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Onsoz

Cocuklarla birlikte cahsrnak hele kucuk yastaki okuloncesi 4 ve 5 yas cocuklar
ile cahsrna yapmak, onlann kavramlar hakkrnda ne derece bilgi sahibi olduklanru
qozlernek arnaciyla bu tez haztrlanrrustrr.
Cocuklann ilerisi icin kucuk yaslardan itibaren egitim alrnalanrun onernini
savunanan bir okuloncesi ogretmeniyim. Bu tez cahsrnarn sirasmda cocuklarin gerek
ailelerinden gerekse doqal cevrelermden kaynaklanan bircok kavram yanrlqtlanrun
olduqunu gozlemledim. Bu yuzden okuloncesi ogretmenlerine buyuk qorevler
dO~togOnO belirtmek isterim. Cocuklarda var olan kavram yarulqrlanru daha da
buyurneden onlernek ve ortadan kaldrrmak icin caba harcarnah ve onlan egitmeliyiz.
Calisma

konumun belirlenmesinde ve daha sonraki tom asarnalarda

desteklerini esirgemeyen, ho~gorOIO sevgili darusrnarurn YRD. DO<;. DR. Engin
BAYSEN'e,
Cahsrna da yol gosteren YRD. DO<;. DR. Ahmet GONEYLi'ye
Dualanru her zaman hissettiqirn, desteklerinden guc; bulduqurn, bu qunlere
gelmemi saqlayan sevgili annem'e, tez cahsma suresince, srkmtrlartrru, uzuntulerimi,
paylasnqrrn, dostum ve mesai arkadasrrn Sinem EGiTMEN 'e,

Cahsrnarn boyunca yardrrnlanru esirgemeyan ve irndadrrruza kosan, Yakrn
Dogu ilkokulu Okuloncesi rnucur rnuavinini Beklem RiZA'ya, cahsrnarna destek veren
ogretmen arkadaslanma, cahsrna boyunca goru~togum okuloncesi ogrenciler'e,
sonsuz tesekkurlerimi sunuyorum.
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OKUL ONCESi OGRENCiLERiNiN
OLU~UMUYLA

GECE G0ND0Z VE MEVSiMLERiN

iLGiLi YANLI~ ALGILAMALARI
Hayriye Koryurek

Yuksek Lisans, Okuloncesi Egitim Proqrarm
Tez Darusrnaru: Yard.Doc.Dr. Engin Baysen
Haziran 2010, 79 sayfa
Bu

calrsrnada

cisimlerimizin,

varhqrna

okul

oncesi

tliskin

cocuklanrun

kavramlann,

dunya,

cesitli

gune~,

sekillerde

ay

cocuklara

gibi

qok

sorular

sorulmasi ve mevsimlerin olusumuyla ilgili ilkbahar, yaz, sonbahar, k1~ mevsimlerinde
hava sartlanrun nasil olduqu cesitli sorularla cocuklara soruldu. Cocuklardan gelen
cevaplar doqrultusunda kavram yarulqrlan tesbit edilmeye cahsilrrustrr.
Calisma 2009-2010 egitim ogretim y1l1 icerisinde KKTC'nin l.efkosa ilcesinde
bulunan, Yakm Dogu ilkokulu Okuloncesi egitim merkezinde yaprlrrustrr. Calrsmada
nitel arastirma

modeli kullarulrrustrr.

Bu cahsrnada

toplam

104 cocuk (4-5 yas

gruplan) ile birbir rnulakat yaprlrmstrr.
Her cocuqa toplam 35 tane soru yoneltilrnistir.

Bu sorular, bolurn 1 'de 3

sorudan olusrnaktadrr ve cocuklarm onlerine 10 tane sekil konulmustur. Bolurn 2'de
ise 11 tane sorudan olusmaktadrr.

Bolurn 3 , 21 sorudan olusmustur ve ucuncu

bolurnde sorulan sorular doqrultusunda

cocuklardan

daha once secrnis olduklan

sekilleri ~areket ettirmeleri istenrnistir.
Arastirmadan elde edilen sonuclara gore 4 ve 5 yas cocuklarm Gece Gunduz
ve Mevsimlerin Olusurnuna iliskin kavram yarulqrlanna sahip olduklan tesbit
edilrnistir. Cocuklarin sorulara verdikleri cevaplar ses kayrt cihazi ile kaydedilrnis ve
daha sonra tek tek dinlenip bire bir olarak yaziya gec;irilmi~tir. Cocuklarin verdikleri
cevaplar helyosantrik, geosantrik, teolojik ve teololojik yaklasrrnlar olarak
struflandmlrrustu.
Ill

Egitim ogretim

acismdan

ogretmenlere,

ogretim

idarecilerine, MEB' ve arastrrmacrlara oneriler getirilmi~tir.

IV

kurumlanna,

okul oncesi

ABSTRACT

THE MiSPERCEPTiONS OF THE CANSTiTUTiONS OF THE DAY NiGHT AND
THE CANSTiTUSTiEN OF THE SEASONS iN PRE-SCHOOL EDUCATiON.
Hayriye Koryurek
Master Thesis, Pre-school Education Program
Asist Prof. Dr Engin Baysen
June 2010, 79 Pages
We asked some question to the pre-school children about the constitutions of
the heavleny bodies like the sun, the moon and the earth and some questions about
the constitutions of the seasons and the air- conditions of the seasons in order to find
out the misconceptions of these concepts.
This study had ben achived a result an the Near East College pre-school
education center in Nicosia T.R.N.C.
We used the gualitative research methodcting in this study. In this study we
also had interview with 104 children face to face (4-5 ages), we discovered that 4-5
ages have got misconceptions about the conception of the constitutions of the day
and night and the constitutions of the seasons.
Each child had been asked 35 questions. Part I contained 3 guestions. In part
I we put 10 different shapes for each child and asked each one to choose these
shapes according to the questions part 2 contained 11 and part 3 contained 21
guestions.
In the 3 rd part children had been asked to move the shapes that they had
chosen before. All the guestions and the answers had been recorded to the tape and
then had been written down.
All the answers had been categorized heliocentric, geocentric, theologic and
eolologic. Implications to the educational institutions and to the ministry of education
were made.
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OKULONCESi OGRENCiLERiNiN GECE G0ND0Z KAVRAMLARI VE
MEVSiMLERiN OLUSUMUNA iLiSKiN
ALGILARI

BOLUM 1

GiRiS

Soyut ve karrnasik olan fen kavramlannm,

anlamadan

90k, ezbere

dayarularak ogrenildigi ve genelde fen'e karst negatif tutumla yakla$1ld191 qoz
onune almdrqmda,

okultincesi

dtinemdeki

cocuklarin

olumlu

bir tutumla

qelisrnelerine yardrmci olmak gerekir. Bu onlann, doqadaki olaylar kavramlar
arasmda

rnantrkh

karsrlasabllecekleri

iliskiler

kurmalanna,

ayru

zamanda,

gOnlOk hayatta

bircok probleme daha bilimsel acidan yaklasrna becerisi

kazanmalarma da yardimci olacaktrr (Sahin, 1998).
Okulbncesi egitim doqurndan zorunlu egitim yasrna kadar cocuklann
qellsim ozellikleri, bireysel aynlrklan, yetenekleri gtiz onunde bulundurularak
onlarm bedensel, duyusal ve toplumsal qelismelerine yardrm etmek arnacryla
aileler ve bazi kurumlar tarafmdan
Okulbncesi egitim kurumlannda
ortam planh, cocuklann
olduqundan

uygulanan

uygulanan programlar

yas ve qelisirn

kurumlarda

egitimdir.

verilen

ozelliklerini

okuloncesi

(Oquzkan,

1981)

ve cocuqa sunulan
destekleyici

egitim

nitelikte

onern

tasir

(Aral, Kandrr, Yasar, 2001 ).
Aile, sosyal ve kulturel durumu yeterli olsa bile, yalruz basma, cocuqun
okultincesi

egitim

babanm cocuklanna
karsrlayamayabillr.
verdiklerini

gereksinimlerini

yetersiz

kalabilir. - Anne

gtisterdigi ilgi, cocuqun temel gereksinimlerini
Okulbncesi

qelistirebileceqi

davraruslanrun

karsilarnada

egitim
gibi,

etkilerini de ortadan

kurumlan,
onlann

anne

babarun

yetersizliklerini

kaldrrabilir,

ve

turnuyle
cocuqa
hatali

hie; degilse azaltabilir

yuzden okul bncesi egitimi onern tasrmaktadrr (Yurukoqlu, 1980).

bu

2

Okulonces: egitimin arnaclan 3'e aynhr:
1.Toplumsal Arnaclar
2.Egitici Arnaclar
3.Geli~imsel Amaclar
1.Toplumsal Arnaclar;
-Cahsan kadinlarm cocuklarma bakmak,
- Her cocuqa egitim saqlarnak ve onlann bireysel qelisimlerine katkida
bulunmak,
-Cocuklarm

birbirleriyle

ve

baskalanyla

ili~ki

icinde

bulunmasma

sosyallesrnesine katkrda bulunmak.
2.Egitici Amaclar;
-Cocuqun duyulanru egitmek,
-Cocuqun cevteve olan duyarlihqm: artrrmak, 3.Geli~imsel Arnaclar:
-Cocuqun dogal geli~imini temel alarak qelisimle ilgili tecrubelerine onern
vermek (Aral, N , Kandrr, A, Yasar, M .Mart 2001).
Okulbncesi egitim kavrarru: cocuk qelisirni alanmdaki ilk cahsrnalarla
birlikte ortaya crkmrstrr. Cocuk qelisimi konusunda ilk calismalan yapanlar tip
doktorlan ve sosyal bilimciler olrnustur.
1.1.Problem:

Okuloncesi ogrencilerinin gece qunduz ve mevsimlerin olusurnlanyla ilgili
alqilan nedir?
1.2.Problem Durumu

Ogrenciler ilk kez fen derslerine katrldiklannda yanhs kavramlara neden
olan bazi icqudusel inanclara sahiptirler. Bu i9gudusel inanclan Novak "on
kavramlar"; Driver ve Easley "alternatif kavramlar"; Helm "kavram yarulqrlan";
Sutton cocuklann "bilimsel icquduleri": Gilbert, Watts ve Obsorne "cocuklarin
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bilimi";

Halloun

"kendiliqinden
qercekler,

ve Hestenes

"genel

duyu

kavramlan";

Pines ve West

olusan bilgiler" olarak adlandrrrruslardrr. Ogrencilerin

modeller

ve

teoriler

hakkmda

kavram

yarulqtlan

bilimsel

bulunabilir

(Yaqbasan, 2003).
1.3.Problem Ciimlesi
Okuloncesi ogrencilerinin gece gOndOz ve mevsimlerle olusurnuyla ilgili
alqilan nedir?
1.4.Alt Problemler
1- 4 yas cocuklanrun gece gOndOz ve mevsimlerin olusumuyla ilgili alqilan
nedir?

5 yas cocuklanrun gece gOndOz ve mevsimlerinin

2-

olusurnuyla ilgili

alqilan nedir?
3- Okul oncesl 4-5 yas cocuklanrun gece gOndOz ve mevsim olusurnlanru
alqrlamalan konusunda benzerlik ve farklrlrklan nelerdir?
1.5.Say1lt1lar
1-Bu

cahsrnada

ogrencilerin

sorulan

sorulara

ictenlikli

cevap

verdikleri

varsayrlrrustrr.
2-Klinik

sorgulama

olusurnlan

yonterninin

ile ilgili alqilanru

cocuklarrn

gece

ortaya cikarrnada

gOndOz ve mevsimlerin
uygun bir yontern olduqu

varsayrlrmstir.
3-Sorulan sorulann(ek 2 ve 3) gece gOndOz ve mevsimlerin olusurnuyla ilgili
inanclan ortaya crkarrnak konusunda yeterli olduqu varsayrlrrustrr.
1.6.Tammlar:
Teololoji:

Her hangi bir olaym sonunda ne olacaqrru, sonucu ifade eden

yaklasrrndrr (Carin, 1989).
Geosantrik:
2003).

Donya merkeze alan yaklasrmdrr (Cammer. M, Lammer, T.N.
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Helyosantrik: Gunesi merkeze alan yaklasrrn (Carnrner. M, Lammer, T.N.
2003) ..
Teolojik:

Olaylann

nedenini

ve olusunu

Tannya

baqlayan

yaklasrrndrr

(Cammer. M, Lammer, T.N. 2003).
Klinik sorgulama: Birebir yapilan ve 9ogunlukla psikoloji alanmda kullarulan
katrhrncmm herhangi bir konu ile ilgili sahip olduqu olabildiqince tom ayrmtrh
bilgilerin ortaya crkanlrnastru saqlayan Piaget'in onderlik

ettiqi sorgulama

cesitidir (Posner G, Gertzog W (1982).
1.7.Kisaltmalar:
KKTC: Kuzey K1bns Turk Cumhuriyeti
MEB: Milli Egitim Bakanhqi
TC: Turkiye Cumhuriyeti

000: Okuloncesi Donern
OOE: Okulcncesi Egitim
1.8.Smirlamalar:
Bu cahsrna okuloncesi ogrenimi qorrnekte olan 48-72 ay arasi ogrencilerle
sirurhdrr.
1- Bu calisma ekte verilen gece gOndOz ve mevsimlerin olusurnuyla ilgili
alqrlan ortaya crkarrnayi temel alan sorular ile strurhdrr.
2- Bu calisma 2009-2010 egitim ogretim yih ile strurhdrr.
3- Bu cahsrna, Yakrn Dogu Okuloncesi ogrencilerden 4-5 yas grubunda
olan 104 ogrenci ile srrurhdrr.
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Bolilm 2
KURAMSAL CERCEVE VE

n.clu ARA~TIRMA.

Bu calismada asaqrda kuramsal c;erc;eveler ve ilgili arastrrrnalar verilmistir:
2.1.0kuloncesi

Egitim Nedir?

Okuloncesi egitim ifadesi oldukca yenidir. Yani "okul onces!" "okuldan
once gelen" anlarm tasrmaktadrr. "Okul c;ag1" ifadesi ise, bircok Olkede olduqu
gibi, alti yasmda baslayan "zorunlu okul zarnaru " anlarruna gelmektedir.
"Okuloncesi donem" cocuqun doqurndan ilkoqretirne qirisine, a~ag1 yukan alti
yasa kadar olan yasarn sOresini icine alrnaktadir (Mialeret, 1975).
Okuloncesi egitimi dcqumdan zorunlu egitim yasina kadar cocuklarin
qelisirn ozellikleri, bireysel aynlrklan, yetenekleri qoz onunde bulundurularak
onlann bedensel, duyusal ve toplumsal qelismelerine yardrrn etrnek arnacryla
aileler ve bazi kurumlar tarafmdan uygulanan egitimdir (Oquzkan, 1981 ).
Okuloncesi Egitimi, 0-72 ay qrubundaki cocuklarin qelisirn dOzeylerine
ve bireysel
onlarm

ozelliklerine

bedensel,

destekleyen,

uygun, zengin uyanct cevre irnkanlan

zihinsel,

kendilerini

duygusal

toplumun

ve

sosyal

kulturel deqerleri

yonden

saglay~n,

qelisrnelerini

doqrultusunda

en iyi

bicirnde yonlendlren ve ilkogretime hazirlayan temel bOtonlOgO icerisinde yer
alan bir egitim sureci olarak tarumlarnaktadrr ($ahin, 2000).
Okuloncesi

egitim,

bireysel ozelliklerine

kucuk yastaki bireylerin qelisim dOzeylerine ve

uygun, zengin uyanct ortamlar saqlarnak ve onlarin

bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yonden qelisirnlerini destekleyerek,
kendilerini toplumun icerisinde birer birey olarak ifade etmelerine firsat vermek
ve ilkogretime hazrrlarnak acrsmdan, olduqu Ozerinde durulrnus (Milli Egitim
$uras1, 1993).
Okuloncesi egitim, cocuqun duyqularinm geli~imini ve alqrlarna gocono
artmr.

Ak1I yOrOtme

sOrecinde ona yardrrnci

deqerlerine

dayah

sosyal

degerlerini

ozurnlernesinde

bir

ortam

yardrrnci

lcinde
olur.

olur. Cocuqu
egitilerek,
Cocuqa

genel

kultur

toplumun

kultur

kendi

dusuce

ve
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duyqulanru a91ga vurma olanaklan saqlanarak kendisini anlamasma ve ortaya
koymasma firsat verir. Okuloncesi aile, sosyal ve kulturel durumu yeterli olsa
bile, yalruz basma, cocuqun okul bncesi egitimi gereksinimlerini

karsrlamada

yetersiz kalabilir (Sahin: 2000).
2.1.1. Diinya'da Okuloncesl Egitim?
Okulbncesi egitim kavrarru cocuk qelisimi alanmdaki

ilk cahsmalarla

birlikte ortaya crkrrustrr. Cocuk qelisimi konusunda ilk calismalan yapanlar tip
doktorlan ve sosyal reforumcular olrnustur. Orta <;agda, Avrupa'da doktorlar
bes yasmdan kucuk cocuklarin sagllg1 ile ilgilenmeyi ebelere brrakrruslardrr.
Bunun nedeni;· Bes yasindan
inanrrus

olrnalandrr.

kalabilirse,
Yuzyilda

kucuk cocuklara

Dolayrsryla,

bir

daha

sonraki

yasarruru

bir tip

doktoru

olan

cocuk

bir ~ey yaprlarnayacaqma
be~ yasina

garantilemi~

James,

kucuk

kadar

olmaktadrr.
cocuklarrn

hayatta

Ancak,

18.

bakrrnsrzhktan

olduklerini belirtrnis ve annelere ybnelik cocuk ternizliqf bakrrm ve beslenmesi
konusunda bilgiler veren cahsrnalar yaprrustrr (Ulki..ier, 1985).
18. yuzyrlda Avrupa'da endustri devrimi sonucu sosyal reformcular,
maden --ocaklan
incelernislerdir.
bakrrna

ve fabrikalarda
Reformcular,

rnuhtac

olduklanni

calisan

cocuklann

bu cocuklarin
belirtrnistir.

-urkutucu

cahstmlmamalan
Sanayici

durumunu
gerektigi

ve

Owen

ise

Robert

Pestalozzi'nin acrrus oldugu okulu ziyaret ettikten sonra, ingiltere'ye donup
kendi iplik fabrikasmda calisan iscilerin cocuklanrun bakrhp egitilebilecegi

bir

anaokulu acrrustir (Ulkuer, 1985).
Okulbncesi egitim kavrarru, cocuk qelisimi alamndaki ilk cahsrnalarla
birlikte ortaya crkrrustrr. Cocuk qelisirni konusunda ilk cahsrnalan yapanlar tip
doktorlan

ve sosyal reforumcular

olrnustur.

Johann

yrhnda: kendi cocuqu uzerindeki gbzlemlerine

Pestalozzi'

dayanarak

nin 177 4

yapt1g1 calrsrna,

cocuk qelisirn ile ilgili ilk bilimsel kayrt olarak kabul edilrnistir (Aral, 2001 ).
2.1.2.TUrkiye'de Okuloncesi Egitim?
Osrnanh Dbnemi olan on dokuzuncu yuzyrl sonlan ve yirminci yuzyil
baslannda, yerli halk icin olmamakla birlikte azinltklar ve yabancilar icin buyuk
kentlerde acilan anaokullan ile qorulrnustur.

1900'1erin basmda istanbul ve
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diger buyuk sehirlerde anaokullan bulunrnaktadtr.

1908 yrlrndan once bazi

illerde "ozel ana mektepleri" acrlrrustrr. Bu tarihten sonra da istanbul'da bazi
ozel

anaokullan

acrlrrustrr.

Ancak

"resmi

ana

mektepleri"

Balkan

Savaslarindan sonra acrlrnrs ve yayqinlasrnaya baslarrustrr, Ancak resmi ana
mekteplerinin acurnasma haztrltkstz baslarulrrustrr. Cunku, ana mekteplerine
muallime,

yani

bayan

acrlrrustrr.

Resmi

qorevlendirllmistir.

ogretmen

ana

yetistirilrneden

mekteplerinde

San Bey, istanbul

resmi

Ermeni

ve

ana

Yahudi

mektepleri
muallimeler

Beyazrt'ta ozel bir "Cocuk Yuvasi"

acrrustrr. Bir sure sonra bu cocuk yuvasma istanbul'un aristokrat ailelerinin
cocuklan

devam

etmeye

baslarrustrr.

Cocuklar

usaklarryla,

arabalarla

anaokuluna gelmeye baslarrus ve San Bey'in mektebi sadece Ost tabakarun
cocuklanrun mektebi olrnustur. Bu uygulamalar cocuk egitiminde onernli bir
baslanqictrr (Akyuz, 1985).
Turkiye 'de Cumhuriyet donerninden once kucuk yastaki cocuklann
egitimi

ile ilgili cahsrnalar

15.yy, Fatih Sultan Mehmet

zarnaruna

kadar

uzaruyor. Bu donemde vakif arac1llg1 ile kurulan, egitim kurumlan arasmda yer
alan 'Sibyan

Okullan'

bir anlamda

okuloncesi

kurumlanrun

ilk orneklerl

sayrlabilir. Osmanll donerninde yerli halk icin olmamakla birlikte azmlrklar ve
yabancilar icin buyuk kentlerde anaokullanrun a91ld1g1 gorulur. Turkiye'de okul
oncesi kurumlarin
ulkenin

icinde

acrlrnasi 20. yuzyrhn baslarma rastlanrnasma

bulunduqu

ozel

durum,

gerek

Osmanll

raqrnen:

lrnparatorluqu

donerninde, gerekse Cumhuriyetin kurulus yrllannda bu kurumlara gereken
onernin verilmesine

ve qelismesine

kadar acrlan kurumlar,

ulkede

engel olrnustur. Soz konusu donerne

bulunan okul oncesi donern cocuklanrun

sayilan ile orantih olarak yeterli bir duzeye ulasamarmstm Aral, 2001 ).

