinsiyet
Tabla 4'da cahsma grubu ogrencilerinin cinsiyetlerinin

frekans (F) ve yuzdelik

%) degerlerine yer verilmistir.
Tabla 4. Cah$ma grubunun cinsiyete yonelik da{J1hm1
Ozel Okul

Devlet Oku I u
Cinsiyet
'

F

%

F

%

K12

13

54.2

10

41.7

Erkek

11

45.8

14

58.3

Top lam

24

100.0

24

100.0

Tabla 4'de goruldOgO gibi, cahsrna grubu ogrencilerinden, Yenicami Anaokuluna
ogrencilerin

%54,2'si

(13 kisi) k12, %45,8'i (11 kisi) ise erkek ogrenciden

en, Yakm

Doqu Koleji Anaokulu

ogrencilerinden

%41,7'si

(1 O kisi) k12,

3'0 (14 kisi) erkek ogrenciden olusrnaktadrr. Calisma grubunun k12 ve erkek
i sayilan normal bir daqrhrn qosterdiqinden cinsiyete yonelik qorusler arasmda
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bir fark olup olrnadrqt ileride inceleme altma almacaktrr.
4.1.2. Anne Egitim Duzeyi
Tablo 5'de cahsrna grubu ogrencilerinin anne egitim dOzeyi frekans (F) ve
yOzdelik (%) degerlerine yer verilrnistir.

Tablo 5. Call§ma grubunun anne e{Jitim diizeyine yonelik da{J1flm1
Anne Egitim
DOzeyi

Ozel Okul

Devlet Okulu
F

%

F

%

ilkokul

17

70.8

2

8.3

Lise

2

8.4

8

33.3

YOksek Okul

5

20.8

14

58.3

Toplam

24

100.0

24

100.0

Tablo 5'de gorOldOgO gibi, cahsrna grubu Yenicami Anaokulu ogrenci
nelerinden, %70,8'inin (17 kisi) ilkokul mezunu, %8,4'0n lise mezunu (2 kisi),
0,8'in (5 kisi) yOksek okul mezunu olurken, Yakm Dogu Koleji Anaokulu ogrenci
nelerinden %8,3'0 (2 ki~i) ilkokul mezunu, %33,3'0 lise mezunu (8 kisi), %58,3'0
kisi) yOksek okul mezunu qorulmektedir. Bu sonuclar incelendiqinde, devlet
luna giden ogrencilerin anne egitim dOzeyleri ilkokul seviyesinde iken, ozel okul
nci annelerinin egitim durumlan yOksek okul seviyesinde olduqu gorOlmektedir.
un sebeplerinden biri, ozel okul Ocretli bir okuldur ve bu okulun maliyetini
rlayabilrnek icin aile gelirinin iyi olmasi gerekmektedir. Ailenin yOksek okul
unu olmasi maddi geliri daha iyi bir i§ sahibi olrnasiru saqlayacaktrr. Bu da
in cocuklanru ozel okula yollama imkanlarm, artiracaktrr. Bir diger sebep ise
C ozel okullannm daha kaliteli bir egitim verdigi inancmdan kaynaklanrnast

Cahsrna grubu ogrencilerinin anne egitim dOzeylerinin normal bir daqrhrn
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4.2. CALl$MA GRUBU OGRENCiLERiN ON-TEST ve
SON-TEST
KAR$1LA$TIRILMASI

Bu bolurnde devlet ve ozel anaokulu ogrencilerinin on-test ve son-test
sonuclanna yer verilmlstir.

4.2.1. Cah~ma Grubu Ogrencilerinin Modi.Her Egitim Sisteminin Coktu Zeka
Kavrarm ile Uygulanmasma Yonellk On-test ve Son-test Sonuclan

Tabla 7'de Devlete ve Ozele bagll anaokul ogrencilerinin on-test ve son-test
asan ortalamalan verilrnistir, Tabla 8'de ise basan puanlan arasmda anlamh bir
farkrn olup olrnadiqrru belirlemek arnaciyla uygulanan paired sample t-test
sonuclanyla ilgili veriler verilrnlstir.

Tablo 7. {:ah§ma grubu o{Jrencilerinin on-test ve son-test besen ortalama/ar,
sonucien
Devlet Okulu
-

Ozel Okul

On-test

271.54

285.54

Son-test

315.54

326.62

Artis Miktan

44.00

41.00

Ortalamalar

X

-

X

<;ah~ma grubu ogrencilerinden devlete bagll Yenicami Anaokuluna giden
ncilerin on-test ile son-test arasmdaki basan artrs miktan x =44,00 iken, ozel
olan Yakm Doqu Koleji Anaokulu ogrencilerinin on-test ve son-test arasmdaki
n artrs miktan

x =41,00 olmustur,

Bu sonuclar incelendiqinde puanlar arasmda bir farkrn olduqu qorulrnektedir. Bu
anlamhhk dOzeyini ortaya cikartmak arnaci ile tabla 8'de paired sample t-test
lanna bakrlacaktrr.
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Tablo 8. Cah!jma Grubu Ogrencilerinin on-test ve son-test paired sample t-test

On-test

X

N

ss

271.54

24

33.67102

Devi et

Okulu

Son-test 315.54

24

24.35780

On-test

24

42.14053

285.54

Ozel
Okul

t

df

p

16.541

23

.000

24

P<.05
Fark anlamh

12.644
Son-test 326.62

A~1klama

23

P<.05

.000

Fark anlamh

28.01834

Tabla 8'de gorOldOgO gibi devlet okulu ve ozel okul ogrencilerinin on-test ve sontest paired sample t-test sonuclan arasrnda anlamh bir farkrn olduqu saptanrmstrr
(p<.05). Devlet okulunun etkinlikler oncesi on-test puanlan ortalamasi x =271,54
iken, etkinlikler sonrasi son-test puanlan ortalarnast x=315,54 olrnustur. Ozel okulda
ise, etkinlikler oncesi on-test puanlan ortalamasi x =285,54 iken, etkinlikler sonrast
son-test puanlan

ortalamasi

x =326,62 oldugu qorulmektedir,

Bu sonuclar

incelendiqinde devlet okulu basan puanlan ortalamasi artrs miktanrnn ( x =44,00),
ozel okul basan puanlan ortalama artrs miktanndan (x=41,00) daha fazla olduqu
goz onune ahndrqmda, ozel okulun coklu zeka kuramrna dayah etkinliklere
hazrrbulunusluluqu devlet

okulununkine

gore

daha

yOksek olduqu

on-test

sonuclarma bak1ld1grnda ortaya 91kt191 qorulmektedir.
Devlet okulundaki ailelerin egitim dOzeyi, ozel okuldaki ailelerin egitim
dOzeyinden daha dusuk olduqu igin ogrencilerin bu uygulamadaki etkinliklerde daha
bOyOk bir ilerleme kaydettileri qozlemlenmistir. Coklu Zeka kuramrnda da en onernli
faktorlerden biri, ogrencinin zeka alanrna gore egitim vermenin basansiru
artrracaqrdrr. Bilincli ailelerde ilginin yOksek tutulmasi ile ogrencinin egitiminde ald1g1
ilgi farki az olduqunda uygulanan yontemde ki basan farkrn cok olduqu devlet
okullarrndan daha azdir.
Her iki okulun ogrencilerinin son-test ortalarnas: dikkate ahndrqrnda uygulanan
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etkinliklerin amacma ula$t1g1 ve 4 yas grubu ogrencileri uzerinde istendik
davramslann olumlu yonde artrs gosterdigi sonucu ortaya crkrrustrr. On-test
sonuclanrun gene! ortalamasi incelendiqinde ogrencilere uygulanan on-testte
"Kismen olumlu" duzeyinde bir sonuc elde edilrnistir. Son-test sonuclan da gosteriyor
ki coklu zeka kuramma dayall etkinliklerin uyqulanmasi sonucu, ogrenmelerinin
"Tamamen olumlu" olduqu ogretmen gor0$1erindenyola cikarak saptanrmstir.
Etkinlikler uygulanmadan once yapilan on-test
kuramma

dayall

etkinliklerin

uyqulanmasi

sonuclari ile coklu zeka

sonrasmda

yapilan

son-test

karsrlastrnlmasmda one olumlu degi$ikliklerden bazilan secilrnis ve secilen anket
maddeleri ve yorumlan a$ag1dakigibi srralanmaktadrr:

1- Sozel-dilsel zeka etkinliklerinin uygulanmadan onceki ogrenci davraruslan
goz onune ahndrqmda, "Resimlerden cok yazilar dikkatini ceker" sorusuna
"krsrnen uygundur" gorO§O ogretmen tarafmdan qorulurken, etkinliqin
uygulanmasmdan sonra ayni soruda "oldukca uygun" davrarus serqilediqi
gorOlmO§tOr.
2- Mantrksal- matematiksel zeka etkinliklerinin uygulanmadan onceki 6grenci
davraruslan goz onune almd1gmda, "basit toplama islernleri akildan yapar"
sorusuna "krsmen uygundur" gorO§O ogretmen tarafmdan qorulurken,
etkinliqfn

uygulanmasmdan sonra ayrn soruda "oldukca uygun" davrarus

serqilediqi yine ogretmeni tarafmdan qorulrnustur.

3- Gorse! ve uzamsal zeka etkinliklerinin uygulanmadan onceki ogrenci
davraruslan qoz onune ahndiqmda, "harita tablo turu materyalleri daha kolay
alqrlar "

sorusuna "krsrnen uygundur" gorO§O

ogretmen tarafmdan

gorOIOrken, etkinllqin uygulanmasmdan sonra ayrn soruda "oldukca uygun"
davrarus serqilediqi yine ogretmeni tarafmdan qorulrnustur.

4- MOziksel-ritmikzeka etkinliklerinin uygulanmadan onceki ogrenci davraruslan
qoz onune almdrqrnda, "beslenme saatinde mOzik dinlemek" sorusuna
"krsrnen uygundur" gorO§O ogretmen tarafmdan qorulurken, etkinliqin
uygulanmasmdan sonra ayni soruda "oldukca uygun" davrarus serqilediqi

48
qorulrnustur.
5- Bedensel-kinetiksel zeka

etkinliklerinin

uygulanmadan onceki ogrenci

davraruslan qoz onune ahndiqmda, "merarruru anlatirken vucut hareketini
kullarnr" sorusuna "oldukca uygun" gor0$0 ogretmen tarafmdan gorOlurken,
etkinliqin uygulanmasmdan sonra ayni soruda "tamamen uygun" davrarus

sergiledigi gorOlmO$tor.
6- Doqa zeka etkinliklerinin uygulanmadan onceki ogrenci davraruslan qoz
onune almdrqmda, "doqaya karsi duyarsiz olanlara kizar" sorusuna "krsrnen

uygundur"

gor0$0

ogretmen

tarafmdan

qorulurken,

etkinligin

uygulanmasmdan sonra ayni soruda "oldukca uygun" davrarus serqilediqi
qorulrnustur.
7- Ki$iler arast zeka etkinliklerinin uygulanmadan onceki ogrenci davraruslan
goz onune alrndrqmda, "etkinliklerin vazqecilmez

elernarudrr" sorusuna

"kisrnen uygundur" gor0$0 ogretmen tarafmdan qorulurken, etkinliqin
uygulanmasmdan sonra ayni soruda "oldukca uygun" davrarus serqilediqi
qorulmustur.

8- lcsel zeka etkinliklerinin uygulanmadan onceki ogrenci davraruslan qoz
onune ahndiqmda, "basit toplama islernleri akildan yapar" sorusuna "eek az
uygundur"

gor0$0

ogretmen

tarafmdan

qorulurken,

etkinligin

uygulanmasmdan sonra ayni soruda "oldukca uygun" davrarus serqilediqi
gorulm0$tor.

4.2.2. Cah!}ma Grubu Ogrencilerinin Y_a!} Degi!}kenine Gore On-test ve Son-test

Basan Sonuclan

Tabla 9 ve 10'da ya$ degi$kenine gore Devlete ve Ozele bagll anaokul
ogrencilerinin on-test ve son-test basan puanlanrnn cinsiyete gore ortalama ve
standart sapma degerleri ve anova sonuclarina yer verilrnistir.
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Tablo 9. {:a/1§maGrubu Yenicami Anaoku/u O{Jrencilerinin ya§ de{Ji§kenine
gore on-test ve son-test ba§an puanlar,
Devi et
Okulu

K1z

X

N

Sd

269.61

13

28.75

On-test
Erkek

273.81

11

40.05

K1z

317.15

13

19.61

Son-test
Erkek

313.63

11

df

f

p

1-22

0.08

0.768

1-22

0.11

0.733

29.92

Cinsiyete gore Tabla 4'de yapilan analiz sonucunda erkek ve krz sayilanrun
normal daqrhrn qosterrnesi, on-test ve son-teste katrlan erkek ve krz ogrencilerin
basan

dururnlanru

degerlendirmek

arnacryla cok

degi§kenli ANOVA

testi

uygulanm1§t1r.
Devlet okullunda yer alan krz ve erkek ogrencilerin ontest ile sontest toplam
asan puanlan arasmda anlamll bir farkhhk bulunrnarnaktadrr (P>.05). Eide edilen
bulgular sonucunda deney grubu ogrencilerinin on-test ve son-test basanlan cinsiyet
degi§kenine bagh olarak farkhhk gostermemektedir.
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Tablo 10. <;ah!jma Grubu Ozel Yakm Dogu Koleji Anaokulu Ogrencilerinin ya!J
degi!jkenine gore on-test ve son-test ba!jan puenlen
Ozel
Okul

Krz

X

N

Sd

296.10

10

22.59

On-test
Erkek

278.00

14

51.39

Krz

332.30

10

12.70

Son-test
Erkek

322.57

14

df

f

p

1-22

1.08

0.310

1-22

0.69

0.414

35.13

Cinsiyete gore Tabla 4'de yaprlan analiz sonucunda erkek ve krz sayrlanrun
rmal daqihm qosterrnesi, on-test ve son-teste katrlan erkek ve krz ogrencilerin
san

dururnlanrn

degerlendirmek

arnaciyla

cok

degi§kenli ANOVA

testi

ulanrrustrr,

Ozel okulda yer alan krz ve erkek ogrencilerin ontest ile sontest toplam basan
anlan arasrnda anlamh bir farkl1l1k bulunmamaktadrr (P>.05). Eide edilen bulgular
ucunda deney grubu ogrencilerinin on-test ve son-test basarrlan cinsiyet
"i§kenine bagh olarak farkhhk gostermemektedir.
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BOLOM 5

SONUC ve ONERiLER

Arastrrmarun bu bolurnunde, ulasilan

sonuclar

ve bu sonuclara dayah

geli$tirilen oneriler yer alrnaktadrr.

