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OZET
OKULONCESi DONEMDE DRAMATiSAZYON DESTEKLi OGRETiM
ETKiNLiKLERiNiN <;OCUGUN ANADiLi GELi~iMiNE ETKiSi

KOCAOGLAN, Meliha
Oknldncesi Egitimi Anabilim Dab
Tez Damsmanu Yrd. Do~. Dr. Ahmet GUNEYLi
Ocak2015

Bu arastirmada amac okuloncesi donemdeki drama etkinliklerinin cocuklann dil
gelisimine etkisini incelemektir. Arastirma karma modele uygun olarak gerceklestirilmistir.
Arastirma okulu KKTC'de Lefkosa ilcesinde bulunan ozel bir okuloncesi kurumudur.
Arastirmaci, gorev yaptigi okuldaki iki suufi bir araya getirip bir ay boyunca uygulamayi
gerceklestirmistir. Arastirmaya 4-5 yas duzeyinde 20 ogrenci katilnustir. Bu ogrencilerin 6 kiz
14 erkektir. Arastirmamn nicel boyutunda zayif deneysel desen kullamlrmstir. Kontrol
. grupsuz bir deney grubu belirlenmistir, Buna gore drama destekli anadili egitim programi
gelistirilmis, uygulama oncesinde on-test uygulannus, uygulama sonrasmda son test
uygulanmis ve gelistirilen programm etkililigi degerlendirilmistir. Arastirma bulgulanna gore
uygulama sureci etkili olmus ve drama destekli anadili ogretimi programi ogrencilerin dil
gelisimlerini desteklemistir, Arastrrmanm nitel boyutunda ise, ogrenci ozdegerlendirmeleri,
gozlemci ogretmenlerin degerlendirmeleri, akran degerlendirmesi ve veli degerlendirmesi gibi
farkh degerlendirme yontemleri kullamlmistrr. Farkh degerlendirme yaklasimlannda ortaya
cikan bulgular incelendiginde ogrencilerin drama etkinliklerinde istekli olduklan, ogrenme
ortammm niteligi arttigi, ozellikle dil becerilerinden dinleme ve konusmamn aktif olarak
kullamldigi gozlenmistir, Buna karsm uygulama sttrecinde birtakim engellerin (sure, smif
yonetimi, arac-gerecleri saglama, ogrenme ortammi duzenleme gibi) olustugu da
soylenmelidir. Okuloncesi donemde yaratici drama yonteminin kullamrm ile ilgili engellerin
asilmasmda ogretmenlerin ders ve etkinlik planlanm dikkatlice olusturmalan son derece
onemlidir.
Anahtar sozcukler: Di! gelisimi, yarattct drama, okuloncesi egitim, anadili ogretimi
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ABSTRACT
THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA ON IMPROVING THE NATIVE
LANGUAGE ACQUISITION OF PRESCHOOL STUDENTS
KOCAOGLAN, Meliha
Department of Preschool Education
Advisors: Asst. Prof. Dr. Ahmet GUNEYLi
January, 2015
The aim of this study is to investigate the effect of drama activities on the language
development of the children from preschool term. The investigation was carried out according
the mixed model. The investigation school is a private preschool institution at Nicosia
County in TRNC. Researcher joined two classes together at the investigation school and
carried out research for one month. 20 students at the age of 4-5 were participated in the
research. 6 of these students were girls and 14 of the students were boys. Weak experimental
pattern was used in the quantitative extent of the study. The experimental group determined
· without control group. Drama supported mother language education programme was
developed, pretesting was carried out before the application, post testing was carried out after
the application and the effectiveness of the programme was evaluated. The application course
became effective according to the investigation results and drama supported mother language
education programme reinforced the language development of the students. Different
evaluation methods such as students' self-evaluation, observing teacher's evaluation, peer
evaluation and parent evaluation were used in the qualitative extent of the study. When the
results arose from different evaluation approaches are analysed, it is observed that students
are willing at the drama activities, the quality of the education environment is increased and
language skills especially listening and speaking is actively used. However, several
drawbacks (time, class control, supplying equipment, and arranging learning environment) at
the application process have developed. At the preschool term, it is very important that
teachers form their lesson and activity plans carefully to overcome the drawbacks at the use of
. creative drama technique.
Key words: Language development, creative drama, preschool education, mother-language
education
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BOLUMI

ctms
Bu bolumde problem durumu, problem cumlesi, alt problemler, amac, onem, sayiltilar,
irhhklar, tammlar ve kisaltmalar iizerinde durulmustur,

1. Problem Durumu
Erken cocukluk
apsamaktadir,

Dogumdan

eklenmektedir.
ocuklar,

donemi, cocugun gelisim alanlarmda

itibaren bireylerin toplum icerisinde uyumu ve sosyallesmesi

Bu baglamda,

dramatik

oldukca onemli bir siireci

oyunlarda

cocuklar oyunlarda paylasmayi
herhangi

bir baski

daha hizh ogrenebilirler.

yasamaksizm

temalar

cercevesinde

ogaclama temeline dayah oyunlarda oynarlar, bu bakimdan okuloncesi anadili egitiminde
am.a 90k onemlidir. Soyle ki, dramanm konusma, dinleme, anlama becerilerine etkisi oldugu
ilinmektedir. Drama cahsmalannda

cocuk, dilini kullanarak sozcuk dagarcigmi gelistirir.

endine giiven duyma, cekingenlikten kurtulma, isbirligi yapma, arkadaslanyla
gibi durumlarda

da dramamn etkisi oldugu belirtilmektedir.

acismdan onemli oldugu bilinmektedir

sosyallesme

Dilin sifir-alti yas gelisimi

ve ozellikle bu donemde yiiriitiilen etkinliklerin

niteligini artirmak gerekmektedir. Dil ogretimi, uygulamaya ve yaparak yasayarak ogrenmeye
dayah olarak yiiriitiilmelidir (Cakir, 2008). Bu arastirmada,
drama

destekli

ogretim

etkinliklerinin

cocugun

anadili

okuloncesi donemde yaratici
gelisimine

etkisini

arastirmak

hedeflenmistir.
Kuzey
cahsmalarda

Kibns

Turk

okuloncesi

Cumhuriyeti'nde

diizeydeki

ve Tiirkiye'de

cocuklann

anadili

yiiriitiilen

gelisimleri

ile

egitimle
ilgili

ilgili

birtakim

yetersizliklerinin oldugu ortaya konmaktadir (Konrot, 2007:248). Yapilan arastrrmalarda kisa
ve yetersiz konusma, cekingenlik, yerel agiz kullanma, dagmik konusma, sozcuk dagarcigmm
fakirligi gibi bircok sorunun cocuklarda var oldugu iizerinde durulmaktadir
Demirel, 2006).
bulunmamaktadir.
donemdeki

Ancak, bu sorunlarm

coztmnme

(Sahinel ve

iliskin alanyazmda yeter sayida cahsma

Bu problemin cozumune iliskin olarak bu arastirmada amac, okuloncesi

dort yas diizeyindeki cocuklann dil ve konusma becerilerini ve dramatizasyon

yontemi ile gelistirmek ve cocuklara kendilerini daha iyi ifade etme yetisi kazandtrmaktir.

2

Cocuk, anadilini kullanarak cevresini kesfetmektedir. Bunun yam sira anadili, cocugun
lissel gelisiminde ve kavrama yeteneginin gelismesinde onemli rol oynamaktadir. Bu
glamda cocuklarm anadili gelisimlerine katki saglamak, cocuklarm konusma sorunlanmn
adan kalkmasmda buyuk rol oynamaktadir. Bu hedef dogrultusunda, arastrrma amacma
gun olarak dramatizasyon destekli bir anadili egitimi gerceklestirilmesi ongorulmustur.
cuklarm yaparak-yasayarak, aktif kanhmlanm gerceklestirerek, eglenerek, oyunlar yoluyla
adili becerilerini daha etkili olarak gelistirecekleri dttsunttlrnektedir. Aynca, egitimde
a cahsmalan grup etkinlikleri halinde yurutulmekte ve drama calismalannda olusturulan
sunceler o anda yaratilmaktadir. Bu baglamda cocuklann ic dunyasi ve cevresi acismdan
itimde drama bir kopru islevi nstlenmektedir.
Bu arastirmada, KKTC'de okuloncesi donemdeki cocuklann anadili gelisimlerini
almak ve gelistirmek amaclanrmstir. Dil gelisimine yonelik hedefler belirlendikten
nra egitimde dramatizasyon yontemi temel almarak dil gelisimi etkinlikleri uygulanrrustir.
astirmada uygulanan dil etkinlikleri icin uzman gorusleri ahnrms, on deneme yapilrrus ve
astirma uygulama programi hazrrlanmistir. Uygulama programmda cocuklann yas ve
elisim surecleri goz onunde bulundurularak drama etkinlikleri hazirlanmisttr. Bu baglamda,
ogram bir ayhk siireyi kapsamaktadir, Dil becerilerini gelistirmek uzun bir sure
erektirdiginden uygulamada simrh sayida (15 kazamm) dil gelisimi kazammi temel
mrmstir. Dil gelisimi kazarumlan belirlerken Bumin (2003)'in "Gelisim Basamaklartni
egerlendirme El Kitabt 'ndan yararlamlrmstir. Bu surecte cocuklar ile dramatizasyon
tkinlikleri yaparak anadili becerilerini gelistirmek hedeflenmistir, Bu amac dogrultusunda
problem cumlesi,

"Okuloncesi donemde dramatisazyon destekli ogretim

cocugun anadili gelisimine etkisi nedir?" olarak belirlenmistir,

Arasnrmanm Amaci
Bu arastirmada amac, okuloncesi donemdeki dramatisazyon etkinliklerinin cocuklann
adili gelisimine etkisini incelemektir. Anadili gelisimi kavram gelisimi, anlama ve anlatma
ecerileri temelinde incelenmistir, Arastirmada, dramanm okuloncesi donemdeki cocuklann
ama ( dinleme ile okumaya hazirhk), anlatma (konusma ve yazmaya hazirhk) ve kavram
elisimini etkileyip etkilemedigini ve etkilediyse bu etkinin ne duzeyde oldugunu belirlemek
aclanrmstir.

• 3. Arasnrmanm Denencesi ve Alt Amaelari
enence: Dramatizasyon destekli ogretim etkinlikleri okuloncesi donemdeki cocuklann
adili gelisimini olumlu etkilemektedir.