2.2.Fen Nedir?
Fen, gunluk hayatin bir parcasrdrr. Hangi yasta olursa olsun, butun
insanlar icinde yasadiklan dunyayi yoneten temel fen prensiplerini ogrenmek
isterler. 6-14 yaslan cocuklarm en merakll, en arastmci olduqu yaslardrr ve
cocuklarm

en 90k merak ettikleri,

konulandrrrGepa, 1968).

en 90k soru sorduklan

konular

fen
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Ogrencilerin

fen derslerinde

ilgi, motivasyon

ve basanlanrun

diger

derslere gore dusuk olduqu gorO~O yayqindir (Duit, 1992; Hoffmann, 1990).
Bunun nedenlerinden birisi de, fen derslerinde kullarulrnakta olan kavramlarm
soyut

olmalan

ve

getirememeklerindedir

ogrencilerin

bu

anlamh

kavramlan

(Duit ve Rhoneck,

1997) Bunun

hale

sonucunda,

fen

derslerinde ogrenme zorluklanyla karsilasrnaktadrr. Bu ogrenme zorluklan ise,
ogrencilerin sahip olduklan kavram yarulqrlanrun temelini olusturmaktadir.
2.2.1.Fen Bilgisi:
Fen Bilgisi, cocuklann yasadiklari cevrede bulunan problemler Ozerinde
yapilan cahsmalarm toplarrudrr. Fen Bilgisi fizik, kimya, biyoloji, astronomi,
jeoloji konulariru ve butun doqal cevrenin incelemesini yapar (Okan, 1993).

2.2.2.Fen Egitimi Nedir?
Fen egitimi insan hayati ile ilgili son derece onemli
Yasadiqrrruz

dOnya, cevrenin korunmasr,

kendi orqanizrnarruz

bir konudur.
ve saqhkh

yasarnla ilgili bilgileri fen egitimi aracrhq: ile ediniriz (Sah in, F 1981 ). Fen
egitimi ve ogretimi, Ozerinde onernle durulmasi gereken, egitimcilere buyuk
sorumluluklar qetiren ve daima qelisirne acrk bir alan olarak tarurnlanrnaktadtr.
Gelisrneyi, yenilesrneyi ve 9ag1 yakalamayi
ogretiminde

hedefleyen

bu anlayrs, alarun

de qelisrnelere yol acrnaktadrr, Fen dersleri,

kapsarm geregi

anlastlmasi zor qorunen derslerin basmda gelmektedir. Bu nedenle fen egitimi
ve

ogretiminde,

ogrenci

icin

anlamll

ogrenmenin

olusturulabilmesinde,

ilkogretimin ilk yrllan temel niteliqindedir (Gunes, T, Dernir, 2007).
Fen egitime cocuqun merak duygusunu uyaracak ve doqal merakrru
tahmin edecek doqal ortarrun yaratrlmasryla

baslanmahdrr (Decker, 1990).

Gozlern, cocuklarin dogal olaylann ozelliklerini fark etmelerini saqlar. Bazen
cocuklann yapraklar, cicekler, tohumlar, dallar, kabuklar gibi doga ile ilgili
bircok seyi ogrenmeleri icin birkac dakika bile yeterli olabilir (Tipps, 1982). Fen
egitimi ilkokulda Fen Bilgisi dersleriyle baslar. Bu ders, fizik, kimya ve biyoloji
konulanru ic;erdigi icin, bir anlamda fen bilgisi ogretimi fizik, kimya, biyoloji
ogretiminin

baslanqici

sayihr

(Akqun,

1996).

Fen

ogretiminin

temelini
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olusturan

temel

derslerinde

kavramlann

doqru

ilkogretim

ogretilmesinin

birinci

onemi

ve

ikinci

arastirmacrlar

kademede

fen

tarafmdan

da

vurqulanrrustrr (SokmerrS Bayram, 1999).
Fen ogretiminin arnaclan: srrufta hareketli bir fen ortarm yaratmak, bu
ortama butun ogrencilerin katrhrrnru saqlarnak, gi.inli.ik hayatla fen arasinda
ili!?ki kurmak, fen konulannda

beceriler ogretmek,

fen ve teknoloji

okur,

yazarligi geli!?tirmek, fen konulan ile sosyal konular arasinda iliski kurmak,
kullanarak, yaparak, deneyerek ogrenmeyi tarurnlarnak, fen konulanru kisisel
di.izeyde

yarah

sorumluluk

hale

getirmek,

tasirnalanna

ogrencileri,

yardrrn

etmek,

ogrencilerin,

fen

ogrencileri,

fen

cevresinde
konusunda

heveslendirmek, rneraklanru artrrmak, onlarrn daha fazla arastmci olrnalanru
saqlarnaktir (Allen, D 1991 ).
Fen ogretimi; dusunce sanatrrun ogretilmesi,
kesin kavramlann

zihinlerinde

qelistirilmesi,

irdelenip analiz edilecegi yontemlerini
Surucu,

sebep

deneyimlere
sonuc

hedef almaktadir

1999). insan alg1lad191 olaylara

dayanan

ili!?kisinin nasil

(Gezer,

Kose ve

kendine gore anlam verir.

Fen

derslerinde ogretmenin qorevi: ogrencilere kahplasrrus bilgileri aktarmak deqil,
.

.

onlarin ilgi ve beklentilerine uygun olarak, cevrelerindeki olaylarla ilgili kendi
izlenimlerini bilgi di.izeyine crkarmaktir.
yakm konulardir.

Fen konulan, ogrenci.nin, doqasrna en

Cocuqun sahip oldugu ogrenme

ve arastrrrna

isteqinin

sirurlan 90k qenistir. Cocuk bilim adarru gibi cevresini gozlemlemektedir.
Olcrne, deney ve aciklarna yaprnaktadrr. Ogretmenin arnaci, bu kucuk bilim
adarruna yardrmct olmaktadrr (Soylu ve lbis, 1999).
Fen ogretiminde, ogretim yonternleri acrsindan 90k buyuk qelisrneler
saqlanrrus ve ogrencilerin temel fen kavrarnlanru doqru bir sekilde ogrenmeleri
icin degi!?ik yontern ve stratejiler qelistinlmistir. Fen egitimcileri ortaya konan
bu

yonternleri

fen

smiflannda

uyquladrklannda,

geleneksel

ogretim

metotlanna .gore daha etkili olduqunu tespit etrnis ve fen ogretmenlerinin yeni
stratejileri

srmflannda

kullanmalanrun

ogretim

icin daha verimli

vereceqini onernle vurqularrustrr (Wrigh ve Perna, 1992).

sonuclar
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2.3.0kul onceslnde fen egitimi nedir?
Cocuk dogdugu andan itibaren ya$ad191 dCmya hakkmda bilgi edinmek
icin duyulanyla tesebbuste bulunarak cevresini arastmr. Baslanqrcta kavrama
kapasitesi,

dolayrsiyla

olqunlasrnaya

cocuqun fiziksel dunyay: anlarnast srrurhdrr. Cocuk

basladrqrnda ve dunyayla

ilgili tecrubesi

arttrkca dunyarun

varhquu fark eder. Olaylan asarna asarna alqrlar. Nesnelerle iliskileri, bazi
sebep-sonuc

ili$kileri anlarnh hale gelmeye

baslar.

Kendisiyle

nesneler bir rnuddet sonra benzer nesnelerle karsrlastmlmak
hale getirilir.

Cocuk geli$en anlama

qucu ve tecrubeleriyle

ugra$1lan

uzere somut
cevresinden

topladrqt bilgiler, cevresi hakkmda fiziksel ve sosyal qorusler olusturur (Sahin,
2000).
Fen kosesi cocuklann
egitimlerini

saqlarnaktadir.

bireysel ve grup olarak sirufta planh olarak

Bu kosede cocuklar

ihtiyac ve ilgilerine

gore

ozqurce ogrenmektedirler. Bu kose cocuklann yas ve seviyelerine gore cesitli
materyaller sunrnaktadrr. Cocuklar arastrrrnayr, soru sormayr, dusunrneyi ve el
becerilerini
ogrenmenin

geli$tirmeyi

bu materyaller

sayesinde

tesadufen olmadrqrru qostermektedir.

planh ve organize sekilde yerlestirilrnelidir.
okuma

ogrenirler.

bilmezler.

Ogretmen

malzemeleri

Bu yaklasrrn

Fen kosesinde

her $ey

Okuloncesi

donernde cocuklar

yerlestirirken

bunu qoz onunde

bulundurmahdrr (Sahin, 2000).
Okuloncesi cocuklar icin fen egitiminin baslanqrc noktas: onlarm doqal
cevreleridir.
konulari

Cunku cocuklar her gun evde, okulda ve drsarida srk srk fen

ile karsrlasrrlar.

Okul oncesi donerninde

cocuklar

icin bilim, bir

c;ekirgeyi yakalayrp kavanoza koyarak onu qozlemlemek,

suyun donmasrru

veya buzun erimesini

cocuklar

izlemektir.

Cunku bu donerndeki

srk srk

bulutlarin nasrl hareket ettiklerini, denizin neden mavi olduqunu, kanm neden
krrrruzt olduqunu merak ederler ve bununla ilgili sorular sorarlar (Decker,
1990).
Fen egitiminde cocuqun, qozlem, inceleme, arastrrma yaprnasi, kendi
merakrru gidermeye yonelik sorular sormasi ve bu sorulara cevap bulabilmesi
icin gereklidir. Ogretmen cocuklarrn merak duygularmdan yola cikarak onlara
"sen

hie;

kar

gordun

mu?"

sorusu

yerine

"karin

nereden

geldigini
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dusunuyorsun?" "rruknatrs neleri tutabilir?", "hangi nesnelerin suda batacaqrru
(veya yuzeceqini) dusunuyorsun?", "eger olsa ne olur?" gibi acik uclu sorular
sorulrnahdrr

soz konusu sorular,

okulbncesinde

fen egitimi

icin oldukca

gereklidir (Decker, 1990).
Fen bilgisine yonelik
kurumlannda

cocuqun

qerceklesmektedir.

ilk planll-programll

qercek

Anaokulu

ilgi

ve

egitim,

okuloncesi

gereksinimlerine

programlannda

yer

dayall

alan

fen

olarak

calrsmalan,

cocuklarin dogal arastrrrna ve inceleme meraklanndan yararlanarak,
cevrelerini

ve doqay:

sorular sormalanna

tarurnalanna,

dusuncelerine

yardrrn eden etkinliklerden

egitim

onlann

a91ga cikarmalanna,

biridir. Ancak fen bilgisine

yonelik cahsmalar cocuqun qellsim duzeyi, ilgi ve cevre olanaklan goz onunde
bulundurularak uygun yontern ve tekniklerle qerceklestirilmelidir

(Yasar, 1993).

Erken cocukluk egitiminde fen egitiminin temel amaci, cocuqun daha iyi
tahminler

ve qozlernler sonucunda

qerceklestirebilmek

yorumlar yapabilmesidir.

Bu arnaclan

icin ogretmen, cocuklann sorgulama, qozlern yapma, test

etme ve yorumlama becerilerini qelistirecek calismalara yer vermelidir (Tipps,
1982).
Okuloncesinde fen egitiminin amaci, cocuqa doqaya iliskin temel olgu
ve olaylann
duyussal

ve

qerceklesrnesine
psikomotor

becerileri

anlamasma

yardrrnct

olmaya

Kavramlar

bilginin

yasl:

smtflandtrmalanru

dair temel bilgileri vermek yanmda,
kazandrrrnak,

cahsmaktir
taslandir

(Sahin,
ve

kendisini

ve

1997;

$ahin,

insanlann

ve organize etmelerini saqlar. Aynca

onlara

cevresini
1998).

bgrendiklerini,
kavramlar

bireyin

dusunmesini saqlayan zihinsel araclardrr ve eek kapsarnh bilgileri kullarulablllr
birimler

haline

hedeflerinden

getirirler

(Senernoqlu,

birisi, bgrencilerin

2001).

fen konulannda

Fen

egitiminin

qecen kavramlan

baslica
doqru

olarak anlarnalanru ve uyqularnalanru saqlamaktrr, Bu nedenle, fen konulan
ogretilmeden

once, ogrencilerin

konu ile ilgili sahip olduklan

ortaya crkanlmasi gerekirlidir (Riche, 2000).

kavramlann
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2.3.1.0kuloncesinde Fen Egitiminin Amaci:
Erken cocuklukta cocuklara fen egitimi verilmesinin arnacr, cocuklan
birer bilim adam, ya da mi..ihendis yapmak degildir. Arnao yasadrqirruz
di..inyada cocuqu temel yasarn becerileriyle donatrnaktrr. Bu karrnasrk dunya
icinde kendisini korurnayi ve cevresini tarurnayi ogretmektir ($ahin, 2000).
Doqumlanndan itibaren bebekler reflekslerini ve

alqilanru

bilgi

edinmede kullarurlar. Onceleri cisimlere bakma, tutma ve agzma qoturrne
zamanla yerini cisimlere dokunarak kavrama ve fark etmeye brrakir insarun
dunyayi anlamak icin bilgi toplama, test etme ve bilgiyi paylasrna gibi olculu
yollarla deneyimlerini duzenlemesine bilim denir. Ku9uk cocuklara merak
uyandiran bilim deneylerini sunduqunda onlann doqalanm, insarun bilme
kapasitesini besleriz. Eger biz bunu onlann ihtiyaclanna karsi hassasiyetle
yaparsak bilme bgrenmenin quclu, hissi unsurlanru ortaya cikartir ve
coqaltmz. Bilme ve ogrenmenin hissi unsurlan rnerak, hayat tecri..ibesinekarsi
olan duygusal tepkiler ve kendine sayqiyt

kapsayan birbirleriyle alakah

parcalardan olusan bir agd,r (Sahin, 2000).
Fen egitiminin temel arnaclanndan birisi, bireyleri bilimsel olarak okuryazar yaprnaktadrr. Bilimsel okuryazarhk, fen bilimlerinin doqastru bilmek,
bilginin nasil elde edildiqini anlamak, fen bilimlerindeki bilgilerin bilinen
qerceklere bagll olduqunu ve yeni karutlar toplandikca degi$ebilecegini
alqilarnak, fen bilimlerindeki temel kavram, teori ve hipotezleri bilmek ve
bilimsel

karut

ile

kisisel

gori..i$

arasmdaki

fark:

alqrlarnak

olarak

tarumlanrnaktadrr. Bilimsel okur-yazar bireylerden olusan toplumlar, hem
yeniliklere kolayca uyum saqlayabilir hem de yeniliklere bnderlik edebilirler
(YOK/ Di..inya Bankasi, 1997).
Fen ogretiminin arnaci, anlarnh ogrenmeyi saqlarnaktrr. Ogrencilerin
rnevcut

bilgileri

ile

fen

srruflannda

ogrendikleri

yeni

. bilgileri

butunleetirebilrnelert, fen ogretiminin basanya ulastrqm: qosteren temel
unsurlarm basinda gelir. Piaget'e gore, ogrencilerin karstlastrklan tecri..ibeleri
ozurnsemeleri gerekir. Bir ogrenci, belli bir tecri..ibeyi onceki deneyimleri ile
baqdastrrarnadrqmdabazi kansikhklar meydana gelir (Wessel, 1999).
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2.3.2.0kuloncesinde
Fen ve doga

Fen Egitiminin Onemi Nedir?

etkinlikleri,

cocuklann

qozlern

yapmaya,

arastrrrna,

inceleme ve kesfetmeye yonelten etkinliklerdir. Bu etkinlikler cocuklarin ilgi ve
ihtiyaclanru ortaya koymalanna ve kavram geli~imlerine yardrrncr olrnaktadrr.
Cocuklar

cevrelerinde

gordukleri obje ve olaylara

kars: meraklrdirlar,

bu

rneraklanru canh tutmak icin onlan harekete ge9irecek, ilgilerini cekecek fen
etkinlikleri planlanrnahdrr (Aral, 2001 ).
Fen egitimi yaparak,

yasayarak

ogrenmelerini,

qozlern

ve deney

yeteneklerini qelistirrnelerini, cevrelerine karsi duyarll olmalanru, neden-sonuc
iliskileri

kurrnalanru

problem

cozrne

becerilerini,

gunluk

yasantrlannda

kullandrklan arac-qerec ve malzemeleri, kavram qelisimlerinf,

aku yurutrne

becerilerini ve dil qellsirnlermi, yeni fikirler Oretebilmelerini yaratrci dusunrne
becerilerini, kendilerine quven duyrnalanru psikomotor becerilerini, nesnelerin
benzerliklerini, farklthklanru, grup etkinliklerine daha istekli katilmalanru, grup
icerislnde

yardrmlasma.

paylasrna, i~birligi gibi sosyal davraruslan,

kendi

bedenlerini tarumalartru, gelecekteki egitim donerni icin gerekli olan temel fen
bilgisi kavrarnlanru qelistirmelerini saqlar (Aral, 2001 ).
Fen ve doga, insan yasarru icin 90k onernlidir. Solunduqurnuz havadan,
i9tigimiz suya ve sute, yediqirniz et-balik, sebze-meyveden saqlrkl: yasarna ve
cevreye

kadar her seyi fen egitimi arac1l1g1

ile ogreniriz

(AkgOI, 2003).

Okuloncesinde fen ve doga etkinlikleri, cocuklarm nesne ve olaylar arasindaki
ili~kileri anlamalanna yardtmci olmasi acismdan oldukca onernlidir (Demiriz,
2001 ).
Cocuklann, fen ve doga etkinliklerine katrlrnalan, bilissel olduqu kadar,
duyussal

ve

bgrenmelerini

psikomotor

becerilerinin

qelisirnine

yardrrnci

olacak,

kolaylastrracak ve onlara olaylara bilimsel acidan yaklasma

becerisi kazandrracaktrr (GOrdal, ~aglar, Sahin, Okcun ve Macaroqlu, 1993;
Yasar,

1993) Etkinlikler

katilmalan,

qozlemlerde

cercevesinde,
bulunmalan

cocuklann
ve

doqa

deneylere

aktif

gezilerine

saqlarularak: karsilastrrma ve srruflama yapma, neden-sonuc

olarak

cikmalan

iliskis] kurma,

aynntilara dikkat etme, qozlern ve deney yapma, hipotez kurma gibi temel
becerileri kazanmalan beklenmektedir

(Yasar, 1993).
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2.4. Kavram nedir?

Ortak ozellikleri bulunan nesne veya olaylan zihinsel anlamda qruplayrp
srruflandtrrna yoludur (Ormrod, J 2006) .
Doqa varliklan

qozlernlendiqinde varliklar arasinda

benzerlikler,

olaylarda ortak oruntuler bulunur. Srrurh sayrda qozlern bile yaprlrrus olsa,
qozlemlerden tomevanm yoluyla genellemeye gidilir ve genellemelerin her
birine ortak bir ad verilir, bunlar kavrarnlardir. Daha belirgin bir ifadeyle,
benzer ozelllklere sahip olay, fikir ve objeler grubuna verilen ortak isme
kavram denir (Kaptan, 1998).
Cocuklarm kavramlan ogrenmesinde, zihinlerinde olusturduklari ilk
bilgilerin baska bir ifade ile ilk kavramlann bilinmesi buyuk onem tasrr. Onemli
fen konularmda cocuklann, onceden olusturduklan ve ogrenmelerine de
buyuk etkisi olan ilk kavrarnlanrun tespit edilmesi, fen egitiminde geni$ bir
arastrrrna alanrrun konusunu olusturur. (Griffiths et al., 1998).
Kavram haritalan ogrenme ve stratejisi olarak kullarulmasrrunyarn sira,
kavramsal anlamlardaki deqisiklikleri olcebilen bir degerlendirme araci olarak
.- '

--

(Novak, Gowin ve Johansen, 1983; Fry ve Novak, 1990), bilissel yapilan
gorsel olarak somut bir sekilde ortaya 91kanlabildigiicin ogrenme zorluklanrun
ve kavram yarulqrlannm tespit edilmesinde de kullarulabilir (Sen, 2002).
Kavramlar, esyalan, olaylan, insanlan ve dusunceleri benzerliklerine
gore qruplandtrdrqrrruzda gruplara verilen adlardrr. Bir baska kavram tarurm,
insan-dunya iliskisini yansitan tarurnlara ait kategorilerin nitelikleri seklindedir.
Daha genel bir tarumla ise, kavram, dogal dunyarun isleyisinin bir krsrru olarak
acrklanmaktadrr (YOK/Dunya Bankasi, 1997; Linder, 1993; Klugel, 1999;
Riche, 2000).
Kavram ogretimine ag1rl1k verilmediqinde. yanhs kavramlar ogrenme
surecinin ciddi bir sekilde engelleyebilmektedir. Kavram yarulqrlan derhal
uzeltilrnezse ogrencileri takip eden akademik kariyerlerinde uyusrnazlrklara
suruklernektedir: cunku daha ileriki fen ogrenimi icin bazi konularda derinliqe
vramsal ogretim cok onernlidir (Sandanand ve Kess, 1990; Dobson, 1985;
eldsine, 1987; Schultz, Murray, Clement ve Brown, 1987; Riche, 2000;
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Saunders ve Shepardon, 1987) Ogrencilere sozlu ifade irnkaru saqlarnak ve
kavram yarulqrianna kars: karsiya getirmek, kavram yarulqilanru aydmlatmak
acismdan oldukca iyi sonuc veren bir yonterndir (Brown ve Clement, 1991 ).
2.4.1. Kavram Yamlqilan
Kavram yarulqrlarin kullarurm, fen egitiminde ogrenciler ve ogretmenler

icin

srkmtt verici bir meseledir. Bu durum, ozellikle soyut tabiatmdan dolayr, fizikte
eek s.k karstlasrlan bir srkmtrdir. Ogrenciler

ilk kez formal fen derslerine

katrldrklannda, bilimsel dusunce olarak, coqunlukla tutarsiz kabul edilen sezgi,
onyarq, ve hayat tecrubelerini de beraberlerinde getirirler. Boyle bir bilesirn,
fen

derslerinde

kavram

ogretiminin

saqlanmasmda

cesitli

qucluklere

nedenolur. Hayatm her safhasmda gerekli olan fen kulturunun, ogrencilere
sagllkl1 bir

sekilde

asilanabilmesi,

fen

derslerinde

saqlanacak

kavram

ogretiminin etkinliqi ile doqru orantrhdrr. Bu nedenledir ki, ogrencilerin formal
fen derslerine katilmadan onceki bilgi birikimleri ve olqulan alqrlarna sekilleri
son derece onernlidir. Ogrencilere kazandmlacak fen kavramlanrun anlarnh ve
kalrci olmasi icin, bgrencilerin yeni ogrendikleri ile sahip olduklan kavramlar
arasmda tutarsizhk

olrnarnahdrr. Bu ise, ogrencilerin

ortaya cikarmakla

ve bu kavramlann

mevcut kavrarnlanm

dogrulugunun

tespiti

ile doqrudan

baqlantrhdrr (Yagbasanr 2003).
Fen
onbilqileri

bilimleri
ve

bulunduklan
planlarmda
ogretimlerini

derslerinde

kavram
cevre

ogrencilerin

yarulqrlan

dikkate

tespit

ahnrnahdrr.

edilmeli
Fen

bu bireysel ve genel yarulqilan

yaprlandrrmahdrrlar.