5.1. SONUCLAR

Bu cahsrnada tek gruplu denekler bulunrnaktadrr. Bu deneklere uygulanan coklu
zeka kurarm icerisinde yer alan 8 cesit zekaya uygun etkinlikler oncesinde ve
sonrasmda toplam 73 maddelik anket 24 ogrencinin ogretmeni tarafmdan gozlenerek
doldurulrnustur,

Ankette,

10

tane

Sozel/Dilsel

Zeka

sorusu,

7

tane

Mant1k/Matematiksel Zeka sorusu, 8 tane Gorsel/Uzarnsal zeka sorusu, 10 tane
MOziksel/Ritmiksel Zeka sorusu, 10 tane Bedensel/Kinetiksel Zeka sorusu, 9 tane
Ooga Zeka sorusu, 9 tane Kisiler Arasi Zeka sorusu, 9 tane lcsel Zeka sorusu
bulunrnaktadrr.

Arastrrma kapsammda calisma

grubunda yer alan deneklerin demografik

~,zellikleri incelendiqinde, Yenicami Anaokuluna giden ogrencilerin %54,2'si (13 kisi)
z, %45,S'i (11 kisi) ise erkek ogrenciden olusurken, Ozel Yakm Dogu Koleji
aokulu ogrencilerinden %41,?'si (10 kisi) krz, %58,3'0 (14 kisi) erkek ogrenciden
U$tugu qorulmektedir.

Deneklerin aile egitim dOzeylerine bakrldrqrnda, Yenicami

aokulu ogrenci annelerinden, %70,S'inin (17 kisi) ilkokul mezunu, %8,4'0n0n lise
zunu (2 kisi), %20,S'inin (5 kisi) yOksek okul mezunu olurken, Yakm Dogu Koleji
aokulu ogrenci annelerinden %8,3'0 (2 klsi) ilkokul mezunu, %33,3'0 lise mezunu
kisi), %58,3'0 (14 kisi) yOksek okul mezunu olduqu qorulmektedir. Baba egitim
--eyine bakttqtrruzda ise, Yenicami Anaokulu ogrenci babalarmdan, %50'si (12 kisi)
okul mezunu, %4,2'si lise mezunu (1 kisi), %45,S'inin (5 kisi) yOksek okul mezunu
rken, Yakm Dogu Koleji Anaokulu ogrenci babalanndan %12,5'i (3 kisi), ilkokul
zunu, %25,0'1 lise mezunu (6 kisi), %62,5'i (15 kisl) yOksek okul mezunu olduqu
~r01mektedir. Egitimin ilk zamanlarda cekirdek ailede ba$lad191 goz onune

52
alrndrqmda, anne ve babanm qosterdikleri olumlu veya olumsuz davraruslar cocuqa
ornek olrnaktadrr ve cocuklanrun

bunlan qorerek ogrendigi varsayirm

egitiminin onernli olduqu dusunulrnektedir.

ile ailenin

Anne ve baba coklu zeka kurammdan

haberdar olmalan qecirdikleri ogrenim dOzeyleriyle iliskili olduqu dO§OnOldOgOnde,
ailenin coklu zeka kurammdan

haberdar olmalan,

cocuklanrun

hangi tip zekaya

uygun davramslar serqilediqini bilmeleri, ve bu bilincle cocuqun ogrenmeleri Ozerinde
okul oncesi donernde etkili olabilecekleri dusunulrnektedir.

Arastirmada 73 soruluk on-test ve son-test icin bir anket, ogretmen qozlemlerine
dayah olarak 24 ogrenci icin ayn ayn doldurulrnustur. On-testte, coklu zeka kuramma
dair hicbir etkinlik uygulanmadan elde edinilen ogretmen gorO~O almrmstrr, Sonuca
gore ogretmenin, ankette bulunan 73 sorunun genel ortalamasi olan "kismen olumlu"
olur duzeyi okul oncesi egitimde coklu zeka kuramma dayah bir rnoduler egitimin
duzenlenmeslnin

uyqunluqundan

emin

olmadrklan

yani

kararsiz

olduklan

gorulmektedir. Etkinliklerin uygulanmasmdan sonra yaprlan son-testte ise, qoruslerin
tamamen degi§tigini, yeni qoruslerin "tamamen olumlu" olduqu gorulmO~tor.

Edinilen son-test verilerine gore yaprlan analizde,
hemde ozel okulda ogretmenin okuloncesi

hem devlete baqh okulda

egitimde coklu zeka kuramma dayah

rnoduler bir egitim verilmesinin "tamamen olumlu" olacaqt gorO§O ortaya cikrnaktadrr.

Son test ortamalan
coklu zeka kuramma

incelendiqinde,

ogrencilerin

dayah etkinliklerin

Ozeyde art1g1 qorulrnustur.

sozel-dilsel

zeka qelislrninin

sonra qozle qorulur

uygulanmasmdan

Sozel-dilsel zeka etkinlikleri sonras: yaprlan son-testte

-ne crkan maddelerden birisi de "ogrendigi yeni kelimeleri kullanmayi sever" sorusu
lrnustur. Etkinlikler sonrast ogrencilerin yeni kelimeleri kullanrnayt sevdikleri (Devlet
ulu: x=4,75 , Ozel okul x=4,75) sonucuna ulastlrrustrr. Bu baqlarnda coklu zeka
etkinliklerinin bir parcasi olan sozel-dilsel zeka etkinlikleri cocuqun bu tip zekasrrn
umlu yonde etkiledigi soylenebilir,

Mantrksal

ve matematiksel

zeka etkinliklerinden

90k ho~land191

(Devlet

orulmustur, Bu da qosteriyor ki cocucuqun

okulu:

sonra ogrencilerin

x=4,91

,

Ozel

okul

sayilan
x=4,91)

bu zekasrrun, coklu zeka kuramma
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dayah etkinlikler ile birlikte daha iyi geli$tigi dusunulebilir.

Gorsel ve uzamsal zeka

etkinliklerinden sonra ise cocuqun renklere kars: daha duyarh olduqu (Devlet okulu:
x=4,79, Ozel okul: x=4,70) qorulrnustur. Cocuk bu etkinlikler sonrast renklere karst
daha ilgili olmasi, qorsel-uzamsal zekalanrnn geli$tiginin bir parcasi olabilir.

MOziksel-ritmiksel zeka etkinliklerinden

sonra ogrencilerin, sarki melodilerini bir

sonraki derste rahatllkla hatirlad191 (Devlet okulu: x=4,70 , Ozel okul: x=4,75)

ortaya

cikan diger bir sonuctur. Ogrenciler basta melodiler ile ilqilenrnediqi sadece sozleriyle
ilgilendigi, uygulama sonrasi ise melodilerin ogrencilerin akrllarmda kalmasi coklu
zeka kurarruna dayah etkinliklerin yararll olduqu soylenebilir.

Bedensel . . kinestetik

zeka

etkinliklerinden

sonra

ogrencilerin

el becerilerinin

geli$tigi (Devlet okulu: x=4,50 , Ozel okul: x=4,66) qozlernlenmistir.
etkinliklerinden

sonra ogrencinin

mevsim ve iklim olaylanna

Aynca doqa

karsi ilgisinin art191

(Devlet okulu: x=4,29 , Ozel okul: x=4,58) ortaya cikan sonuclardan bir digeridir.

Ki$iler arasi zeka etkinliklerinden sonra ogrencilerin aralannda biseyler paylasrna
isteklerinin (Devlet okulu: x=4,83 , Ozel okul: x=4,79) artt191 saptanmrstrr. Son olarak
icsel zeka etkinlikleri

incelendiginde,

cocuklar yaptiklan

(Devlet okulu: x=4,62 , Ozel okul: x=4,75)

islerin bilincinde

olduqu

sonucu ortaya crkrrustrr, Bu da qosteriyor

ki ogrenciler ne ogrendiklerinin farkmda olduqu bununla birlikte ogrenmelerinin

de

kalrcrlasrnastrun daha etkili olduqu dusunulrnektedir.

Tum bu sonuclar inoelendiqinde deneklerin ontest ile sontest puanlan arasinda
anlamh bir farkhhk ortaya 91kt191 qorulmektedir.

Genel

sonuclara

bakmak

amaci

k1yasland1gmda ise, ozel anaokulun

ile

Devlet

anaokulu

coklu zeka kuramma

ile

ozel

dayah etkinliklerden

haberdar olduqu ancak bunu egitime tam yans1tamad1klan sonucuna
devlet okulunun ise ozel okula kiyasla hazrrbulunusluluqunun

anaokul

vanllrken,

daha dusuk olduqu

sonucu ortaya crkrnaktadir. Bu sonucla ozel okullann devlet okullanna kiyasla, coklu
zeka kuramma dayah bir modOler egitim altyapisuu
d0$0nOlmektedir.

kolayhkla tarnarnlayabileceqi
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5.2. ONERiLER

Bu arasnrrnarun sonuclanna

iliskin, bu alanda calrsmalar yapmak

isteyen

arastrrmactlara ve egitim sisteminin qelislrnine yonelik qelistirilen oneriler asaqrda yer
alrnaktadir:
1) Bu Cahsrna, okul oncesi 4 yas grubu cocuklara
Ozerindeki degi§imleri
hazrrlanan

forumlara

uygulanmadan

ogretmenleri
aktanlrrustrr.

tarafmdan

izlenilmls

Coklu zeka kuramma

once yaprlan on-test sonucunda,

kurarrundan yararlanmadiqt

uygulanarak,

ve bu izlenimler
uygun etkinlikler

ogretmenlerin

bir egitim sistemi surdurdukleri

ogrenciler

coklu zeka

qozlenmektedir.

Oysa coklu zeka kurammm cocuqun geli§imi ve ogrenme surecinde onemli bir
yere sahip oldugu bilinmektedir.
ogretmenlerimizin

Buradan yola cikarak, okuloncesi egitimde

coklu zekaya uygun etkinlikler dOzenleyerek cocuklarda

istendik davraruslan ger9ekle§tirmeleri saqlanabilir.

2) MEB, Okuloncesi donemdeki egitim sistemi icin coklu zeka kurarruru iceren
modOler

egitim

sistemi

paketleri

uygulanmah

bunun

icln

komiteler

olusturulmasi onerilmektedir.

3) MEB, Devlet ve Ozel ana okullarmdaki

ogrencilerin

sosyal, ekonomik

ve

kOltorel farkhliklanru coklu zeka kuramma dayah egitim sisteminin tasanmmda
mutlak surettle dikkate alrnahdrr.

4) MEB, coklu zeka kuramma dayah moduler egitim sistemi konusunda
yonetirni ve ogretmenleri bilgilendirmek

okul

arnaci ile meslek i<;i egitim programlr

hazi rlarnah.

5) Hem yonetirne,

hem ogretmenlere,

bilgilendirme

seminerleri

bu konuda

uzman kisiler ve uzman kuruluslar (Oniversiteler) tarafmdan dOzenlenebilir.

6) Coklu zeka kurammm 8 tip zeka turu olduqu ve bunlarm birinin veya birkacmm
cocukta doqustan var olduqunu ve bunun okuloncesi donernde tespit edilip
a91ga crkanlmasmda ogretmenler kadar velilerinde (anne-baba) etkin olrnasi
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gerekliligi

bilinmektedir.

Ancak coklu zeka kuram, ile ilgili ailelerin gerekli

bilgiye sahip olamamalan olasi bir durumdur. Bu durumda, ailelerin coklu zeka
kurarru

ile

ilgili

bilgilenmelerini

saqlarnak

icin cesitli seminerler

yada

programlar okul ybnetimi tarafmdan dOzenlenerek bilgilenmeleri saqlanabilir.

7) Bu arastrrma sadece 4 yas grubu Ozerinde yaprlmrstrr, Ancak
grubuna

da uyqulanrnahdrr.

Yapilacak

onernli olduqu dusunulrnektedir.

cahsrnadan

Bu nedenle

cikacak

3 ve 5 yas
sonuclann

bu yas grublanna

da

yonelikte

arastirrnalar yaprlmasi onerilmektedir,

8) ModOler egitim sisteminde,

analiz ve tasanm

cahsrnasi

bir butun olarak

yapilacak arastrrrnalann sonuclan da dikkate deqer olacaqi dusunulrnektedir.

9) Gardner'm

coklu

qostermeksizin

zeka

ogrenciyi

kurammm

uyguland191 her

qruplandrrmah

rnodulde

ve oyle degerlendirme

yas

farki

yapilmah.

Bunun ogrencinin basansiru gostermesinde etkisi olmasi beklenmektedir.

10)Bu

arastirma

arastirmalar

konusu

ile ilgili calrsrnalar

artmlabilir.

Bu alanda

yeterli

yaprlmadrqt ilgili arastrrrnalar krsrrunda ortaya cikmaktadrr.

90k cahsmaya daha ihtiyac duyuldugu dusunulrnektedir.

Bir
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EKLER
EK-1

Cahfma grubunun on-test ve son-test sonuclan

YENiCAMi ANAOKULU

On-test

Son-Test

Fark

Artii;
Yiizdesi

SOZEL/DiLSEL ZEKA

4,5833

0.875
0.708
0.833
0.625
0.416
0.583

%22
%16
%20
%13
%9
%13

4,2500

4,79H

0.541

%11

4,3750

4,7500

4,5000

4,7500

3,6667

~2500

0.375
0.250
0.583

%8
%5
%14

*Makinelerin nasil cahstigma <lair sorular sorar.
*Basiti~lemlerini toplama islemlerini akildan hesaplar.
*Deneylerden ve yeni denemeler yapmaktan hoslarur.