A.It Amaclar:

1.3 .1. Deneysel uygulama oncesinde arastirma grubundaki okuloncesi ogrencilerinin dil
gelisimi basamaklan degerlendirme olceginden elde ettikleri puanlarm dagrhnu nedir?
1.3.2. Deneysel uygulama sonrasmda arasnrma grubundaki okuloncesi ogrencilerinln dil
gelisimi basamaklan degerlendirme olceginden elde ettikleri puanlarm dagilmu nedir?
1.3.3. Deneysel uygulama oncesinde ve sonrasmda arastirma grubundaki okuloncesi
ogrencilerinin dil gelisimi basamaklan degerlendirme olceginden elde ettikleri puanlar
arasmda anlamh bir farkhhk var midir?
1.3.4. Anadili gelisimini temel alan dramatizasyon destekli ogretim etkinliklerinin
uygulanmasi sonucunda;
a) Surecin geneline iliskin (etkinliklerin niteligi, ogretmenin basansi, ogrcncilcrin
basansi vb.) ogrencilerin ozdegerlendirme gorusleri nasildir?
b) Stirecin geneline iliskin ogrencilerin birbilerine iliskin (akran degerlendirmesi)
gorusleri nasildir?
c) Surecin geneline iliskin arastrrmaci dismdaki ogretmenlerin gorusleri nasildir?

d) Surecin geneline iliskin velilerin gorusleri nasildir?

1.4. Onem
Okuloncesi

egitirnde cocugun merak duygusu ile arastirarak,

gelistirmesi onemlidir. Bu bakimdan arastirmanm
ifade etmeleri, cekingenlikten

kurtulmalan,

soru sorarak dilini

okuloncesi cocuklannda

kendini dogru

yaratici fikirlerini gelistirmeleri

ve toplumda

sosyallesebilmeleri katki saglayacagi dusunulmektedir. Aynca, dramatizasyon destekli anadili
egitim programmdan

okuloncesi ogretmenleri ve okuloncesi bolumlerinde

ogretmen adaylan bir kaynak olarak yararlanabileceklerdir.
okuloncesi egitim ile ilgili yuksek lisans programlarma,
katkisi

olacagi umulmaktadir,

Cahsmanm

okuloncesi

ogrenim goren

Cahsmanm aynca KKTC'deki
arastirmacilanna

donemde

ve uzmanlarma

dramatisazyon

destekli

egitimin yaygmlasarak onem kazanmasma katki saglayacagi dusttnulmektedir. Bu cahsma ile
okuloncesi

donemdeki

Y apilan arastirmanm,

cocuklan

dil edinimi yonunden

okuloncesi ogretmenlerinin

destekleyecegi

dramatizasyon

dusunulrnektedir.

yontemi, dil edinimi ve

okuloncesi egitim surecine iliskin bilgi ve beceri duzeylerine katki saglayacagi umulmaktadir.
Bunlara ek olarak arastirmarnn bundan sonra KKTC'de

yapilacak olan cahsmalara omek

olmasi beklenmektedir.

1.5. Snnrhhklar
Bu arastirma,
i.
11.

2013-2014 ogretim yih, SOS anaokulundaki 4 yas grubundaki ogrenciler ile,
Karma arastirma modeli, zayif deneysel, durum cahsmasi ve amach ve kolay
ulasilabilir omekleme yontemi ile,

111.

Ogrencilerin anadili gelisimleri ile,

rv.

Bir ayhk dramatizasyon uygulamalan ile suurlandmlnnstir.

1.6. Sayilnlar
1.

Dramatizasyon cahsmalan kapsammda yapilan on-test ve son-testin guvenilir
ve gecerli oldugu,

11.
111.

Dramatizasyon uygulamalarmm objektifbir ortamda yapildigi,
Arastirma kapsammda yapilan degerlendirmelerde,

cocuklann, ogretmenlerin

ve velilerin dogru, icten ve objektif cevaplar verdikleri varsayilrmstir.

5

1.7. Tammlar
•

Okuloncesi egitim: Ural ve Ramazan (2007)' a gore; okul oncesi egitimi, 0-72 ay
grubundaki cocuklann gelisim diizeylerine ve bireysel ozelliklerlne uygun, zengin
uyanci ve cevre imkanlan saglayan, onlann bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal
yonden

gelismelerini

destekleyen,

kendilerini

toplumun

kiiltiirel

degerleri

dogrultusunda en iyi bicimde yonlendiren ve ilkogretime hazirlayan, temel egitimin
btltunlugtl icerisinde yer alan bir egitim siirecidir (Akt; Tekin, 2012).
• Anadili: Aksan (1975)'e gore; anadil en basta anneden, sonra yakm aile cevresinden,
sonra da iliskide bulunan cevrelerden ogrenilen, insanm bilincaltina inen ve bireyin
topluma en guclu baglanm olusturan dildir (Akt; Tulu, 2009).
•

Drama teknigi: Bir disiplin, bir yontem ve bir sanat egitimi alam olarak drama, egitim
sistemi icerisinde daha 90k yeni bir yontem olarak ele almmaktadir. Herhangi bir
konunun, durumun, olgunun ogretiminde ya da yaraticihk egitiminde kullamlan drama
yontemi buyuk olcude tiyatro tekniklerinden yararlamr. Kendine ozgil gelistirdigi yeni
teknikleri egitim bilimleri ile de destekleyerek gerceklestirir. Yasanan bu surecte bir
problem durumu saptamr (dramatik durum). Bu durum katilanlar tarafmdan kendi
bilgi ve deneyimlerine dayandmlarak oynamr, yasamr, tartisihr, elestirilir ve
degerlendirilir (llhan, 2005).

1.8. Kisaltmalar
Milli Egitim Bakanhgi
Kuzey K1bns Tiirk Cumhuriyeti
Tiirkiye Cumhuriyeti
SOS: Lefkosa ilcesinde bulunan ozel bir okuloncesi kurumudur.
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BOLUMH
KA VRAMSAL <;ER<;EVE VE

n.cur ARA~TIRMALAR

Arastirmamn bu bolumunde arastirmanm kuramsal temelleri tartisilmrs ve arastirma
konusuyla ilgili cahsmalara yer verilmistir.

2.1. Egitim
Sisman'a (2013) gore, egitimle ilgili degismez ve ortak kabul goren bir tamm
yapmak miimkiin degildir. Egitim toplumsal bir surectir. Egitimin temel islevi, toplumsal
a;::,ruu111

urunu olan kiilturii yeni kusaklara aktarmaktir. Oyleyse egitim, hem kokeni hem de

bakimmdan toplumsal bir olgudur (Asian, 2001). Erturk'e gore egitimin amaci, bireyleri
toplumun kulturel degerlerini dikkate alarak etkilemek ve gelistirmektir

(Akt; Cafoglu,

2007). En genis anlarmyla egitim, toplumdaki kulturlenme surecinin bir parcasidir. Fidan
(2012)'a gore egitim, insanlan belli amaclanna gore yetistirme snrecidir. Bu surecten gecen
insanm kisiligi farkhlasmaktadir. Bu farkhlasma egitim surecinde kazamlan bilgi, beceri,
tutum ve degerler yoluyla gerceklesmektedir,
Egitim yoluyla cocuklann sosyal-duygusal gelisimi desteklenerek yetiskinlik
doneminde daha uretici ve verimli olmalan ve sahip olduklan potansiyeli tam olarak
kullanmalan saglanmaktadir. Cocuklann gelisim ozellikleri ve bireysel farkhhklanm temel
alan, yeteneklerini gelistiren ve yaratici yonlerinin ortaya cikanldigi bir egitim sureci 90k
onemlidir (Ozen, 2008).

2.2. Okuldncesi Egitim ve Onemi
Okuloncesi egitim, cocugun dogumu itibari ile alt! yasma kadar olan zaman dilimi
icerisinde, cocugun tum gelisim alanlanm (bilissel, dil, duygusal-sosyal, fiziksel, psiko-motor,
desteklemeye yonelik, gelisimsel ozelliklerine ve bireysel farkhhklarma uygun,
mevcut potansiyelini ortaya cikarmasnn, gelistirmesini ve kendini ifade etmesini amaclayan,
ilkogretimin gerektirdigi zihinsel ve duygusal-sosyal yeterliliklere ulasmasmi diger bir deyisle
ilkogretime hazirlandigmi saglayan, cocugun bulundugu toplumun kulturel degerlerini
tammasmi, benimsemesini ve topluma uyumunu gozeten, tum bunlar icin uygun ve uyanci bir

cevre olanagi sunan, bir okuloncesi egitim kurumunda, ailede ya da altematif programlarda
verilen sistemli ve planh egitim sureci olarak tammlanabilir ( Haktamr ve digerleri, 2009).
Okuloncesi donem cocugun en hassas yapida oldugu kritik donemlerden birisidir.

Okuloncesi donem dogumdan baslayip ilkokulun baslangicma kadar · olan

sureci

kapsamaktadir, Okuloncesi donemde, cocugun bilissel, dil, psikomotor, ozbakrm alanlan gibi
gelisim alanlan temel almmaktadir (Baykent, 2013). Mialeret (1975)'e gore okuloncesi
egitim, okuldan once gelen anlamim tasimakta, okul 9ag1 deyimi ise bircok ulkede oldugu gibi
.alti yasmda baslayan zorunlu okul zamam anlamma gelmektedir. Cocugun dogumundan
ilkogretime girisine, asagr yukan alti yasa kadar olan yasam suresini icine almaktadir (Akt;
Tauer ve Ba~al,2005). Aral ve digerleri (2000)'ne gore okuloncesi egitim, cocugun dogdugu
giinden temel egitirne basladigi gune kadar gecen yillan kapsayan ve cocuklann daha sonraki
asamlannda onemli roller oynayan, bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil
elisimlerinin buyuk olcude tamamlandigr, ailelerden ve kurumlardan verilen egitimle
isiligin sekillendigi gelisim ve egitim surecidir (Akt; Ozturk, 2008). Kerem ve Comert
(2003)'e gore; okuloncesi egitimde verilen egitimin niteligi, cocugun gelisim ve yasantisim
tkilemektedir. Okuloncesi donemde verilen kaliteli egitim, cocukta ogrenmeyi ve ogrenme
istekli olmayi artirmakta ve tum yasantismda basanh olmasi saglanmaktadir (Akt; Ozturk,

Yasar (2002)' a gore; bireylerin icinde bulundugu ortama dengeli bir bicimde uyum
.glamas1 ve bu saglam temellerin okuloncesi donemde atilmasi buyuk onem tasimaktadir. Bu
aglamda, egitim sisteminin onemli ve oncelikli bir bolumunu olusturan okuloncesi egitimin
i.ilkenin gelecegi acismdan buyuk ve yasamsal bir oneme sahip oldugu goz onunde
ulundurulmahdir (Akt. Balat, 2010).
Kocak ve Dereli'ye (2006) gore; okuloncesi donem gelisimin hizh ve onemli oldugu
onemdir. Dili kazanma doneminde, meydana gelebilecek bir eksiklik, ileride telafisi zor
poblemlere yol acabilmektir, Bu nedenledir ki, cocuklann dili kazanma donemleri olarak
abul edilen okuloncesi donernde cocuklann bulundugu cevrenin, devam ettigi okuloncesi
gitim kurumunun, cocugun yasi, cinsiyeti ve ailenin sosyo-ekonomik duzeyinin cocugun
gelisimini etkiledigi dusunulmektedir (Akt; Gogebakan, 2011).