Fen

ders

ogretim

modelleri

etkin

kavramlar ogrencilerin anlayabileceqi

getirdikleri

surecte

ic;erisinde

bgretmenleri

gbz onunde

bilimlerindeki

bir sekilde

bu

bilgisi

kavram aglan, kavram haritalan, anlam cozumlerne
merkezli

ortarmna

tutarak

kavramlar
tablolari

kullarulmah

ders
egitim-

verilirken

gibi ogrenci

ve soyut

sekilde somutlastmlrnahdrr

olan

(Ayvaci.H,

Ozsevqec,T Cerrah,L 2004).
Egitim sureci boyunca kavram yarulqrlan baska bir ifade ile kavram
yarulqrlanrun olusrnasi soz konusudur. Ornegin; kavram yarulqrlan, okulda
verilen bilimsel kavramlarm bgrenciler tarafmdan hatah olarak ogrenilmesi ya
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da ogretmenler tarafmdan hatah olarak ogretilmesiyle ortaya cikabilir (Koray,

o. Tatar,

N 2003).

Son yrllarda. cesitli arastrrmacilar ogrencilerin yanhs anlarnalanrun ve
kavram yarulqrlanrun tespit edilmesi gerektigini vurqularriaktadrr (Alkrs, 2006).
Cahsmasmda,

ilkoqretim

besinci

siruf

ogrencilerinin

yag1~

kavrarrurn

alqrlarnalan tespit edilmeye cahsrlrrustrr. Bilindigi gibi ya91$, kapsam olarak
atmosferdeki

suyun degi$ik sekillerde yoqunlasarak

yere dusrnesini

ifade

etmekte ve kompleks kavramlar arasmda
Deqerlendlrilmektedir.

Genel olarak bakildiqmda: ogrenci herhangi bir kavrarm bilimsel olarak
kabul

edilenden

verilmektedir.

farkll

olarak

alqilarms

ise buna

kavram

Bu konuda kavram yarulqrs: (misconceptions),

(preconceptions),

alternatif

kavramlar/yaprlar

yarulqis:

ad:

on kavramlar

(alternative

frameworks),

alternatif fikirler (alternative conceptions), cocuklarm bilimi (children science)
gibi pek 90k kavram kullarnlmakta ve arastrrrnacrlar arasmda tam bir gorli$
birligi bulunrnarnaktadrr.

Bazi arastrrrnacrlar kavram yarulqrsrm kullarurken
---

.

.·

bazrlan da alternatif kavramlan kullanabilmektedir (Alkrs, S 2006).

Erken tespit edilen

kavram yarulqrst; ogrencilerin

onlarm dunyay: yorumlarnastru

mevcut

ve ek bilgiyi qelistirmelerini

fikirleri,

etkilemektedir

(Munson, 1994). Yapilan arastrrmalar, ogrencilerin kavramlan, sezgisel yoldan
usunerek, bilimsel olaylan bir butun olarak ele almak yerine smtrh yonlerine
odaklanarak,

olaylarm geneline degil de ozellikle qecici durumlanna

larak ya da tesaduf bir mantrkla dusunerek olusturduklanru
-renciler,

9ogu zaman

glant1lan

qoz

onunde

bilimsel

olaylan

bulundurmazlar.

olusturan
Bu

qostermistir.

sistemler

yuzden,

bagl1

arasmdaki

bilimsel

olaylar

kkmdaki yorumlan, kapsarnh bir dusuncenin urunu olmaktan ziyade duz bir ·
ntrk izler (Akt. Koray, 2002). Aynca, cocuklar kendilerine gore anlarnh olan
yarulqilara srk: srkrya bagl1 olup okulda duzeltrnediqi surece bunlardan
iskinlik

doneminde

de vazqecmezler,

(Akt. Cin, 2004)

Eger kavram

1lg1lan erken yaslarda ogrenildiyse, dunyaya yonelik sabit ama yanhs bir
1$ a91s1 ile sonuclanabilir. 0 zaman ogrenciler sonraki bilgileri, ge9mi$teki
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bu yanlrs tecrube, olay ve fikirlerin

1$1gmda aciklar (Akt. Nelson, Aron&

Francek, 1992).

Kavram
cevrelerindekl

yarulqrlan,
olaylan

bireylerin

aciklarnak

yasadrklan

dunyayi

arnacryla deneyimleri

yoluyla

yanhs bilgilerdir. Kavram yarulqis: terimi, bazi sozcuklerde
olarak da qecmektedir

ve kavrarnsallastrrmarun

anlama

yanhs,

ve

edindikleri

yanhs alqrlarna
eksik

yaprlmasi

anlarnma gelmektedir ( Guralnik, 1986).

Ogrencilerin sahip olduqu ilk kavramlar,
edilrnistir

kavramlarla

nitelendirirler

uyu$mad1g1

(Yrlrnaz,

1998).

zaman

Aynca

"hatali"

egitim

bilimsel olarak kabul
ya da "yanhs"

sureci

boyunca

da

olarak
yanhs

kavramlann baska bir ifade ile kavram yarulqrlanrun olusrnasi soz konusudur.
Orneqin; kavram yarulqrlan, okulda verilen bilimsel kavramlann

ogrenciler

tarafmdan hatali olarak ogrenilmesi ya da ogretmenler tarafmdan hatah olarak
ogretilmesiyle ortaya cikabilir (Koray ve Bal, 2002).

Ogrenciler,

sahip

olduklan

bu

kavram

yarulqilanru

deqistirme

hususunda genelde 90k tutucudurlar ve degi$iklige direnc qosterirler (Benson
et al., 199:3; Fellows, 1994; Schmidt, 1997). Bu durum onlann doqru, bilimsel
kavramlan

ogrenmelerine

engel teskil eder.

Ogrencilerin

sahip

olduklan

kavram yarulqrlanndan vazqecip bilimsel kavramlara yonelrneleri isteniyorsa
oncelikle bu kavramlara dikkat cekilmesi gerekir (Eisen and Stavy, 1992).

Yanhs

kavrama,

ogrencilerin

modellemeleri

neticesinde

ogrenilmesine

engel

teskil

eder.

icin

sahip

olduklan

ogrenebilmeleri

bir

kavrarru

o1U$Ur ve buna . dayah
Bu yuzden
kavram

zihinlerinde
diger

ogrencilerin

yanhs

kavramlarm
fen

da

bilimlerini

yarulqilan · belirlenmesi

ve

ogretimin bu yanlrs kavrarnlan ortadan kaldrracak sekilde planlamasi onemlidir
(Nakhleh, 1992; Griffiths ve digerleri, 1992; Garnett ve Treagust, 1992; Zoller,

1995).
Ozkan, Tekkaya ve Geban (2001 ), ogrencilerin sahip olduklan kavram
yarulqrlariru daha 90k kisisel deneyimler

sonucunda

olusmustur,

bilimsel

ger9eklere ve dusuncelere aykm, anlamll ogrenmeyi engelleyici bilgiler olarak
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tarurnlarruslardrr: Kavram yarulqis: hata veya bilgi eksikligi iceren dusunce
degil, tersine ogrencilerin dogru olduquna inanarak savunduklan fikirleridir.
Cocuklarrn kendi zihinlerinde gerc;ek bilimsel dusuncelerden farkh bir dusunce
sOreci ile olusturduklan bu

kavramlara "Yanhs kavramlar" adt verilir

(Buyukkasap, DOzgOn ve Ertuqrul, 2001).

Kavram yarulqrlan, kisilerin olaylar hakkmda sahip olduklan bilimsel
olarak tamamen yanlis olan fikir ve anlayrsrdrr. Kavram yarulqrlari icin; yanhs
alqrlarnalar, alternatif kavramlar, alternatif cerceveler, kisisel model ve anllk
bilgiler gibi isimlerde kullarulrnaktadrr (Yaqbasan, Gunes ve dig. 2005)
Arastrrmalar, kavram yarulqrlanrun varhqiru, egitim ve ogretimi onernli boyutta
etkilediqin: gostermi§tir. Yalruz ogrencilerde degil, ogretmenlerde de kavram
yarulqilan olduqu tespit edilrnistir (Eryrlmaz. 1992). Ogrencilerin sahip olduqu
kavram yarulqtlanrun ogretim oncesi belirlenmesi ve duzeltilebilrneleri icln
ogretim sirasmda kullarulrnalanrun gerekliligi onernle vurqulanmaktadrr
(Osborne and Freyberg, 1985).

Kavram yarulqrlartnm nedenleri iki sekilde srmflandmlabllir: Birincisi
.-'""

.

ders kitaplan, ogretmen taktoru ve ogrencilerin daha onceki bilgilerinin
bilinmemesi, ikincisi ise, ders sirasmda ogrencilerde gerekli kavramsal
degi§imin yaprlanmarnasrdrr.Dolayisryla kavram yarulquannm giderilmesi icin,
ogrencilerin okuldaki egitimleri boyunca kavramlan anlamll ogrenmeleri ve
gerekli ise kavramsal deqisirnlerlnin ders sirasmda yaprlmasi gerekmektedir
(Yrlrnaz, Tekkaya, Geban ve Ozden, 1999).
Derste bir konuyu islerneden once veya laboratuarda yeni bir deney
yapmadan ya da etkinligi baslatrnadan once; ilgili konu, deney veya etkinlik
olan kavram_yarulqrlanru arastrrrnak ve bunlar Ozerinde dusunrnekte fayda
vardrr. bgrencilerin dikkat ve ilgisi bu kavram yarulqrlanna c;ekilmeli ve olasi
yeni kavram yarulqrlanru ortaya crkarrnak icin derste sorular sorulrnah ve
tartrsrna ortarru yaratrlrnahdrr(Yaqbasan, Gunes ve dig., 2005).

Ogrenciler _ilk kez fen derslerine kauldrklarrnda kavram yarulqrlanna neden
olan bazi icqudusel inanclara sahiptirler. Bu icqudusel inanclan Novak "on
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kavramlar"; Driver ve Easley "alternatif kavramlar"; Helm "kavram yarulqrlan ";
Sutton "cocuklann bilimsel ic;guduleri";Gilbert, Wantts ve Osborne "cocuklarm
bilimi", Halloun ve Hestenes "genel duyu kavramlan", Pines ve West
"kendiliqinden olusan bilgiler"; olarak adlandrnlrrustrr. Ogrencilerin bilimsel
gerc;ekler, modeller ve teoriler hakkrnda yanhs kavramlan bulunabilir. Bu
yanhs kavramlar kavram yarulqilannm yarunda bilimsel literatorde "alternatif
catrlar", "saf kavramlar", "sezgisel veya icten gelen kavramlar", "alternatif
yorumlar" gibi ifadelerle de yer alrnaktadrr (Eryilrnaz ve Tath, 1999). Kavram
yarulqrlanru (Baki, 1999) ogrencilerin yanhs inanclan ve deneyimleri sonucu
ortaya cikan davraruslar olarak tarurnlarken, Cakrr ve YOrOk (1999)ise, kavram
yarulqrlanru, klsisel deneyimler sonucu olrnus, bilimsel qerceklere aykrn olan
ve bilim tarafmdan gerc;ekliligi karutlanrrus kavramlann ogretilmesini ve
ogrenilmesini engelleyici bilgiler olarak tarurnlarnaktadrr. Baska bir tarurnsa
kavram yarulqrsrm, bir kisinin kavrarm anladiq: seklin, ortaklasa kabul edilen
bilimsel anlammdan onernli derecede farkhlik qosterrnesi seklinde ifade eder
(Cakrr ve Yuruk, 1999; Baki, 1999; Stepans, 1996).
Dogal olarak, ogrenciler yeni bilgiler ogrenirken bunlan daha onceki
bilgileri Ozerine insa ederler. Sahip olduklan on birikimler bazen yeni
kavramlarm ogrenilmesinde yanlrs ogrenmelere neden olur. Bir problemin
cozurnu veya

bir

islernin yurutulrnesi

ogrencinin

mantrqina, onceki

birikimlerine uygun dusebilir fakat yaptiklanrun bilimsel gec;erligi olrnadrqtru
bilmeyebilir. lste bu durumda kavram yarutqilanrun qelismesi soz konusudur.
Bununla ilgili bir ornek cahsrna cebir derslerini alan ogrenciler Ozerinde
yaprlrms ve sonucta ogrencilerin, "carprna islerninin, sonucu her zaman
art1rd191" seklinde kavram yarulqrlanna sahip olduklan tespit edilrnistir. Kavram
yamlqrlanrun ogrencilerin ogretim yasantrlarrnda onernli bir yeri vardrr ve fen
egitiminde deqerli bir ogedir (Baki, 1999) Ornek olarak, ogrencilerin Kinetik
Molekuler Teori ile ilgili qelistirdikleri kavram yarulqrlanna qoz gezdirelim.
Kinetik rnolekuler teoriye ait bazt postulalar sunlardrr:
Butun maddeler zerrelerden olusrnustur.
Zerreler surekf hareket halindedir.
Zerreler arasrnda bos bir alan vardir.
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"Bos alan" ve "qenlesrne "terimlerinde bgrencilerin dusunrne sureclerinde son
derece bnemli kavram yarulqilan vardrr. Ogrenciler, zerreler arasindaki

bos

alarun tozlar, hava ve bakteriler tarafmdan i$gal edildigini dusunmektedirler.
Bununla birlikte bgrencilere, bir bakir cubuqun

rsrtrhnca neden genle$tigi

sorulduqunda eek ilginc; cevaplar cikrrustrr. Ogrenciler bu olayda bakrra ait
zerrelerin

genle$tigi

savunrnus

ve bakir zerrelerinin

rsmmca

qenleserek

birbirine degdigini ve bununda bakir cubuqun qenlesrnesine neden olduqunu
enrtmislerdir.

Bu olaydaki bilimsel acrklarna sudur: Bakir cubuk rsitrhnca

zerrelerin enerjileri artar ve zerreler daha hizh hareket ederler.
zerreler arasmdaki bos alan artar ama zerreler qenislernez

Kavram

yarulqilan

bgrencilerin

teorik

(Wolfe, 1998).

bilgilerindeki

eksikliklerini

mrnlayan quvenilir kaynaklardan birisidir. Kavram yarulqilanrun
arasmda

yanhs aciklarnalar

ostenleblur.
- -rencilerin

(Tery,

Jones

ve yanhs sorular
ve

Hurford,

Sonucta

nedenleri

ya da asm genellemeler

1985)

kavram

yarulqrlanrun,

bilimsel kavrayis yonternlerinde veya bilimsel bilgileri organize

e yontemlerinde meydana qelebileceqini ifade etrnistir

(Roewll, Dowson

Harry, 1990; Hammer, 1996; Comittee on Undergraduate
). Kavranacak bir kavram, daha bnceden bgrencilerin

Education,

sahip olduklan

sel ybntemlere dayandrnlrms laboratuar ahstirmasma baqh olsa bile, bazi
nlerden dolayi bgrenme sureci ciddi bir sekilde engellenebilmektedir.

Bu

nle, (Gordon, 1996), yeni bilgilerin var olan bilgilerle organize edilmesi
·gini aksi takdirde yeni bilgilerin benirnsenemeyeceqini

vurgular

(Linder,

).
Piaget'in qorusune gore kavram yarulqrlan bir yap: gibidir ve birbiri
eklenir. Kavram yarulqrlan bilgi eksikliqinden

olusan bir bosluk gibi

llapar. Bu bosluk, bgretmen tarafmdan verilen niteliksiz bgretim, bgrencilerin
bilgileri ve kars: karsiya kalman deneyimlerle rasgele dolar. Ogrenci

._*-

tlim.:lflrvian

rasgele bosluk doldurma ile elde edilen bilgiler hie; suphesiz bir yere

basanlrdir ama bir noktadan sonra bu olay, karsrrruza kavram yamlqrsi
ar (Rowell, Dawson ve Harry, 1990).

vramsal

as -

1*:nmesi

deqisirn

literaturunun

ve ozurnlenrnesi

felsefesine

coqu,

Piaget'in

dayarur.

kavramlann

Ozumlerne

kavrarm
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9ogunlukla, ogrencilerin uygun yeni bilgileri var olan bilgilerle ve sernalarla
birlestirebilrnelerinde

kullaruhr. Cozurnlerne kavrarm ise, ozurnlerne ile birlikte,

yeni bilgilerin bir parcas: olmadan once yaprsal degi!;,meyi gerektirir (Tao ve
Gunstone, 1999; Dykstra, Boyle ve Monarch, 1992; Riche, 2000).

Kavram yarulqilann en onemli ozelligi ogrenciler icin bir bilgi niteliqi
asrrnalan ve ogrencilerin bunlan diger bilgilerden farkh qormemesidir. Kavram
yarulqrlan,

Karmiloff-Smith

ve

lnhelder'in

iddia

ettigi

gibi,

zamarunda

duzeltilrnesi sartryla ogretim acismdan qelistirici dusunrne sureclerinden biridir
Rowell, Dawsonne Harry, 1990).

"Qgrenciler, sahip olduklan kavram yarulqrlan degi!;,tirmeye nasil ikna
edilecek ve bunun gerekliligi onlara nasil kabul ettirilecek?" sorusu !;,LI sekilde
cevaplandrnlabilir:

Kavram yarulqrlanrun Ostesinden gelmek icin ogrencilerin

r olan sirurh, yanhs bilgilerine zit ve daha iyi aciklamalar iceren yeni bilgiler
sa edilmelidir. Bu aciklarna suna isaret etmektedir: Bilimin qelisrnesinde eski
rilerin brrakrlmasi icin yeni ve daha iyi teoriler sunulrnahdrr. Bu durumda
~ ~renciler cevreleri ve kendileri ile rnantrkh tartrsrnalara girerler ve hangi
.

...•.

_-

rinin muhafaza edileceqine karar verirler (Roewll, Dawson, Harry, 1990).

~-enciler fen srruflanna 9ogu dogal olgular hakkmda cesitli kavram yarulqilan
gelirler.

Bu kavramlar,

bilimsel

aciklarnalardan

farkhhk qosterirler

ve

ciler tarafindan olaylan degi!;,ik yollarla aciklarnak icin kullarurlar. Kavram
11Q1lan

cinsiyet,

yas,

yetenek

ve

kOltorel yasantrdan

ve

genellikle

eksel ogretim yonternleri ile degi!;,tirilemez. Kavram yarulqrlan, eski bilim
lanrun veya filozoflann

kavramlan

ile genellikle

paralellik gbsterirler

IR>E!wtl, Dawson, Harry, 1990).

Bilimsel

ortakhqa
basanh

uygun

dusen

olan ve ozellikle

kavramlarm
kavramsal

- ogretilmesinin

degi!;,imi saqlarnak

-•ccr:.1yla ogretim stratejileri qelistirilmistir. Fakat bu stratejileri bazi olgulann
•

iminde,

9liJillnazlar.

a

ogretim
Kavram

sOresince her zaman
yarulqrlan,

ap'asalar bile yine de gbzlenebilir.

ogrenciler

umulan

bilissel

testlerdeki

degi!;,iklikleri

sorulan

dogru

«:- ""'

/

~
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Bilimsel kavramlar, ogrencilerin bu kavramlan hemen anladrklan far

e9.ilerek
"''9

sunulan kavramlar, birbirlerini ogretim suresince karsrhkh etkileyerek, tahmin
edilemeyen sekillerde tasarlanrnarrus ogrenm~ ciktrlan ortaya crkanr.
Ogrenciler ayru zamanda

bazi olgular icin celiskili

kavramlar

qelistirtrler.