3,8333

4,4167

2,7500

3,6667

3,6667

4,2917

*Sayilan saymaktan hoslarur.
*Bilgisayar oyunlanndan hoslamr.
* Arkadaslanna oranla daha soyut (hayali) dustmebilir,
*Sebep-sonu9 (neden, nicin) iliskilerinden zevk ahr

4,6250

4,9167

4,2083

4,5833

3,4167

4,2917

4,1667

_!,7083

0.583
0.916
0.625
0.291
0.375
0.875
0.541

%13
%25
%15
%6
%8
%20
%12

4,6250

4,7917

3,2917

4,0000

3,2500

4,1667

4,6250

4,8333

4,1250

4,4583

4,6667

4,9583

3,2500

4,0000

4,7917

4,9167

0.166
0.708
0.916
0.208
0.333
0.291
0.750
0.125
0.791

%3
%18
%22
%4
%7
%6
%19
%3
%21

0.625
0.708
0.708
0.708

%13
%16
%17
%15

*Resirnlerden 90k yazilar dikkatini ceker.
*isimler, yerler, tarihleri hatirlar.
*Kitapta gordilgil kelimeler tamdik gelir.
*Kelimeleri dogru sekilde soyler.
*Bilmecelerden, kelime oyunlanndan hoslamr.
*Dinleyerek daha iyi ogrenir.
*'{ asma gore ke\ime bi\gisi iyidir.
*<;izgi cahsmasi yapmaktan hoslamr.
*Ogrendigi yeni kelimeleri kullanmayi sever.
*Masal anlanmmda basanhdir,

3,0833

3,9583

3,6667

4,3750

3,2917

4,1250

4,0833

4,7083

4,1667

4,5833

4,0000

MA.NTIKSAL/MATEMATiKSEL ZEKA

GORSEL VE UZAMSAL ZEKA
*Renklere karsi cok duyarhdir.
*Harita, tablo turu materyalleri daha kolay algilar.
* Arkadaslanna oranla daha fazla hayal kurar.
*Resim yapmayi ve boyamayi 90k sever.
*Yap-boz, lego gibi oyunlardan hoslamr,
*Daha once gittigi yerleri kolayca hatirlar.
*Rilyalanm 90k net ve aynntih hatirlar.
*Resimli kitaplan daha 90k sever.
*Kitaplar1m, defterlerini, diger materyalleri cizer,

__

3,0000 _____]., 7917

MUZiKSEL!RiTMiK ZEKA
*~arkilarm melodilerini rahathkla hatirlar,

4,0833

4,7083

*Gilzel sarki soyler.
*Mi.izik aleti calar ya da calmayi 90k ister.
*Milzik dersini 90k sever.

3,6250

4,3333

3,5833

4,2917

3,9583

4,6667
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*Ritmik konusur ya da hareket eder.
*Farkmda olmadan mmldamr.
*Sarkl soylerken eliyle ya da ayagiyla ritim tutar.
*Cevredeki sesler 90k dikkatini ceker.
*Beslenme saatinde muzik dinlemek hosuna gider.
*Ogrendigi sarkilan paylasmayi sever.
BEDENSEL!KiNESTETiK ZEKA
*Ko~may1,ziplamayi 90k sever.
*Oturdugu yerde duramaz, kmnldamr.
*Du~uncelerini yuz hareketleriyle/davramsla ifade
eder
*Bir seyi dinlemek yerine yaparak ogrenmeyi sever.
*Merak ettigi seyleri eline alarak incelemek ister.
*Bo~ vakitlerini disanda gecirmek ister.
* Arkadaslanyla fiziksel oyunlar oynamayi tercih eder.
*El becerileri gelismistir.
=Meramuu anlatirken vucut hareketlerini kullamr.
*insanlara ve esyalara dokunmaktan hoslamr,
DOGAZEKASI
*Hayvanlara karsi cok merakhdir.
=Dogaya karsi duyarsiz olanlara kizar.
*Evde hayvan besler ya da beslemeyi 90k ister.
*Bah9ede toprakla, bitkilerle oynamayi 90k sever.
*Bitki beslemeyi sever.
*Cevre kirliligine karsi 90k duyarhdir.
*Bitki ya da hayvanlarla ilgili belgesellere ilgi duyar.
*Mevsimlerle ve iklim olaylanyla 90k ilgilidir.
=Degisik meyve ve sebzelere karsi ilgilidir.
td§iLERARASI ZEKA
Arkadaslanyla oynamaktan hoslamr.
~evresinde bir lider olarak gorulur,
orunu olan arkadaslanm neselendirir.
Arkadaslan onun fikirlerine onem verir.
Etkinliklerin vazgecilmez elemarudir.
Arkadaslanna bir seyler anlatmaktan hoslamr,
Arkadaslanm sik sik arar.
vresindekiler onunla arkadashk kurmak ister.

3,6667

4,3333

3,6667

4,3333

3,9167

4,5000

4,2917

4,7500

2,9167

3,7917

-- 4,4167

.. ~7500

4,7083

4,9167

4,0417

4,4583

4,0417

4,4167

4,1250

4,6250

4,2500

4,7083

3,7500

4,3750

3,8333

4,4583-

4,0000

4,5000

3,8333

4,5417

~9167

-----1,5000

4,0833

4,5833

3,2917

4,0833

3,8333

4,4583

4,3333

4,8333

3,6250

4,3333

3,5417

4,1667

3,9167

4,3333

3,4167

4,2917

3,5417

4,0833

4,6667

4,8750

2,9583

3,7500

2,8750

3,7917

3,2917

4,0000

3,0417

4,0000

4,2083

4,7917

3,0833

4,0000

3,7500

4,5000

3,7083

__i,3750

3,5000

4,1250

3,0417

3,7500

2,5417

3,2917

2,2500

2,9167

0.660
0.666
0.583
0.458
0.875
0.333

%15
%15
%13
%10
%23
%7

0.208
0.416

%4
%9

0.375
0.500
0.458
0.625
0.625
0.500
0.708
0.583

%8
%11
%10
%14
%14
%11
%16
%13

0.500
0.791
0.625
0.500
0.708
0.625
0.416
0.875
0.541

%11

0.208
0.791
0.916
0.708
0.958
0.583
0.916
0.750
0.666

%4
%21
%24
%18
%24
%12
%23
%17
%15

0.625
0.708
0.750
0.667

%15
%19
%23
%23

%19
%14
%10
%16
%15
%10
%20
%13

ELZEKA

Yalmz oynamayi sever.
Yaptigi isleri arkadaslanyla paylasmayi sevmez.
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*Yapt1g1 islerin bilincindedir.
*Pek kimseye soru sormaz.
*Kendini begenir.
*Yogun olarak ugrastigr bir ilgi alaru, hobisi vardir.
*Yard1mistemeden kendi basina urunler ortaya koyar.
YAKIN DOGU KOLEJi
ANAOKULU
SOZEL/DiLSEL ZEKA
*Resimlerden 90k yazilar dikkatini ceker.
*isimler, yerler, tarihleri hatirlar.
*Kitapta gordugt; kelimeler tamdik gelir.
*Kelimeleri dogru sekilde soyler.
*Bilmecelerden, kelime oyunlanndan hoslamr.
*Dinleyerek daha iyi ogrenir.
*Ya~ma gore kelime bilgisi iyidir.
*(;izgi cahsmasi yapmaktan hoslamr.
*Ogrendigi yeni kelimeleri kullanmayi sever.
*Masai anlatmunda basanhdir.
MANTIKSAL/MA TEMA TiKSEL ZEKA
*Makinelerin nasil cahstigma dair sorular sorar.
*Basiti~lemlerinitoplama islemlerini akildan hesaplar.
*Deneylerden ve yeni denemeler yapmaktan hoslamr.
*Say1lan saymaktan hoslamr.
*Bilgisayar oyunlanndan hoslarur.
* Arkadaslanna oranla daha soyut (hayali) dtisilnebilir.
*Sebe2-sonu9 (neden, nicin) ili~kilerinden zevk ahr
GORSEL VE UZAMSAL ZEKA
*Renklere karsi 90k duyarhdir.
*Harita, tablo turn materyalleri daha kolay algilar.
* Arkadaslanna oranla daha fazla hayal kurar.
*Resim yapmayi ve boyamayi 90k sever.
*Yap-boz, lego gibi oyunlardan hoslarur.
*Daha once gittigi yerleri kolayca hatirlar.
*Riiyalanm 90k net ve aynntih hatirlar.
*Resimli kitaplan daha 90k sever.
*Kita2lanm, defterlerini, diger materyalleri cizer.
~ZiKSEL!RiTMiK ZEKA
*Sarkilann melodilerini rahatlikla hatirlar.
*Giizel sarki soyler.
*Muzik aleti calar ya da calmayi 90k ister.
*Muzik dersini 90k sever.
=Ritmik konusur ya da hareket eder.
*Farkmda olmadan mmldamr.
*Sark1 soylerken eliyle ya da ayagiyla ritim tutar.
*(;evredeki sesler 90k dikkatini ceker.
*Beslenme saatinde muzik dinlemek hosuna gider.
*Ogrendigi ~arlalar1payla~may1sever.
BEDENSELIK.iNESTETiK

.__!.0000

0.667
1.833
6.666
7.083
6.667

%14
%48
%19
%19
%17

2.8333
4.0000
3.2500
4.2917
3.9583
4.2917
4.2917
4.1250
4.2083
4.0417

3.8333
4.5417
4.0417
4.6667
4.4167
4.8333
4.7083
4.7500
4.7500
4.6667

1,000
0,542
0,792
0,375
0,458
0,542
0,417
0,625
0,542
0,625

%26
%12
%20
%8
%10
%11
%9
%13
%11
%13

4.0417
3.2083
3.8750
4.5833
4.5833
3.5833
4.0417

4.7500
3.8750
4.3333
4.9167
4.9167
4.3333
4.5000

0,708
0,667
0,458
0,333
0,333
0,750
0,458

%15
%17
%11
%7
%7
%17
%10

4.0833
3.4583
3.0833
4.5000
4.4583
4.7083
3.7500
4.7500
3.5417

4.7083
4.2500
3.9583
4.9167
4.8333
4.9167
4.3750
4.9167
4.2083

0,625
0,792
0,875
0,417
0,375
0,208
0,625
0,167
0,667

%13
%19
%22
%8
%8
%4
%14
%3
%16

4.3750
4.0000
3.5833
4.4167
4.0417
3.6667
4.0417
3.9583
3.4167
4.3750

4.7500
4.5417
4.3750
4.8333
4.5833
4.3750
4.6667
4.6667
4.1667
4.4167

0,375
0,542
0,792
0,417
0,542
0,708
0,625
0,708
0,750
0,042

8
12
18
9
12
16
13
15
18
1

3,9583

4,6250

1,9583

3,7917

2,7917

3,4583

3,0000

3,7083

3,3333
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Lutfen gozlem formunda yer alan her ifadenin sizin icin ne derece uygun olup
olmadrgtm asagidaki besli dereceleme olcegi tizerinde belirtiniz. Bunun icin uygun
gordugunuz rakamm altma X isareti koymamz yeterlidir. Her bir rakamm ifade ettigi anlam
asagida verilmistir.
1 = Hi9 uygun degil
2= Cok az uygun
3= Kismen uygun
4= Oldukca uygun
5= Tamamen uygun
2

3

4

5

MANTIKSAL/MA TEMATiKSEL ZEKA
*Makinelerin nasil calistigma dair sorular sorar.
*Basiti~lemlerini toplama islemlerini akildan hesaplar.
*Deneylerden ve yeni denemeler yapmaktan hoslamr.
"Saytlan saymaktan hoslamr.
*Bilgisayar oyunlarmdan hoslarur.
* Arkadaslanna oranla daha sovut (hayali) dusunebilir,
*Sebep-sonu<; (neden, nicin) iliskilerini kurmaktan zevk ahr,

1

2

3

SOZEL/DiLSEL ZEKA
*Resimlerden 90k yazilar dikkatini ceker.
*isimler, yerler, tarihleri hatirlar.
*Kitapta gordugu kelimeler tamdik gelir.
*Kelimeleri dogru sekilde soyler.
*Bilmecelerden, kelime oyunlarmdan hoslamr,
*Dinleyerek daha iyi ogrenir.
*Ya~ma gore kelime bilgisi iyidir.
*<;izgi cahsmasi yapmaktan hoslarur.
*Ogrendigi yeni kelimeleri kullanmayi sever.
*Masal anlatmunda basanhdir.

1

2 3

GORSEL VE UZAMSAL ZEKA
*Renklere karsi 90k duyarhdir.
*Harita, tablo turu materyalleri daha kolay algilar,
* Arkadaslanna oranla daha fazla hayal kurar.
*Resim yapmayi ve boyamayi 90k sever.
*Yap-boz, lego gibi oyunlardan hoslarnr,
*Daha once gittigi yerleri kolayca hatirlar.
*Riiyalanm 90k net ve aynntih hatirlar.
*Resimli kitaplan daha 90k sever.
*Kitaplar1m, defterlerini, diger materyalleri cizer.

1

MUZiKSELIRiTMiK ZEKA
*~ark1lann melodilerini rahatlikla hatirlar.

112131415

4

4

5

5
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*Giizel sarki soyler.
*Miizik aleti calar ya da calmayi cok ister.
*Miizik dersini 90k sever.
*Ritmik konusur ya da hareket eder.
*Farkmda olmadan mmldamr.
*Sark1 soylerken eliyle ya da ayagiyla ritim tutar.
* Cevredeki sesler 90k dikkatini ceker.
*Beslenme saatinde muzik dinlemek hosuna gider.
*Ogrendigi sarkilan paylasmayi sever.