3. Okuldncesi Egitiminin Tariheesi
Cocuk yuvalan okuloncesi egitimin gerekliligine inanarak 1840' Ii yillarda ilk kez
roebel tarafmdan kurulmustur. Froebe! cocuk yuvasnu kurmakla, aile icinde yeterli olarak
pakilamayan ya da egitim ve sevgiden yoksun olan cocuklann bakimmi ongormustur. Cocuk
yuvalar1 19. yuzyilda acilmakla beraber cocuk egitimi ile ilgili dtlsuncelere eski Yunan
filozoflarmdan

Sokrates ve Plato'nun

eserlerinde rastlanmaktadir.

Froebel, Pestalozzi'nin

oruslerinden etkilenerek bir sure onunla birlikte cahsmis ve 1592-1670'1i yillarda yasayan
omemus'un

da etkisinde kalarak 1837 yilmda basladigi okuloncesi

cahsmalanm

1840

ilmda tamamlayarak Kindergarten admi verdigi ilk anaokulunu acrmstir. Froebel, anaokulu
.ygulamalarmda oyunun egitimin onemli bir ogesi oldugunu ve ogretici oyunlarm cocuklann
eteneklerinin

gelistirilmesi

Cocuklann
ontessorri'dir.

icin kullamlmasi gerektigini vurgulamisnr

egitimi konusunda

Montessori'ye

cahsmalar

(Simsek ve Cinar,

yapan bir diger dtistlntlr ise Maria

gore, organizma ve akil birbirinden aynlmayan bir butundur,

ocuk: kucuk bir yetiskin degildir, buyuk insandan farkh bir organizmadrr, Cocugun zihninin
apisal bir sira icinde oldugu ve normal gelisen bir cocugun belirli asamalara belirli yaslarda
Iastigi ortaya konmustur. Zihinsel engelli cocuklar ise, bu asamalara daha gee ulasmaktadir;
a asamalann sirast degismemektedir. Montessori yonteminin temel dayanaklan; cocuga
aygi, ozurnleyici akil, hassas donemler, hazirlanmis cevre ve kendini egitme seklinde

iralanabilir (Oktay, 2003).
Cocuklann egitimleri konusundaki bir diger yaklasim olan Reggio Emilia
aklasmnna gore okullann gorevi yalmzca cocuk ya da ogretmenle ilgilenmek degil, aile
avrarmm ve aileye bakis acismr genisletmek olmahdir. Bu goruse dayamlarak toplum bir aile
larak kabul edilir. Okuloncesi egitimi, cocuk ve ailesinin sosyal dunya ile basa cikmayi
pgrenmesi icin ilk

firsattir.

Cocuk icin

okulun

asil amaci, toplumsallasnrmayi

olaylastirmaknr. Butun cocuklar ogrenmelerinde, sosyal etkilesimlerinde, cevrenin getirdigi
her turltl sorunu cozmede, gerekli olan ilgi, merak, potansiyel ve hazir bulunusluga sahiptir.
Reggio Emilia projesinde ortam 90k buyuk bir onem tasir, Aynca ortam icin "ogretmenin
endisi" seklinde ifadeler kullaruhr. Ancak, sadece fiziksel cevrenin de onemli oldugu
yurgulanir. Bu nedenle yetiskinler ve cocuklar arasmdaki sosyal ahsverisi kolaylastirmak
amaciyla butun cocuklann ve ogreunenlerin birlikte bulunabilecegi buyuk bir alan vardir,
Simflar bu acik merkezdeki alanm etrafmda duzenlenmistir (Dusek, 2008).
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Tiirkiye'de okuloncesi egitim kurumlarmm acilmasi 20. yuzyihn baslanna
:i..:)ururn:u,.. Lau11

ve uzun yillar okuloncesi kurumlarma gereken onem verilmemis, okuloncesi

larmm gelisimi 90k yavas gerceklesmistir (Taner ve Basal, 2005). Zaman zaman
uloncesi egitimin onemi cesitli Egitim Suralan ve Egitim Komisyonlarmda vurgulanmis
cak islerlik kazanmarrustir. Taner ve Basal (2005)'a gore; okuloncesi egitim ile ilgili onemli
lismeler 1960'lardan sonra dikkati cekmektedir. Okuloncesi egitim alanmda kurumsal
itim bakimmdan yavas da olsa kademe kademe onemli hareketlerin basladrgr
lriilmektedir. Okuloncesi egitim programmm uygulamaya konulmasiyla Milli Egitim
akanhg1 okullarmda uygulanan konu amach program yaklasmu terk edilerek, ilk defa 0-6
~ grubundaki cocuklann 90k yonlu gelisimini ve temel davramslann kazandmlmasim esas
an "cocuk merkezli aktif ogrenme" ilkesine dayah bir cerceve program gelistirilmistir, 2002
lmda bu program da yiiriirliikten kaldmlarak "36-72 Ayhk Cocuklar Icin Okul Oncesi
gitim Programi" yurtirluge konmustur (Akt; Ozen, 2008).

. Okul Oncesi Egitimin Amaelari ve Temel ilkeleri
Okuloncesi egitimin tum toplumlarda ortak olan ve evrensel olarak kabul edilebilecek
aclan Mialaret tarafmdan su sekilde aktanlnustir (Akt. Oktay, 2005). Okuloncesi egitimin
lumsal amaclart; her cocuga egitim saglamak ve onlarm bireysel gelisimlerine katkida
lunmak, cahsan kadmlarm cocuklanna bakmak, cocuklann birbirleriyle ve baskalanyla
§k;i icinde bulunmasma, boylece sosyallesmesine onemli katkilarda bulunmaktir,
kuloncesi egitimin egitici amaclari; cocugun duyu organlanm egitmek, cevreye olan
yarhhgim artirmaktir. Okuloncesi egitimin gelisimsel amaclari; cocugun dogal gelisimini
mel alarak gelisimle ilgili deneyimlerine onem vermektir (Dalgar, 2011).
Okuloncesi egitim, cocugun gereksinimlerine ve bireysel farkhhklarma uygun
mahdir. Okuloncesi egitim cocugun psiko-motor, sosyal-duygusal, dil ve bilissel gelisimini
~steklemeli, ozbakrm becerilerini kazandirmah ve onu ilkogretime hazirlamahdir. Egitim
ecinde cocugun bildiklerinden baslanmah ve deneyerek ogrenmesine olanak tamnmahdir.
ocuklann Turkceyi dogru ve guzel konusmalanna gereken onem verilmelidir. Okuloncesi
5nemde verilen egitim ile cocuklann sevgi, saygi isbirligi sorumluluk, hosgoru,
rdimlasma, dayamsma ve paylasma gibi duygu ve davramslan gelistirilmelidir, Okuloncesi
itim, cocugun kendine saygi ve guven duymasmi saglamali, ona ozdenetim kazandirmahdir.
bu yas grubundaki cocuklar icin en uygun ogrenme yontemidir. Tum etkinlikler oyun
diizlenmelidir. Cocukla iletisimde, onlarm kisiligini zedeleyici sekilde davranmamah,

~.c;1.11c;111
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kisrtlamalara yer vermemelidir. Cocuklann bagnnsiz davramslar gelistirmesi
desteklenmeli, yardima gereksinim duyduklarmda yetiskin destegi, rehberlik ve giiven verici
saglanmahdir. Cocuklann kendilerinin ve baskalanmn duygulanm fark etmesi
desteklenmelidir; hayal gucleri, yaratici ve elestirel dusunme becerileri, iletisim kurma ve
uygulanm anlatabilme davramslan gelistirilmelidir, Okuloncesi egitimde degerlendirme
onuclan;

cocuklann, ogretmenin ve programm gelistirmesi amaciyla etkin olarak

ullamlmahdir (Ozturk, 2008).
MEB (2006)' e gore okuloncesi egitimin amac ve gorevleri, Turk Milli Egitiminin
amaclanna uygun olarak, cocuklann beden, zihin ve duygu gelismesini ve iyi
Iiskanlrklar kazanmasmi saglamakla iliskilidir, Aynca, cocuklan ilkogretime hazirlamak,
lverissiz cevrelerden ve ailelerden gelen cocuklar icin ortak bir yetisme ortami yaratmak ve
ocuklarm Turkceyi dogru ve giizel konusmalanm saglamak gibi amaclar da gozlenmektedir
, Balat ve digerleri, 2010).
Taner ve Basal (2005)' a gore, okuloncesi egitimin ilkeleri su sekildedir: cocuklann
edensel, bilissel, duygusal, sosyal, kiiltiirel, dil ve hareket gibi 90k yonltl gelisimlerini
estekleyecek egitim ortami hazrrlanmahdir. Egitim etkinlikleri diizenlenirken cocuklann
aslan, gelisim ozellikleri, ogrenme hizlan, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve cevrenin
anlan dikkate almmahdir. Cocuklann beslenme, uyku, ozbakun becerileri, dogru ve
aghkh temel ahskanhklar kazanmalarmm yanmda doga sevgisiyle cevreye duyarh olmalan
a saglanmahdir. Ote yandan egitim etkinlikleri; cocuklann, sevgi, saygi, isbirligi,
tihmcihk, sorumluluk, yardimlasma ve paylasma duygulanm gelistirici nitelikte olmah;
gitim, sevgi ve sefkat anlayisi icinde yiiriitiilmelidir. Cocuklara esit davramlmah ve bireysel
zellikler goz onunde bulundurulmahdir; cocuklann ozguvenlerini kazanmalan icin ceza,
aski

uygulanmamali

ve

kisrtlamalara

yer

verilmemelidir.