Ogrenciler bu kavrarnlanru, fen srruflannda sorulara verdikleri cevaplarla ve
srruf drsmdaki

qunluk

hayatlannda

meydana

gelen · olgulan

aciklayarak

sergilerler.
Fen

ogretimindeki

qelisrnelere

raqmen,

9ogu

yetiskin

ogretmenleri de ogrenciler gibi ayru kavram yarulqrlarma
arulqrlan,

kaynaklariru

asantrlarmdan

allrlar.

ogrencilerin

bireysel

Bu olay, ogrencilerin

edindikleri

ve

fen

sahiptir. Kavram

deneyimlerine

ait karrnasik

qozlemler,

sahip

uklan kultur, kullandrklan dil ve aldrklan formal fen egitimi ile baqlantrhdtr.
r ogrencinin

yasannsi

farkhdir ve bu nedenle

1lg1s1, diger ogrencilerinkinden

farkhdrr

her ogrencinin

(Yrlrnaz, Tekkaya,

kavram

Geban

ve

den, 1999).

Ogrenciler,

kavramlar

hakkmda

genellikle

yuzeysel

bilgilere

sahip

kla birlikte tam anlarru ile bir kavrayisa sahip degillerdir. Bu da temel,
mlarla ilgili yarulqrlara .yol agar. Kavram yarulqrlarr, ogrenciler icin diger
ac:;:llday1c1 bilgiler fazla farkhlrk qostermezler.

ayru sekilde duzenlenirler,

yeni

lligieri genelinde yer ahrlar ve sonuc olarak kavram yarulqrlanm ortadan
ak zordur (Rowell, Dawson ve Harry, 1990).

-rencilerin dogal dunyaya ait onyarqih qorusleri, fikirleri ve sezgileri
ayat tecrubelerini olusturan kavrarnlandtr. Ornek olarak, hareket eden
- - I ri gozlemleyen ogrenciler yanlrs bir sekilde hareketi saqlayan kuvvetin
tokendigini

kabul

ederler.

Bu

sekilde

kavram

yarulqrlan

7; JE*n~tir. Bu yarulqrlar, ogrencilerin kucukken yaptrklan aktivitelerle kok
Ogrenciler

kendi

cevrelerini

kesfetrneye

basladiklannda,

bazi olgulan kendi terimleri ile acrklarnaya tesebbus ederler ve
q75

~

sur .t~ct'ft:f\.-<.g}
~::::c::.=-_::::::;.--

sunulur. Bununla birlikte ogrencilerin kavram yarulqilan ile ogretim

IMm kendi cevreleri ile paylasirlar. Ogrenciler bu sekilde edindikleri
karularma yanl1~ karar verdiklerinde, bu sezgi ve karular zaten
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kavram yarulqrlan olrnuslardrr (Marioni, 1989; Tery, Jones ve Hurford, 1985;
Riche, 2000).

2.5.0kul oncesl fen egitiminde yanhs alqrlarnalar:
Fen egitiminde kavram yarulqrlanyla ilgili bir arastrrrna qerceklestirmis
ve daha 90k kisiye bagl1 olduqunu belirtrnistir. Alqrsa! tutarsizhklann olduqunu
ve bu kavram
vurqularrustrr.

yarulqtlarin

Aynca,

her $eye raqrnen degi$iminin

Driver ogrencilerin fikirlerinin

zor olduqunu

(kavram yarulqrlanrun)

ogrenmeyi nasrl etkilediqini acrktarnrsnr (Driver, 1998).
Alternatif

fikirlerin

bilimsel fikirlerde uyumlu olmad191 ifade ediliyor.

Alternatif kavram fikirlerin, yayginllg1 vrrqulanrrustrr ( Wellington,J, Henderson,

J, Lally,V, Scaife, J, Knutton,S, Nott,M 1989).
Fen egitiminde

ozellikle kimya alarunda ogrencilerin

sahip olduklan

avram yarulqrlan egitimin her kademesinde fen ogretmeni ve egitimcisinin
isini cekrnistir (Treagust, D.F. 1998).
vram degi$iminde karstlasilan zorluklann nedenleri a$ag1da sunulrnustur:

1- Onceden ogrenilenler yeni ogrenilecek bilgileri etkiler.
2- Bircok cocuk ve yetiskin kendi fikirlerine uygun olan olaylan qorurler.
3- Ogrencilerin

kavram yarulqilan

gOnlOk yasarnlarmdaki

tecrObeleriyle

uyumlu olabilir ( Ormord, 2006).
Ogrencilerin

bazi fen konularmda sahip olduklan kavram yarulqtlan $LI

ilde ozetlenebiltr: Ornegin 1$1k, ogrenciler tarafmdan; uzayda yer kaplayan
·· rleyebilen bir varhk olarak dusunulrnek yerine, ancak bir yOzeydeki 1$1k
leri gibi alqtlanabilir

etkiler urettiqinde var olabilen

bir nesne olarak

larur (Guesne, 1985). Benzer ornekler mekanik konusu icin de verilebilir.
~ -- nciler, kuvvet sOrekli olarak etki etrnedikce bir nesnenin hareketinin bir
sonra yavaslayacaqi
). Oysaki, ogrencilerin

dusuncesine

sahiptir (Hallonun

and Hestenes,

dusunceleri sOrtOnme kuvvetlerinin

varhqmdan

~ndur.

Ayru sekilde: aslinda sekerin k090k parcaciklar halinde varhqrru

.-uuruyor

olmasiru dusunernezfer. Diger bir ornek, dunyarun sekli ile ilgilidir.

nm

gokyOzOyle

beraber

duz

bir

gezegen

olarak

dusunulrnesi
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~"'rencilerin bu konuda kavram yarulqrsma sahip olduklanru qosterir (Driver, et

aJ 1985).
Kavram yarulqrlan, fen egitiminde ogrenciler ve ogretmenler

icin stkmti

rici bir meseledir. Bu durum, ozellikle soyut tabiatmdan dolayr, fizikte 90k srk
rsilasrlan

bir

srkmtrdrr.

Ogrenciler

ilk

kez

formal

fen

derslerine

ldtklarmda, bilimsel dusunce olarak, coqunlukla tutarsiz kabul edilen sezgi,
~ yarg1 ve hayat tecrubelerinl de beraberliqinde getirirler. Boyle bir bilisirn, fen
rslerinde kavram ogretiminin saqlanmasinda

cesitli gu9luklere neden olur.

yatrn her safhasmda gerekli olan fen kulturunun, ogrencilere saqlikh bir
'Ide asrlanabilmesi, fen derslerinde saqlanacak kavram ogretiminin etkinligi
doqru orantrlidrr.

Bu nedenledir

ki, ogrencilerin

formal fen derslerine

lmadan onceki bilgi birikimleri ve olgulan alqrlarna sekilleri son derece
lidir. Ogrencilere
st

kazandrrilacak

icin, ogrencilerin

yeni

ogrendikleri

mda tutarsizlrk olmarnahdrr.
a crkarrnakla

fen kavramlannm
ile sahip

Bu ise, ogrencilerin

ve bu kavramlarm

dogrulugunun

anlarru ve kahci
olduklan

kavramlar

mevcut kavrarnlanru
tespiti

ile doqrudan

~--nt1lldir (Gezer, Kase ve Surucu, 1999).
nellikle kavram yarulqrlan, ogrencilerin
-..evimler

qelistirrnelerine

mlann

edinilmesinde

sebep
zorluk

fen kavramlan

olrnaktadrr.
cikanrlar

ma yakrn eski yanlrs kavramlardan

Kavram

ve ogrenciler

ile ilgili yanhs

yarulqrlan,

yeni

yeni edinilecek

vazqecrnekte qonulsuz davrarnrlar

•1et rson ve Hewson, 1991; Terry, Jones ve Hurford, 1985).

okul Ders Kitaplarmdaki Gece Gunduz ve Mevsimlerin Olusumuna
5&7 in Alg1lari.
aJad191m1z Dunya:

m ;:am1z yuvarlaktrr.

Sekli topa benzer. Dunya uzerinde karalar ve denizler

nizler, karalardan daha 90k yer kaplar. Biz ve tum canlllar dunyada
EB 2007).
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7.1. Dimya Donuyor
Ben donerken Gunes qoren tarafim qunduz oluyor. Gunes qorrneyen

afrm gece oluyor (Ozturk, S, Elbistan, F 2006) .
.2.Gune~:
- es'in sekli c;evremizdeki bazi cisimlere benzer. Bunlar top portokal, elma
·. cisimlerdir.

Gunduzleri

Gunes'in

rengi her zaman

- es'in rengi sabahlan acrk sandrr. Ogle saatlerinde

ayru qorunrnez.

altm renkli ve eek

ktrr. Aksarn ise krrrruzrya yakm bir renk alrr.
Gunes 1~191 ve 1s1s1 canlilar icin onemlidir. Gunes olmadan canlllar
~vamaz.

Buyuyup geli~emez. Gunes 1~191 Dunya'rruzi aydmlatrr ve isitrr

1998).
Bir gun, gece ve qunduzden olusur, Dunya'run bir bolqesinde
..aJQunda
~e

bu noktaya gone~ 1~191 ulasamaz ve gokyuzo

gece

karanhktrr.

Bu

qunduz olmasi icin qunes rsiklanrun o noktaya ulasrnasi gerekir.
ma

bir

anda

olmaz,

yavas

yavas

gumuz sehirde de gozlemleyebiliriz.
ir

gunun

baslanqrcmda

ilk

gerc;ekle~ir.

Bu

durumu

.·

aydmlanma

sabaha

karsi

gorOIOr.

•s

I llanmanm olduqu nokta qunes 1~191 almaya baslar ve Gunes. doqudan

JPi

ii. Ogle saatleri gunun en aydmllk zarnarudrr. Bu saatlerde Gunes'i tam

a

le+1 goruruz. Aksarna doqru ise, gone~ 1~191 daha az geldiginden hava

5

r

.aya baslar. Gunes, bu saatlerde batrda gozukur. Boylece Dunya'run
nda yapt191 donrne hareketi sonucunda, Gunes'i gokyuzunde farkh
-ri.iri.iz (Yilmaz, F, Atalay, H, OzgOI, E, Kele~, 0, Kavas, B, $en, N,

0

- sun, A,

Sahin, S 2007).
Gunes'in sekli topa benzer Ounes,

hem rsitrr hem de aydmlatrr. Gunes, canhlarrn buyurnesini

ve

saqlar. Gone~ olmazsa Dunya'da yasarn olmaz (MEB 2007).
i yuvarlaktrr. Topa veya portakala benzer. - Gunes, Dunya'rmzi
rsitrr (Hayat Bilgisi 1. 2004).
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2.7.3.Ay'm

Hareketleri

Gunduzleri qokyuzune baktrquruzda, hava aciksa Gunes'i qorebiliriz.
Bulutsuz bir gecede ise Ay ve yrldrzlar gorunur. Ay da Donya ve Gunes gibi bir
qok cismidir (Yrlmaz, F, Atalay, H, Ozqul, E, Kele~,

0,

Kavas, B, Sen, N,

Ozgiresun, A, $ahin, 2007).
Ay Dede
Aym degi~ik durumlannm neler olduqunu biliyor musunuz?
Degi~ik zamanlarda

farkll sekillerde

qorunuyor.

Bunlar; Hilal, ilk dordun,

Dolunay, Son dordun. Ay1 en iyi geceleri qozlernleyebiliriz.
1.Ay'm en iyi geceleri qozlemlenebilmestni sebebi sizce ne olabilir?
2.Ay hangi sekillerde gorulur? Ay'm Donya etrafmdaki
gundur? (Athhan, A, Ozel Eren, E, Naci Fidan,

donus suresi kac

6 2007) .

.y
.y'm sekli yuvarlaktir. Top, elma gibi cisimlere benzer. Ay, 1~1gm1 Gunes'ten
ahr. Gunes'ten ald191 1~191 bize yansitrr. Ay 1s1 ve 1~1k kaynaq: deqildir. Ay'm
kli her zaman ayru gorunmez.

Bir ayhk sure icinde degi~ik sekillerde

- iinur. Dolunay, Yanrn Ay, Hilal ( MES 1998) .
. 4.Gece GOndOz Olusurnu Ve Mevsimlerin

Olusurnuna

lliskln Bilimsel

iler .
• 5.Gece gOndOz olusumu
ne doqar ne de batar. Dunyarruz kendi etrafmda doner, Bu nedenle
r-a-c

dogar ve batar gibi qorunur. Dunyarun iki donusu vardrr. Bunlar;
ac gibi kendi etrafmda donmesi.

- e~ etrafmda donrnesi.
ce kendi etrafmda donerken qunesi qoren tarafta qunduz olur.
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Gunes garmeyen taraf ise gece olur (MEB 2007).
Gunes sabah doqar. Gunes dogdugu zaman, qunduz olur. Gunduz her
yer aydrnlrkttr. Gunes, aksarn batar. Gunes batt191 zaman, gece olur. Gece
her yer karanhktrr. Gunes, gece Dunya'rruzm diger yansrru aydrnlatrr. Gunes'i
gece qorerneyiz (Hayat Bilgisi 1. 2004 ).
Gaige nasil olusur? (Gaige 1$191n engellemesiyle olur).
Bulutlu bir qunde neden galgemizi garemeyiz? (Gunes bulutlann arkasmda
kaldiqmdan engellenecek 1$1k yok). Gunesli bir qunde senin galgen gunun
hangi bolurnunde en uzun qorulur? (Sabah ve agleden sonra qec bir saatte).
Gunesli bir qunde senin qolqen ne zaman en kisa garulur? (Oglen saatinde).
Gibi farkh sorular sorarak onlann bilgi, deneyim ve gazlemlerin paylasmalarina
yardrrnci olrnahdrr. Tahmin ve crkanrn yapma fen egitiminde

onemli

bir

ilimsel surectir. Tahmin, ne olrnasrm beklediqirniz soylemeyi ve sonucun ne
labileceqi konusunda bircok genelleme yapmayt icerir, Crkanrn yapma ise;
gozlemleri, deneyleri ya da konu ile ilgili mevcut bilgileri esas alarak ortaya
oyrnadrr (Tipps, 1982).

2.7.6. Gece Gunduz Gokyuzunde Gercekle~en Olaylar ve Gorulen
isimler
ce

qokyuzunde

Ay ve

Yrldrzlar

garuruz.

Onlar

Dunya'rruzdan

cok

ktadrrlar. Ay'da Dunya'rruz gibi yuvarlaktir. Ay, Dunyarruzdan kucuktur.
'da 1$1k yoktur. Yrldrzlar ates halindedir. Geceleyin yrldizlar parlar. Ay
leyin Gunes'ten ald191 isrkla parlar (MEB 2007).
en iyi geceleri gazlemleyebiliriz.
n en iyi geceleri qozlernlenebllmesintn sebebi sizce ne olabilir?
emir, A, Y1ld12, M2005)

. Gokyuzunde Gorduklerimiz
Gunesin sekf yuvarlaktrr. Gunes'e crplak qozle bakarnayiz. Gunes 1$191
olduqundan

yrldizlan

qorrnemizi

engeller.

Bulutsuz

gecelerde

:llllbO.zune baktrqrrmzda Ay ve yildrzlan qoruruz. Ay'm sekli yuvarlaktrr. Ay ve
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Gunesin sekli birbirine benzer. Ay'm sekll herzaman yuvarlak qorunrnez (MEB
1998).
Dunya donerken neler oluyor? Dunya kendi ekseninde donerken gece ve
qunduz meydana gelir. Dunya, gune~in etrafmda donerken mevsimler
meydana gelir.
1.Gece ve qunduz nasil olusur?
2.Bir gunun olusabilmesi icin dunyarun kendi ekseninde kac kez donrnesi
gerekir?
3.Mevsimlere gore doqadaki degi~imi anlatrruz (Ozdernir, A, Yrldrz, M 2005).

2.7.8. Dtinyarmz
DUnya'nm Hareketleri:
Dunya'run iki turlu hareketi vardrr. Birincisi kendi etrafmda donrnesidir. Kendi
etrafmda donrnesini bir qunde tamamlar. Bir gun, gece ve qunduzden olusur.
Dunya'rnn

ikinci hareketi, Gunes etrafmda donmesidir.

Dunya'run,

Gunes

etrafmda donrnesinden mevsimler olusur, Bu donu~u bir yilda tamamlar. Bir y1I
365 gundur (MEB 1998).

DUnya'nm ~ekli:
Dunya'rruzm sekli topa veya portakala benzer, sekli yuvarlaktrr. Dunya
uzerinde karalar ve sular vardir (Hayat Bilgisi 1. 2004).

2.7.9.Gece GUne~ nereye gider?
Dunyarruz kendi etrafmda donusunu 24 saatte tamamlar. Dunyarruz kendi
cevresinde

donerken gece ve qunduz surekli yer deqistirir. Gunes 1~1g1n1

goren yuzeyi qunduz diger yuzeyi ise gecedir. Dunyarruz ayru anda hem kendi
etrafmda hem de Gunes'in etrafinda surekli doner. Dunyarruz gurie~ etrafmda
donerken mevsimler meydana gelir (Atllhan, A, Ozel Eren, E, Naci Fidan,

0

2007).
Tez cahsrna asarnasmda konuya uygun ilkokul kitaplardan deqerlendirrneler

asaqrda verilrnistir:
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Gunes'ten gelen 1~1k, DOnya'nm Gunes'e donuk olan tarafmi aydmlatrr.

Aydrnlrk olan yerler gtikyOzOnde Gunes'in gtirdOgO yerlerdir. Bu btilgelerdeki
insanlar qunduzu yasarlar. Karanlik olan btilgelerden ise Gunes gtirOnmez. Bu
· bolqelerde gecedir. Buna gore gone~ 1~191 gelen yerlerde gOndOzdOr. Gunes
1~1gmin

ulasmadrq:

yerlerde

ise gece

yasarur.

Gun

boyunca

Gunes'i

gtikyOzOnde farkh yerlerde gororoz. Sabah katliqrrruzda doquda gtirdOgOmOz
Gunes, gun ilerledikce tepeye qeliyormus gibi qorunur. Aksarn saatlerinde ise
batiya doqru ilerfiyormus gibi gtirOnerek gtizden kaybolur. Gunes'in degi~ik
zamanlarda farkh yerlerde gtirOIOr (Yilmaz, F, Atalay, H, OzgOI, E, Kele~,

0,

Kavas, B, $en, N, Ozgiresun, A, Sahin, S 2007).
Bir gun, gece ve gOndOzden olusur. Dunya'run bir btilgesinde
olduqunda

gece

bu noktaya qunes 1~191 ulasarnaz ve gtikyOzO karanhktrr.

Bu

btilgede gOndOz olrnasi icin gone~ isrklanrun o noktaya ulasmasi

gerekir.

Aydmlanma

durumu

bir

anda

olmaz,

yavas

yavas

qerceklesir.

Bu

bulunduqurnuz sehirde de gtizlemleyebiliriz.
Bir gOnOn baslanqrcrnda ilk aydinlanma sabaha karsi gtirOIOr. Aydmlanmanm
olduqu nokta gone~ 1~191 almaya baslar ve Gunes, doqudan yOkselir. Ogle
saatleri gOnOn en aydrnhk zamarudrr. Bu saatlerde

Gunes'i tam tepeden

gtirOrOz. Aksarna doqru ise, gO_ne~ 1~191 daha az geldiginden hava kararmaya
baslar.

Gunes,

bu saatlerde

batrda qozukur.

etrafrnda yapt1g1 donrne hareketi

sonucunda,

Btiylece
Gunes'i

·erlerde goruruz (Yrlrnaz, F, Atalay, H, OzgOI, E, Kele~.
zqiresun, A, $ahin, S 2007).