I

1

BEDENSEL/KiNESTETiK ZEKA
*Ko~may1, ziplamayi 90k sever.
*Oturdugu yerde duramaz, kirmldamr.
*Dii~iincelerini yuz hareketleriyle ve davramslarla daha rahat ifade eder.
*Bir seyi dinlemek yerine yaparak ogrenmeyi sever.
*Merak ettigi seyleri eline alarak incelemek ister.
*Bo~ vakitlerini disanda gecirmek ister.
* Arkadaslanyla fiziksel oyunlar oynamayi tercih eder.
*El becerileri gelismistir.
*Meram1m anlatirken vucut hareketlerini kullamr.
*insanlara ve esyalara dokunmaktan hoslamr.

KiSiLERARASI ZEKA
* Arkadaslanyla oynamaktan hoslamr.
*<:;evresinde bir lider olarak gorulur,
*Sorunu olan arkadaslanm neselendirir.
* Arkadaslan onun fikirlerine onem verir.
*Etkinliklerin vazgecilmez elemamdir.
* Arkadaslanna bir seyler anlatmaktan hoslamr.
* Arkadaslanm sik sik arar.
"Cevresindekiler onunla arkadashk kurmak ister.
*insanlara selam verir.
i<:;SEL ZEKA
*Bag1ms1z olmayi sever.
*Yalmz cahsmayi daha 90k sever.
*Yalmz oynamayi sever.

1

3

2 3 4 5

1

DOGAZEKASI
*Hayvanlara karsi 90k merakhdir.
*Dogaya karsi duyarsiz olanlara kizar.
*Evde hayvan besler ya da beslemeyi 90k ister.
*Bahc;ede toprakla, bitkilerle oynamayi 90k sever.
*Bitki beslemeyi sever.
"Cevre kirliligine karsi 90k duyarhdir.
*Bitki ya da hayvanlarla ilgili belgesellere ilgi duyar.
*Mevsimlerle ve iklim olaylanyla 90k ilgilidir.
*Degi~ik meyve ve sebzelere karsi ilgilidir.

2

2

3

1

2

4

3

5

4

5

4

5
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*Yaptlg1 isleri arkadaslanyla payla~may1 sevmez.
*Y aptigi islerin bilincindedir.
*Pek kimseye soru sormaz.
*Kendini begenir,
*Y ogun olarak ugrasugi bir ilgi alam, hobisi vardir.
*Yard1m istemeden kendi basma urunler ortaya koyar.
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EK-3
CallJmada kullamlan etkinlikler.
Sozel-Dilsel Zeka
Yardrm Etmek Guzeldir
Merhaba! Benim kim olduqumu biliyor musunuz? Acaba ben "Miyavvv!" diye
ses cikaran bir kedi olabilir miyim? Ya da pmr prtir kosan bir keseli sican! Yo ... Yoo ...
Ben ne bir kediyim ne de bir keseli srcan ... Ben bir rakunum ... Ra-kun! Toplayrci
toplanm; meyve, sebze, kestane ... Sonra da topladrklanrm yuvama gotorOrOm.
Boylece k1§ aylannda, misafirlerimi gOzelce agirlamaya yetecek kadar yiyecegim
bulunur.
Ben misafiri 90k severim. Dostlanma onern veririm ve herkese yardrrn ederim.
Bakm bir gOn basima ne geldi: Yiyecek aramak icin gezintiye crkrmstrrn. Aniden
slddetlt bir. simsek cakti. Her yer gOndOz gibi aydmlandr. Heyecandan Ozerimdeki
toyler diken diken kabardr, ~im§egin ardmdan kuwetli bir gokgOrOltosO duydum.
Sonra da bardaktan bosarurcasina yagmur yagmaya basladr. Yagmur sulan sel olup
aktr. Su o kadar ruzla akryordu ki onune gelen her §eyi sOrOklOyordu. Ben de
sOrOklenmemek lcln bir agacm dahna stkt srkt tutundum. Bu srrada bir aglama sesi
duydum. Donup bakmca, yavru bir tarla faresinin akmtrda suruklendiqlnl gordOm.
Yavrucuk "imdaaat!... Kurtann beni!" diye baqmyordu. <;ok hizh davranmalrydun.
Yarnmdan gec;erken ona elimi uzatmah ve onu srkrca yakatamanydnn. Arna birden
"Ya benim tutunduqurn dal kmhrsa? 0 zaman ben de sele kapilmrn." diye dusundum.
Yavrucuqu kurtarmam lcin hayatirm tehlikeye atmam gerekiyordu. Ona yardirn edip
etmemeye hemen karar vermeliydim. Yarnmdan gec;mek Ozereydi. BOyOk bir
cesaretle elimi uzattrrn. Onu yakalarnayt basardim. Elimden kacrrmarnahydun. Su
ikimizi de sOrOklemeye calrsiyordu. Elim islak olduqu icln kucuk farenin elimden kayrp
gitmesinden korkuyordum. GOcOm gittikc;e tokeniyordu. Sonunda dayanamadtm; elim
aga9tan yavasca kaydr, Artik ikimiz de suyun ic;indeydik. Yavrucuqun kalbi
heyecandan
pit pit atiyordu.
Su bizi hizla
sOrOklOyordu. Galiba
artrk
kurtulamayacaqiz diye dusunuyordurn ki onurnuzde birden halat gibi bir cisim
cikrverdi. Birlikte ona s1k1 sik: tutunduk. 0 anda "Hey kucuk afacanlar, kuyruqumu
koparacaksimz!" diye gOc;IO bir ses duyduk. Bu arkadasim filin sesiydi. Evet ya!
Ondan baska kim bu akmtiya dayanabilirdi ki!
Arkadasirn fil, bizi hortumuyla srkrca tutarak sirtma oturttu. Onun bizi
boqulrnaktan nasrl kurtardiqnu unutarmyorum.
Yaqrnur sulan c;ekildiginde heyecenla saga sola kosan bir tarla faresi qorduk,
Zavalh annecik, "Yavrum! Yavrumu goren var rm?" diye onune gelene soruyordu.
Arkadasirn fil, yavru fareyi hortumu ile srrtmdan alarak annesinin onune brraktr,
Dogrusu anne farenin mutluluqu gorOlmeye degerdi. Anne ile yavru kucaklasrp,
sevinc icinde zip zip zipladtlar. Biz de arkadasim fille birbirimize mutlulukla bakrp
gOIOmsedik.
lste bu!... Yardrm etmek cok gOzel bir §ey. Kendimi iyi hissetmeme sebep
oluyor ...
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1. Etkinlik

vonerqe: Yukandaki resimleri inceleyelim. Resimde gordOgOmOzvarhklarm
isimlerini soyleyelim.
lclnde bu varhklarm isimlerinin gec;tigi Uc; cOmle kurahm.
2. Etkinlik
Benim adim
.
Arkada§lanmla cok
Yardtm etmeyi
Yardirn edince kendimi cok

.
.
.

75

Yonerqe: Fil arkadasm yerinde olsaydm neler soylerdin? COmleleri tamamlar rrusrn?
Benim Gozlerim Olur Musun?
Oyun oynayan kedilerin nesesl, Mrrnav kedicigi uykusundan uyandirdi.
"Miyavvvvv!" diyerek dili ile agzm1 yaladr, 'Karrurn ne kadar da acikrrus." Sonra
yerinden kalkrp diger kedilerin yanma dogru yurudu, Tam o srrada sert bir carprsrna
ya~and1. <;arp1§t191 kedi, "Hey! Dikkat etsene, kor rnusun?" diyerek Mirnav'a c;1k1~t1.
Mrrnav, "Evet, korum" diye cevap verdi. "Goremiyorum; bunu anlamak cok
mu zor?" Fakat c;arp1~t191 kedi onu duymadi bile. Oradan coktan uzaklasrrustr. M1rnav
.edicik olduqu yere kivnhp oturdu. "Beni kimse anlarnryor, kimse bana yardim
etmiyor" diyerek gozya~1 doktu,
GOnler gunleri kovaladi. Munav kedicik yapayalruzdi. Bir gun atesll bir
astahqa yakalandr. Alm boncuk boncuk terliyordu. Yataqmda uzuntu ile "Keske
,imdi yarnmda ateslrni dindirecek, beni teselli edecek biri olsa" diye rnmldandi. Tam o
sirada yanagmda bir sicakhk hissetti. Biri onun gozya§lanrn sicacik patisiyle siliyordu.
Sevgi dolu bir ses, "Sen uzulme, ne olur. Ben sana yardrrn ederim." dedi.
M1rnav, "Sen kimsin?" diye merakla sordu.
"Ben seni uzaktan izleyen bir Pisicigim." dedi sesin sahibi. "Oyle OzgOn
gorunuyorsun ki sana yardim etmek istedim. Haydi sirndi soyle, senin icin ne
yapabilirim?"
Mirnav atesler ic;inde yarnyordu. "~imdi soquk bir seyler olsa ... " diye gec;irdi
~nden. Sonra birden heyecanla zipladi: "Evet kar! Sana kar getirebilir misin? Onun
iraz olsun atesiml dO§Orecegini zannediyorum."
Pisicik yaz mevsiminde kar bulmanm cok zor otduqunu biliyordu. Biraz
O§OndO. Cok yuksek bir dag gordOgOnO hanrladr. Seiki Ozerinde hala kar
ulunabilirdi. "Senin ic;in deneyecegim. Beni burada bekle" deyip hemen yola
oyuldu.
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Dagm yamacma ulasinca hrzla trrmanrnaya basladr. Bin bir g0910kle dagm
tepesine kadar 91kt1. i§te! Daqm zirvesi karla kaphydr. "Yasasmr' diye bagirarak
zipladr.
Sonra hemen i§e koyuldu. Patisiyle epeyce kar topladr. Toplad1g1 kan bir kaba
biriktirdi ve kosar adunlarta dagdan a§ag1 indi. <;ok yorulmustu. Fakat dinlenerek
vakit kaybetmek istemedi. <;onkO karlar eriyebilirdi. Hemen M1rnav'm yanma gitti.
Karla dolu kabt M1rnav'm onune bosaltti. Sonra kedicigi kann Ozerine crkardr, "$imdi
karlann Ozerinde yOrOyorsun kedicik" dedi. "Onu hissedebiliyor musun?"
"Evet! Evet!. .. " diye bagird1 Mrrnav kedicik. "Hem de 90k iyi hissediyorum.
Oh!. .. Atesim biraz olsun dindi."
M1rnav kedicik nihayet biraz sertnleyebilrnistl. "Tesekkur ederim. Benim icin
bunu yaprrus olman 90k guzel." dedi.
Pisicik, "Bana ihtiya9 duydugun her an senin yanmda olacaqirn. Ben senin
dostunum." diyerek M1rnav'm burnunun Ozerine bir opucuk kondurdu.
Mrrnav, "Dostluk nedir?" diye sordu.
"Dostluk, arkadasuu dusunmektir." dedi Pisicik.
Mirnav kedicik "Peki, ben senin dostun muyum?" diye sordu.
Pisicik, "Buna sen karar ver." dedi.
Kedicik i9li bir sekilde "Miyavvvv!. .. " diyerek basrru Pisicik'in sirtma surdu,
Onlar artrk yakm iki dost olmuslardr.
1. Etkinlik
Yonerqe: Mirnav kedicigin gozleri gormoyormu§.
ona nasil yardirn ederdin? Anlatrr mrsm?

Pisicik'in yerinde olsaydm

2. Etkinlik
Yonerqe: Mrrnav kedicik 9ilegin gorOntosono 90k merak ediyormus. Ona
anlatmasi icin bir torlO Pisicik'e ulasarnarms. Sen 9ilegin nastl bir meyve olduqunu
ona anlatabilir misin? Bulduqun cozurn yollanru resmederek ailenle paylasir rrusm?

Mant1ksal-Matematiksel

Zeka

Sahibini Arayan Ev
Ormanm en gOzel yerinde, sml sml akan derenin kenannda, sarrnastklann
arasmda, sirin mi sirin gOzel mi guzel bir ev vardr. Fakat henOz bu evin bir sahibi
ktu. Ormanda yasayan butun hayvanlar bu eve sahip olmayi 90k istiyordu. Arna bir
-r10 hangi hayvanm bu evde oturmaya lay1k olduquna karar vererniyorlardr, Bu
nuya bir an once cozum butunmahydr, Bir gun orrnarun krah aslan, butun
yvanlan topladi: "Bu boyle olmayacak. Bu gidi§le ev bir torlO sahibini bulamayacak.
iyisi ararruzda bir yarrsma dOzenleyelim. Bu evde oturmaya en layrk olan hayvana
raber karar verelim" dedi.
Yansmarun kurallan belirlendi. Jori olacak hayvanlar secildi. Yansrna soyleydl:
.ve sahip olmak isteyen hayvanlar bir hafta boyunca evde oturacaklar. Jori olarak
·1en hayvanlan evlerinde misafir edecekler. Misafirlerini en gOzel agirlayan hayvan
si, evin qercek sahibi olacak."
Eve once ceylan ailesi yerlesti. Jori olan hayvanlar hep beraber ceylan ailesini
rete gittiler.
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Ceylan ailesi misafirleri 90k gOzel ag1rlad1. Fakat bir tek hatalan yansrnayi
kaybetmelerine yetti. Geldiklerinde misafirlerine "hos geldiniz" demeyi unutmuslardr.
Daha sonra eve sincap ailesi yerlesti. Onlann ev sahipligi de fena saynrnazdr.
Fakat ceylan ailesi gibi onlar da bir hata yaptrlar. Misafirlere "Nasrlsrruz?" diye
sormadrlar.