Egitim

etkinliklerinin

egerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne olcude ulasildigi tespit edilmeli; cocuklann
endilerini ifade ederken Turkceyi dogru ve giizel konusmalanna onem verilmelidir. Sartlan
cevrelerden ve ailelerden gelen cocuklar icin ortak bir yetisme ortami hazirlanmasi
caba gosterilmelidir (Akt. Ozen, 2008).
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2.5. Okul Oncesi Ddnemde Dil Gelisimt ve Anadili Etkinliklerinin Onemi
Okuloncesi egitimde kazandmlmasi gereken onemli alanlardan birisi de dili dogru ve
etkili kullanma becerisidir. Cocugun dili dogru ve etkili kullanma becerisinin kazanmasi, bir
modeli gozlemlemesi ve gozlemlediklerini uygulayabilmesi icin uygun egitim ortamlanmn
dttzenlenmesine baghdir, Okuloncesinde anadili etkinlikleri cocuga bu firsati tammaktadir.
Anadili etkinlikleri cocuga dili dogru ve etkili kullanma becerisini kazanma imkfuu
sunmaktadir. Aksan (1995)'a gore, "Duygu, dusunce ve isteklerin bir toplumda ses, anlam
yontmden ortak olan unsurlar ve kurallardan faydalamlarak baskalanna aktanlmasim saglayan
90k yonlu ve gelismis bir dizindir" ( Akt.Hopurcuoglu, 2010). Kavcar (1988)'a gore; dil, milli
kulturun temel ogelerinin basmda gelir ve insanlan birbirine yaklastiran en onemli aractir, Bir
toplumda, sozlu ve yazih anlatma araci aym zamanda dusunme aracidir, Dil insanlan birbirine
baglayan bir toplumu gelisiguzel insan toplulugu olmaktan cikaran millet haline getiren en
onemli ogelerden biridir (Akt; Temiz, 2002).
A~ICI (2003)'ya gore; cocuklar, ihtiyac ve isteklerini karsilamak, baskalanyla iliski
kurmak, kendisinin ve baskalanmn davramslanm yonlendlrmek, kendi varhgmi ve
ozelliklerini ortaya koymak, kendi dismdaki dunyayi tammak, bilgi almak ve ogrenmek
baskalanm bilgilendirmek ve fikirlerini aciklamak, hayal kurmak ve varsayimlar olusturmak
icin dili kullanmaktadirlar (Akt. Tokgoz, 2006). Cocuklann ileride daha saghkh bir bireyler
olarak yetisebilmeleri icin kucuk yasta egitim almmasi gerekmektedir. Okuloncesi egitimde
cocugun kucuk yasta egitim almasmm avantajlan olarak, kendini daha rahat ifade etmeyi,
toplum icerisinde rahat davranmayi, .sosyallcsmeyi, kendini kamtlamayi, akil yfuiitmeyi,
yardimlasmayi, paylasmayi olumlu davramslar kazanmasim amaclar, Aynca, okuloncesi
egitim, cocugun "oyun" yolu ile yaparak yasayarak ogrenmesi acismdan onemli bir surectir
(Akt. Onder 2003).
Okuloncesi cocugu dil gelisimi sayesinde artik daha az sey yapmaya daha 90k sey
scylemeye baslar, Becerileri artar ve daha 90k sey basanr. Daha 90k seyi basardigim
hissettikce kendini icinde yasadigi dunyamn bir parcasi sayar ve o dunyayi genisletmek icin
daha 90k zaman ve enerji harcar (Tulu, 2009). Senemoglu (2005)'na gore, dinleme becerisi
cocuklann kazandigi ilk dil becerisidir. Degum oncesi donemde altmci aya kadar isitme
organlanrun gelismesiyle, bebeklerin anne kammda altmci aydan itibaren dinleme ile ilgili
etkinliklerin basladigi gortllmektedir. Bu anlamda cocuklarda ahci dil becerilerinin ifade edici
dil becerilerinden 90k daha once gelismeye basladigi belirtilmektedir (Uyamk,2010).
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Konusma, dil aracihgiyla gozlemleri, dtlsunceleri, duygulan ve bilgileri anlatma
islemidir, Konusma; evde, okulda ve sosyal iliskilerde kullamlan temel bir beceridir. Bu

beceriyle duygu ve dusunceler aktanlmakta, bilgi ve deneyimler paylasilmaktadir. Konusma
becerisi, ogrencilerin Turkcenin estetik zevkine vararak ve zengin soz varhgmdan
faydalanarak kendilerini dogru ve rahat ifade edebilmeleri; sosyal hayatta karsilasacaklan
sorunlan konusarak cozebilmeleri, yorumlayip degerlendirebilmeleri, cevreleriyle iletisim
kurup i~ birligi yapmalan ve ortak karar vermeleri acilanndan onemlidir ( Topcu, 2012:40).
Yash (2008)'ya gore cocuklarla acik, net ve dogru bir telaffuzla konusarak, sozcuk
dagarciklanru genisletme ve erken okuma becerilerini gelistirmek olasidir. Telaffuz, seslerin
ve sozcuklerin soylenis bicimidir. Ancak dogal iletisim surecinde seslerin tek tek ozelliklerini
ogrenmekten 90k diger seslerle bir arada nasil soylenildigini bilmek.onem kazanmaktadir. Bu
nedenle sozcuklerin, deyimlerin ve hatta daha uzun birimlerin soylenislerini ogrenmek, sesleri
teker teker ogrenmekten 90k daha onemlidir. Aynca anlami tamamen degistiren ses ustu
ogeler (vurgu, tonlama vb.) dogru sekilde modellenemezler ise iletisimi bozan ogeler haline
donu~up cocuklarda kahci hale gelebilirler (Akt. Yazici, 2010).
Ozdenk (2007)'e gore cocugun dil gelisimi diger gelisim alanlanna gore daha hizhdir.
<;ocugun aglama ile baslayan ilk sosyal etkilesimi, cesitli evrelerden gecer ve kisa bir stirede
inamlmaz bir bicimde iletisimi artar ve cocuk cevresinde kullamlan dile hakim olur. Cocuk
aglarna, agulama, crvildama, tek sozcuk telgraf konusmasi, u9 ve daha yukan sozcukler,
anlam bilgisi,

sozdizim, kullamm bilgisi gibi evrelerden gecerek dil gelisimini

tamamlamaktadir. Dil gelisimi diger gelisim donemlerinde oldugu gibi duzenli bir srra izler.
ocuklar ilk sozcuklerini 12-18. aylarda soylerler, iki yasmdan sonra cocuk soz etkinliklerini
irmaya baslar, Dort yasmda cogunlugu iyi duzenlenmis ctnnlelerle bazen surpriz sayilacak
adar karmasik cumleler soyleyebilirler. Bu baglamda, cocugun dil gelisimi ozellikle dort
asma kadar 90k luzhdir (Akt. Gozalan, 2013).
Koksal (2000)'a gore; anadilinin ne kadar onemli oldugunu, toplumlarm ve bireylerin
asayis ve kulturlerini etkiledigini aciklayacak 90k fazla ornege gerek yoktur. Bir kisi kac
abanci dil ogrenirse ogrensin, dilleri akici bicimde konusursa konussun yepyeni bir kavramla
lk kez yabanci bir dilin sozcukleri aracihgiyla karsilastigmda, bu yeni kavrarm iyice
layabilmesi, dustmcesinde canlandirabilmesi, kendi dusunce dizgisini olusturan kisisel
bilgi ve deneyimler ag1 icinde yerli yerine oturtup, dogru baglantilar ve cagnsimlarla
ili~kilendirebilmesi Icin, bu yeni kavrami ilkin kendi anadilinin kavramlar dizgesini
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tammlayan

anlamlar

oruntusune

dokmek,

kendi

anadilinin

sozcukleriyle

adlandirmak

zorundadir (Tulu, 2009).
Zembat ve Yurtsever (2002);

okuloncesi

l1ygulamalar1 icerisinde yer verilen etkinliklerin
glu~turdugunu belirtmektedirler.
<.iagarc1klanm gelistirmelerine,
ii~uncelerini

ifade

egitim kurumlarmda

gunluk program

onemli bir bolumunu dil etkinliklerinin

Bu etkinlikler cocuklann yeni sozcukler ogrenerek sozcuk
sozcukleri dogru ve yerinde kullanmalarma,

edebilmelerine

ve

kitap

sevgisini,

kitap

dil aracihgi ile

okuma

aliskanhgi

azanabilmelerine yardimci olmaktir (Gonen, 2010).

Okuldncesi Ddnemde Dramatizasyon
Drama, bir olayi, oyunu, yasantiyr, dtlsunceyi tiyatro tekniklerinden yararlanarak ve
gelistirerek

canlandirmaktrr

(Aksan,

2005). Dirim'e

gore (2007), drama, sozluk

larmyla, yasamdaki olaylan dogrudan, anmda yaratmaktir, Bir konunun, bir olaym, bir
ylemin ya da bir duygunun yeniden canlandmlmastdir.

Canh ya da cansiz varhklann sozle

eya sozsuz olarak taklit edilmesidir ve bir anlamda hayali bir oyundur (Akt, Bayrakci, 2007).
rama, bir bakima belirsiz bir terim, bir yandan .sahne, televizyon ya da radyo icin yazilmis
ir oyun anlamma gelebilir. Bu oyunlar aym zamanda yazmsal eserler olarak cahsilabilir ya
a okunabilir. izleyiciler ontmde sahnelendiginde, dans ve muzigin yam sira sahne sanatmm
ir dah olarak kabul edilir. 6te yandan, drama, tamamen sahneleme ile ilgili degildir, Bu
ozcuk gercek yasamdaki hareketleri ya da olaylan da icine ahr, "Dramatik" olan, giic;lii ya da
1c1 olandir. Drama mutlaka seyirci onunde sahnelenme

dustmcesi icermez. Bu aym

anda "egitsel drama", "egitimde drama" ve "dil ogretiminde drama" icin de gecerlidir
2006).
Egitici Drama; egitim yasantilanmn
kilde gruba hissettirilerek

(sosyal, fen, soyut kavramlar vb.) somut bir

ve motor hareketlerle,

canlandmlarak

ogretildigi, tartismaya

ayah bir egitim teknigidir, Egitici drama ile yaratici drama arasmdaki fark, egitici dramanm
nceden planlanmasi,

konunun cocuga oyun yoluyla kavratilarak

ogretilmesidir.

Yaratici

ramada ise amac, oyun yaratmaktir. Egitici dramanm sonunda konu tartisihr, cocuklann
orii~ii alimr. Konuyu kavrayip kavramadiklan

olc;iiliir. Egitici dramada amac; ogrenmektir.

Y aranci Drama; bir grubu olusturan uyelerin yasam deneyimlerimden
amacm,

dusuncenin,

dogaclama,

rol

oynama

vd.

tekniklerinden

yola cikarak,
yararlanarak
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canlandmlmasidir.