0,

DOnya'nm

kendi

qokyuzunde

farkh

Kavas, B, $en, N,
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Bolurn 3
YONTEM
Bu cahsrna boyunca kullandiqrrmz nitel arastrrma yonterni asaqrda verilmistir:
Post-pozitivist (pozitivist otesi-anlarnacr) bilim anlayrsi icinde qelisen ve
buyuk

oranda

alternatif

sayisal

analize dayall

olan nicel arastrrrna

olarak ortaya cikan nitel arastrrrna yonternleri,

yonternlerine

modern

bilimsel

arastrrma icindeki yerini son 30-40 y1I icinde alrrus ve bzellikle son yillarda
sosyal bilimler alarunda qittikce artan oranda kabul qorrneye baslarrustrr.
Akademisyenlerin

sadece

rakamlar

ve istatistiksel

modellerle

ulasrnak yerine calrstrklan konulan daha derinliqine
cabalan

nitel

arastrrrnarun

qelisirnine

bnemli

katki

anlama

sonuclara

konusundaki

saqlarmstir

(Lindlof,

1995:9).
Nitel

arastirma

yaklastrru,

bilginin

arastrrmacrrun

inanclanndan

baqrmsrz. objektif gbzlem, deney, betimleme ve acrklamalarla

uretileceqi

dusuncesine karsi cikar.
Nitel arastirrna

dogal ortama kars: - duyarh olmasi, .arastrrrnacmm -

surece aktif katrhrru, butuncul bir yaklasrrna sahip olmasi, alqilann

ortaya

konmasi, arastirma deseninde esneklik ve ti..ime vanrnci bir analize sahip
olmasi gibi bzellikleri ile nicel yaklastmlardan

farkllllk qosterir (Yrldmrn ve

$im$ek, 2000).
Denzin ve Lincoln (1994) nitel arasttrmayr, 'konu alaruna cok metodlu,
yorumlamact

ve

kendi

doqal

ortammda

calisma

yaklasrrru'

olarak

tarurnlarrustrr. Buna gore nitel arastrrmacr, calisan olqulan bireylerin bakis
acrsindan

anlamak ve yorumlamak

icin onlann kendi doqal ortamlarinda

cahsir. Durum cahsmasi, gbri..i$me, qozlern, gbrsel dbki..imanlar gibi cesitli
deneysel materyaller kuilarur. Dogal arastrrrna ortamma her hangi bir etkide
bulunmaz (Patton, 2002).
Nitel arastrrmayi
Arastrrrnacr,

bir ' yorumlama

sanati'

olarak

krsrtlarna olmadan ozqur olarak yaratici

ifade etmektedir.

acrklarnalarla

cesitli

sekillerde metni olusturabilir, sonuclan sunabilir (Bogdan ve Biklen, 1992).
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Creswell (1994)' gore nitel arastrrrna, bireylerin qoruslerini kendi dogal
ortarnmda aynntrh olarak rapor ederek, kelimelerle olusturulan karmasik ve
butuncul bir resmi insa etmeye dayall olarak bir sosyal ya da insan problemini
anlarnayi arastirma surecidir. Nitel arastrrrnada sonuclara istatistiksel islernler
ya da diger rakamsal hesaplamalarla ulasrlmaz ( Strauss & Corbin, 1990: 17).
Onlu sosyolog Max Meber'den

almti yaparak nitel arastrrrnayt hem

tarurnlarms hem de bir bakrrna ozetlernistir

$LI almtiya dikkat cekirnistir: ' eger

sosyal bilimciler, bireylerin ya da gruplann davraruslanru anlamak istiyorlarsa,
kendilerine
qercekler

arastmlan
hakkmdaki

kisiterin
qoruslerini,

anlamayi ogrenmelidirler'.
yakrn

etkilesirnde

yerine

koymahdrrlar.

sembollerini,

Onlar,

deqerlerini

baskalanrun

ve tuturnlanru

Bu tor arastrrrnada arastrrmacr, arastmlan ki$i ile

bulunarak

derinlemesine

incelediqi

konuyu

ortaya

cikarrnaya cahsrr. Burada onernli olan, arastrrmacmm arastmlan ile empatik
iliski kurabilmesi ve arastrrilan kisilerin duygu, dusunce ve deneyimlerinden
sistematik anlamalar cikarabilrnesidir (Ekiz, 2003).
· Bu arastirmada okuloncesi 104 (4-5 yas) ogrencilerin gece gunduz ve
mevsimlerin
suretiyle
yapilan

olusurnuyla ilgili olarak klinik sorgulama

arastmlrnrs
ulusal

ve elde edilen bulgular

ve uluslararasi

arastrrrnalardan

yonterni kullarulmak

srmflandmlarak
elde

edilen

daha

once

bulgular

karsrlastmlrrustrr.
3.1.Evren ve Orneklem
Evren
KKTC'de okuloncesi 9aginda olup da okuloncesi egitim kurumlannda (devlet
ve ozel) ogrenim qorrnekte olan 4-5 yas arasi ogrenciler cahsrnarun evrenini
teskil etmektedir.
Orneklem
Yakm Dogu okuloncesinde ogrenim goren 104, 4-5 yas arasi ogrenci bu
cahsrnarun orneklernini teskil etmektedir.
Calrsmada yer alan cocuklarin yas ve cinsiyet daqrhrm asaqrdakt tabloda
verilmistir.

ile
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Top lam

Cinsivet

Yas

4

5

K1z

Erkek

23
22

33
26

56
48

3.1.2.Veri Toplama Araclan
Bu arastrrrnada Jean Piaget' in ilk olarak kullandrq: ve daha sonrada
bircok

alqilamaya

kullarulrrustrr.
ogrencileri
sunulan

iliskin

Gece

gOndOz ve

tarafmdan
sorular

yaprlandmlrnrs

cahsrnada

kullarulan

mevsimlerin

klinik

sorgulama

olusurnuyla

yonterni

ilgili

4-5

yas

nasil alqrlaruldrquu tespit etmek arnact ile ek 1 'de

klinik sorgulama

yontemine

uygun

olacak

sekilde

veri toplama aract olarak kullarulrrustrr. Cocuklara

yan

sorulan

sorular literatur taramasmdan ornekler almarak ve ge9erliligi uzman gorO~O

ahnarak hazrrlanmrstrr.
Nitel arastirma yonternine gore uygulanan mOlakatlarda bolurn 1, bolurn
2 bolurn ve 3 olmak uzere 35 soru soruldu. Bu cocuklarm yas gurublan 4 yas
cocuklannda toplam 56, 5 yas cocuklanna 48 olrnak uzere toplarn 104 cocukla
birlikte yaprldr. Bu cocuklar kendi dogal ortamlarmda yani kendi okullan, kendi
suuflannda yaprldi. MOlakat sirasmda cocuklan srruf listelerine gore tek tek
alinarak siruf icerinde qerceklesti. Ses kayrt cihazi e~liginde sorular sorulrnus
4 yaslar bolurn 1 ve bolurn 2 de 90k iyi, zorlanmadan cevaplandrrrruslardrr. 4
yas cocuklari bolurn 3 de sorularin cevaplanru bildikleri halde kansttrrruslardrr,
bilmiyorum diye zorlanarak ve uzun sOrede cevaplandmlrruslardrr.

c;onkO ses

kayrt cihazindan colay: utarup, sikrhp kisa cevaplar verrnislerdir. 5 yas'ta ise
yine ayru yontern uygulanarak kendi doqal ortamlarmda yani kendi okul ve
kendi siruflannda tek tek 9agnl1p ses kayrt cihazi e~liginde bolumdekl tum
sorular sorulrnustur. 5 yastaki cocuklarda bolurn 1 ve bolurn 2 deki sorularada
hrzh bir sekilde cevaplar verrnislerdir 4 yas cocuklanna
cocuklarda

bolurn 3 teki sorulara

gore. 5 Yastaki

bolurn 1 ve bolurn 2 den daha

cok

zortandrklanru ve daha uzun sOrede tarnarnladrklanru qozlernlendi. Ses kayrt
cihazmdan etkilenip bildikleri sorulan gec;;i~tirdiler ve kisa cevaplar verdiklerini
qozlemlendl. Anket suresi boyunca 4 yas cocuklanyla

yaprlan

rnulakatm
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suresi daha uzun surrnustur, 5 yas cocuklariyla yapilan rnulakatm suresi 4
yasm rnulakat suresine gore daha krsa surmustur. Mulakatlar boyunca 4 yas
cocuklannda daha 90k zorlaruldr, 5 yas cocuklarinda pek fazla zorlarulrnadr.
3.2.Verilerin Betimsel Analizi
Bu cahsrnadan elde edilen bulgular sirutlandmlarak 4-5 yas arasi ogrencilerin
gece qunduz ve mevsimlerin olusurnuyla ilgili olaylan hakkmdaki alqilan 104
cocukla, iki grupta toplanrrustrr.
Bu arastirmada rnulakat ile elde edilen veriler bire bir dinlenerek kaqida
qecirilrnis

ve degerlendiremeleri

bilgisayar

proqrarrunda

Word

program,

kullarularak yaprlrrnstrr. Verilerin cozurnunde kavram, ogrenci no, frekans (f),
cinsiyet, yuzde (%) teknikleri kullarnlarak her madde icin tablolar cizilrnistir.
Metin icerisinde herhangi bir aciklarna seklinde cevap veren cocuk
sayrsi (f) ve ilgili acrklarnayi yapan cocuklann tom cocuk sayrsma orarum
veren yuzde (%) hesabi f, % olarak verilmistir.
Cocuklara sorulan sorular KKTC' nin t.efkosa ilcesinde bulunan Yakm
Dogu Okul Oncesi Egitim Kurumundan izin almarak, okul oncesinde ogretim
qorrnekte olan 4 yas (56) ve 5 yas (48) cocuklari tarafmdan yarutlanrrustrr.
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Bolum 4
Bulgular
Bu cahsma sirasmda asaqrda 4 yas cocuklanna alt bulgular verilrnistir:
4.1

4 Yas <;ocuklarma Ait Bulgular:

Okul oncesi donern ogrencilerin gece qunduz ve mevsimlerin olusurnuyla ilgili,
alqilanru ortaya cikarrnak uzere cocuklara 09 bolum altmda toplam 35 soru
sorulrnustur.
Bu sorulardan='Bu sekillerden hangisi dunya gibidir? Nicin bunu sectin?"
sorusuna cocuklann iki ve 09 boyutlu modellerden secirn yapmalan

istendi

buna gore, elde edilen veriler ek 2 de verilmistir.
Buna gore 4 yas cocuklann 31 'i (%55) dunya y1 kure ye, 6's1 (%10) daireye,
5'i

(%8)

silindir,

dikdortqen,

3'0

(%5)

ovale

benzetrnistir.

Costerilen

modellerden

dikdortqen prizma, piramit, hilal, yrldiz, kup ise hicbir ogrenci

tarafmdan secilrnedi. Bu sorudan elde edilen sonuclara gore cocuklann hicbiri
gosterilen sekillerden sectiqini neden dunyaya benzediqini acrk bir sekllde
acrklayarnarrus ve "iste oyle" seklinde cevaplar verrnistir.
"Bu sekillerden hangisi gune~ gibidir? Nicin ·bunu sectin?" cocuklarin iki
ve 09 boyutlu modellerden secirn yapmalan istendi buna gore, elde edilen
veriler ek 2 de verilrnistir.
Bun a gore 4 yas cocuklann 22'si (%39) gune!;,i daireye, 12'si (%21) oval, 1 O'u
(%18) yrldrz, 7'si (%13) silindir, 1 'i (%2) piramit, 1 'i (%2) kureye benzetrnistir.
Gosterilen
ogrenci

tarafmdan

cocuklarm
cocuklar
· sekline

modellerden dikdortqen, dikdortqen prizma, kup, hilal ise hicbir
secilrnedi.

hicbiri qosterilen

Bu

sorudan

sekillerden

elde

sectiqini

sectikleri modele neden sectiklerlni

edilen

sonuclara

gore

bu soruya

cevap veren

ifade ederken

90nkO gune!;,

benziyor diye verrnis olduqu cevaplan

qozlemlerinden

cocuklarin

qozlemlerinden yola cikarak boyle bir cevabi vermis olrnalanrun bir qosterqesi
olarak kabul edilebilir.
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Bu sekillerden hangisi ay gibidir?
Buna gore 4 yas cocuklann 45'i (%80) ay: hilale, 3'u (%5) silindir, 2'si (%4)
oval,

2'si

(%4)

piramit,

2'si

(%3)

daire, 1 'i

(%2)

kup, 1 'i

(%2)

yildrza

benzetrnistir. Gosterilen modellerden kure, dikdortqen, dikdortqen prizma ise
hicbir ogrenci tarafmdan secilrnedi. Bu sorudan elde edilen sonuclara gore

cocuklann hlcbiri qosterilen sekillerden sectiqini, Bu soruya cevap veren
cocuklar

sectikleri modele neden sectiklenni

ifade ederken

cunku qunes

sekline benziyor diye vermis olduqu, cocuklarm qozlernlerinden yola cikarak
boyle bir cevabt vermis olmalanrun bir qosterqesi olarak kabul edilebilir.
Gi.indi.iz gokyOzOnde ne vardrr?
Buna gore 4 yas cocuklarin 34'u (%61) 1 qunduzun qokyuzunde qunesin, 9'u
(%16) ay dedenin,7'si (%13) yrldrz, 6's1 (%11) u bulut diye cevaplandmlrrustrr.
GOndOz neden aydmhk olur?
Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun 32'si (%57) gunduzun aydmlik olus
nedenini gune~le iliskilendlrmlslerdir. Yaqrnur yagacak 1 'i (%2) dunya qunesin
etrafmda doner 1 'i (%2) yrldiz olduqu icin 1 'i (%2) uyayllm 1 'i (%2) bulutlar olur
1 'i (%2) gecedir 1 'i (%2) cicekler crksin diye 1 'i (%2) havalar rsrrur 1 'i (%2) 90k
oynarnayalrm 1 'i (%2) cevaplandmlrrustir.
Neden gi.indi.iz olur? 4ya~ cocuklanrun
(%45)

qunduzun

aydinhk

olus

neden gunduz olur sorusuna 25'i

nedenini

qunesle

ili~kilendirmi~lerdir.

Uyurnayahrn 14'u (%25) dunya dondu diye 2'si (%4) Allah yaratti 1 'i (%2) gece
biter 1 'i (%2) cicekler crkrnca 1 'i (%2) oyun oynayahrn 1' (%2) bazi yerlere
gidelim 1 'i (%2) horoz yatir 1 'i (%2) cevaplandrnlrrustrr.
GOne~ nerden geldi? Sorusuna

48'i (%86) geosantrik

ozellik qosteren

cevaplar verrnislerdir. 90k uyumarnarruz icin 2'si (%4) bilmem 1 'i (%2) soquk
olduqunda qunes gelir 1 'i (%2) kendiliqinden crkar 1 'i (%2) cevaplandmlrrustrr.
GOne~ nlcln var? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanmn
dismda tumu de teolojik bir yaklasirn qostermistir,

bir tanesi

53'u (%95) cocuklarda

teololojik bir yaklasim qosterrnistir. lsmrnarruz ic;i.n 2'si (%4) bilmem 1 'i (%2)
cevaplandrnlrrustrr.
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Geceleyin

gokyOzOnde ne var drr?

Bu soruya

cevap

veren

4 yas

cocuklanrun 35'i (%63) ay dede, 14'0 (%25) yrldrz, 3'0 (%6) bulut, 1 'i (%2)
gokku~ag1, 1 'i (%2) gone~, 1 'i (%2) bilmem, 1 'i (%2) cicek cevaplan qelmistir.
Bir ogrencinin gokku~ag1, bir ogrencinin de gone$ cevabrru verrnis olrnast
dikkat cekicidir.
Gece neden karanhk olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklan 48'i
(%86) teololojik yaklasrrnlar sergileyen cevaplar vermislerdir. Bilmem 2's, (%4)
1$1k yoktur 1 'i (%2) ay ustte oldugu icin 1 'i (%2) steak olur 1 'i (%2) dunya
yavasca qunesin etrafmda dondugu icin 1 'i (%2) qunes batar 1 'i (%1) qunes
aydmlik sacar 1 'i (%2) Sadece bir erkek ogrenci helosentrik bir yaklasrrnla'

qunduz neden aydrnhk olur?'sorusuna verdigi gibi cevap verrnistir.
Neden gece olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklan

34'0 (%61)

teololojik yaklasrrnlar sergileyen cevaplar vermislerdir. Bilmiyorum 8'i (%14) ay
dede oldupu icin 3'0 (%6) gece olur 2'si (%4) yrldizlar crkar 2'si (%4) dunya
dondugu icin 2'si (%4) ay dede var 2'si (%4) hava karanr 2'si (%4) bir gunduz

olur bir de gece 1 'i (%2) gibi cevaplar verilrnistir.
Gundilz ay nerededir?. Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklari havadadir 15'i
(%27) bulutlann arkasmda 6's1 (%11) 4'i (%7) bir krsrru teololojik, geriye kalan
cocuklar ise ayrn olasi qorunrnerne nedenlerine ili$kin qunesin qorunmeme
nedenlerine benzer olarak cevaplar verrnislerdir.

Orneqin; (Buyuk daqlarm

arkasmda). Dunyadadir 5'i (%9) uzayda 5'i (%9) bilmem 5'i (%9) daqlann
arkasmda 2'si (%4) buyuk daglarm arkasmda 1 'i (%2) gece olduqunda olur ay
1 'i (%2) arabalann gittigi yerde 1 'i (%2) bulutta 1 'i (%2) kaybolur 1 'i (%2)
doqadan gelir 1 'i (%2) yoktur 1 'i (%2) gece olduqunda 1 'i (%2) uzaklarda 1 'i
(%2) a Itta 1 'i (%2) dunyarruzda 1 'i (%2) 90k uzakta 1 'i (%2) dunya da 1 'i (%2)
deniz de 1 'i (%2) cevaplanru verrnislerdir.
Ay gunduz gorOIOr mu? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklan bir onceki
soru olan qunduzun ay nerededir sorusuyla cokta tutarh olmayan cevaplar
verrnis olrnalarma rag men 38'i (%68) cocuk hayrr 1 O'u (% 18) evet ve 8'i (% 14)
cocuk ise bilmiyorum cevabmi verrnistir.
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Ay nereden geldi? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun turnu %100

ayin gorunurlulugune ifiskin (Gorunrne-qorunrnerne)cevaplar vermislerdir.
Ay nicin var? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun 39'u (%70) teololojik

yaklasrmlar sergileyen cevaplar vermislerdir. Bilmiyorum 9'u (% 16) gece
olduqunda yrldrzlara bakmak icin 2'si (%4) qunes crksm diye 2'si (%4) ay
olmazsa Atatork bayrhr 1 'i (%4) havalar steak olmaya baslar 1 '0 (%4) ay
gorulur 1'i (%4) uyanmak icin 1 'i (%4) cevaplanru verrnislerdir.
K1~ nedir? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklarirun 11 'i (%20) bilmiyorum,

33'0 (%59) kl$ kavrarruru kisla ilgili olgu ve olaylarla iliskilendirrnistir.
Cocuklardan be$ erkek cocuk kl$ olayrru havuza gitmekler ili$kilendirmi$
olrnasi teololojik bir yaklasrrn ile yine krs nedir? Sorusu ile aklma gelen kendisi
icin onemli bir olayi ifade etrnistir.
K1~ nasrl olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklarrrun 9'u (%16)

bilmiyorum, 32'si (%57) yaptiklan qozlemlerden yola cikarak krsm qelisfni
nasil anladrklanru ifade etmislerdir. Diger taraftan 9'u (%16) ise kism qelisini
bilimsel bilgilere baqlarnaya cahsrrustrr,
K1~m geldigini nerden anlarsm? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun

7'si (%13)'0 bilmiyorum, 37'si (%66) yine bir onceki kl$ nasil olur sorusunda
olduqu gibi cocuklar kendi gozlemlerinden ve tecrubelerinden yola cikarak
kism nasil geldigine iliskm bilgi verrnislerdir. Diger taraftan 5'i (%8) yine
bilimsel olmak kayqrsrndan yola cikarak otoriteye bagll cevaplar vermislerdir.
Ne olurda k1~ olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun 9'u (%16)

bilmiyorum,

39'u (% 70) cocuklar yine qozlem ve deneyimlerinden

yararlanarak cevaplar vermislerdir. Bazi cocuklar bilmiyorum uzaklastrrrnak
suretiyle konuyla ilgili aslinda doqru veya yanhs bilgi sahibi olduklan
qozlemlenmistir. Diger taraftan burada da yine bazt cocuklar teololojik
yaklasrrn ve egosantrik yaklasirn sergilernistir. Aynca bazi cocuklar ise
bilimsel bilgi verme kayqis: icerlsinde cevaplar verdikleri tespit edilmistir.
Nic;in boyle yaptm? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun 27'si (%77)

boyle istedim, 7'si (%13) cunku kl$ mevsimi oyledir, 1 'i (%2) kl$ mevsimi icin
baska bir $ey yoktur, diyerek net bir cevap vermernislerdir. Diger taraftan 4'0
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(% 71) qozlern ve deneyimlerine bagl1 cevap vermislerdir. Son olarak bir erkek
cocuqun donernsini saqlar sonrada durur yaruti dikkat cekicidir.

Neden kl§ olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun
bilmiyorum,

27'si

(%t48)

teololojik

bir yaklasimla

cevaplar

7'si (%21)
vermislerdir.

Bunlann drsmda 09 cocuk mevsimlerin sisternatikliqini ifade ederken, iki cocuk
ise olayi dunyarun donusune baqlarruslardir.

Yaz nasrl olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun

4'0 (%7)

bilmiyorum, 38'i (%68) qozlemlertnden yola cikarak cevaplarruslardrr. 3'0 (%5)
Bilimsel cevaplar verme kayqrs: ile bu soruyu yanrtlarruslardrr.

Ne olurda yaz olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun 7'si (%13)
bilmiyorum, 7'si (%13) net bir ifade vermernistir. 25'i (%45) qozlemlerine bagll
cevaplar verrnislerdir. 7'si (%13) teololojik cevaplar verrnislerdir.

Yazm geldigini nasrl anlarsm?($ekillerle goster). Bu soruya cevap veren 4
yas cocuklanrun 7'si (%13) bilmiyorum, 27'si (%48) qozlern ve deneyimlerine
baqh, 14'0 (%25) anne, baba ve ogretmen gibi otoriteye bagl1, 2'si (%4)
bilimsel bilgi verme kayqrsiyla verilmis yarutlardrr. Bir cocuk teolojik yaklasrmla
cevap vermistir.

Neden boyle gosterdin yazr? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun 54'0
(%96) net bir ifade verrnemislerdir. Bir ogrenci de teolojik yaklasirnla cevap
verrnistir.

Neden yaz olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun
bilmiyorum,

18'i (%32)

teololojik

yaklasrrn,

digerleri

ise

7'si (%12)

bilimsel

alma

kayqrsiyla yarutlar vermislerdir.

Neden ilkbahar olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklarinm 6's1 (%11)
bilmiyorum,

21 'i (%38) teololojik yaklasrrn, digerleri

ise bilimsel yaklasim

kayqrsiyla yarutlar verrnislerdir.

ilkbahar nasrl olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun 1 O'u (%18)
bilmiyorum, bu soruya cocuklarm bOyOk 9ogunlugu ilkbahann ozelliklerini ifade
ederek

cevaplarruslardrr.