S1ra ay, ailesine geldi. Onlar, misafirlerini gOler yOzle karsrladrlar. Misafirlerinin
hallerini hatrrlanru sordular. Fakat misafirlerine ikram edilecek hicbir §ey
hazirlarnadrklan igin yansmayi kazanamadrlar.
Yrlan ailesi de maalesef gOler yOzlO degildi.
Daha sonra srra tavsan ailesine geldi. .. Tavsanlar misafirlerini ag,rlarken cok
dikkatliydiler. Misafirler gelmeden once evlerini topladtlar. Onlara ikram etmek icin
yiyecekler hazirladtlar. Misafirlerini gOler yOzle karsiladrlar. Onlara "hos geldiniz;
nasrlsrmz?" diye sordular. Misafirler onlann yanmda kendilerini cok rahat ve mutlu
hissettiler.
"Hey!... Tavsan ailesi, biz sizden cok memnun kaldtk. Umanz yansrnayi siz
kazarursrmz da bu ev sizin olur. Biz de size srk sik gelebiliriz." dediler.
Hele minik tavsan Ponpon'un ayakkabtlan dOzeltmesi ve paltolan almasma
hayran kaldtlar. Evden aynldtktan sonra ormandaki diger hayvanlara tavsan ailesinin
kendilerini nasil g.Ozel agirlad1g1manlattilar.
Sonunda, ormandaki bOton hayvanlar oy birligi ile tavsan ailesini yansrnarun
birincisi sectiler,
Tavsan ailesi uzun yrllar o evde mutlu bir hayat yasadi. Tabi ki misafirleri ile
birlikte ...
1. Etkinlik

D

D
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Arabaci cok qecrneden bu atlan da pazara gotordu. Bu defa 3 attru satrp
yerine yalruzca 2 at satin alabildi. Yeni atlanyla birlikte geri donerken daha once 5
atiru satt191 adarm gordu.
Adamcaqiz 5 quzel attn basrru bir bir oksuyor, onlara quzel sozler
soyluyordu. Ot yediriyor, bir yandan da elindeki bezle terleyen atlann srrtrru siliyordu.
Sonra "Haydi quzel atlanm, epeyce dinledik; sirndi cahsrna zarnaru" dedi adam.
Arabasma atladr. 5 at birden htzla kosmaya basladr. Atlar eski sahiplerinin onunden
ruzgar gibi qecerek qozden kayboldular...
Yeni ald191 2 atryla onlan izleyen arabaci, o an yapt191 hatayi anladi. 0
gunden sonra atlanna hie; kotu davranrnadr, Onlara hep guzel sozler soyledi, Atlar da
guc;leri yettigince gah§tl ve sahiplerini cok sevdiler.
Arabacrrun basma gelenler krsa surede duyuldu. Dilden dile anlatrldi.
Arabacmm koyunde, atma kotu davranan kimse kalmadi. Koyun sokaklan atlann
c;1kard191 takrrak takirak nal sesleri ve neseli kisnemelerle doldu ...

1. Etkinlik

Yonerqe: 5 adet at kendi aralannda yansrna duzenlemisler. Yansm bitisindeki
siralarnaya gore atlann kacmci olduklartrn uzerlerine yazar mrsm?
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2. Etkinlik

Atlar hep beraber otlakta otluyor. Say bakallm otlakta kac tane at otluyor?

Bazt atlann sahibi gelip onlan ahira gotormu§. Otlakta yalruzca 2 at kalrrus.
Sahiplerinin kac tane at: g6tordOgOnuyazar rrusrn?

Gorsel-Mekansal Zeka
Bak $u Konusanlaral
$irin adrnda tath rm tath bir krz cocuqu varrrus. Sirin, evlerinin yanmdaki gOzel
bir anaokuluna qidiycrtnus. Okulunu cok seviyorrnus. Fakat $irin'in onernli bir
problemi varmrs. Sabah erken kalkmak ona cok zor qeliyorrnus. Bu yuzden okula
gitmemek icin ailesine torlu turlu bahaneler uyduruyormus.
Yine bir sabah annesinin gOzel sesiyle uyanrrus, "BugOn ne yapsam da okula
gitmesem" diye dusunrneye baslarms, "Annem beni hasta zannederse okula
gondermeye kiyamaz. Ben de butun gun uyurum" diyerek qozlerini stki srkt kapatrrus,
Annesi yanma qelrnis "Hadi benim tath krztm uyan, okula gitme vakti geldi" demis.
Sirin, "Anne... Ben cok hastayrrn. Karrurn da agnyor, buqun okula gitmesem ... "
diyerek srzlanrms. Rolunu oyle quzel yapryorrnus ki annesi gerc;ekten hasta olduquna
inanrms. "Tamam krzrrn. Buqun dinlen, yarm gidersin." dernis,
Sirin, yorqarn hrzla Ostone cekip krkrr k1kir qulrnus, "Annem rol yaptrqrrru
anlamadi" diye dusunurken uyuya kalrrus...
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ROyasmda biri, "Acil durum, acil durum, hemen toplanahm!" diye
sesleniyormus. $irin merakla sesin geldigi yone kosrnus. Ses kalbinden qeliyorrnus!
"Bu ... bu benim kalbim. Kalbim konusuyor." dernis hayretle.
Kalp, goz, yanak, burun, el, ag1z... Hepsi bir araya toplanmrs,
konusuyorlarrrus, $a§kmltg1 daha da artan Sirin onlara kulak vermis. Soze ilk once
goz baslarrus:
"Arkadaslar anlarruyorurn, $irin bizim sesimizi neden duymuyor? BugOn
annesine hasta olduqunu soylerken kapaklanrrn kocaman kocaman actirn. "Our dur!
Boyle soylemen doqru degil!" diye bag1rd1m ama bir torlO sesimi duyuramadtm"
dernis.
"Haklism goz kardes, Sirin yalan soyleyince ben de utancirndan krpkrrrrnzt
oluyorum ama beni de anlarruyor" diye soze devam etrnis yanak.
"Ben de 90k atesleniyorurn ve terliyorum beni de anlarmyor" demis el.
Kalp de, "Arkadaslar hepimiz $irin'in yalan soylemesinden rahatsizrz. inanm
ben de 90k daraltyorum ve boyle zamanlarda ruzh hrzh atryorurn. Bunun yarn sira
sizin ya§ad1gm1zrahatsizhklan da hissediyorum. Ben diyorum ki Sirin'e bir ders
verelim. Gorevlerimizi kisa surellqine yavaslatahrn ve hasta olaltm." demis, Sirin
telasla bag,rmt§: "LOtfen durun! Ben sadece saka yaprrusnrn. Sizin bu kadar OzOIOp
zarar gordOgOnOzO bilmiyordum. Beni affedin ve hasta olmaym. Soz veriyorum, saka
da olsa bir daha hi9 yalan soylemeyeceqim."
Sirtn, organlarma boyle yalvanrken ter icinde uyanrrus. Hemen annesinin
yanma kosrnus.
"Anneciqim buqun okula gitmemek icin ben sana yalan soyledim." demis,
"Aslmda hasta deqllim. Cok ozur dilerirn. Soz veriyorum bir daha hi9 yalan
soylemeyeceqirn." Sonra annesine sarilrrus, "Hadi anneciqirn hazrrlarup okula
gidelim" dernis heyecanla.
Annesi $irin'i affetmis. Birlikte okulun yolunu tutmuslar. .. 0 gun $irin, okulda
90k eglenmi§, 90k gOzel seyler ogrenmi§. Mutlulukla evine donrnus. Gece olup
yataqma uzandiqrnda vucudunu dinlernis, bOtOn organlarmtn vazifelerini huzurla
yapt1gm1 nissetrnis. Derin ve sakin bir uykuya dalrms...
Etkinlik
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Yonerqe: Ressarmrruz bir resim cizmis ama boyamay, unutrnus. Ostelik dart
tane de hata yaprrus. Resmi boyayrp hatalan isaretleyerek ressarrurruza yardrrnci
olur musun?
1. Etkinlik

Yonerqe: Yukartdaki resimde bazi nesneler yanrn
tarnarnladrktan sonra isimlerini soyleyip, resmi boyar rrusrn?

kalrnrs.

Onlart

Kanguru Zip Z1p'm Okul Maceras1

Ztp Ztp 90k meraklt bir kanguruydu. Yeni seyler ogrenmeyi 90k sever ve bunun
icin bir suru soru sorardt. Ormandaki herkes kangurunun bu huyunu bilir, elinden
geldigince ona yardrrn ederlerdi.
Zip Zip bir gun yolda bir tas qordu, Bu kapkara bir tastr. Bu tasin ne olduqunu
90k merak etti. Ogrenebilmek icin doqru annesinin yarnna gitti. Fakat annesi
bilemedi. Zip Zip babastrun yaruna kostu. Ne yazik ki babasi da bilemedi. Ona
ormanm en yash ve bilgili hayvant olan file sormasim soyledl. Arna o da Zip Zrp'a
yardrrn edemedi. c;onku ilk defa boyle bir tas qoruyordu.
Zrp Zrp'm cant cok srkilrmstr, Bu tasrn ne olduqunu oyle merak ediyordu ki!. ..
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Ta§1 eline aldr, bir agacm altma oturdu. Hem tasi inceliyor, hem de onunla
konusuyordu: "Kara tasrrn, senin adrru, ne i§e yaradrqrm, bir turlu ogrenemedim.
Oysa bunu 90k istiyorum."
Tas birden hareketlendi ve yuvarlanmaya basladr. Tas gidiyor, Zip Zip da
arkasmdan kosuyordu. Kara tas gitti. .. gitti. .. gitti. .. Bir kaprrun onunde durdu.
Zip Zip kara tasm onunde durduqu kapry: caldi. Birinin "Giriniz!" dedigini
duydu. Yavasca kapiy: acn ve iceriye girdi. Buras: 90k ilgin<; bir yerdi. Eve hi<;
benzemiyordu. lceride tahtadan pek 90k masa ve sandalye diziliydi.
GUier yuzlu, sevimli mi sevimli bir koyun, "Hos geldin" dedi. "Bir sorun mu
var?"
Zip Zip ne diyecegini bilemedi. Sadece, "Buras, neresi?" diyebildi.
Koyun, 'Buras: okul" dedi.
Zip Zip, "Okul mu? Okul ne demek?" diye sordu.
"Okul yeni bilgiler ogrenilen yer demek."
"Peki ya siz kimsiniz?" dedi Zip Zip.
"Ben de ogretmenim."
"Peki, ogretmen ne demek?"
"Yeni bilgiler ogreten ki§i demek."
Zip Zip 90k heyecanland1. "Yasasml Buras, tam bana gore bir yer! Merak
ettigim her seyi size sorup ogrenebilirim." dedi.
Ogretmen, Zip Zrp'm bu heyecanma gOIOmseyerek karsihk verdi. Zip Zip
birden kara tasi hatrrladr. Kosa kosa onu kaprrun onunden aldi ve ogretmenin yanma
geldi. Ta§I ona doqru uzatarak, "Bunun ne olduqunu biliyor musunuz?" diye sordu.
Ogretmen, tasi biraz inceledikten sonra, "Komur" dedi. "Komur mo! Kornur de
ne demek?"
"Komur, yanan bir tas cinsidir."
Zip Zip daha da heyecanlan dr: "Tas hie yanar rm?"
Ogretmen "Bazi taslar yanar" dedi ve kornurun nasil yand1gm1 Zip Zip'a
gosterdi. Zip Zip "Tesekkur ederim ogretmenim" diyerek ormana doqru kostu. Eve
vanr varmaz basmdan ge9enleri annesiyle babasma anlatti; "Ben okula gitmek
istiyorum" dedi. ikisi de buna 90k sevindiler. "Tabi" dediler. "Okula gitmeni biz de 90k
isteriz."
Merakh Zip Zrp'in ogrenme meraki orman halkrrun isine yaradr. Zip Zip'tan
kornurun nasrl yand1gm1 ogrendiler. Daha 90k kornur bulup yakarak bOton k1§
rsrndrlar. Zip Zip ise okulda yeni seyler ogrenmeye devam etti.

1. Etkinlik

··,.·

:.. ··

84

Yonerqe: Noktalan birlestirir misin? Ortaya cikan resmi beyar rmsrn?

2. Etkinlik

D

[]

D

D

Yukandaki resimlerin icini boyar mism? Zip Zrp'm kimlerin yanma gittigini
oykudeki sirasma uygun sekilde numaralandmr rrusm?
Muziksel-Ritmik Zeka
Kani, ve Minno,'un Yard1mseverligi
Zeynep ve ailesi, masmavi bir qolun kenannda, agac;lann arasmdaki bir evde
yasryorlardr. Zeynep'in Minnos admda bir kedisi, Kanis admda bir de kopegi vardr.
Zeynep aksarna kadar onlarla oyunlar oynardr. Onlann bakrmlanyla da kendisi
ilgilenirdi. Minnos en cok sutu severdi. Kanis ise ete bayilrrdr.
Minnos karru acikmca Zeynep'in ayaklanna kuyruqu ile sOrtOnerek,
"Miyavvvvv! Miyaavvv!" diye rniyavlardr. Zeynep'in yemek tasma koydugu sutu dili ile
sapur supur icerek hemen bitirirdi.
Kanis ise karru aciktrqmda "Hov! Hov!. .. " diye baqrnr, sabrrsizca topraqi
eselerdi, Zeynep ena yemek verince de oyunlar yaparak onu eglendirirdi.
-~
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Zeynep kopegi ve kedisi ile beraber golun kenannda yuruyu§ yapmayi 90k
seviyordu. Gunlerden bir gun her zamanki gibi Kanis ve Minnos'u yanma alarak yola
91kt1. Mevsim k1~t1. Golun bazi yerleri buz tutrnustu. insanlar tepelerde birikmis olan
karlann uzerinde nese ile kayak yapryorlardr,
Zeynep birden golun kenannda iki su samuru yavrusunun kayalarm arasma
s1k1§ml§ olduqunu fark etti. Yavru samurlar kocaman kayanm arasmdan "Jiykkkk!
Jiykkkk!" diye bagirarak
yardim istiyorlard1. Zavalhciklar
soquktan
donmak
uzereydiler.
Zeynep hemen eve kostu. Babasiru yardima 9agird1. Babasi ile birlikte
yavrulann yanma donduler. Yavrularm s1k1§t1g1 kayaya ip baqladilar, Hep birlikte ipi
cekmeye basladilar. Fakat kaya o kadar agird1 ki yerinden krprrdamadr. Yavru su
samurlan yalvaran gozlerle onlara bakiyor, "Jiiiyk ... Jiiiyk ... " diye baqmyorlardi. Kani§
"Hov ... Hov ... Hov ... " diye havlayrp ormana doqru kostu, Zeynep "Galiba Kanis'in bir
plaru var!" dedi. "Bekleyelim bakahm ne yapacak?"
Cok zaman ge9meden Kanis kosa kosa ormandan geri geldi. Arkasmda da
bircok hayvan vard 1.
Ordekler, "vak vak vak ... " inekler "Mo_mo_mo ... " Atlar "ihihihiii. .. " Koyunlar
"Me ... Me ... Me ... " diye bagirarak Kanis'in pesinden kosuyorlardr. Golun kenanna
gelince Kanis, agz1yla ipi tutup hayvanlarm basrna ge9ti. Bazi hayvanlar da ipe disleri
ile asndrlar ve hep birlikte ipi cekrneye basladilar. Sonunda kayayi yerinden
oynatmayi basardilar. Yavru su samurlan sikrsnklan yerden kurtuldu. Yavrulann tir tir
titredigini goren bir kanguru, yavrulan cebine ahp rsittr.
Tam o sirada anne su samuru gelerek diger hayvanlann kendi yavrulanna
yardim ettigini gordu. GolOn uzerinde dans ederek, kendince onlara tesekkur etti.
Zeynep kopegi Kanis'e sevgiyle sanldi,
Gunter gunleri kovaladr. Kanis ve Minnos bir gun evlerinin bahcesine
birakrlrrus bircok bahk buldular. Ertesi gun ve daha ertesi gun de bilinmeyen birileri
bahcelerine bahk birakrnaya devam etti. Kanis ve Minno§ bahklan afiyetle yiyor, bu
bahklan onlara kimin brraktiqrru 90k merak edlyorlardr. Bir sabah saklanarak
beklediler. Bahklan brrakanlann iki ku9uk su samuru olduqunu qorunce saklandiklan
yerden crktilar. Kanis ve Minno§'u goren su samurlan neseli bir sekilde "Jiiiyk, jiiykk!"
diye baqrrdrlar.
Kanis ve Minnos su samurlannm kendilerine tesekkur etmek icin boyle
yaptiklanru anladilar. 0 gunden sonra Kanis, Minno~ ve su samurlan cok iyi dost
oldular.
1. Etkinlik
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Hav hav diye soylerim
Nerdedir benim kerniqirn
Kap, onunde beklerim
Hrrsrzlan gozlerim.
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Yonerqe:

Sence bu siiri yu

$iirde en 90k tekrar edilen sesleri so

· ' ayvanlardan hangisi soyluyor olabilir?
.. ?

2. Etkinlik

id

Ben minik bir
yim
Nerededir benim
im
................nm onunde beklerim
................ Jeri qozlerirn
Yonerqe: Resimdeki varllklan silrin bos brrakilan yerlerine yerlestirelirn.

Tutumlu Kumbara
Kumbaralar Olkesinde yasayan kumbaralar "$mgir rmnqtr, §mgir rmnqir" diye
ses crkararak yolda yuruyorlarrrus. Kumbaralardan biri arkadaslarma "Bakm" dernis
"BugOnsesim ne kadar gOr: $mgir ~mgir ... $mgir ~mgrr... "
Diger kumbara "Yok yok!. .. " demis. "Benim sesim senden daha gOr; bak dinle:
"$ak1r sukur, sakrr sukur ... "
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Ocuncu kumbara "Hie; birinizin sesi benimki kadar gur degil" demis. "Srkrr da
srktr, §1kir da srkrr"
imrenerek onlan dinleyen Ali'nin kumbarasi olduqu yerde ziplarms: "Hop
hop ... " Arna icinden yalruzca "tm!... bn!. .. " diye bir ses duyulrnus ...
Diger kumbaralar ona donup atayci bir sesle, "Hey kumbarahk! Galiba sen
de hie; para yok!. .. " dernisler. $angirdaya sanqrrdaya yollanna devam etrnisler. ..
Ali'nin kumbarasi arkalanndan OzgOn OzgOn bakrrus. "Keske benim sahibim
de onlann sahibi kadar cornert olsaydr." diye dusunrnus. Yoluna devam etmis ...
Derken yerde pml pinl parlayan bozuk paralar gormu§. lcindeki kotu ses, "Hemen
suntan iclne koy da bir suru paran olsun." dernis.
iyi ses ise "Hayrr hayrr sakrn ha! Bu paralar sana ait degil!" diyerek itiraz etrnis.
Ali'nin kumbarasi bir sure kararsizhk yasadiktan sonra icindeki iyi sesi dinlemeye
karar vermis ve uzqun uzqun evine donrnus, Dolabm uzerindeki yerine 91km1§,
oturmus, Bir sure sonra da uyuyakalrms ...
Uyandiqmda uzerinde bir ag1rhk hissetmis. Ayaga kalkmca icinden sanqur
sunqur sesler geldigini duyrnus, "lnanarmyoruml lcim bir suru para ile dolrnus!"
diyerek sevinrnis. "Acaba bu nasrl oldu?"
0 sirada radyoda calan sarkry: duyrnus: "Buqun bayram. Erken yatm
cocuklar ... " Megerse o gun bayramrms. Ali de ald191 butun harchklan kumbarasma
atm1§.
Ali'nin kumbarasi keyifle drsan 91km1§. Diger kumbaralann yamndan hoplaya
zrplaya gec;mi§. Onun da "sakrr da sukur sakrr da sukur" diye ses 91kard1gm1 duyan
kumbaralar cok sasirrruslar ...
Ali'nin kumbarasi biraz dolastiktan sonra tekrar eve donrnus. C1k1p yine
dolabm uzerine oturrnus. Bu srrada Ali, babasiyla konusuyormus: "Babacrqrm ben
kumbaramdaki paralan fakir komsumuza vermek istiyorum."
Ali'nin sozlerini duyan kumbara "Nas1I yani?" dernis. "Bu cocuk neler soyluyor
boyle? Benim paralanrm baskalarrna rm verecek? Olamaz! Bunu yapamaz!"
Ozerinde oturduqu dolaba srrnstkt tutunrnus, Fakat bu i§e yararnarrus. Ali, onu ahp
cebine atrvermis ...
Ali az sonra fakir ailenin evine girmi§. BOyuklerin elini tek tek opup onlarla
bayramlasrrus.
Sonra cebinden
kumbarasrru cikanp
anahtanyla
acrrus ve
kumbaramn lcinden cikan bOtOn parayi evin cocuquna verrnis.
ic;i bosalan kumbara cok uzqunrnus. Yerde mutsuz mutsuz yatiyorrnus,
Derken kucucuk bir el, onu olduqu yerden kaldtrrrus. Kumbara yukselmis
yukselmis ve "$ap ... " diye bir ses duymus. Bu bir opucuk sesiymis. Fakir ailenin
kucuk cocuquymus onu open.
Ali'nin kumbarasi "Bu ses, duyduqurn butun sanqutrlardan daha gOzel." diye
dusunmus. "Yasasml" diye baqrrrrus. "En buyuk mutluluk yardrrn etrnekrnis."
0 gunden sonra Ali'nin kumbarasr, icinden az ses ciksa bile hie; uzulrnernis ...

1. Etkinlik
Cocuklar:
Dogadaki nesneler birbirinden farkh sesler cikanr. Mesela benim icirndeki
paralar "sanqrr sunqur" eder. A§ag1daki nesnelerin nasil ses 91kard1gm1 taklit eder
misin?
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Dokulen su, birbirine vurulan tas, katlanan kag1t

2. Etkinlik
Yonerqe: Seninle bir oyun oynayahm. Bu oyun iki ki$i ile oynarnr. lste oyun
bashyor. ..
Oyunculardan birinin gozOnO baglaym. Gozu acrk olan diger oyuncu esyalarla
degi$ik sesler cikartsm.
Bakahm gozO bagh olan oyuncu esyalan seslerinden tarnyabilecek mi?

Kiiiler Aras1/S0syal Zeka
Zurafa Boynu Uzun
Ormanda hareketli bir gun yasaruyordu. COnkO bugOn meydanda Pazar
kuruluyordu .. Birer iki$er butun hayvanlar Orettikleri mallan satmak igin pazara
getirmi$ti.
Fil, yuvarlak yuvarlak simitler yaprrus onlan hortumuna dizerek gelene gegene
tarutiyordu.
Sincap "Bakm bakml Cevizlerin tadma bakm" diyerek cevizlerini

satmaya

9ah$1yordu.
Tavsan, tezgahma tazecik havuclardan dlzrnisti. Bir yandan 91t1r cmr yiyor, bir
yandan da "Havuuucl Havuuuc' diye baqmyordu,
ZOrafa Boynu Uzun da toplad191 yernyesil taze otlan satmak istiyordu. Fakat
daha "Yesliiill" diye baqmr baqrrmaz yanaklan krpkirrruzi oluyordu. Oysa bu otlan
ozenle toplarrus, en lezzetli ve sifah bitkileri bir araya getirerek gOzel gOzel demetler
olusturmustu.
Satre: hayvanlar OrOnlerinin gOzelliklerini ovgOyle anlatryorlardr, Pazaryerinde,
"Duunya tati1s1 b un I ar.I ... " , "H a diI d enemes1. b e d ava I.... ", "Al an p1$man
.
o I mayaca kl.... "
sesleri birbirine kan$1yordu.
Aksam olmak Ozereydi. ZOrafa Boynu Uzun cok OzgOndO. Otlanrun hie; birini
satarnarrustr. ZOrafa bin bir emekle toplad191, ozenle dizdigi otlanna bakarak derin bir
i<; cekti. "Of! Of! ... Keske utanqac olayip, otlanrm tarutacak bir seyler yapabilseydim."
dedi.
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Fil ve Tavsan Topkuyruk urunlerinin tarnarmru satrms olmarun sevincini
birbirleri ile paylastilar. Ne$eli bir sekilde ZOrafa Boynu Uzun'un yarnna geldiler.
Boynu Uzun oyle OzgOndO ki onlan fark edemedi bile.
Fil ve tavsan, ZOrafa Boynu Uzun'a, "Neyin var?" diye sordular "Cok uzqun
gorOnOyorsun."
ZOrafa Boynu Uzun aglamakh bir sesle cevap verdi: "Otlanrm bin bir emekle
topladun. Satmak icin pazara getirdim, guzelce dizdim. Arna utanqac olduqurn icin
onlan tarutarnadrm bile Oho OhOOO!" iki arkadas Zurafa Boynu Uzun'un haline 90k
uzulduler, Ona yardrrn etmek istediler. Fil, tavsana, "Boynu Uzun'un otlanru
satmasma yardrrn edebiliriz." dedi.
"Bunu nasil yapacaqiz? diye sordu tavsan. Pazar kaldmlmak Ozere."
"Daha iyi ya! Tam aksarn yemegi vakti. Herkesin karru iyice acikrrustrr."
"Doqru soyluyorsun" dedi tavsan.
Fil, Boynu Uzun'a donerek, "Haydi uzulrne artrk" dedi. "Gel buqun otlanru
birlikte satahm. Fakat haftaya Pazar kurulunca rnallanru kendin tarutrnalrsm. Bunda
utarulacak bir sey yok."
Zurafa "tamam" der gibi basiru salladi. Sonra fil ile tavsan, zurafarun otlanru
hayvanlara tarntmaya basladrlar: "En lezzetli, en slfah otlar burada!. .. " "Bir tadan bir
daha istiyor!. .. " "Onlan duyan hayvanlar birer ikiser geldiler. Hayvanlann toplandiqrm
goren zurafa da cesaretlendi. "Enfes kokulu... Vitamin deposu... En yOksek
aga9lardan toplandi bunlar! ... " diye bag1rmaya basladr, Karm acikan hayvanlar
otlardan satin aldilar. Bu kadar lezzetli ot yemediklerini soyleyerek tekrar tekrar
istediler. Zurafa Boynu Uzun'un rnutluluqu gorulmeye degerdi.
Aksarn olrnus butun hayvanlar evlerine cekilmisti. 09 arkadasm da i9i huzur
doluydu. <;unku emeklerinin kar~1l1gm1 fazlasryla aldrlar. Zurafa ise boyle
yardimsever dostlan olduqu icin daha 90k mutluydu.