Bu canlandirma surecleri deneyimli bir lider/egitmen esliginde

yiiriltiiliirken kendiligindenlige (spontaniteye), simdi ve burada ilkesine, -mis gibi yapmaya
dayahdir ve yaratici drama, oyunun genel ozelliklerinden dogrudan yararlamr (Adiguzel,
2013). Yaratici drama etkinliklerinde cocuklann yaraticilik, sabirh olma, olumlu benlik
tasanmi, oz-denetim, guven duygusu, kendinin ve digerlerinin duygulanm ve dustmcelerini
kesfetme, cevresinin farkmda olma, kendi ve digerlerinin davraruslanmn nedenlerini anlama,
sorumluluk alma, kurallara uyma, sosyal sorunlarla bas etme gibi . sosyal becerileri
gelismektedir (Ceylan ve Omeroglu, 2012). San (1998)'a gore; yaratici drama, onceden
yazilrms bir metin olmaksizm katihmcilarm kendi yaranci buluslan, ozgtm dusunceleri, oznel
ve

bilgilerine

dayanarak

olusturduklan

eylem

durumlan

ve

dogaclama

canlandirmalardir (Yegen, 2007). Yaratici drama, dogaclama, rol oynama vb. tiyatro ya da
drama tekniklerinden yararlamlarak, bir grup cahsmasr icinde, bireylerin bir yasantiyr, bir
olayi, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavrami ya da bir davranisi, eski bilissel oruntulerin
yeniden diizenlenmesi yoluyla ve gozlem, deneyim, duygu ve yasantilann gozden gecirildigi
"oyunsu" sureclerde anlamlandmlmasi, canlandmlmasidir (K1rm1z1. 2008). Dramada konu,
icerik, gorsellik ve oyunculuk gibi ogelerden odagi kacirmamahdir. Drama disiplinler arasi bir
alandir. Sanatsal estetik duyarhligi gelistirir. Drama .sanatlarla bagmi koparmamahdir.
Dramayi ogreten acismdan dramanm dilini surekli o.grenmek, gelistirmek ve sorgulamak
orundayiz. Dramada ogrenentn onceki ogrenmeleri onemlidir. Ogrenme, gecmis bilgi,
yasanti, bilissel/duyussal boyutlarla iliskilendirilmelidir. Drama ogretmeni her atolyede ve
erste kendisi de ogrenir. Grubunda her zaman yaratici ogrenenler bulunur (Okvuran, 2002).
Drama, grup yasantisidir, ortaya cikan yasantilar paylasihr, yaraticihk on plana
91kar1hr, surekli, farkh ve yeni dusunceler uretilir. Amac ve kazammlara gore planlamr ve
" utulur, Ismma ve rol oyunlan temel etkinliklerdir. Grup iiyelerinin kamgi fikirler
"riitiilfu, kati kurallan yoktur, esnektir, sonuca degil sfuece onem verilir. Kisisel deneyim
azamlacak ortamlar yaranhr, lider (ogretmen) rehberliginde yiiriltiilfu. Gunluk yasam
eneyimlerini kullanmaya tesvik eder, etkinlik surecinde estetik iiriinlere ulasihr. Belli
allarla yiiriltiilmesine ragmen ozgurce iiriin verilmesini saglar, gozden gecirme ve
egerlendirme ile bilgiler pekistirilir ve paylasihr. Konu icerigine gore belirlenen cesitli
ekanlarda gerceklesebilir, Her yas grubuna uygulanabilir ve gonullu katiluna dayamr, ders
}lll'ak verildiginde uyum saglamak kolaydir (Akoguz ve Akoguz, 2011). Yaraucihgi ve hayal
iiciinii gelistirmek kendini tamma, gerceklestirme ve baskalanyla iletisim becerisini
~li§tirme demokratik tutum ve davranis gelistirme, estetik davrams gelistirme, elestirel ve
11g1ms1z dustuiebilme becerisini gelistirebilmek, isbirligi yapabilme- birlikte calisma becerisi
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gelistirme sosyal duyarhk yaratma, duygunun saghkh bicimde bosahrm ve kontrolu, dil
gelisimi, sozel ve sozel olmayan ifade becerisini gelistirme dramanm amaclan arasmdadir
(Adiguzel, 2013).
Yaratrci drama asamalanndan ilki, Ismma Cahsmalandir. Tamsma ile baslayan
ismma cahsmalan, giiven duyma, uyum saglama, bes duyuyu kullanma, gozlem yetisini
gelistirme gibi amaclara yonelik etkinliklerdir. Canlandrrma Asamasi; bir konunun stirec
icerisinde bicimlenip ortaya 91kt1g1, belirlendigi, bicimlendirildigi tum olusum cahsmalanmn
yap1ld1g1 bir asamadir. Canlandmlacak konu cercevesinde bir baslangic noktasi olan,
ogaclama, rol oynama ve diger tekniklerin kullarnldigi bir asamadir. Degerlendirme
samasi; gozden gecirme, tartisma ve paylasim vardir. Bu asamada "ne dusundunuz?", "ne
asadiruz?", "neler hissettiniz?", "nerede gucluk cektiniz?" ve "baska neler olabilirdi?" gibi
orular sorularak tartisihp yamtlanmasi esas ahmr (Akkose, 2008). Yegen, (2007)'e goreyse
ama yonteminde bes tur uygulama vardir:
•

Ismma ve rahatlama cahsmalan; guven duygusunun gelismesi ile duyu organlanm
kullanarak lider yoneticiliginde uygulanan, tamsma icerikli cahsmalardir.

•

Oyunlar; belirli kurallar vardir. Kurallan asmadan ancak ozgurce oynanabilen
oyunlardir, Cogu zaman cocuk oyunlarmdan yararlamlabilir.

•

Dogaclama; belirlenen hedefe dogru ilerlenir. Fakat konudan cikilarak kisinin
(cocugun) yarancihgi on plana cikarak yapilan cahsmalardir.

•

Olusum; onceden belirlenmez, bu oyun bir resim, fotograf canlandirma vb ... yolu ile
oynamr. lletisim ve yaraticihk on plandadir.

•

Degerlendirme; cahsma oncesi veya sonrasi yapilabilir, Genellikle tartisma, elestiri, ve
soru-cevap seklinde olur. Bu asamada baskalanmn davrams ve deneyimlerinden bilgi
sahibi olmak onemlidir.
Rooyackers (2009)' a gore; bir drama etkinliginde cocuk, cevresindeki dtmyayi

sfeder, Roi oynama, dogaclama vb. etkinliklerinde cocuklar hep beraber uyumla hareket
meyi ve hem kendi basma hem de digerleriyle fikirler gelistirmeyi ogrenir. Bu sayede,
a cocugun kendisini ifade etmesini, olaylara konulara ve cevresindeki kisilere farkh bir
bakmasmi saglar, Bu deneyimler sonucu, oyun oynama yetenekleri gelisir ve gtmltlk
sorunlarla basa cikma konusunda daha yaranci olmasma yardimci olur (Akt. Ceylan,

bir drama uygulamasi icin konu secimi, konu secerken "cocuklara neyi
istiyorsunuz?" ve yas gruplanna uygun bir "etkinlik midir?" sorusuna dikkat
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edilmelidir. Mekan secerken, dramayi gerceklestirecegimiz alan, dikkat dagitici olmamali,
sakin, huzur ve tesvik edici olmahdir. Cocuklar hangi rolu paylasacak ve cocugun yasma
karakterine o rol uygun mu, konusuna dikkat edilmelidir (Dirim, 2002).
Egitici dramadan okuloncesi ve temel egitim cagr cocuklanmn egitilmesinde elde
edilebilecek yararlar, diger bir deyisle gerceklestirilmek istenen genel hedefler ~oyledir:
cocukta yarancrhgi ve hayal gucunu gelistirmesi, zihinsel kapasiteyi gelistirmesi, kendilik
kavrammm gelismesinde

katki, bagimsiz dusunme ve karar verme, duygularm farkma

vanlmasi ve ifade edilmesi, iletisim becerilerine olumlu katki, sosyal farkmdahgm artmasi ve
problem cozme yeteneginin gelismesi, demokrasi egitimine destek, grup ici sureclere olumlu
katkilar (arkadashk), ogretmenle cocuklar arasmda olumlu iliskilere katki, genel ogrenci
erformansma olumlu etkilidir (Cevik, 2006). Bu baglamda drama du~ gucunu gelistir ve
enginlestirir, Bilim ve teknolojideki buluslann, onlan bulan kisilerin oncelikle dus guclerinin

ir urunu oldugunu dusunursek dramanm dus gucune etkisi anlasilnus olacaktir. Drama,
ocuklarm sanatci ruhu tasiyan bireyler olarak yetismesinde onemli rol oynar. Elestirel
u~unme yeteneginde, olaylara elestirel gozle bakmayi saglar. Aynca drama, grupla yapilan
ir etkinlik oldugundan cocukta isbirligi yapma, sosyal iliskiler kurma gibi sosyal yonlerinin
e gelismesine yardimci olur. Cocuklann kendi yeteneklerini kesfetmelerini, dunyayi
lamalanm cevreyle olumlu iliskiler kurmalanm ve bu iliskide basanh olmalanm destekler
al ve digerleri, 2001).
Okuloncesinde dramatizasyonun anadili gelisimine etkisi, cocugun sosyalleserek,
enmerkezcilikten cikmasma katki saglamaktir. Yaratici dramada verilen rolu cocuk dil
.garc1gmdakikelimeleri bir araya getirerek canlandrrmaktadir, Cocugun dil dagarcigi ise,
levizyon, kitap ve en onemlisi eevresinden gelismektedir. Cocuk yaratici dramada oyun
snasmda kendisini cevresinden gorup, duyduklannm yerine koyarak "mis" gibi yapip dil ile
de etmektedir. Yaratici dramada dilin en buyuk yardimcrsi egitici, ogretici kitaplar, oyunlar
sosyal cevredir. Cocuk, kitaplardan duyduklanm kendisi yasamis gibi anlatir veya
vresinden duydugu ve gordugu olaylan sozel ve gorsel yolla oyun esnasmda canlandmr

Okuloncesi donemde Turkce dil etkinlikleri ogretmen rehberliginde yapilan grup
tkinliklerindendir. Bu etkinlikler sirasinda uygulanan her teknik cocugun gelisim
zelliklerini destekleyecek sekilde kullamlmahdir. Etkinlikler oncelikle cocuklann dil
ilgilidir. Bu etkinliklerde cocuklann

empati kurmalan,

baskalanmn

dinleyerek konusmalara uygun cevaplar vermeleri saglanmahdir, Aynca
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cocugun dusuncelerini aktarmada zihinsel gelisimlerinin de rolii buyuktur. Cocuklann olaylar
arasmda gozlem kurmalanm, olaylar arasmda problem cozmelerini gelistirmektedir, Bu
baglamda cocuk duygu ve dusuncelerini toplumca kabul edilen yollarla aktarmayi ogrenirler.
S0nu9 olarak Turkce dil etkinliklerinin cocugun tum gelisiminde onemli bir rolu oldugu
soylenebilir (Aral ve digerleri, 2001).
San (2002)'a gore; egitim-ogretim siirecinde drama; bir kavramm, bir ders
konusunun, bir metnin daha iyi anlasihr kilmmasi, bireyce ve grupca ozumsenip icsel
yasantiya donnsmesi gozden gecirilerek, uzerinde dusunulerek disa vurulmasidir. Boyle bir
grup cahsmasi siirecinin "yasayarak ogrenme" ve bilgi edinmenin yarn sira sozel anlatim
becerisinin gelismesi ve toplumsallasmarun saglanmasmda da onemli oranda yaran
bulunmaktadir, Butun bu acilardan bakildigmda, bu yontem, yaratici, uretken, yalmz belli
somut urunler vererek degil, ozgtirce dusunen ve ureten, yaratici kararlar alabilen, degisik
olmaktan ve degisiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, elestirel ve yargilayici
olabilen gencler yetistirmek icin altematif bir egitim-ogretim yontemidir (Aykac, 2011).
Demirel ve Yager (1999), drama tekniginin dil acismdan yararlanm soyle ifade etmislerdir:
Etkili ve dikkatli dinleme yetenegini gelistirir, kisinin kendine olan guvenini arttmr, anlama
yetenegmi ve yaraticihgmi arttmr, akici konusmayi gelistirir, dil hakimiyeti ve iyi ifade
gelistirir, Drama, ogrenciye farkh sosyal rol ve statiilere iliskin degisik dil
kullanabilme becerisi de kazandmr, Drama yoluyla ogrenilecek her konu daha
hale geleceginden cocuklar daha kolay ogrenir (Kara, 2010).