Diger taraftan

bazi ifadeler

(orneqin,

yapraklar
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sararir, dokulur.) Cocuklarm ilkbahar ile sonbahan kanstirdrklan bir delil olarak
dusunulebilir.

Ne olurda ilkbahar olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cccuklanrun

11 'i

(%20) bilmiyorum, ilkbahar nasil olur sorusuna paralel olacak sekilde cocuklar
ilkbahann ozelliklerini ortaya koyarken yine havalar soqur, yapraklar dokulur
gibi cevaplar ilkbahar ile sonbahan kanstrrdrklanrun bir qosterqesi olabilir.
[lkbaharm geldigini nasil anlarsm?(~ekillerle goster). Bu soruya cevap
veren 4 yas cocuklanrun 5'i (%9) net bir ifade yok, 32'i (%57) ilkbahann
6zelliklerinden

yola

cikarak

cevaplarruslar,

1 O'u

(% 18)

cevaplarruslar,

1 'i (%2) bilimsel konusrna kayqrsiyla cevaplarruslar,

bag II

otoriteye

1 'i (%2)

teolojik yaklasrrnla cevaplar vermislerdir.

Neden boyle gosterdin ilkbahan? ~~ soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun
verdikleri cevaplarm hicbiri de net deqildir.

Sonbahar nasrl olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun 12'si (%21)
bilmiyorum,

16's1

(%29) qozlernlerine

bagll,

5'i (%9) bilimsel

konusrna

kayqrsiyla, 1 'i (%2) teololojik yaklasrmla, diger taraftan daha onceki ilkbahar
sorusundaki gibi cocuklar ilkbahar ile sonbahan kanstrrrruslardrr.

Ne olurda sonbahar olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun 15'i
(%27) bilmiyorum,28'i

(%50) qozlernlerine dayall,3'i (%5) bilimsel konusrna

kayqrsr, 2'si (%4) teololojik yaklastrnla, burada ise ocuklann sonbahar ile k1~1
da

kanstrrabileceklerine

iliskin

ifadeler saptanrmstrr.

(Orneqin,

kar topu

yapanz vb.)

Sonbaharm geldigini nasrl anlarsm?(~ekillerle qoster], Bu soruya cevap
veren 4 yas cocuklannmZ'sl

(% 13) bilmiyorum, 34'0 (%61) qozlemlerlnden,

9'u (% 16) otoriteye bagl1 cevap verme istegi, 3' 0 (%5) bilimsel konusrna, 1 'i
(%2) teololojik yaklastrnla, 1, %2 teolojik yaklasimla cevaplar verrnislerdir.

Neden boyle gosterdin sonbaharr?

Bu soruya

cocuklarinm turnu de net bir ifade vermemistir.

cevap

veren

4 yas
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Neden sonbahar olur? Bu· soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun

16's1

(%29) bilmiyorum, 34'0 (%61) teololojik yaklasrmla, 2'si (%4) iki cocuk bilimsel
konusrna kayqrsryla cevaplar verrnistir.

5 Yas:
Bu cahsrnada 5 yas cocuklarm bulgulan asaqida verilmistir:

4.2 5 Ya~ Cocuklara Ait Bulgular:
Okul oncesi donern ogrencilerin gece gOndOz ve mevsimlerin olusurnuyla ilgili,
alqrlanru ortaya crkarrnak Ozere cocuklara 09 bolurn altmda toplam 35 soru
sorulmustur.
Bu sorulardan "Bu seklllerden hangisi dOnya gibidir? Nicin bunu sectin?"
sorusuna cocuklarm iki ve 09 boyutlu modellerden secirn yapmalan

istendi

buna gore, elde edilen veriler ek 2 de verilmistir.
Buna gore 5 yas cocuklanrun 21'i (%43) dunyay: kOreye, 7'si (%14) silindir,
4'0 (%8) daire, 3'0 (%6) yrldrz, 2'si (%4) oval, 1 'i (%2) kupe benzetrnistir.
Gosterilen modellerden hilal, piramit, dikdortqen, dikdortqen prizmayi hicbir
ogrenci ·tarafmdan

kullarulmadr.

Bu sorudan

elde edilen sonuclara

gore

cocuklann hicbiri qosterilen sekillerden sectiqini neden dOnyaya benzediqini
acrk bir sekilde aciklayarnarrus ve "iste oyle" seklinde cevaplar verrnistir.

"Bu sekillerden hangisi gone~ gibidir? Nicin bunu sectln?" cocuklarin iki
ve 09 boyutlu modellerden secirn yapmalan istendi buna gore, elde edilen
veriler ek 2 de verilmistir.
Buna gore 5 yas cocuklanrun 15'i (%31) qunesi, 11'i (%22) ovali, 8'i (%16)
yrldiz, 4'0 (%8) silindir, 4'u (%8) piramit, 1 'i (%2) kure, 1 'i (%2) hilal, 1 'i (%2)
dikdortqen prizma. Gosterilen modellerden dikdortqen ve kup hicbir ogrenci
tarafmdan kullarulrnadi. Bu sorudan elde edilen sonuclara gore cocuklarrn
hicblri gosterilen sekillerden sectiqini neden dOnyaya benzediqini
sektlde acrklayarnarms ve "iste oyle" seklinde cevaplar verrnistir.

acrk bir
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Bu seklllerden hangisi ay gibidir?
Buna gore 5 yas cocuklarirun 30'u (%61) hilale, 4'0 (%8) oval, 4'0 (%8)
silindir, 4'0 (%8) piramit, 3'0 (%6) daire, 2'si (%4) kup, 1 'i (%2) ay. Gosterilen
modellerden

dikdortqen, dikdortqen

prizma kure. Bu sorudan elde edilen

sonuclara gore cocuklarin hicbiri qosterilen sekillerden sectiqini, Bu soruya
cevap veren cocuklar sectikleri modele neden sectiklerini ifade ederken cunkil
qunes sekline benziyor diye verrnis olduqu, cocuklarm qozlernlerinden
cikarak

boyle bir cevabi vermis olmalartrun

bir gostergesi

olarak

yola
kabul

edilebilir.

Gundiiz gokyuzunde ne vardrr?
Buna gore 5 yas cocuklanrun 33'0 (%67) gone$, 5'i (%10) ay, 5'i (%10) bulut,
2'si (% 4) yrldrz, 2'si (%4) kuslar, 1 'i (%2) dunya gibi cevaplar verilmistir.

Gunduz neden aydmhk olur?
Buna gore 5 yas cocuklanrun 40'1 (%81) gOndOzOn aydmlrk olus nedenini
qunesle ili$kilendirmi$1erdir. 2'si (%4) bilmem, 1 'si (%2) bulut var, 1 'si (%2)
gece olur, 1 'i (%2) cocuklar oynar, :1 'i (%2) bulut beyaz diye cevaplar ·
verilmistir.
Neden gunduz olur? 5 yas cocuklanrun neden gOndOz olur sorusuna 27'si
(%55) qunduzun

aydrnhk olus nedenini qunesle iliskilendirmislerdir.

6's1

(%12) bilmem, 4'0 (% 8) okula gelelim, 2'si (% 4) dOnya doner, 2'si (% 4)
sabah olmadan once gece olur, 1 'i (%2) bulut 91kt191nda, 1 'i (%2) uyumak icin,
1 'i (%2) terlemeyelim diye cevaplar verilmistir.
GUne~ nerden geldi? Sorusuna 5 yas cocuklanrun 36's1 (% 73) geosantrik
ozellik gosteren cevaplar vermislerdir, 6's1 (%12) bilmem, 2'si (%4) baska
Olkelerden, 1 'i (%2) evinden, 1 'i (%2) Amerika dan, 1 'i (%2) rum dan, 1 'i (%2)
doqar da gelir diye cevaplar verilmistir.
Gi.ine~ rucm
teololojik

var? Sorusuna 5 ya$ cocuklarirun

bir yaklasrrn gostermi$tir.16'si

30'u (%61) cocuklarda

(%32) rsmrnarruz icin, 2'si (%4)

bilmem diye cevaplar gelmi$tir.

.r
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Geceleyin
cocuklannm

gokyOzOnde ne var drr?

Bu soruya

cevap

veren

5 yas

36's1 (% 73) ay, 1 O'u (%20) yrldrz, 1 'i (%2) yarasa, 1 'i (%2)

uzaylilar diye cevaplar vermistir.

Gece neden karanhk olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklan 35'i
(% 71) teololojik yaklasrmlar sergileyen cevaplar vermislerdir. 7'si (% 14) gune~
arnk batar, 4'u (%8) bilmem, 1 'i (%2) karanllg1 seyir etmemiz icin, 1 'i (%2)
dinlenelim diye cevaplar verrnistir.

Neden gece olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklan 29'u (%59)
teololojik yaktasunlar sergileyen cevaplar vermislerdlr, 6's1 (%12) yrldiz ve ay
var artrk, 5'i (% 10) bilmem,

au

(%6) dunya ters tarafa doner, 2'si (%4)

havadan, 1 'i (%2) gunduzler gece olur qunes geceye girer, 1 'i (%2) sabahti
gece olur, 1 'i (%2) diger dunyalarda 1~1k gorsun diye cevaplar vermistir.

Gunduz ay nerededir? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklan 1 O'u (%20)
teololojik yaklasrmlar sergileyen cevaplar vermislerdir. kalan cocuklar ise ayrn
olasi qorunmeme nedenlerine ili~kin qunesin qorunrnerne nedenlerine benzer
olarak cevaplar verrnislerdir. Orneqin: Daqrn arkasmda 1 O'u (%20) havadan,
6's1 (%12) baska ulkededir, 3'u (%6) dunya da, 2'si (%4) bulutlardan saklarur,
2'si (%4) gece de, 2'si (%4) havada, 1 'i (%2) hep yerinde qok de kahr orada
uyur, 1 'i (%2) dagm arkasmda, 1 'i (%4) drsanda, 1 'i (%2) ay yoktur, 1 'i (%4)
bulutlann

icinde,

1 'i (%2) qunesin

yanmda,

1 'i (%2) yer altmda

diye

cevaplandirm1~t1r.

Ay gi.indi.iz goruli.ir mu? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklan bir onceki
soru olan qunduzun ay nerededir sorusuyla cokta tutarli olmayan cevaplar
vermis olmalanna ragmen 41'i (%84) hayrr, 7'si (%14) bilmiyorum, 3'u (%6)
evet diye cevaplandmmstrr.

Ay nereden geldi? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun turnu %100
ayin gorunurlulugune ili~kin (Gorunme-gorunmeme)

cevaplar verrnislerdir.

Ay nlcln var? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun 34'0 (%69) teololojik
yaktasrrnlar sergileyen cevaplar vermislerdir.t O'u (%20) bilmem, 1 'i (%2) ay
bizi 90k sevdigi icin, 1 'i (%2) bizi yakar, 1 'i (%2) dunya da var, 1 'i (%2)
insanlann buvumeslne yardrrnci olur diye cevaplar verrnislerdlr.
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K1§ nedir? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklan Kl$ nedir? Bu soruya

cevap veren 5'i (%10) bilmiyorum, 33'u (%69) kl$ kavrarruru krsla ilgili olgu ve
olaylarla ili$kilendirmi$tir. Cocuklardan bir krz cocuk krs olayrrn deniz de
yuzeriz iliskilendirmis olrnasi teololojik bir yaklasim ile yine kl$ nedir? Sorusu

ile aklma gelen kendisi icin bnemli bir olayi ifade etrnistir
K1§ nasil olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklan 4'u (%8) bilmiyorum,

34'u (%71 )yapt1klanqozlemlerden yola cikarak kism qelisini nasil anladrklarrru
ifade etrnislerdir, Diger taraftan 2'si (%4) ise kism qelisini bilimsel bilgilere
baqlarnaya cahsrmstrr.
K1§m geldigini nerden anlarsm? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklartrun

6's1 (%13) bilmiyorum, 33'u (%69) yine bir onceki krs nasil olur sorusunda
olduqu gibi cocuklar kendi qozlemlerinden ve tecrubelerinden yola cikarak
krsm nasrl geldigine iliskin bilgi vermislerdir. Diger taraftan 1 'i (%2) yine
bilimsel olmak kayqismdan yola cikarak otoriteye bagl1 cevaplar verrnislerdir.
Ne olurda kl§ olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanmn 5'i (%10)

bilmiyorum, 35'i (%73) cocuklar yine gbzlem ve deneyimlerinden yararlanarak
cevaplar · verrnislerdir. Bazi cocuklar bilmiyorum uzaklastrrmak suretiyle
konuyla ilgili aslmda doqru veya yanlis bilgi sahibi olduklan gozlemlenmi$tir.
Diger taraftan burada da yine bazi cocuklar teololojik yaklasrrn ve egosantrik
yaklasrrn serqilernistir. Aynca bazi cocuklar ise bilimsel bilgi verme kayqrs:
lcerisinde cevaplar verdikleri tespit edilmlstir.
Ardmdan nlcln boyle yaptm? Hu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun

39'u (%81) boyle istedim, 4'u (%8) oyledir, diger taraftan 5'i (%10) gbzlem ve
deneyimlerine bagll cevap vermislerdir.
Neden k1§ olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun 6's1 (% 13)

bilmiyorum, 28'i (%58) teololojik bir yaklasrrnla cevaplar verrnislerdir.
Yaz nasil olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun 2'si (%4)

bilmiyorum, 28'i (%58) qozlernlerinden yola cikarak cevaplarmslardir. 4'u (%8)
Bilimsel cevaplar verme kayqrs: ile bu soruyu yarutlarmslardrr.
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Ne olurda yaz olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklarirun 6's1 (%13)
bilmiyorum, 8'i (%16) net bir ifade verrnemistir. 18'i (%38) qozlemlerine bagl1
cevaplar verrnislerdir. 4'0 (%8) teololojik cevaplar verrnislerdir.

Yazm geldigini nasrl anlarsm? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun
25'i (%52) qozlern ve deneyimlerine

baqh, 2'si (%4) anne, ve okuldan

ogrenirim gibi otoriteye bagll, 2'si (%4) bilimsel bilgi verme kayqrstyla verilrnis
yarutlardir.

Neden yaz olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun
bilmiyorum,

23'0

(%48)

teololojik

yaklasrrn,

digerleri

3'0 (%6)

ise bilimsel

olma

kayqrsiyla yarutlar vermislerdir.

Neden ilkbahar olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun 6's1 (%3)
bilmiyorum,

15'i (%31) teololojik yaklasrm, digerleri ise bilimsel yaklasrrn

kayqrsryla yarutlar verrnislerdir.
llkbahar nasu olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun 1 O'u (%21)
bilmiyorum, bu soruya cocuklarm bOyOk 9ogunlugu ilkbaharm ozelliklerini ifade
ederek

cevaplarruslardrr.

Diger taraftan

bazi ifadeler (ornegin,

yapraklar

saranr, dokulur) <;ocuklann ilkbahar ile sonbahan kanstrrdiklan bir delil olarak
dusunulebilir.

Ne olurda ilkbahar olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun 11 'i
(%23) bilmiyorum, ilkbahar nasil olur sorusuna paralel olacak sekilde cocuklar
ilkbahann ozelliklerini ortaya koyarken yine havalar soqur, yapraklar dokulur
gibi cevaplar ilkbahar ile sonbahan kanstrrdrklanrun bir qosterqesi olabilir.

ilkbaharm geldigini nasrl

anlarsm? Bu soruya

cevap

veren

5

yas

cocuklanrun 7'si (% 15) net bir ifade yok, 30'u (%63) ilkbahann ozelliklerinden
_ yola cikarak cevaplarmslar, 3'0 (%6) otoriteye bagl1 cevaplarnrslar, 9'u (%19)
bilimsel konusrna kayg1s1yla cevaplarruslar

Neden boyle gosterdin ilkbahan? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun
turnu de net bir ifade vermernistir

Sonbahar nasil olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun 11 'i (%23)
bilmiyorum,

22'si

(%46) gozlemlerine

bagl1, 4'0 (%8) bilimsel

konusrna
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kayqrstyla, 1 'i (%2) teololojik yaklastmla, diger taraftan daha onceki ilkbahar

sorusundaki gibi cocuklar ilkbahar ile sonbahan kanstrrrruslardrr.
Ne olurda sonbahar olur?

Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun 9'u

(%19) bilmiyorum, 29'u (%60) qozlemlerine dayalr, 4'0 (%8) bilimsel konusrna
kayqrsi, cocuklann sonbahar ile k1~1 da kanstrrabiteceklerine

iliskin ifadeler

saptanrrustrr.(Orneqin, 90k soquk olur).
Sonbaharm

geldigini

nasil anlarsm?

Bu soruya cevap veren 5 yas

cocuklanrun 2'si (%4) bilmiyorum, 18'i (%38) qozlernlerine bagl1,7'si (%15)
bilimsel konusrna kayqrsiyla, 1 'i (%2) teololojik yaklasrmla, cocuklar krs ile
sonbahan kanstrrrruslardrr.
Neden

boyle gosterdin

sonbaharr?

Bu soruya cevap veren 5 yas

cocuklanrun turnu de net bir ifade vermernistir.
Neden sonbahar olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun 7'si (%15)

bilmiyorum, 28'i (%58) teololojik yaklasrrnla. 5'i (%10) iki cocuk bilimsel
konusrna kayqisiyla, 1 'i (%2) teolojik yaklasimla cevaplandrrrrustrr.
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Bolum 5
Sonuc; Yorum
Tez cahsmasi sonucunda asaqrda sonuc ve yorumlar verilmistir.
Sonuc; ve Yorumlar:
5.1 MUlakatlar sonucunda 4 yas cocuklanna ait a~ag1da yorumlar
yaprlrrustrr:
Cocuklara

yoneltilen

sorular

srrasmda

cocuklarm

cevaplamakta

srkmti

duyduklan anlarda sorular farkh sekillerde veya biraz beklenerek ayru sekilde
tekrardan

sorulrnustur.

Fakat cocuklann

cevap veremeyeceqine

inaruldrq:

anlarda ya diger bir soruya qecilrnistir veya cocuqun stkmtrsrru gidermeyi
amaclayan
icerebilecek
cevaplanrun

kisa sureli aralar veya rnulakat sorulan dismdaki
konusrnalar

yaprlrrustrr.

Herseye

raqrnen

aktivitelerde
'bilmiyorum'

hemen hemen her soruda karsrlasrlrnast yas grubuna

uygun

olarak dusunulrnektedir.
Dunya sekline iliskin cocuklann hicbiri iki boyutlu modelleri secmernislerdtr.
Nedeni anlasrlamarnakla

birlikte c;ocuklann,%55 st kure drsmda modelleri

secrnis dahi olsalar da u9 boyutlu modellerden de secmis olrnalan umut
vericidir.
Buna gore 4 yas cocuklann 31,%55 dunya seklini kure ye, 6,%10 daireye,
5, %9 silindir,3, %5 oval. Gosterllen modellerden dikdortqen, dikdortqen prizma,
piramit, hilal, yrldiz, kup ise hicbir ogrenci tarafmdan secilrnedi. Bu sorudan
elde edilen sonuclara gore cocuklann hicbiri qosterilen sekillerden sectiqini
neden dunyaya benzediqini

acrk bir sekilde aciklayarnarms

ve "iste oyle"

seklinde cevaplar vermistir,
Guneein sekline iliskin cocuklann secirnine bakildrqrnda %39 Sayida cocuqun
iki boyutlu modellerden secrnis olrnasi qunesin doqal gorunumu ile ilgili olduqu
d0$0nuldugunde normal olarak karsrlanrnahdrr.
Buna gore 4 yas cocuklarm 22,%39 gune$i daireye,12,%21

oval, 10,%18

yrldrz, 7,%13 silindir, 1,%2 piramit,1,%2 kure. Gosterilen modellerden kare,
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dikdortqen

prizma, kup, hilal ise hicbir ogrenci tarafmdan

secilrnedi.

Bu

sorudan elde edilen sonuclara gore cocuklann hicbiri gosterilen sekillerden
sectiqini bu soruya cevap veren cocuklar sectikleri modele neden sectiklerini
ifade ederken cunku gone$ sekline benziyor diye vermis olduqu cevaplan
gozlemlerinden

cocuklann

qozlemlerinden

yola cikarak

boyle

bir cevabi

verrnis olmalanrun bir gostergesi olarak kabul edilebilir.
Aym sekline ili$kin cocuklarin secimine bakrldrqmda
boyutlu

hilay modelinden

%80 sayida cocuqun iki

secmis olrnasi ayrn dogal qorunnmunun otesinde

TC ve KKTC ulus bayraklan uzerinde yer alan hilal seklinden kaynaklaruldrqt
dusunutrnektedir. Bununla ilgili bir ogrencinin (erkek) hilal seklini ag1z sekline
benzetrnis olmasi ve bu sekli haftzasinda iki gorunum ile birlikte kotladrq: fikri
olduqu dusunulrnektedir. Diger taraftan yine bir (erkek )ogrencinin ay: yildrz ile
beraber ifade etmesi cocuklann ulusal bayraklardan etkilenrnis olduklanrun bir
qosterqesi olarak dusunulebilir.
Buna gore 4 yas cocuklarin 45,%80 ay1 hilale, 3,%5silindir, 2,%4oval, 2,%4
piramit,2,%4
dikdortqen,

daire, 1,%2
dikdortqen

kup, 1,%2

yildrz.