1. Etkinlik
Yonerqe: ZOrafa, topladrq: otlan satarnarrus. Bu duruma 90k uzulrnus.
ZOrafanm otlanru neden satamadiqrru soyler misin?
Sen zurafarun yerinde olsaydm, otlan nasil bir yontern geli~tirerel satardm?
Akima gelen yonterni ailenle paylasir mrsm?
2. Etkinlik
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Yonerqe: Senin, insanhqa faydalr olmasi icin dO§Ondugun ilgin<,;: icatlarm var
rm? A§a91daki bosluqa resmini cizerek fil, tavsan ve zurafa ile paylasrr rrusm?
Sincap K1tlrdak
Mutluluk ormanmda ilkbahar mevsimi yasaruyordu, Sincap Kitrrdak, aga<,;:
evinin kaprsiru acarak drsan 91kt1.
Kollanru iki yana actr, "Huuuuuuf ... " diye temiz havayi icine cekti. Biraz spor
hareketleri yapti: Hop bir iki. .. hop bir iki!. ..
Aga<,;: evinden
a§ag1ya indi. <;evresine bakmdr. Arkadaslan
etrafta
qorunrnuyorlardr. Acaba neredeydiler?
Onlan aramaya basladr. Cok qecrneden arkadaslanru oyun alanmda buldu.
Sincap Krtrrdak'm yuzu asrldi. "Beni <_;:agirmadan oyuna baslarruslar bile!" diye kendi
kendine soylendi.
Arkadaslanrun icinde Krtrrdak'm daha once hie gormedigi birisi vardi. Kirpi
arkadasr, "Gel seni akrabam Kirpi Nazik'le tarnstrrayim." dedi. "Komsu ormandan bizi
ziyarete geldi. Bir sure misafirimiz olacak."
Kirpi Nazik, Krtrrdak't gorunce ayaga kalkti. One doqru egilerek
onu
selamladr. "Tarustrqrmrza cok memnun oldum Kitrrdak" dedi.
K1tirdak "T1pk1 adt gibi ne kadar da nazik bir kirpi" diye dusundu.
0 gunden sonra ormandaki herkes Kirpi Nazik'le yakmdan ilgilendi. Onun
kibar davraruslan hepsinin cok hosuna gidiyordu. Ormanda hep o konusuluyor, anne
babalar yavrulanna onu ornek gosteriyordu. Oyunlara da ilk o <_;:agmhyordu.
Krtrrdak ise bu durumdan hi<,;: memnun degildi. Kendini cok kotu hissediyordu.
"Kirpi Nazik gelmeden once arkadaslanrn benimle daha cok ilgileniyordu. Artik kimse
beni sevmiyor!" diye dusunup uzuluyordu,
Kirpi Nazik'le bir arada bulunduqu anlarda surekli onun sozunu kesiyor,
cumlelerini
tamamlryor, arkadaslanrun
dikkatini cekrnek i<,;:in olrnadik seyler
yapiyordu. Kirpi Nazik'se Krtirdak'm bu davraruslarina hicbir anlam veremiyordu.
Arna butun bu yaptiklanna cok uzuluyordu.
Kitrrdak yine bir gun arkadaslanna kizrrus, akasya agac1rnn tepesinde kendi
kendine soyleniyordu: "Of otl., Artik kimse beni sevmiyor. Kirpi Nazik geldiginden
beri beni gordukleri bile yok!"
Bu sirada agacm -altmdan bir ses isitti: "Boyle dO§Ondugunu bilmiyordum.
Madem oyle, ben hernen ormarnma doneyim."
Kitrrdak, Kirpi Nazik'in agacm dibinde olduqunu o an fark etti. Kirpi Nazik
ger<,;:ekten cok uzqun qorunuyordu. Ormarnna doqru yurumeye baslarmsti bile.
Krtrrdak ne kadar hatalr davrandrqiru o anda anladr. Kiskanchk yapt191 icln cok
pisrnan oldu. Hemen aga<,;:tan a§ag1ya indi. Kirpi Nazik'i durdurmaya cahstr. Onunla
konusmaya cahsryor, gitmemesi icin yalvanyor yakanyordu. Fakat Kirpi Nazik
ormandan gitme konusunda kararhydr. "Benim yuzurnden kimsenin uzulrnesini
istemem, buradan gitmeliyim" diye tekrarhyordu. Kirpi Nazik'i kalrnast icln ikna
etmeye cahsan Krtirdak, hemen akasya agacmdan bir cicek kopardr, Bu quzel kokulu
~i<,;:egi Kirpi Nazik'e doqru uzatti "Ozur dilerim" dedi.
Fakat o anda cok kotu bir sey oldu. <;i<,;:egin tozu kirpi Nazik'in burnuna kacn
ve kirpicik neredeyse nefes almaksizm hapsirmaya basladi: Haps ... haps ... haps ...
Krtirdak bir an ne yapacaqiru bilemedi. Kirpi Nazik'in sirtma vurmak istedi fakat
dikenleri eline battr, Sonra kuwetli bir nefes ahp "Huuf. .. " diye yuzune Ofledi. <;i<,;:ek
:ozu kirpicigin burnundan 91kt1 ve ucarak uzaklastr. Neyse ki hap§mg1 qecmisti. Kirpi
azik kendisini kurtaran Kitrrdak'a tesekkur etti. Sincap Kitrrdak ondan bir kez daha
ozur diledi. 0 gunden sonra Kirpi azik ve Sincap Kmrdak cok iyi dost oldular.
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1. Etkinlik
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2. Etkinlik
Yonerqe: Kirpi Nazik'in bir problemi var. Krtirdak'la yakm dost olmak istiyor.
Fakat ne yapacaqiru bilemiyor. Ona yardrrnct olabilir misin? Onerilerini
bosluqa resim
-,
cizerek bizimle paylasrr rmsm?

Kif isellicsel Zeka
Ay1 Pafi ve Kurt Yavrulan
Bir varrrus bir yokrnus.. Evvel zaman icinde kalbur saman icinde ormarun
birinde yasayan cahskan bir ayt varmrs. Bu ayrnm ad, Pafi'ymis. Butun ayrlar derenin
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kenannda eglenirke- '"'""
goren ayrlar: "Hey P~
Pafi, "BOt1J
azindan uyarukke
yardtmci olrnalryrz."
Ormanm d .....

onnanda dolasarak kendine yapacak i§ ararmis. Onu
pesindesin" diyerek onunla alay ederlerrnis,
ruz. Yazin da yiyor, iciyoruz, Cok sikrcr! En
yaprnalryrz. Ormandaki diger arkadaslanrruza
"'"'.ie:::lr::I cew.p verirmis.
'afi'yi cok severlerrnis. <;onkO ne zaman baslan
osarrms, Tavsanlarm, havuc toplamasma yardrrn
ekrar yerine yerlestlrir, ormanda kaybolan yavru
r-

sikrssa Ay1 Pafi on
eder, agagtan duse
hayvanlara yol gosterirmi
GOnlerden bir gG:n Pafi. ta§h tepedeki rnaqarada, annesiz kalrrus kurt
yavrularma rastlarms. Yavrular "uuuvv ... uuuv ... " diye bagirarak aghyorlarm1§. Ay1
Pafi "Acrkrms otmahlar" mye d~nniO§. Hemen etraftan yiyecek bir seyler bulup
yavrucuklara getirmi§. Kanruan doyan kurt yavrucuklan m1§1I m1§1I uyurnuslar.
Cahskan Pafi, ertesi gun ve daha ertesi gun de yavru kurtlarm yanma gelip
onlarla llqilenmis. Dereden yakalad191 bahklarla onlan beslemis. Kurt yavrulan biraz
bOyOdOklerinde ise onlara dereden bahk avlarnayt ogretmi§ ...
GOnlerden bir gOn Ayi Pafi hastalanrms, Ormandaki bOtOn dostlan onu
ziyarete qelrnis. Anlar, en giizel ballanru onun igin getirmi§ler. Tavsanlar, Ay1 Pafi'ye
kucak kucak havuc tasumslar. Bir tek kurt yavrulan Pafi'yi ziyarete gelmemi§ ... Ay1
Pafi buna cok uzulmus. "Ben onlan cok sevdim. Onlar icin elimden geleni yaptrrn.
Arna onlar, ihtiyactrn oldugu zaman yarurna gelmediler." diyerek gozya§I dokrnus.
Onlarla oynad1g1 oyunlan, birlikte g~rdikleri gOzel gOnleri dusunmus, "Olsun, onlar
beni dusunmeseler de ben onlan 90k seviyorum." dernis. "Ne zaman isterlerse yine
onlara yardim ederim."
GOnler gOnleri kovalarms. KJ§ mevsimi yaklasiyorrnus. Ay1 Pafi artik kendini
daha iyi hissediyormus. Yavas yavas goz kapaklannm kapanmaya basladrqtru fark
etmis ve maqarasrna girerek kl§ uykusuna dalrms ... Aylar boyu uyumu§ ... uyumu§ ...
Sonunda
rhk
r0zgar1arla
bir1ikte uykusundan
uyanrrus.
Magaranm
igi
karmakansrkrms! Telaslanrms, "Acaba burada ne oldu?" diye dusunrnus. Disan
cikmca ceylan arkadast ile karsrlasrrus.
Ceylan nefes nefese anlatrms: "Ormana avcilar geldi. Seni vurmak istediler.
Arna birkac kurt yavrusu onlann Ozerine saldrrdi. Seni korumak icln canlanru
tehlikeye atnlar. Dogrusu biz bir §eY anlarnadrk. Kurt yavrularmm bir ay1y1 koruduqu
nerede gorOlmO§!... "
Ceylandan olanlan dinleyen Pafi, hemen kurt yavrulannm yarnna kosrnus.
Yavrulardan biri sekerek yOrOyormu§. Meger avcrlardan biri ayagmda vurarak onu
yaralarrus.
Ay1 Pafi kurt yavrulanna cok tesekkur etrnis. Onlar da "Gecen yaz
hastalandiqmda
yanma gelemedik. c;onkO seni ziyarete gelen arkadaslanru
korkutmak istemedik" demister. Paficik sevgiyle kurt yavrulanna sanlrrus.
Pafi hayati boyunca iyi olmaya
ve iyilik yapmaya devam etrnls.
Davrarnslanyla diger hayvanlara da ornek olmus.

1. Etkinlik
Yonerqe: Pafi iyilik yapma konusunda kararh
davraruslarm varsa bunlan bizimle paylasir rrusrn?

bir ayr.

Kararh

olduqun
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A~ag1daki resimlerde kendimiz ve cevrerniz icin faydah davraruslann
resimlerini goreceksin. Bunlan boyar rmsrn?

2. Etkinlik
----

------·----. ·--------··--~: ·-···---····--------·---··----·· . -·-·
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Yonerqe: Yukandak:i resimde bir sOrpriz seni bekliyor. Sonuna kadar boyama
karan alarak resmi boyar rmsm? 1'1eri sanya, 2'1eri krrrruziya, 3'1eri turuncuya, 4'1eri
yesile, 5'1eri maviye boya. Bakahm hangi sekil ortaya cikacak. Sabir ve kararhkla
resmi boyadiqm icin seni simdiden tebrik ediyorum.

Kendini Begenen Baloncuk
Ahmet once musluktan bir kaba su doldurdu. Sonra kabm icine bir miktar sivt
sabun ilave etti. Ardmdan kamistyla sabunlu suya Oflemeye basladi..
Ahmet "buuu ... " diye ufledikce suyun Ozerinde sabun kopukleri belirip
kabanyordu. Kabaran kopukler bir sore sonra kabm icinden kurtulup yOkseliyor,
rOzgarla birlikte ucuyordu, OzgOrlOgOn tadim crkaran baloncuklar "Yuppiii" diye
bag1rarak kabm icindeki arkadaslarrna el salhyorlardr.
Kabm icindeki baloncuklar,
ucan baloncuklara
imrenerek bakiyorlardr.
Ahmet'in karrusla Ofledigi havayi "Huf hOf hOf!'' diye iclerine cekiyor, kocaman bir
baloncuk olup kabm icinden crkrnaya cabahyorlardi.
Minik bir baloncuk Ahmet ufledikce sisti, sistl-ve kocaman oldu.
0 l}il}tikc;e yamndaki kOc;Ok baloncuklar eziliyordu. Fakat baloncuk bunu
onemsemedi. Nas1I olsa onlar minicikti; kendisi gibi kocaman olup gokyOzOne
crkrnalan irnkansizdr.
"Hey ufakhklar! Cekilin etrafimdan ben gokyOzOne ucacaqun." dedi.
Minik baloncuklar, "Biz olmazsak sen yOkselemezsin." dediler "Bizim Ozerimize
basmahsm ki yOkselip ucabilesin."
BOyOk baloncuk ayagmm altmdaki kucuk baloncuklara kibirli kibirli baktr,
"Boyle mi dO~OnOyorsunuz?" diye sordu.
"Evet tabi ki." dediler. "COnkO bizler ancak beraber hareket edersek basanh
olabiliriz."
BOyOk baloncuk,
"H1h!" diye burun k1vird1. "Benim hie; birinize lhtiyacun yok!"
Sonra sol tarafmdaki minik baloncuqa, "Sen zaten kucucuksun, Ben sana tutunmam."
dedi. Diger yamndakine, "Senin rengin solmus, bana destek olamazsm; kendine bile
haynn yok" diye laf attr, Sozleriyle etrafmdaki bOtOn baloncuklann kalbini krrdi. Kalbi
kmlan minik baloncuklar kendilerini bir bir geri cektiler.
Onlar etrafmdan c;ekilince bOyOk baloncuk yavas yavas kabm icine doqru
dusmeye basladr, "lmdat!. .. imdaaaat!. .. Dusuyorurn" diye bag1rd1. Arna sesini duyan
olmadi. Baloncuk kabm icindeki suya duser dusrnez "paat!" diye patladr. Onun
patlamasryla etrafmdaki minik baloncuklar kabm disma doqru ftrtadt ve qokyuzunde
rOzgann sirtrna binip gezintiye ciktrlar ... Sonra bOyOk baloncuqa ne mi oldu?
Arkadaslanrn kOc;Omsedigi ve onlann degerini bilmediqi icln cok pisrnan oldu.
Bir daha ayru hatayi vapmayacaqma dair kendi kendine soz verdi. Suyun icine
kansarak baloncuk olma srrasrnm kendisine tekrar gelmesini bekledi. ..
I

1. Etkinlik
Bizier ucup rOzgara kansmak isteyen baloncuklanz.
baloncuklar cizerek yOkselmemize yardimct olur musun?

I

Altirmza bize benzer
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2. Etkinlik

z.ine !:Ji.ikselirken
· · a~bettik. Bizlerle O\::Jn1

()

0
DamlaClgm AnJSI
Gokyuzundeki varnklar aksatmadan gorevlerini yapryorlardr. Gunes yeryOzOnO
rsrtryor, ruzqar, "vuvw ... vuvvv .. _. diye eserek bulutlan gezdiriyor, bulutlar da y8gmur
damlalanru gondererek susayan brtk:ileri suluyorlardr. Minik darnlacrk, bulut annesinin
elini brrakn ve "hoop" diye bir <;i<;e{Jin uzerine dustu <;igek mis gibi kokusuyla onu
karstladr. "Hos geldin kucuk damlacrk. Beni sulamaya rm geldin?" diye sordu.
Damlacrk, "Hayrr !" dedi. "Simdi seni sulayarnam. <;onkO yeryOzOnO cok rnerak
ediyorum. Blraz gezecegim."
<;igek "Peki" dedi. "Urnanrn bunun icin pisman olmazsm."
KO<;Ok damlacik, 9i9egin yapraqmdan 8§891 dogru sOzOldO. Yokus a§ag,
yuvartanmaya basladr. Az sonra 90k koto bir koku duydu. "Of bu ne kotu bir koku!
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Hemen buradan ~l)'lm.·
Diyerek tuzlandi. Fakat
geliyordu. Anlasrian kotil koku, ge¢igi yerden Ozerine b
yanmdan ge9tigi 9'~.
bocekJer uot of!. .. <;op kokuyor 9opr c~.~
!'Vin~
t1k1yorlard1. Damlacdc. g&evini yaprnayip 9i9egi sulamadan
.
pisman oldu. Tam bu srrada minicik bir tohumun iniltilerini duydu. sesiyle "su... su ... su .. : diyordu.
Darnlacik bu tohumu sulayarak gorevini yapabilecegini du~o
iclne akrverdi. Sonra tohum catladr ve ic;inden minicik bir gOI filizi 9'-~-.
darnlacik 90k iyi arkadas oldular. Bizim kotu kokulu damlacik gOlle arkaacl§
gOI kokulu bir carnlacrk oJdu.
GOnler ge¢kc;e darnlacik gokyOzOnO ozledi. Buharla~,p bulutlara yilKseu
sonra tekrar susayan bitkileri sularnahydi. Bunun icin gOI arkadasi ile vedala
yeralt, suyuna kansn. Yeratt, suyu onu bir gole tasidr. Gone~ golO rsrtf ve gOI ko
damlacrk, buharla~rak bulutlara 91kt1. Onu kar~1layan bulut "Sen ne gOze
kokuyorsun" dedi.
Damlac,k, "COnkO gorevimi yaptirn. Bir gOI tohumunu suladrm, O da bana
kokusunu verdi." Dedi. Sonra heyecanla sordu: "Bitkileri sulamak ic;in bir daha ne
zaman yeryOzOne inecegim?... "
1. Etkinlik
Yonerge: Dogada her canhnrn pek cok gorevi vardir. Bu canhlar bic;bir zaman
gorevlerini yapmamazllk etmezler. Canlllar gorevlerini yapmasa ne gibi kan~1kl1klar
c;1kabilecegini hayal edip anlatrr rrusm?