2.7. Okul Oncesi Ddnemde Dramamn Planlanmasr
Oguzkan (1993)'a gore; egitim etkinliklerinin planlanmasi amaclara en verimli ve en
etkili sekilde ulasmanm yoludur. Ders plant, ya da birkac ders saatinde islenecek konunun on
gorulen amaclanm, ana cizgilerini, bu konuya uygun deneyleri, tartisma sorunlanm,
uygulama cahsmalanm ders arac ve gereclerini, degerlendirme yollanru belirten ve onceden
ilgili ogretmen tarafmdan hazirlanan plandir. Planh cahsmak diger dersler kadar drama ile
oykii olusturma yonteminin uygulacagi Turkce (anadili) dersleri icin de gereklidir. Drama
ders planlan, konu, suuf, sure, drama yontem-teknikleri, arac-gerec, kazammlar, ismmahazirhk, canlandirma ve degerlendirme bolumtmden olusan bashklar halinde hazirlanabilir
(Akt. Kara, 2010).
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2.8. Konuyla Ilgili Arastirmalar
Konuyla ilgili arastirmalar bolumunde; okuloncesi egitim, anadili gelisimi ve yaratici
drama konularmm ii<;iinii de iceren ve alanyazmda yer alan onceki arastirmalara yer
verilmistir, ilgili arastirmalar; yurtdismdaki, Tiirkiye'deki ve KKTC'de olmak iizere ii<;
bashkta sunulmustur,

2.8.1. Yurtdismda Yapilan Arastirmalar
Drama ile ilgili yapilan cahsmalar son 50 yilhk donemi kapsamaktadir. Siks, 1983
yiiriittiigii cahsmasmda, drama etkinlikleri ile cocuklann sozel iletisim kurmaya
dogal ve iclerinden geldigi gibi hayal gucune dayanarak konustuklanm ve
J.\..c:11mc:

hazinelerinin gelistigini ortaya koymustur, Aynca drama etkinlikleri sayesinde gercek
konu alan hikaye ve olgulan canlandrrarak cocuklann gercek yasami ogrendiklerini

farkh karakterleri rol alarak onlarm yasamlan ve davramslanm kesfettiklerini boylece
bakis acilan kazandiklanm belirtmistir (Akt; Koc, 2009).

George ve Schaer, 1986 yihnda bir cahsma yurutmusler ve cocuklann anlatilan
hikayeyi

anlamalarmda hayali metotlardan hangisinin daha etkin oldugu bulmaya

cahsrruslardir. Bunun icin 210 anaokulu cocuguna "Yash Siyah Cadi" isimli hikaye diiz
anlanm seklinde, videodan ve dramatizasyon yoluyla gosterilmistir. Uygulamadan iki hafta
sonra hikaye ile ilgili sorularm soruldugu, coktan secmeli resimler bulunan Yash Siyah Cadi
Testi cocuklara uygulanmistir. Sonucta dramatizasyon yoluyla hikayenin canlandmldigi
gruptaki cocuklar testten en yiiksek puanlan alrmslardir. Ikinci sirada da hikayeyi duz anlatma
metodunun daha etkili oldugu gorulmustur (Akt; Koc, 2009).

Benzer bir sekilde Brown, 1990 yilmda yiiriittiigii arastirmasmda, 3-8 yaslan
arasmdaki cocuklann dil ogrenmelerinde dramanm etkisi oldugunu saptayan arastirmalara
dikkati cekerek, okuloncesi cocuklarmm egitiminde dramaya daha cok yer verilmesi
gerektigini vurgulamistir. Aynca ogretmen egitimi ve egitim sertifikasi alabilme kosulu
olarak drama egitimi ve egitim sertifikasi alabilme kosulu olarak drama egitimi almanm
gerekli oldugunu one surmustur (Akt; Koc, 2009).

Yine benzer bir cahsma 1999 yilmda Lin tarafmdan ynrutulmustur. Lin, Tayvan'da
okuloncesi donemde bes-alti yasmda 85 cocukla yaptigi drama cahsmalanmn, cocuklann
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hikayeleri anlama diizeylerine etkisini incelemistir, Arastirma sonunda yaranci dramanm
cocuklann hikayeleri anlama duzeylerini arnrdignn gozlemistir (A.kt; Erbay, 2009).

Daha kapsamh bir cahsma O'Nei'll tarafmdan 2008'de yurutulmus ve O'Neill
ealrsmasmda buynk grup deneyimleri saglayan ve cocuklara eglenceli bir ogrenme ortami
sunan oykii anlatma ve yaratici drama etkinliklerini erken cocukluk doneminde, cccuklann
sosyal deneyimlerini desteklemesi yonunden incelemistir. Bu etkinliklerin cocuklan nasil
tam.amen buyuk grup deneyimine dahil ettigini inceleyen O'Neill, cahsmasmda, simf
ogretmenleriyle birlikte bir 20 hafta suresince etkinlikler duzenlemistir, Nitel arastirma
yaprsmdeki vaka incelemesi desenindeki bu cahsmada gozlem notlan, kamera kayitlan, oyku
anlancisiyla ve ogretmenle yapilan gorusmeler cahsmanm veri kaynaklanm olusturmaktadir.
Yapilan analizler sonucunda snuf ogretmeninin yeni bir ogretme zihniyeti gelistirdigi,
ramanm ve oyktt anlatmanm kullamlan yonleriyle daha etkilesimli bir ogretme sureci
aratngi gozlenmistir. Ozel gereksinimli iki cocugun vaka incelemesi her bir cocugun
rograma kanlmumn, dil, sosyal ve oyun becerilerini nasil degistirdigini gostermektedir.
Sonucta ogretmenlerin oykii anlatma ve yaratici drama etkinliklerini buyuk grup deneyimleri
saglamak ve tum grubun kanhmmi saglamak amaciyla kullanabilecegi ve ozel gereksinimli
ocuklarm sosyal kaynasmasim destekledigi tespit edilmistir (Akt; Eti, 2010).
Tiirkiye'de Yapilan Arasnrmalar
Turkiye'de drama ile ilgili cok sayida arastirmaya rastlanmaktadir. Uyar (1995),
aokuluna devam eden 60-72 ayhk cocuklarda destekleyici olarak uygulama egitiminde
rama program.mm cocuklann dil gelisimine etkisinin incelenmesi konulu arastirmasmda,
estekleyici olarak uygulanan egitimde drama program.mm cocuklann dil gelisimine etkisini
Arasnrmaya 1995 yilmda on test verilerinin toplanmasiyla baslanrmstir.
eneysel nitelikteki arastirmanm omeklem grubunu; Bilkent Universitesi Merkez Kam.pus
aokuluna ve Bilkent Universitesi Ozel Kent Ilkokulu Anasmifina devam eden, yaslan 602 ay arasmda degisen 40 cocuk olusturmustur. Bu cocuklann 20 'si (10 kiz + 10 erkek)
eney grubunu, 20 'si (10 kiz + 10 erkek) kontrol grubunu olusturmustur. Orneklerne alman
iiin cocuklara, Denver Gelisimsel Tarama Testi uygulanmis ve normal gelisim gosteren
ocuklar arastirma kapsamma almmistir, Arastirma grubunu olusturan deney ve kontrol
rubunun, daha once sistemli ve devamh olarak destekleyici egitimde drama prograrm
lmarms olmalarma dikkat edilmistir, Arastirma deney grubu icin; on test (Peabody Resim
.•. ~rnm,

Testi)-destekleyici egitimde drama prograrm-son test (Peabody Resim Kelime Testi),

20

kontrol grubu icin; on test (Peabody Resim Kelime Testi)-son test (Peabody ResimK¥li111.e
Testi) uygulama deseniyle yttrutulmustur. Deney grubu icin egitim asamasi toplam om>ii9.
haftahk bir programi icermistir. Kontrol grubunu olusturan cocuklara on ii<; hafta boyunca
arastirmaci tarafmdan hicbir islem uygulanmarmstrr. Elde edilen bulgular gore, arastirmaya
alman deney ve kontrol grubundaki 60-72 ayhk cocuklann aldiklan son test puanlan
arasmdaki fark anlamh bulunmustur (p<0.05). Elde edilen verilere dayamlarak cocuklara
uygulanan destekleyici egitimde drama programmm etkili oldugunu, bu egitim sonucunda
cocuklann; ahci dil gelisim duzeylerinde, ifade edici dil gelisim duzeylerinde, sozcuk
dagarciklarmda ve bunlann sonucu olarak da dilin kullamlmasmda oldukca onemli gelismeye
sebep oldugu bulunmustur. Gunumuzde 90k onemli bir egitim yontemi olan "egitimde
drama", cocuklann dil gelisimlerinin yam srra yaraticihk, ozguven duygusunun gelisimi,
sosyal gelisim alanlarmda da oldukca onemli bir yere sahiptir. Uyar (1995)'a gore; bu denli
fonksiyonel bir egitim yontemi olan "egitimde drama" uygulamalarma okuloncesinden
baslanmah ve egitimciler/ogretmenler tarafmdan gelistirilip yaygmlastirmahdir.