Gosterilen

modellerden

prizma ise hicbir ogrenci tarafmdan

secilrnedi.

kup,
Bu

sorudan elde edilen sonuclara gore cocuklann hicbiri qosterilen sekillerden
sectiqini. Bu soruya cevap veren cocuklar sectikleri modele neden sectiklerini
ifade ederken 90nkO gone$ sekline benziyor diye verrnis olduqu, cocuklarin
qozlemlerinden yola cikarak boyle bir cevabi verrnis olrnalanrun bir qosterqesi
olarak kabul edilebilir.
Donya ve qunesin sekline iliskin bolurn 1-2 cocuklarm verdikleri cevaplar
karsrlastrqmda cocuklarin gozlemlerinden
daha emin

bir ifade ile ve gune$i

yola crkarak verdikleri cevaplarm

qorduklerini

ortaya

cikaran

ifadeler

kullandrklan sonucuna vanlabilir.
Ay dede cevabrrn veren cocuklardan sadece 09 tanesinin bolurn iki on birinci
soruda yer alan ay qunduzun qorulur mu sorusunda da tutarh bir sekilde evet
cevabrrn verdikleri tutarh bir sekilde bulunrnustur.
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Giindiiz gokyuzUnde ne vardrr?
cocuklann

bulunmasi,

sorusuna 'yrldrz' vardrr cevabim

cocuklarm qozlem eksikliqine

veren

ve dikkat eksikliqine

baqlanabilir.

Giindiiz gokyiiziinde ne vardrr? Sorusuna cocuklann bir c;ogunun 34, %61
min qunes)

9,%16 ay dedenin 7, %13 si yrldrz, 6, %11 u bulut cevabrru

verrnis olmasi dikkat cekicidir.

GUndUz neden aydrnlrk olur? Bu soruya verilen cevaplarm bazilan teolojik
dusunce sisteminin bir urunu olarak ortaya 91km1$t1r.(Ornegin;'<;ocuklar okula
gelsin diye') Diger taraftan bir erkek ogrenci 'Dunya qunesin etrafmda doner'
cevabi ile beklide yasmdan urnulmadrk helyosantrik bir yaklasirn

ile cevap

vermistir.

GUndUz neden aydmhk olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun 32'i
,}i~~- ..

(%57)

qunduzun aydmlik olus nedenini gune$1e ilisktlendirmislerdir.

Yaqrnur

yagacak 1 '%2, dunya gune$in etrafmda doner 1, %2, yrldrz olduqu icin 1, %2,
uyayhrn 1,%2, bulutlar olur 1,%2, gecedir 1,%2, cicekler crksm diye 1,%2,
havalar rsrrur 1,%2, cok oynarnayahrn 1,%2 gibi cevaplar verrnislerdir.

Neden gundiiz olur? Bu soruya verilen cevaplann bazilan teolojik dusunce
sisteminin bir urunu olarak ortaya 91km1$t1r.(Ornegin;'Oyun oynayallm
Diger taraftan

iki erkek ogrenci 'Dunya dondu diye ' cevabi

diye')

ile belkide

helyosantrik bir ozellik gostermi$tir. Bir erkek cocuk ise 'Allah yaratti' cevabi ile
teolojik bir yaklasirn serqilemistir.

Neden gundiiz olur? cocuklanrun neden qunduz olur sorusuna 25, %45
qunduzun

aydmlik olus nedenini qunesle ili$kilendirmi$1erdir. Uyumayallm

14,%25, dunya dondu diye 2,%4, Allah yaratt11,%2, gece biter 1,%2, cicekler
cikmca 1,%2, oyun oynayallm 1 ,%2, baz: yerlere gidelim 1, %2, horoz yatrr
1, %2 gibi cevaplar vermislerdir.

Gune~ nerden geldi? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklarinm

%85 i

geosantrik bir yaklasirn qostererek gune$in dunyaya, dunya yakrruna geldigini
yaklastrqm: ifade etmi$tir.(Ornegin ' Gunes bulutlann arkasmdan gelir.') Bazi
cocuklar ise teolojik yaklasim qosterrnislerdi.
gune$ gelir'.)

(Orneqin:

'Soquk olduqunda
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GOne~

nerden

cevaplar

geldi?

vermislerdir.

olduqunda

gone$

sorusuna

48'(%86)

geosantrik

ozellik

Cok uyumarnarruz icin 2, %4, bilmem

gelir

1, %2,

kendiliqinden

crkar

qosteren

1, %2, soquk

1, %2

gibi

cevaplar

vermislerdir.
GOne~ nicln var? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun

bir tanesi

dismda turnu de teolojik bir yaklasrm qosterrnistir.
Gunes

nicin var?

Bu soruya

cevap veren 4 yas cocuklanrun

53, %95

cocuklarda teololojik bir yaklasim qostermistir. lsmrnarruz icin 2,%4, bilmem
1, %2 gibi cevaplar verrnislerdir.
Geceleyin

gokyOzOnde

ne

vardrr?

Bu

soruya

cevap

veren

4

yas

cocuklanrun daha fazla sayida cocuqun gorOnmez s1kl191 ve olas1l191 daha az
olrnasma raqrnen yrldiz yerine ay dede cevabrru verrnis olmalan aym buyuk
ve daha dikkat cekici olrnasma baqlanabilir,
Geceleyin

gokyOzOnde ne var dir?

Bu soruya

cevap

veren

4 yas

cocuklanrun 35,%63 i ay dede, 14,%25 yildrz, 3,%5 bulut, 1,%2 gokku$ag1,
1,%2

gone$, 1,%2,bilmem,

1,%2

cicek.

Bir

ogrencinin

gokku$ag1,

bir

ogrencinin de gone$ cevabrru verrnis olrnasi dikkat cekicidir,
Gece neden karanhk olur? Sorusuna cocuklar %86 teololojik yaklasrrnla
cevap verrnislerdir.
Gece neden karanllk olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklan 48,%86
teololojik
yoktur

yaklastrnlar

1,%2,ay

sergileyen

cevaplar

vermislerdir.

Bilmem

2,%4,1$1k

ustte olduqu icin 1,%2 steak olur 1,%2, dOnya yavasca

g0ne$in etrafrnda dondOgO icin 1,%2, gone$ batar 1,%2, qunes aydmlik sacar
1, %2.Sadece

bir erkek ogrenci helosentrik

bir yaklasimla'

gOndOz neden

aydrnhk olur?'sorusuna verdiqi gibi cevap vermistir,
Neden gece olur? Bu soruya cevap veren 4 yas 9ocuklan%61

teololojik

yaklasrmlar sergileyen cevaplar verrnislerdir. Bir krz cocuqu '<;OnkO bir qunduz
olur, bir de gece olur' cevabi ile sistemi ifade eden kural olusturma egiliminde
olmasi kavram geli$imi acismdan onernlidir. Diger taraftan bir erkek cocuqun
ise Atatork

kavrarruru

(daha onceki

birkac soruya

verdigi

cevapla

da)
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vurqulanabileceqi

gibi tann kavrarru ile kan$t1rd191 dusunulrnektedir.

Yine iki

krz cocuqu bu soruya cunku Ay dede var cevabi ile gone$ ile ayrn dunya icin
gerekli fonksiyonlanndan

biri olan aydmlatma

etkilerini

bir araya qetirrnis

olmasi umut vericidir.

Neden gece olur? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklari 34,%61 teololojik
yaklasimlar

sergileyen

cevaplar verrnislerdir.

Bilmiyorum

8,%14, ay dede

olduqu icin 3,%5, gece olur 2,%4, yildrzlar cikar 2,%4, dunya dondOgO icin
2,%4, ay dede var 2,%4, hava karanr 2,%4, bir qunduz olur bir de gece 1,%2
gibi cevaplar verilrnistir.

Gunduz ay nerededir? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklar % 7 Bir kisrru
teololojik, geriye kalan cocuklar ise aym olasi qorunrneme nedenlerine iliskin
qunesin

gbrunmeme

nedenlerine

benzer

olarak

cevaplar

verrnislerdir.

Orneqin: (BOyOk daglann arkasmda) Diger taraftan bir krsim bgrencinin aym
gbrOnOrlOgOne iliskin herhangi bir seyin arkasrna qecrnis olmasina

neden

olarak ifade edilmesi gbrOnOrlOkkavramma iliskin umut verici bir durum olarak
dusunulebilir.

Gundilz ay nerededir? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklan havadadrr
15,%27 bulutlann arkasmda 6,%11, 4'i(% 7) bir krsrru teololojik, dunyadadrr
5,%9, uzayda 5,%9, bilmem 5,%9, daqlann arkasmda 2,%4, buyuk daqlarrn
arkasinda 1,%2, gece olduqunda olur ay 1,%2, arabalarm gittigi yerde 1,%2,
bulutta

1,%2, kaybolur

1,%2, doqadan

gelir

1,%2,

yoktur

1,%2,

gece

olduqunda 1,%2, uzaklarda 1,%2, altta 1,%2 dunyarmzda 1,%2, cok uzakta
1,%2, dunya da 1,%2, deniz de 1,%2,cevabini vermislerdir.

Ay gunduz gorulur mu? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklan bir onceki
soru olan gunduzun ay nerededir sorusuyla cokta tutarh olmayan cevaplar
vermis olmalanna raqmsn 38,%68 cocuk hayrr 10,%18 evet ve 8,%14 cocuk
ise bilmiyorum cevabiru verrnistir.

Ay nereden geldi? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklann in turnu % 100
ayrn gbrOnOrlulugune iliskin (Gorunme-gbrunmeme)
Boylesi cevaplann

verilmesi cocuklann

dikkatinin

cevaplar

vermislerdir.

daha cok aym qorunup

gbrunmedigine odaklandiqrrun gostergesi olarak kabul edilebilir.
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Ay nicin var? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun % 70 teololojik

yaklasimlar sergileyen cevaplar verrnislerdir. Diger taraftan bir krz bir erkek
ogrencinin' ayrn gece olduqunda' yrldrzlara bakmak icin gerekli olduqunu ve
gune$ cikrnasm cevabrru bir krz bir erkek ogrencinin vermis olrnalan ayin
fonksiyonuna iliskin dunyevi cevaplar olarak dusunulebilir.
Ay nlcin var? Bu soruya cevap veren 4 yas cocuklanrun 39,%70 teololojik

yaklasirnlar sergileyen cevaplar verrnislerdir. Bilmiyorum 9,%16, . gece
olduqunda yildrzlara bakmak icin 2,%4, qunes crksin diye 2,%4, ay olmazsa
Ataturk bayrhr 1,%2,havalar steak olmaya baslar 1,%2, ay gori.ili.ir 1,%1,
uyanmak icin 1, %2, cevaplanru verrnislerdir.
5.2. Mulakatlar sonucunda 5 yas cocuklarma ait asaqrda yorumlar yaprlrrustrr:
Dunya

sekfine

iliskin

cocuklann

hicbiri

iki

boyutlu

modelleri

secrnernislerdir. Nedeni anlasrlamarnakla birlikte cocuklann, 43'0 kure drsmda
modelleri secrnis dahi olsalar da u9 boyutlu modellerden de secrnis olrnalan
umut vericidir.
Buna gore 5 yas cocuklanrun 21,%43 dunyayi kureye, 7,%14 silindir, 4,%8
daire, 3, %6 yrldrz, 2, %4 oval, 1, %2 kup. Gosterilen modellerden hilal, pi ramit,
dikdortqen, dikdortqen prizmayi hicbir ogrenci tarafmdan kullarulmadt. Bu
sorudan elde edilen sonuclara gore cocuklann hicbiri qosterilen sekillerden
sectiqini neden dunyaya benzediqini acrk bir !?ekilde acrklayarnarrus ve "iste
oyle" seklinde cevaplar verrnistir.
Gunesin sekline iliskin cocuklann secirnine bak1ld1gmda %30 Sayrda cocuqun
iki boyutlu modellerden secrnis olrnast qunesin doqal qorunurm; ile ilgili olduqu
dusunulduqunde normal olarak karsilanrnahdrr.
Buna gore 5 yas cocuklanrun 15,%30 gune$i, 11,%22 ovali, 8,%16 yrldrz,
4,%8 silindir, 4,%8 piramit, 1,%2 kure, 1,%2 hilal, 1, %2 dikdortqen prizma.
Gosterilen

modellerden dikdortqen ve

kup hicbir ogrenci tarafmdan

kullarulrnadr. Bu sorudan elde edilen sonuclara gore cocuklann hicbiri
qosterilen sekillerden sectiqini neden dunyaya benzediqini acrk bir $ekilde
acrklayarnarrusve "iste oyle" seklinde cevaplar verrnistir.
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Ayrn sekline iliskin cocuklarin secirnine bakildiqmda %61 Sayrda cocuqun iki
boyutlu hilay modelinden secrnis olmasi aym doqal qorunumunun otesinde TC
ve KKTC ulus bayraklan uzerinde yer alan hilal seklinden

kaynaklaruldrqi

dusunulmektedir.
Buna gore 5 yas cocuklarinm 30,%61 hilale, 4,%8 oval, 4,%8 silindir, 4,%8
pi ram it, 3, %6 daire, 2, %4 kup, 1, %2 ay. Gosterilen modellerden dikdortqen,
dikdortqen prizma kure gibi sekilleri hicbir cocuk tarafmdan kullarulrnarrustrr.
Bu sorudan elde edilen sonuclara gore cocuklann hicbiri qosterilen sekillerden
sectiqini bu soruya cevap veren cocuklar sectikleri modele neden sectiklerini
ifade ederken cunku ay sekline benziyor diye vermis olduqu, cocuklann
gozlemlerinden yola cikarak boyle bir cevabt vermis olrnalanrun bir gostergesi
olarak kabul edilebilir.

Giindiiz gokyuzi.inde ne vardrr?
cocuklarm

bulunmasr, cocuklarin

sorusuna'yrldiz'
qozlern eksikliqine

vardrr cevabiru veren
ve dikkat eksikliqine

baqlanabilir.

Gundilz gokyuzunde ne vardrr?
Buna gore 5 yas cocuklanrun 33,%67 qunes, 5, %10 ay, 5,%10 bulut, 2,% 4
yrldrz, 2,%4 kuslar, 1,%2 dunya diye cevaplar verilrnistir.

Giindiiz neden aydmhk olur? Bu soruya verilen cevaplarm bazilan teolojik
dusunce sisteminin bir urunu olarak ortaya 91km1$t1r.(Ornegin;'Okula gitmek
icin.),

Gunduz neden aydmhk olur?
Buna gore 5 yas cocuklanrun 40,%81gunduzun aydmllk olus nedenini qunesle
iliskilendtrmlslerdir.

2, %4 bilmem, 1, %2 bulut var, 1, %2 gece olur, 1, %2

cocuklar oynar, 1,%2 bulut beyaz diye cevaplar verilrnistir.
Neden gunduz olur? Bu soruya verilen cevaplann bazilan teolojik dusunce ·
sisteminin bir urunu olarak ortaya 91km1$t1r.(Ornegin;'Oyun oynayalim diye')
Diger taraftan

iki erkek ogrenci 'Dunya

helyosantrik bir ozellik qosterrnistir.

dondu diye ' cevabi

ile belkide
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Neden gunduz olur? 5 yas cocuklanrun

neden qunduz olur sorusuna

27, %57 qunduzun aydmhk olus nedenini qunesle iliskilendirmislerdir.

6, % 12

bilmem, 4,% 8 okula gelelim, 2,% 4 dunya doner, 2,% 4 sabah olmadan once
gece olur, 1,%2 bulut 91kt1gmda, 1,%2 uyumak icin, 1,%2 terlemeyelim diye
cevaplar verilrnistir.

Gune~ nerden geldi? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun

% 73 i

geosantrik bir yaklasrrn qostererek qunesin dOnyaya, dOnya yakrnma geldigini
yaklastiqm: ifade etmi~tir.(Ornegin "Gunes daqlann arkasmdan gelir.').

Gune~ nerden geldi? Sorusuna 5 yas cocuklanrun 36, % 73 geosantrik
ozellik gosteren cevaplar verrnislerdir. 6, %12 bilmem, 2,%4 baska Olkelerden,
1, %2 evinden, 1,%2 Amerika dan, 1, %2 rum dan 1,%2 doqar da gelir diye
cevaplar verilrnistir

Gune~ nlcin var? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun bircoqu teolojik
bir yaklasrrn qosterrnistir.

Gune~ nlcln var? Sorusuna 5 yas cocuklanrun 30,%61 cocuklarda teololojik
bir yaklasirn gostermi~tir.16,%32

rsmrnarruz icin, 2,%4 bilmem diye cevaplar

qelrnistir.

Geceleyin gokyuzunde ne vardir?

Bu

soruya

cevap

veren

5

yas

cocuklarmm daha fazla sayida cocuqun qorunmez s1kl191 ve olas1l1g1 daha az
olmasma raqrnen yrldrz yerine ay dede cevabrru verrnis olmalan aym buyuk
ve daha dikkat cekici olrnasma baqlanabilir.

Geceleyin gokyuzunde ne var drr?
cocuklanrun

Bu soruya

cevap

veren

5 yas

36,%73 ay, 10,% 20 yrldrz, 1,%2 yarasa, 1,%2 uzayhlar diye

cevaplar verrnistir.

Gece neden karanhk olur? Sorusuna cocuklar % 71 teololojik yaklasirnla
cevap vermislerdir.

Gece neden karanlrk olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklari 35, % 71
teololojik

yaklasrrnlar sergileyen

cevaplar verrnislerdir,

7,%14 qunes artrk

batar, 4, %8 bilmem, 1, %2 karanliq: seyir etmemiz icin, 1,%2 dinlenelim diye
cevaplar vermistir.
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Neden gece olur? Bu soruya cevap veren 5 yas 9ocuklan%59 teololojik
yaklasimlar sergileyen cevaplar verrnislerdir.

Neden gece olur? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklan 29, %59 teololojik
yaklasrrnlar sergileyen cevaplar vermlslerdir.

6,%12 yrldrz ve ay var artik,

5,%10 bilmem, 3,%6 dunya ters tarafa doner, 2,%4 havadan, 1,%2 qunduzler
gece olur gune~ geceye girer, 1, %2 sabahti gece olur, 1, %2 diger dunyalarda
1~1k qorsun diye cevaplar verrnistir.
Gunduz ay nerededir? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklar % 20 Bir
krsrru teololojik, geriye kalan cocuklar ise ayrn olasi qorunrneme nedenlerine
iliskin qunesin qorunrneme nedenlerine benzer olarak cevaplar vermislerdir.
Orneqin:

(Daqm

gorunurlugune

arkasinda).

Diger

taraftan

bir

krsim

ogrencinin

iliskin herhangi bir seyin arkasina qecrnis olmasma

ayrn
neden

olarak ifade edilmesi gorunurluk kavramma iliskin umut verici bir durum olarak
dusunu lebilir.

Gunduz ay nerededir? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklan

10,%20

teololojik yaklasimlar sergileyen cevaplar verrnislerdir. Kalan cocuklar ise aym
olasi gorunmeme nedenlerine iliskin gune~in gorunmeme nedenlerine benzer
olarak cevaplar vermislerdir.

Orneqin: Dag in arkasrnda.

10,%20 havadan,

6,%12 baska Ulkededir, 3,%6 dunya da, 2,%4 bulutlardan saklarnr, 2,%4 gece
de, 2,%4 havada, 1,%2 hep yerinde qok de kahr orada uyur, 1,%2 daqrn
arkasmda,

1, %2 drsanda,

1, %2 ay yoktur, 1, %2

bulutlann

icinde,

1,%2

gune~in yanmda, 1, %2 yer altmda diye cevaplandtrrrustrr.

Ay gunduz gorulur mu? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklan bir onceki
soru olan qunduzun ay nerededir sorusuyla cokta tutarll olmayan cevaplar
verrnis olmalanna raqrnen 41,%83 hayir, 7,%14 bilmiyorum, 3,%6 evet diye
cevaplandrrrrustrr.

Ay nereden geldi? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklann in turnu % 100
ayrn gorunurlulugune
Boylesi cevaplann

iliskin (Gorunrne-qorunmerne)

verilmesi cocuklann

dikkatinin

cevaplar

vermlslerdir.

daha 90k aym qorunup

qorunrnediqine odaklandrqrrun qosterqesi olarak kabul edilebilir.
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Ay nlcln var? Bu soruya cevap veren 5 yas cocuklanrun 34,%69 teololojik
yaklasrrnlar sergileyen cevaplar verrnislerdir.f O, %20 bilmem, 1, %2 ay bizi 90k
sevdiqi icin, 1,%2 bizi yakar, 1,%2 dunya da var, 1,%2 insanlarm bOyOmesine
yardirnci olur diye cevaplar verrnislerdir.
5.3. 4 ve 5 yas cocuklarm verdikleri cevaplardaki dikkati ceken benzerlik ve
farkhhklar:
Bu sekillerden hangisi dOnya gibidir? Sorusuna her iki yas grubundaki
cocuklann yaklasik yanst (4. Yas, %55; 5 yas %43) kOreyi secrnistir.
Bu seklllerden hangisi gone§ gibidir? Sorusuna ( 4.ya§ %39; 5 yas,
%30) sayida cocuklarin iki boyutlu modellerden secrnis olrnasi gOne§in doqal
gbrOnOmO ile ilgili olarak dusunulrnustur.
Bu sekillerden hangisi ay gibidir? Sorusuna (4 yas, %80; 5 yas, %61)
Sayida

cocuqun

iki boyutlu hilay modelinden

secrnis olmasi

ayrn doqal

qorunurnunun otesinde TC ve KKTC ulus bayraklan Ozerinde yer alan hilal
seklinden kaynaklaruldrqt dusunulrnektedir. Bununla ilgili 4 yas bir ogrencinin
( erkek) hilal seklini ag1z sekline benzetrnis olmasi ve bu sekli hafrzasmda iki
qorunurn ile birlikte kotlad191 fikri olduqu dusunulmektedir.