2. Etkinlik
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Yonerqe: Resimdeki arkadaslaorruz evdeki sorumluluklanrn yerine getiriyor.
Evde senin sorumluluklarm var rm? Bunlan soyler misin? Aileni mutlu etmek icin
sorumluluklanna dikkat ediyor musun?

Kokarca Kumkuma
Kokarca Kumkuma'nm gOndOzleri, rnaqarada uyumak, geceleri ise yiyecek
aramakla gegiyordu. Kumkuma bir gun rnaqarasmda oturrnus dusunuyordu: "Hayatrm
ne kadar da sikrcr, Keske dostlanm olsaydr. Onlarla birlikte kosup oynayip agaglara
tumanabflseydirn." Uzqun bir sekilde olduqu yerde buzuldu: "Arna ben bu kotu
kokuya sahipken kim benimle dost olmak ister ki!. .. "
0 gece Kumkuma her zamanki saatinde drsan 91kt1. Agaglarm diplerinde
yiyecek bir seyler aramaya basladi. Bu sirada afacan yarasa Ozerine doqru ucarak
onu korkuttu. Tehlikede olduqunu sanan kokarca kendini savunmak icin kulland191
kotu kokuyu yarasaya doqru puskurttu. Etrafa oylesine kotu bir koku yay1ld1 ki yarasa
bir an fenalasrp "pat" diye yere dusuverdl, Kendine geldiginde, "Oho oho ... Kumkuma
az kalsm beni zehirliyordun. Ne kadar kotu kokuyorsun. Boyle kokarsan, ormanda
kimse senin yanma ugramaz!" diye soylendi.
Kumkuma yarasanm sozlerine cok uzuldu. Hig bir §ey soylemeden onun
yanmdan uzaklasti. Sessiz sessiz aglamaya basladt "Oho ... OhO ... OhO ... Keske bu
kotu kokum olmasaydr, 0 zaman hayvanlar beni daha cok severdi." Bu srrada
agaglann arasmdan "C1yk... ciyk ... cryk ... " diye bir ses duydu. Hemen o tarafa kostu
Acimasrz tilki, zavalll porsuk yavrulanru bir agacm dibinde srkrstrrrms, Ozerlerine
dogru yOrOyordu. Kumkuma hemen kotu kokusunu tilkiye doqru puskurttu, Neye
ugrad1gm1 sasiran tilki, porsuk yavrulanrn birakarak ormana dogru kactr.
Biraz sonra porsuk yavrulanrnn
annesi geldi. Yavrular Kumkuma'nm
kendilerini nastl kahramanca koruduqunu ona anlattnar. Anne porsuk, "Tesekkur
ederim Kumkuma" dedi "Yavrulanrm koruyarak bana cok bOyOk bir iyilik yaptm. Bu
gOnden sonra benim en yakm dostumsun."
Kumkuma kendisine verilen bu kotu kokunun ne kadar faydall olduqunu o
gOnden sonra daha iyi anladi.
1. Etkinlik
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Yonerqe: Her varhk kendisini farkh yonternlerle korur. Yukandaki resme
bakarak resimdeki hayvanlann kendilerini nasil koruduklanru anlatir rrusm? Tehlikeli
bir durumla karsilasmca sen kendini nasil koruyorsun?
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2. Etkinlik

("

'
Yonerqe: Disanda bazi tehlikeli durumlarla karsrlasabilutz. Yukandaki
resimde
yabanct bir adam, gocuga seker vererek onu bllmediqi bir yere goturmek istiyor.
c;ocugun nasil davranmasi gerektigini soyler misin?

Kinestetik/Bedensel Zeka
Karmca Minik
Ormanda kl§ mevsimi yalasryor, rOzgar hrzh hrzh eserek agag yapraklartru bir
o yana bir bu yana savuruyordu. GO<;IO ve kahn sesiyle adeta "Vuuuu, vuuuuu! Hadi
herkes nazrrlansm. Cok yakmda yagmur bulutlan ormana gelecek. Acele edin
yiyeceklerinlzi biriktirin!" diyordu.
Kannca Minik de kl§ icm hazrrhk yapiyordu. Yuvasma doqru hizh adrrnlarla
yiyecek tasiyordu. Bu sirada rOzgarla havalanan bir yaprak, Karmca Minik'in Ozerine
kaparnverdi. Kannca Minik, hie telaslanrnadi. Bu tip aksiliklere alrstkn. Yavasca
trrmarup yapraqrn Ozerine 91kt1. "Rap ... rap ... rap ... " hrzl: adrrnlarla yoluna devam etti.
Az sonra yuvarlanan bir cevizin peslnden kosan Sincap Krtkrt mzla yanmdan gegti.
Telash sincap farkmda olmadan bir tast itekleyivermlsti. Tas gelip Kannca Minik'in
ayagm1 s1k1§t1rd1. Zavalh Kannca "Ay ayag1m!" diye bag1rd1. Arna sincap onu
duyrnadr.
Kannca Minik, "imdat!. .. Yok mu beni kurtaran!" diye seslenmeye basladr. 0
sirada havuc toplamak icln ormanda dolasan Tavsan Keskindis, hoplaya hoplaya
yanmdan gegti. Akh fikri lezzetli havuclar bulup yuvasma tasimakta olan tavsan da
zavalh karincayr duyrnadi. Ostelik hop hop hoplarken bir de kanncarnn ayaqrru
srkistrran tasa basmasm rm!
Kannca Minik, "Ay, aman ayag,m! Camm ayag1m! Ben simdi ne yapayirn?"
diye inim inim inledi. Artrk ayaqrrun acrsi dayarnlmaz olrnustu. Arna kanncanm sesini
hala duyan yoktu.
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Az sonra Kannca Minik, yrlarun "tis ... tis ... " sesini duydu. Cok sevindi. "Yilan
kardes beni mutlaka duyar" diye dusundu. CunkO o, yere diger hayvanlardan daha
yakrndr; surunerek hareket ediyordu.
"Hey yilan kardes beni kurtar!" diye seslendi. Fakat gozOne besili bir av
kestirmis olan yrlan da onu duymadi. Yamndan gegip gitti.
Karmca ne yapacaqrru sasrrrmstr. Ki§ hazirhqma giri§mi§ olan orman halkt
onu ne goruyor ne de duyuyordu. Herkes kendi derdine dusrnustu.
Caresizce beklemeye basladr, Bekledi... Bekledi... Bekledi...
Ormanm baska bir yerinde bir kostebek, topraqi esehyordu. Arada da durup
etraf dinliyordu. COnkO kostebekler goremez, yalmzca dokunup koklayarak bir de
duyarak hissederlerdi. Derken kostebek bir yer elrnast buldu. Koparmak icin botOn
gOcOyle asildr. Hooop.. Yer elmast topraktan cikrverdi. Kostebek 90k sevindi. lsini
brrakip tekrar etraf dinledi. Bu sirada "imdaaat!. .. Beni kurtaran yok mu?" diye bir ses
duydu. Hemen yer almasrru birakip ince sesi takip etmeye basladr. Sese dogru
yaklastrkca, bu sesin bir karrncaya ait olduqunu anladr, Cok qecrneden kanncanrn
yanrna vardr. "Karinca kardes, ne oldu sana?" diye sordu. Kannca, "Ayag1m taslann
arasrna sikrstr. Urtfen bana yardrrn et." dedi.
Kostebek tutup tast kaldrrdr. Kanncayi kurtardr,
Kannca, kostebeqe 90k tesekkur etti. Kostebek de ona yardim edebildiqi icln
90k mutlu oldu.
1. Etkinlik

Yonerqe: Karrncamn yerinde olsaydrn, ayagrn1 tasrn altrndan nasil kurtamdrn?
A§ag1dakibosluqa resim cizerek anlatrr rrusrn?
2. Etkinlik
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Ybnerge: Resmini gordOgOn hayvanlan boyayarak yOrOyO§lerinitaklit eder

Vrak Drak ve Kuvak Kardesler
Bir varrms bir yokmus ... DOnyada goller: cokrnus. Bu gollerin birinde yasayan
09 kardes kurbaqa varrms. Bunlardan en bOyOgOnOn adt Vrak, ortancarunkl Drak, en
k090gOnOnadt ise Kuvak'rms... Kurbaqaciklann gOnleri, goldeki nilOfer ciceklerinln
Ozerinde ge9iyormu§. Bazen gOne§leniyor, bazen de ziptayarak egleniyorlarm1§.
GOnlerden bir gun kannlan 90k acrkrrus. Golun Ozerinde yiyecek bir sey
bulamarruslar. 09 kardes, sinek avma cikmaya karar vermisler ... Golden uzakrasarak
ormana dogru yola koyuldular. Hoplaya ziplaya giderken bir sinek gormO§ler. Onun
pesine dusrnusler, Zip zip zip ilerlerken golden iyice uzaklasrruslar.
Sinek kactikca kaciyor, oradan oraya ucuyorrnus. Sinek onde kurbagalar
arkada uzunca bir yol gitmi§ler? Sonunda sinek bOyOk bir cukurun iclne saklanrrus.
Kurbaqa kardesler de sinegi yakalayallm derken cukurun icine dusuvermisler. Bunu
qoren sinek havalarup kurbagalann elinden kurtulrnus...
Cukura dusen kurbaqalar, zip zip ziplarmslar. Hop hop hoplarrnslar. Yorgun
argm cukurun dibinde beklemeye baslarruslar. Az sonra cukursda "trssss... trsss... "
diye bir ses yankrlanmaya baslarrus. Bir de bakrruslar ki koca bir yrlan onlara doqru
geliyor. Cok korkrnuslar, tir tir titremeye baslarruslar.
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Yilan onlara seslenerek, "Aman kurbaqaciklar, benden size zarar gelmez."
dernis. "Her gOn size gOzel gOzel yiyecekler getirir, sizi beslerim. Siz yiyin ic;in
rahatiruza bakrn."
Meger yrlarun niyeti baskayrrns. Kurbaqalan sismanlatrp yemeyi planhyormus,
Kurbaga kardeslerden Vrak ve Drak ytlarun yalanma inanmrslar. Yilarun getirdigi
yiyecekleri afiyetle yernisler, yatip yanp dlnlenrnisler. Her ge9en gOn biraz daha
sismanlarmslar. Sonunda sisrnanhktan ziplayarnaz olrnuslar. En kucuk kardes Kuvak
ise cok akrlhyrrus. Her gOn olduqu yerde ziplayarak spor yapiyor, yilarun getirdigi
yiyeceklerden az az yiyormus. GOnOn birinde ziplaya ziplaya cukurdan crkmay:
basarrrus, Yrlarun uykuda olduqu bir srrada qoldeki arkadaslanna haber vermeye
gitmi§. Kardeslerinin durumunu diger kurbaqalara anlatrms. "Onun niyeti sizi
sismanlatrp bir gOzel mideye indirmek"
Kuvak "LOtfen kardeslerimi kurtarmama yardrm edin." demis. Kurbaqalar
toplanrrns hep birlikte yrlarun cukuruna gitmi§ler. lcerisi karanhkmrs, Yrlan da
uyuyorrnus, El ele tutusup sisrnanlarrus kardeslerini yukanya cekmisler, Sonra hep
birlikte gole donmusler. Yilarun niyetini ogrenen Vrak ve Drak kardesler de onlan
kurtaran arkadaslanna tesekkur etrnisler. Yrlarun yalanma kandrklan icin kendilerine
cok kizrmslar ...
Diger yanda uykusundan uyanan yilan, "Kurbaqalar istedigim gibi iyice
sismanladrlar. Artik onlan afiyetle yiyebilirim." Dernis, <;ukurun icinde kurbaqalan
ararrus tararms "Trsssssl.; Guzel kurbaqaciklar neredesiniz?" diye bagirm1§. Arna
onlan bulamamrs, Bu srrada, cukurdan kacan kurbaqalar g610n kenarmda mutlulukla
"Vrakk vrakk!. .. " diye neseli sarkilar soyluyorlardrs ...

1. Etkinlik
Yonerqe:
<;ukurdaki kuroaqalar
cikrnaya cahsryorlar.
Fakat bir turlu
basararmyorlar. Onlara cikmalan icln bir fikir verir misin? Fikrini asaqrdaki bo§luga
cizerek ailene gosterir misin?
2. Etkinlik

r
Yonerqe: Kurbaqa Kuvak'm kac defa ztpladrqrru soyler misin?
Onun z1plad191 sayt kadar sen de ziplayarak ona eslik eder misin?
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