Dalkihc'm

1995'te yilrilttilgil anaokuluna devam eden 60-72 ayhk cocuklara

destekleyici olarak uygulanan egitimde drama programmm cocuklann dil gelisimine olan
etkisinin incelenmesi konulu arastirmasmda 20'~er cocuktan olusan iki tane deney ve kontrol
grubu olusturulmustur. Deney grubuna 13 haftahk fen, matematik sosyal yasanti, edebiyat
alanlarmdaki kelime ve kavramlan ogretmeye yonelik bir drama egitimi verilmistir, Drama
programmm oncesi ve sonrasmda uygulanan test sonuclanna bakilmca deney grubunun son
test ortalamalarmm kontrol grubundan yuksek cikarak egitimde drama programmm olumlu
etkisini yans1tm1~tir (Akt; Koc, 2009).
Buna benzer bir diger calisma Solmaz (1997) tarafmdan ytlnrtulmtlstur. Solmaz,
anasimfma devam eden 6 yas grubu cocuklann ahci ve . ifade edici dil gelisimine yaratici
drama egitiminin etkisini incelemeyi amaclanustrr ve anasimfina devam eden 6 yas
cocuklannm icinden secilen 104 cocuk da omeklemi olusturmustur, Arastirma on test, yaranci
drama egitimi ve son test olarak planlanmistrr, Omeklemi meydana getiren cocuklar, yas ve
cinsiyetleri goz onune almarak esit sayida olmak uzere deney ve kontrol grubuna aynlrmstir,
Her iki gruba on ve son test olarak Peabody Resimli Kelime Haznesi Testi, Denver Gelisimsel
Tarama Testi, 5-6 yasla ilgili dil gelisimi bolumu, Seattle Testi 5-6 yasla ilgili dil gelisimi
bolumu ve Gazi Universitesi Farkh Sosyo -Ekonomik Duzeylerde Erken Cocukluk Gelisimi
Ol9eginin 5-6 yasla ilgili dil gelisimi bolumu uygulanrmstir. Deney grubundaki cocuklara
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yaratici drama egitim etkinlikleri yaptmlrmstir, Bu etkinliklerin, her biri 15 - 20 da.1.q.l<ahk
silrelerde ve haftanm iki gunu yapilrmstir. Alti haftahk surede her hafta toplam alti egitim
etkinligi yapilrmstir. Daha sonra egitim etkinliklerinde dramatizasyon ve yaranci hikcty~
cahsmalarma baslamasiyla 15-20 dakikahk silrelerin yetmemesinden dolayi diger alti haftada,
her hafta dort yaratici drama etkinligi yapilarak toplam altrms egitim etkinligi uygulanrrustir.
U9 ay suren bu egitim etkinlikleri sirasmda kontrol grubuna dahil edilen cocuklar
anasuufmdaki egitim faaliyetlerine devam etmislerdir, Arastirma verilerine gore ortaya cikan
sonuclar sunlardir: Deney ve kontrol grubundaki cocuklarm tum dil gelisimi testlerinin on test
basan yuzdeleri arasmda istatistiksel yonden onemli bir · fark bulunamarmsur. Buna karsm
deney grubu cocuklannm tum dil gelisimi testlerinin son test basan yuzdelerinin on
estlerdeki basan yuzdelerine gore 90k yuksek oldugu gorulmus, kontrol grubunda ise, on ve
son testlerdeki basan yuzdeleri arasmda deney grubuna oranla 90k buyuk farkhliklar
gorulememi~tir. Bu bulgularm sonucunda, cocuklann anasimfma baslamalan, cevre ve kitle
iletisim araclanyla daha fazla ilgilenmeleri gibi etmenlerin, dil gelisimleri uzerinde daha
9nemli oldugu sonucuna vanlabilir, S0nu9 olarak yaranci drama egitiminin hem kiz hem de
rkek cocuklann ahci ve ifade edici dil gelisimine olumlu etki ettigi bu arastirma bulgulanyla
esteklenmistir, Aynca yaratici drama egitimi cocugun ahci ve ifade edici dil gelisimini
elistirmede etkin bir egitim modeli olarak kullamlmasi gerektigi onerilmistir.
Tuzcuoglu, Onder ve Kamaraj 1998'de yuruttukleri, "Dramanm okuloncesi donem
ocuklarmm kavram ogrenmeleri uzerine etkisi" adh arastirmalannda, 3 .5-4 yas cocuklannm
avram ogreniminde dramanm etkisini degerlendirmislerdir, Arastirma sonucunda deney
grubunda yer alan cocuklann lehine anlamh farkhhklar ortaya 91kt1g1; kurallan bilme, ses
ikaran nesneleri isimlendirebilme, sekilleri vucudunu kullanarak ifade etme boyutlarmda
aha basanh olduklan gorulmustur, Bu farkhlasmada deney grubuna etkinliklerde uygulanan
am.a teknigi sayesinde ortaya cikrmstir (Akt; Ko9, 2009).

Gonen ve Dalkihc, 2000'de yaptiklan arastirmada, anaokuluna giden 60- 72 ayhk
ocuklara destekleyici olarak uygulanan egitimde drama program.mm cocuklann dil
elisimlerinde etkisini incelemislerdir, Egitimde drama yoluyla 13 hafta boyunca destekleyici
egitimi alan deney grubunun sontest ortalamalanmn daha yuksek olmasi, verilen egitimin
ozitif yonde etkili oldugunu acikca ortaya koymustur (Akt; Gorgulu, 2009).
Comertpay (2006), "Dramanm 5-6 yas grubu cocuklannm dil edinimine etkisi"
konulu arastirmasmda, okuloncesi egitiminde, drama etkinliklerinin, bes-alti yas grubu
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cocuklannm

dil

edinimine

etkisini

arastirmak

amaciyla

deneysel

bir

cahsma

gerceklestirmistir, Bu cahsmada, ozellikle cocuklann kullandiklan sozcuk tiirii, sozcuk sayisi,
cumle uzunluklan ve obek yapilan incelenmistir, Bu arastirmanm cahsma grubunu Cukurova
Universitesi Anaokulu'nun dort subesine devam eden bes-alti ya~ grubundan otuz alti cocuk
olusturmaktadir. Uygulamalar oncesinde cocuklann her birine, genel gelisimlerinin normal
oldugu konusunda sistematik veriler elde etmek ve dil gelisim duzeylerini belirlemek
amaciyla "Ankara Gelisim Tarama Envanteri " uygulanrmstir. Yaratici drama yonteminin
etkililigini smamak icin bir deney, bir kontrol grubu olusturulmustur. Deney grubunda yaranci
drama yontemi kullamlarak dil etkinlikleri gerceklestirilirken, kontrol grubunda duz anlatim
yontemine dayah dil etkinlikleri duzenlenmistir. Her iki grupta da etkinlikler arastirmaci
tarafmdan duzenlenmistir. Arastirmada deney ve kontrol gruplanndan uygulamalar
baslamadan once ve uygulamalarm bitiminden sonra ses kayitlan ahnnnstir. Her iki grupta da
eriler aym yontem ile elde edilmistir, Cahsmada, dil edinimine yonelik yapilan yaranci
rama etkinlikleri sonucunda cocuklann bir bir sozce icerisinde kullandiklan sozcuk sayismm
1g1 ve cocuklann daha uzun sozceler kullandiklan; cocuklann kullandiklan sozceler,
sozcuk turleri bakmundan incelendiginde cocuklann kullandiklan sifat ve ad sayilannda artis
oldugu, cocuklann kullandiklan ad obegi ve eylem obekleri sayismda artis oldugu gorulurken
kullamlan eylem ve zarf sayilannda bu artism olmadigi, dil gelisimine yonelik yaprlan yaratici
clramaegitiminin cocuklann dil gelisimlerini etkilemedigi gorulmustur.
Bayrakci (2007), okuloncesi cagmdaki cocuklann iletisim becerilerini gelistirebilmek
icin okuloncesi progranunda yer alan ve uygulanan yaratici drama etkinliklerinin ne derecede
etkili bulundugunu belirlemeyi amaclarms ve elde edilen sonuclara gore oneriler gelistirmistir,
J\.ra~tlrmabulgulan okuloncesi cagmda bulunan ogrencilerin iletisim becerilerini gelistirmede
yaratici drama uygulamalarmm ve programda yer alan diger etkinliklerin etkili oldugunu
ortaya koymustur.

Amas, Comertpay ve Sofu, "Alti yas grubu cocuklann dil kullammma yaratici
dramanm etkisi" adh 2007' de yiiriittiikleri arastirmalannda anaokuluna devam eden 6 yas
grubu cocuklarm dil gelisimlerinde yaratici dramanm etkisini incelemislerdir, Arastirmada
Ankara Gelisim Tarama Envanteri uygulanarak 7' si kontrol grubu, 7' si deney grubu 14 tane
anaokulu ogrencisinden deney grubu ogrencilerine 8 haftahk yaratici drama egitimi
verilmistir, Arastirma sonucunda yaratici drama etkinligine katilan cocuklann kontrol
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grubundaki cocuklara gore daha 90k sozcuk, daha uzun ve karmasik cumle kullandiklan
ortaya cikrmstir (Akt; Ko9, 2009).

Aykac, 2007 yilmda ytirtitttigti arastmnasmda okuloncesi dtlzeyde yaratici drama
yontemi ile kavram ogretiminin ogrencilerin ogrenme duzeyini ve ogrenme surecine iliskin
olarak memnuniyet dtizeylerini belirlemeye cahsrmstir. Deney ve kontrol gruplan olmak
tizere iki grupla cahsrmstir. Deney grubunda yaratici drama uygulamalarma yer verirken,
Jrnntrol grubunda gorsel materyallere dayah

sozlu anlatim teknigini kullanmistir,

Uygulamalarm oncesinde ve sonrasmda her iki gruba da 19 gorsel sekil ve semadan olusan bir
test uygularmsnr. Arastirma sonucunda ogrencilerin kavramlan yaranci drama yontemi ile
qaha etkili bir sekilde ogrendiklerini ve ogrenme surecinden memnuniyet duyduklanm
pelirtmi~tir (Akt; Erbay, 2009).

Cakir (2008), "Anasimfi Turkce dil etkinliklerinde yaratici drama yonteminin
tkililigi" konulu cahsmasmda, anasmifi Turkce dil etkinliklerinde yaratici drama ycnteminin
tkililigini belirlemeyi amaclarmstir. Aynca, anasunfi Turkce dil etkinliklerinde yaratici
ramamn yontem olarak kullamlmasi ile dramatizasyonun yontem olarak kullamlmasi
asmda fark olup olmadigim ortaya koymayi amaclarmstir, Bu arastirma, yaratici drama
onteminin kullamldigi egitim etkinliklerinde kisinin kendi yasannlan yoluyla ogrenmelerini
erceklestirdigi;

dramatizasyon

yonteminin

kullanildigi

egitim

etkinliklerinde

ise

:jgrenmelerin baskalan yardirmyla edinilen yasantilarla kazamldrgi gerceginden hareket
dilerek yapilrmstir. Deneysel islemler oncesinde kumelerin eslestirilmesi icin arastirmaci
arafmdan hazirlanan test uygulanmistir. Bu test sonuclan, velilerin doldurdugu cocugu
amma formu ve ogretmen gorusleri almarak cocuklann eslestirilmesi yapilmis, deney ve
ontrol kumeleri olusturulmustur, Anadili egitiminin dil ogretiminden farkh becerilerle ve
utunsel bir yaklasimla gelistirilmesi gerektigi bilgisiyle anlama ve anlatma dil islevlerinin,
ontemlerin kullamlmadan onceki ve sonraki durumunu belirlemek icin resimli oyktl kartlan
llamlarak on-test ve son-test yapilrmstir. Kontrol ve deney kumeleri Turkce dil etkinlikleri,
aratici drama ve dramatizasyon yontemleri ile gerceklestirilmistir. Uygulanan test sonuclan
uanlanmis, kumeler hem kendi icerisinde hem de birbirleriyle, gorup izledigini anlama ve
Iadigmi sozle anlatma becerileri bakimmdan istatistiksel islemlerle karsilastmlrmstir.
apilan istatistiksel islemler sonucunda erisilen bulgulardan yola cikilarak anasmifi Turkce
etkinliklerinde, yaratici drama yonteminin ve dramatizasyon yonteminin cocuklann
anlama ve anladignu sozle anlatma becerileri bakimmdan anlamh farklar
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olusturduklan, bu olusan farklar karsilastmldigmda

ise yaratici drama yonteminin

dramatizasyondan hem izledigini anlama hem de anladigmi sozle anlatma becerileri
bakimmdan daha etkili oldugu belirlenmistir.