Gunduz gokyuzunde ne vardir?

sorusuna (4 ve 5 yas) 'yrldrz' vardrr

cevabrru veren cocuklarm bulunrnasr, cocuklarm gozlem eksiktiqine ve dikkat
eksikliqine baqlanabilir.

Gunduz neden aydmhk olur? Bu soruya verilen cevaplann ( 4 ve 5 yas)
bazrlan

teolojik

dusunce

sisteminin

91km1§t1r.(Ornegin;'c;ocuklar okula gelsin
ogrenci (4 yasrDunya

bir
diye')

Orono

olarak

.Diqer taraftan

ortaya
bir erkek

qunesin etrafmda dbner' cevabi ile beklide yasmdan

umulmadrk helyosantrik bir yaklasirn ile cevap verrnistir.

Neden gunduz olur? Bu soruya verilen(4 ve 5 yas) cevaplann

bazrlan

teolojik dusunce sisteminin bir Orono olarak ortaya 91km1§tir.(Ornegin;'Oyun
oynayalim diye') 4 yas tan iki erkek ogrenci 'Donya dondu diye ' cevabi ile
belkide helyosantrik bir ozellik qostermistir.
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Gi.ine~ nerden geldi? Bu soruya cevap veren (4 yas, %85; 5 yas %73)
geosantrik bir yaklasrrn gostererek gune$in dunyaya, dunya yakrruna geldigini
yaklastrqrru ifade etmlstlr.torneqm
cocuklar

ise teolojik

yaklasim

'Gunes bulutlann arkasrndan gelir.') Bazi
qostermislerdi.

(Orneqin;

Gune$

daqlann

arkasmdan gelir.').

Gi.ine~ nlcln var? Bu soruya cevap veren(4 ve 5 yas) cocuklanrun bircogu
teololojik bir yaklasrrn qostermistir.

Geceleyin gokyi.izi.inde ne vardrr?

Bu soruya cevap veren(4 ve 5) yas

cocuklanrun daha fazla sayrda cocuqun yrldrz yerine ay dede cevabrru verrnis
olmalan ayrn buyuk ve daha dikkat cekici olrnasma baglanabilir.

Gece neden karanhk olur? Sorusuna cocuklar (4 yas, %86; 5 yas, % 71)
teololojik yaklasrmla cevap verrnislerdir.

Neden gece olur? Bu soruya cevap veren 4 yas c;ocuklan%61 teololojik
yaklasirnlar sergileyen cevaplar verrnislerdir. Bir k12 cocuqu '<;unku bir gunduz
olur, bir de gece olur' cevabi ile sistemi ifade eden kural olusturrna egiliminde
olmasi kavram qelisirni acismdan onernlidir. Neden gece olur? Bu soruya
cevap veren 5 ya$ c;ocuklan%59 teololojik yaklasrrnlar sergileyen cevaplar
verrnislerdir.

Gi.indi.iz ay nerededir? Bu soruya cevap veren (4 yas, %7;

5 ,%20). Bir

krsrru teololojik, geriye kalan cocuklar ise ayrn alas, qorunrnerne nedenlerine
iliskln gune$in qorunmeme nedenlerine benzer olarak cevaplar vermislerdir.
Omeqin; (Daqm arkasinda).

Ay gi.indi.iz gori.ili.irmi.i? Bu soruya cevap veren (4 ya$,%68; 5 ya$,% 83)
cocuk hayrr, bir onceki soru olan qunduzun ay nerededir sorusuyla cokta
tutarh olmayan cevaplar vermis,

Ay nicin var? Bu soruya cevap veren (4 ya$,%70; 5 yas, %69) teololojik
yaklasimlar sergileyen cevaplar vermislerdir.

K1~ nedir? Bu soruya cevap veren (4 ya~,%59; 5 ya$,%69) krs kavrarruru
kisla ilgili olgu ve olaylarla iliskilendirrnistir.
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K1~ nasrl olur? Bu soruya cevap veren (4 ya$,57; 5 ya$,% 71) yaptrklan
gozlemlerden yola cikarak k1$1n geli$ini nasrl anladrklanru ifade etrnislerdir.

K1~m geldigini nerden anlarsm? Bu soruya cevap veren (4 yas, %66; 5 yas,
%69) yine bir onceki kl$ nasrl olur sorusunda olduqu gibi cocuklar kendi
gozlemlerinden

ve tecrubelerinden

yola cikarak kism nasil geldigine iliskin

bilgi vermislerdir.

Ne olurda k1~ olur? Bu soruya cevap veren (4 ya$,%70; 5% 73) yas, cocuklar
yine qozlern ve deneyimlerinden yararlanarak cevaplar verrnislerdir.

Ni~in boyle yaptm? Sorusuna, (4 ya$,%77'si boyle istedim; 5 yas, ,%81)'i
boyle istedim qozlern ve deneyimlerine bagl1 cevap verrnislerdir.

Neden k1~ olur? Bu soruya cevap veren (4 yas, %48; 5 yas, %58) teololojik bir
yaklasirnla cevaplar vermislerdir,

Vaz nasrl

olur? Bu soruya cevap veren (4 yas, %68; 5 yas, %58)

qozlemlerinden yola cikarak cevaplarmslardrr,

Ne olurda yaz olur? Bu soruya cevap veren (4 yas, %45; 5 yas, %38)
gozlemlerine bagll cevaplar verrnislerdir.

Yazm geldigini nasil anlarsm? Bu soruya cevap veren (4 yas, %48; 5 yas,
%52) qozlern ve deneyimlerine baqh cevaplar vermislerdir.

Neden boyle gosterdin yazr? Bu soruya cevap veren (4 yas ve 5 yas) net bir
ifade vermernislerdir.

Neden yaz olur? Bu soruya cevap veren (4 vas, %32; 5 yas, %48) teololojik
yaklasrrn cevaplar verrnislerdir.

Neden ilkbahar olur? Bu soruya cevap veren (4 yas, %38; 5 yas, ,%31)
teololojik yaklasirn cevaplar verrnislerdir.

ilkbahar nasrl olur? Bu soruya cevap veren (4 yas ve 5 yas) cocuklann
buyuk c;ogunlugu ilkbahann ozelliklerini ifade ederek cevaplarruslardrr.

Diger

taraftan bazi ifadeler (orneqin, yapraklar saranr, dokulur) Cocuklann ilkbahar
ile sonbahan kanstrrdrklan bir delil olarak dusunulebilir,
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Ne olurda ilkbahar olur? (4 yas ve 5 yas) cocuklar ilkbaharm ozelliklerini
ortaya koyarken yine havalar soqur, yapraklar dokulur gibi cevaplar ilkbahar
ile sonbahan kanstrrdiklanrun bir qosterqesi olabilir.

ilkbaharm geldigini nasrl anlarsm? Bu soruya cevap veren (4 yas, %57 ve 5
yas,

%63)

cocuklann

ilkbaharm

ozelliklerinden

yola

cikarak

cevaplar

verrnislerdir.

Neden boyle gosterdin ilkbahan? Bu soruya cevap veren (4 yas ve 5 yas)
verdikleri cevaplarm hicbiri de net deqildir.

Sonbahar nasil olur? Bu soruya cevap veren (4 yas ve 5 yas) cocuklar
ilkbahar ile sonbahan kanstrrrmslardrr.

Ne olurda sonbahar olur? Bu soruya cevap veren (4 yas, %50; 5 yas, %60)
gozlemlerine dayah cevaplar verrnislerdir.

Sonbaharm geldigini nasrl anlarsm? Bu soruya cevap veren(4 yas, %61; 5
yas, 38 qozlernlerine baqh cevaplar verrnislerdir.

Neden boyle gosterdin sonbahari? Bu soruya cevap veren (4 yas ve 5 yas)
cocuklanrun turnu de net bir ifade vermernistir.

Neden sonbahar olur? Bu soruya cevap veren (4 ya~,%61; 5 ya~,% 58)
teololojik yaklasrmla cevaplar verrnislerdir.
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Bolurn 6
Oneriler
Bu cahsrnada mi..ilakatlarm sonucunda asaqrda oneriler verurnistir:

s.t.Okutonces! Ogretmenlere Oneriler

Okul oncesl ogretmenlerin ogrencilerine qunes, di..inya ve ay vb qok
cisimlerinin gosteriminde uc boyutlu modelleri kullanmalan onerilir.

Cocuklarin dogal cevrelerini dolayrsi ile de gokyi..izi..ini..i gozlemlemelerini
(gi..indi..iz-gece)
olusturulmasi

saqlayacak

ortamlann

ogretmenler

ve MEB' in de programlara

tarafmdan

bu konuyu dahil etmesi

onerilir.

Ogretmenlerin gi..inei? di..inya ay sistemini gosteren i..i9 boyutlu sistem
modelleri i..izerinde gi..indi..iz gece ve mevsimlerin olusumunu suna iliskin
basit, cocuklarin anlavabileceqi olcude bilgiler vermesi onerilir.

Ogretmenlere aydrnhk-karanhk kavrarnlanrun ll?lk kaynaklanrun varl191yokluguyla

ilgili

ogrenmelerini

olduqu

bilgisini

cocuklara

saqlayacak deney ortarnlanmn

yaparak-yasayarak

saqlanarak

ogretilmesi

onerilir,

Ogretmenlerin
cocuklann

siruf aktiviteleri

srrasmda

sorduklan

sorulara

hayal gi..i9lerine bagll olarak o anda ogretmenin

iliskin

sorduqu

soruya yarut bulmak yerine akllna gelen ilgili meseleleri dusunrnekte
olabileceqini

qoz

onunde

bulundurup

uygun

bekleme

si..ireleri

(Baysen,E .ve Baysen, F. 2010) kullanmalan onerilir.
Ogretmenlere

gece gi..indi..iz ve mevsimlerin olusurnuna iliskin uygun

bi..iyi..ikli..ikteki

ve

kavramalan onerilir.

uygun

gosterimlerimle

cocuklarin

bu

olaylan
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Okulbncesi bgretmen ve cocuk velilerine cocuklann izleyecekleri 9izgi filmier
konusunda

secici davranmalan

ve izleme surecinde

cocuklara

rehberlik

etmeleri onerilir. Aynca cocuk velilerini doga olaylan konusunda bilgi sahibi
olrnalan ve cocuklanna bu konuda bilgi verebilecek kapasiteye ulasrnalanru
saqlayacak bilgilendirme ve arastrrma yapmalan onerilir.

6.2. 2. Arastrrmacilara 6neriler
KKTC

'de

kavram

yarulqrlarrna

iliskin

herhangi

bir

cahsrnaya

rastlanrnarrus olmasrndan dolayi fen konulanna iliskin kavram yarulqrlartrun
belirlenmesi arnacryla calismalar yaprlrnasi bnerilir.

6.3. Llteraturde bulunan ve uygun oldugu dusunulen onerller
Fen
yapabildikleri

egitimi

icin

gerekli

olan

~ey

ogretmenin

cocuklann

konusunda bilgi sahibi olmasidrr. Ogrenme cocuqun hava, su,

toprak, tohum,

rruknatrs, hayvanlar,

qunes 1~191, renkler, sekiller, aletler,

kryafetler, yiyecekler veya diger qunluk nesnelerle karsilastrklan
baslayabilir.

neleri

Ogretmenin

arnaci,

cocuklann

tahmin

her yerde

yeteneklerini

artrrrnak

olrnahdrr. Bunun icin ogretmenler cocuklara soru sorma, qozlerne odaklama,
deney yapma ve fikirlerini soylernesi icin uygun ortamlar yaratrnahdrr (Tipps
1982).
Fen ogretiminde;

bncelikle

kavram yarulqrlan

bgretmen

tarafmdan

ortaya crkanlmasi ve duzeltilrnesi, daha sonraki ders islernesi buyuk onern
tasrmaktadrr. Aksi takdirde birey ya da ogrenci kendi kavramlan ile olaylan
aciklamaya

devam

edecektir.

Kavram

ogretiminin

baslanqrc

asarnasmm

olusturan kavram yarulqilanrun tespit edilmesi ile ilgili cahsrnalar, son yiltarda
dunya Olkelerinde ve Turkiye'de onern kazanrrustrr. Bilindigi uzere kavramlar
soyut dusunce

birimleri olup bireylerin deneyimlerine

bagl1 olarak onlann

zihinlerinde farkh sekillerde yaprlanabilrnektedir.
Kavram

yarulqrlanrun

nerelerde

ogrencilerin

kavramlan

etkinliklere

yer verilmelidir.

olusabitecek

doqru

daha fazla

olusabileceqini

alqilayacaklan

veya

dusunulerek,

yaprlandrracaklan

Kullarulacak her ogretim yontern ve tekniqinin,

kavram yarulqrlan da dikkate almarak uyqulanrnasi

etkinliqin: artiracaktrr (Geban, Ertapmar, Yayla ve lsrk, 1999).

ybntemin
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Okul oncesi donernde cocuklar fen calrsmalanna aktif olarak ne kadar
katihrsa bilgileri yorumlama becerileri de o oranda artar (Tipps 1982; Frost
1997).
Bu cahsrnarun sonunda, ogrencilerin sahip olduqu yanhs kavramlarla
ders kitaplan arasrnda cnemli benzerlikler ve ders kitaplannda konunun
sunulusundaki ifadelerin, kullarulan resim ve sekillerin ogrencilerin yanhs
kavrarnlanru destekleyebilecek tarzda

olduqu

tespit

edilrnistir.

Ders

kitaplannda konunun anlatrrru sirasmda uygunsuz ve yanhs ifadelerin, ~ekil ve
resimlerin kullarulmastrun sebebi, kitap yazarlarmm da bu konu hakkmda
yanhs kavramlara sahip olmalan olabilir. (Matsuura ve Liri, 2002). Bir kavram
anlarnh ~ekilde ogrenilmesi icin o konu hakkmda doqru imajlara sahip olmak
gerekmektedir. Ders kitaplarmdaki resim ve sekillerin ogrencilerin zihinlerinde
bu imajlan olusturmasmdaki onerni buyuktur. incelenen ders kitaplannda
yanlrs imaj olusturabilecek pek cok resim . ve sekil olduqu qorulrnustur
(Matsuura ve Liri, 2002).
Fen egitiminin en onemli hedeflerinden birisi de, ogrencilerin fen
konularmda qecen kavramlan doqru olarak anlarnlanru ve uyqularnalanru
saqlamaktir. Fen egitiminde geleneksel kavram ogretimi asaqrdaki surec
izlenerek yaprlrnaktadrr:
Kavramm verilmesi
Tarurrun verilmesi
Kavram tanrrnlayrci ve ayrrt edici ozelliklerin verilmesi
Kavrama dahil olan ve olmayan orneklerin verilmesi (Kaptan, 1999).
bgrenciler bazi kavramlar hakkrnda daha onceki ogretim
sureclerinden veya yasarnlarmdaki gozlemlerinden dolayi on bilgilere sahip
olabilirler. Yapilan cahsrnalar gostermi~tir ki, geleneksel kavram ogretimi
kavram yanrlqrlanru gidermede etkili deqildir. Bunun yerine doqrudan
ogrencilerin sahip olduklan kavram yarulqrlanru hedef alan ve onlan
gidermeyi arnac edinen ogretim yonternleri kullarulrnaktadrr.
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Ogrencilerin kendi kavramsal cercevelerinl yeniden yaprlandinlrnalan
oldukca zordur. Kavram yarulq.lannm giderilmesine yonelik calismalar
uzun bir surec gerektirir. Bu surecte yapilmast gerekenleri kisaca
toparlamak gerekirse:
Derste islenen konu ile ilgili daha onceden tespit edilmis olan en onemli
kavram yarulqrlan ogrencilerle paylasilarak Ozerindetartrsrlrnahdrr.
Ogrenciler, ders konusu hakkmda diger ogrenciler ile tartismaya ve bu
yolla kendi kavramsal cercevelerini test etmeye tesvik edilmelidir.
Yaygm kavram yarulqttanru gidermeye yonelik simOlasyon, model ve
laboratuar etkinlikleri tasarlanmall veya olusturulrnus olanlar kurulmahdir.
Daha once Ozerinde durulmus olan kavram yarulqrlan bir hafta
icerisinde yeniden qunderne getirilerek devam edenler uzerinde yeniden
tartrsrlrnahdir.
Ogrencilerin sahip olduklan kavram yarulqrlartrunteshis ve de tedavisi icin,
qelisen egitim teknolojisi ile kongnitif psikolojik arastrrmalarm ortaya koyduqu
modelleme ile ogretim, problem-tabanll ogretim.- bilgisayar simOlasyonlan,
kavram haritalama, analoji kullarurru gibi ogretim yonternleri butunlestirilerek
yeni ogretim yaklasimlan olusturulrnah ve bunlar struflarda· etkin bir sekilde
kullarulmahdir. Bununla birlikte, srruf icerisinde ogretmen-ogrenci arasmda var
olan gift yonlu iletisirn olabildiqince Ost duzeye cikanlarak, ogrencilerin sahip
\

olduklan ya da qelistlrecekleri kavramlardan haberdar olunrnahdrr. Bunlann
yarn srra, ogretimin bir parcast olan ders kitaplanrun, ogrencilerin yanlis
kavramlar

geli$tirilmelerine engel olacak sekilde

hazrrlanmasmm da,

kavramsal boyutta yasanan srkrntrlann giderilmesi icin onernli oldupu qoz
onunde bulundurulmalrdrr (References For Misconceptions in Physics, 1998).
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Ek 1:
MOlakat Srrasmda Cocuklara Sorulan Sorular:
Ogrencinin Adi- Soyadi:
Cinsiyet:
Yas:
Struf:
Ogrencinin Sira No' su:
Ogrencilere Gtisterilen Sekiller: Kure, Dikdtirtgen, Dikdtirtgen Prizma, Oval,
Piramit, Silindir, Hilal, KOp, Yrldrz, Daire sekilleri qosterilmlstir.
Bolum 1:
Sorular:
1.Bu sekillerden hangisi dOnya gibidir? (Neden onu segtin?)
2.Hangisi gµne~ gibidir? (Neden onu sectin'P)
3.Hangisi ay gibidir? (Neden onu sectin")
Bolum 2:
Sorular:

t.Gunduzun qokyuzunde ne vardir?
2.GOndOz neden aydmlik olur?
3.Neden gunduz olur?
4.GOne~ nereden geldi?
5.GOne~ nicin var?
6.Geceleyin gtikyOzOnde ne vardrr?
7.Gece neden karanllk olur?
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8.Neden

gece olur?

9.GCmduz ay nerededir?
1 o.Ay gunduz gorulur mu?
1 O.Ay nereden geldi?
11.Ay nicin var
Solum 3:
Sorulan:
1.K1~ nedir?
2.K1~ nasil olur?
3.Ki~m geldigini

nerden anlarsin?

4.Ne olurda krs olur? Not: Sectikleri sekillere ben elimle dokunup
kullanarak krsm nasrl geldigini anlatmasrru istiyorum.
5.Ard1ndan nicin boyle yaptm diye sor bakahrn?
6.Neden k1~ olur?
7.Yaz nasil olur?
8.Ne olurda vaz olur?
9.Yazm geldigini nasil anlarsm?($ekillerle qoster),
in yazr?
11.Neden yaz

13.ilkbahar nasil o:::..-?

15.ilkbaharin geki~;-- aas

m?($ekillerle goster).

onlan
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16. Ned en boyle-gbsterdin ilkbahan?
17.Sonbahar nasil olur?
18.Ne olurda sonbahar olur?
19.Sonbaharm geldigini nasu anlarsin?($ekillerle
20.Neden bbyle gbsterdin sonbahan?
21.Neden sonbahar olur?

gbster).
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Ek 2:
Yakrn Dogu Okul bncesi MOdOrlOgOneGonderilen Dilekce
Y.D.0

Yakm Dogu ilkokulu Okul bncesi MOdOrlOgO'ne;

t.efkosa

Yard. Dog. Dr. Engin Baysen'in darusmanhqmda yOrOttOgOm'Okul
bncesi ogrencilerinin gece-gOndOz ve mevsimlerin olusurnuyla ilgili yanhs
alqilarnalan' konulu tez arastrrmasi okul oncesi bOnyesinde egitim-ogretim
a Ian okul oncesi ogrencilerine (4-5 yas ) (104 bgrenci) uyqulanmasi
konusunda geregini arz ederim.

01.04.2010
Hayriye
Koryurek
Yakrn Doqu Oniversitesi
Egitim Bilimleri Enstutusu
Okul bncesi bgretmenligi Bolurnu
Yuksek Lisans Ogrencisi

79
Ek 3:
Yakrn Dogu Okul Oncesinden Alman izin Belgesi:

02.04.2010

Sn. Hayriye Koryurek,
01.04.2010 tarihinde kurumumuza gondermis oldugunuz dilekce incelenmis
olup, Yakm Dogu Okul Oncesi'nde egitim goren ogrenciler!e "okul oncesi
ogrencilerinin gece-gilndiiz ve mevsimlerin olusumuyla ilgili yanhs algilamalan" ·
konulu tez cahsmasi yapmaruz uygun goriilmu~tiir.
Yapacagimz bu cahsma ile elde edilecek sonuclan, bizlerin de bilgisine
sunmaruzi arz eder, iyi cahsmalar dileriz.