Ozyilmaz, 2008'de yfuiittiigii klasik masallar ve drama konulu arastrrmasmda dramayi
bir yontem ve teknik olarak kullanarak klasik diinya masallanm cocuklara ogreterek · onlan
kendi masallanm

olusturma

sureclerine ulastirmayi ve

cocuklardaki degisiklikleri

gozlemlemeyi amaclarrustir. Arastirmada 14 anasimfi ogrencisiyle 17 tane klasik masal 14
hafta boyunca yaratici drama yontemi ile islenmistir. Arastrrmanm sonucunda anasmifi
eocuklannda masallara karsi ilgilerinin artngi, kelime hazinelerinin gelistigi ve kendilerini
ifade etme becerilerinde olumlu yonde ilerleme oldugu bulunmustur (Akt; Ko9, 2009).

Gorgulu (2009), "Drama destekli kubasik ogrenme etkinliklerinin okul oncesi 5- 6 yas
eocuklannm iletisim becerilerine etkisi" konulu cahsmasmda, yan deneysel cahsma, egitimde
drama destekli kubasik ogrenme etkinliklerinin 5- 6 yas ogrencilerinin iletisim becerilerinin
(sozel iletisim, sozel olmayan iletisim, iletisim engellerinden kacmma, nezaket icerikli
iletisim) gelisimi uzerindeki etkisini arastirmak amaciyla gerceklestirilmistir, Arastirma 20072008 ogretim yilmm 2. yanyihnda Aydm ili Karpuzlu ilcesinde resmi bir ilkogretim okuluna
bagh iki anasimfinda ytlrtitulmtlsttlr. Arastmna bir deney bir kontrol grubunda bulunan
toplam 21 ogrenci uzerinde gerceklestirilmistir, Deneysel program 8 hafta surmustur, Dersler
deney grubunda egitimde drama destekli kubasik ogrenme etkinlikleri, kontrol grubunda ise
okul oncesi programmda yer alan MEB okul oncesi egitim programi etkinlikleriyle
islenmistir, Deney ve kontrol gruplarma, arastirmaci tarafmdan gecerlik ve guvenirlilik
cahsmasi yapilan " Iletisim Becerileri Ol9egi" ontcst-sontest olarak verilmistir, Arastirmada
iletisim becerileri olceginden elde edilen ontest-sontest puanlan iizerinde istatistiksel teknik
olarak bagimsrz gruplar t-testi ve kovaryans analizi kullamlrmstrr. Analizlerde anlamhhk
diizeyi p<.05 olarak ahnmistir.

S0nu9 olarak iletisim becerileri ol9egi sozel iletisim ve

iletisim engellerinden kacmma becerileri alt olceklerinden elde edilen toplam puanlar
acismdan deney grubu lehine anlamh farklar oldugu bulunmustur, Sozel olmayan, nezaket
icerikli iletisim becerileri alt olceklerinden elde edilen toplam puanlar acismdan deney ve
kontrol gruplannda anlamh fark olmadigi gortilmustur.

Ko9 (2009), "Egitimde dramanm alti yas cocuklannm dil gelisimleri uzerindeki etkisi"
konulu cahsmasmda, dramanm cocuklann dil gelisimine etkisinin incelendigi bu arastirma;
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okuloncesi egitime devam eden alti yas grubundaki cocuklara anadili etkinlikleri sirasmda
uygulanacak olan yaratici drama etkinliklerinin onlann dil gelisimleri uzerindeki etkisini
saptamak amaciyla gerceklestirilmistir. Arastmnanm evrenini Bursa ilinde ilkogretime bagh
bir anasimfma ve bagimsiz bir anaokuluna giden alti yas grubundaki okuloncesi cocuklan
olusturmustur. Arasnrmanm omeklemini ise, 2008-2009 egitim-ogretim yilmda Bursa i1i
Osmangazi ilcesine bagh Emine Hasan Ozatav llkogretim Okulu'nun anasimfmdan 30 erkek
ve 22 kiz cocuk, Muruvvet Bas Anaokulu'ndan ise 26 erkek ve 22 kiz cocuk olmak iizere
Joplam 100 cocuk olusturmustur, Bu arastirmada ontest-sontest kontrol gruplu deneysel
yontem kullarulrmsnr. Arastirmada veri toplama araci olarak Dunn (1959) tarafmdan
elistirilen ve Katz ve arkadaslan (1974) tarafindan Turkceye uyarlanan "Peabody ResimKelime Testi " hem ontest hem de sontest seklinde kullamlrmstir. Aynca deney grubuna
"lntest sonrasmda anadili etkinliklerine yonelik haftada bir gun olmak iizere toplam 12 haftahk
grama uygulamasi yapilrrustir. Arastirmanm sonucunda deney ve kontrol gruplannm sontest
uanlan arasmda deney grubu lehine anlamh bir fark ortaya cikrmsnr. Bunun yanmda deney
rubundaki cocuklann ontest ve sontest puanlan arasmda istatistiki acidan anlamh bir fark
orulurken, kontrol grubundaki cocuklann ontest ve sontest puanlan arasmda istatistiki acidan
amh bir fark tespit edilememistir, Aynca, deney grubundaki cocuklan olusturan anaokulu
ve anasmifi gruplan kendi aralannda karsilastmlrms ve deney grubundaki anasimfma giden
c;ocuklarm ontest puanlan yiiksekken, drama uygulamasi sonunda deney grubundaki
anaokuluna giden cocuklann sontest puanlanmn daha yuksek oldugu saptanrmsnr,
Tiirkiye'deki

yaratici

drama

destekli

anadili

ogretimi

konulu

arastirmalar

incelendiginde genellikle deneysel arastirmalara yer verildigi gortilmektedir. Yaratici drama
uygulamayi ve yaparak yasayarak ogrenmeyi temel aldigmdan, yurutulecek arastirmalar da
tarama ya da nitel arasnrma olmaktan 90k, deneysel arastmna olarak kurgulanrmstir.
Tiirkiye'deki arastirmalar dikkate almdigmda nitel arastirmalann pek yapilmadigi da ortaya
cikrmsnr. Bu nedenle bu cahsmada karma model temel ahnrms, hem Tiirkiye'deki anlayisa
uygun olarak deneysel bir cahsma yiiriitiilmii~ hem de bir eksiklik olan nitel arastirma
bulgulan ile arastirma desteklenmistir.
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2.8.3. KKTC'de Yapilan Arasnrmalar
Yurtdismda ve Tiirkiye'de drama ile ilgili 90k fazla cahsma varken, ne yazik ki
iilkemizde bu alanda yapilan arastirmalar oldukca simrhdir. Beyoglu (2014), "Okuloncesi
ogrencilerinde dil ve beden kullammmm yaratici drama yontemiyle gelistirilmesine iliskin
ogretmen gorusleri" konulu arastirmasmda, okuloncesi programlarmda yer alan dili ve bedeni
iletisim araci olarak kullanma becerisinin gelistirilmesinde uygulanacak etkinliklerde yaratici
drama

yonteminin

etkisinin

ogrctmen

goruslerine

gore

belirlenmesi

amaciyla

gerceklestirilmistir, Nicel ve nitel arastirma yontemlerinin her ikisinin de kullamldigi karma
model olarak yurutulen arastirmada, arastirmacmm hazirladigi 10 etkinlik yine arastirmaci
tarafmdan her gune bir etkinlik denk gelecek bicimde (KKTC'de kendi cahstig; kurumdaki
60-72 ayhk 25 ogrenciye) uygulanrmstir. Drama yontemi ile hazirlanan etkinlikler
uygulamrken video ve ses kaydi almrmstir. iki uzman video kayrtlanm izlemisler, goruslerini
sunmuslar ve gerekli degisimler yapildiktan sonra etkinlikler ve anketler 10 okuloncesi
ogretmenine arasnrmaci tarafmdan ulastmlrmsnr. 10 okuloncesi ogretmeni etkinlikleri kendi
smiflannda uygulayarak anketleri doldurmus ve arastirmaciya donut vermistir. Uygulamaya
iliskin gorusler anket aracrhgi ile toplanrmstir. Etkinlikler uygulandiktan sonra yapilan
degerlendirmelerde ogrencilerin beden ve dil kullammmda gelisme oldugu gorulmustur,
Etkinliklerin oncesi ve sonrasi olarak yapilan degerlendirmede ogrencilerin beden ve dil
kullarummm gelisiminde anlamh bir fark oldugu gorulmustur. Ogrencilerin yaratici drama
yontemi ile hazirlanan etkinliklerde beden ve dil kullammmda anlamh bir fark gozlenmistir,
Aynca, yaranci drama yontemi esas almarak hazirlanan etkinlikler ogretmenlerin %90.3 'u
tarafmdan uygun gorulmustur.
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BOLUMHI
YONTEM
3.1. Arasnrmanm Modeli
Bu arastirmanm modeli karmadir. Karma arastirma modeli, amach olarak iki ya da
daha fazla analiz veya veri toplama yolunun ayni arastirmada kullamlmasidir (Aslan ve
Beycioglu 2012).

Arastirmanm nicel boyutunda Bumin'in (2003) dil gelisimi olcutleri kullamlrmstir
(Bkz. Ek 4). Arastirmamn nicel boyutunda zayif deneysel desen kullamlrmstir. Buyukozturk
vd.' (2008) gore zayif deneysel desende ic gecerligi tehdit eden faktorler kontrol edilmemekte
seckisizlik soz konusu olmamaktadir. Bu cahsmada arastirmaci kendi cahstigr kurumdaki
bir ogrenci grubuyla cahsmayi tercih etmistir; bu baglamda seckisizligin olmadigi
soylenebilir. Aynca, arastirmada zayif deneysel desenlerden biri olan "tek grup on-test sontest desen" kullamlrmstir. Btlyukozttlrk vd.' (2008) gore tek grup on-test son-test deseninde,
deneysel islemin etkisi tek bir grup uzerinde yapilan cahsmayla test edilir. Deneklerin bagimh
degiskene iliskin olcnmleri uygulama oncesinde on-test, sonrasmda son-test olarak aym
denekler ve aym olcme araclan kullamlarak elde edilir. Bu cahsmada da yaranci drama
destekli anadili ogretim progranu gelistirilmis, uygulama oncesinde ve sonrasmda
ogrencilerin dil gelisim duzeyleri degerlendirilmistir. Arastirma grubuna ait on-test ve son-test
puanlan arasmdaki farkm anlamhhgi test edilmistir, Uygulama surecine iliskin sekil asagida
sunulmustur:
Grup

On-test

i~Iem

Son-test

SOS'teki 4-5

Bumin (2003)
dil gelisim
ol9iitleri

Yaratici
drama destekli
anadili
ogretimi
( arastirmaci
tarafmdan
planlanan

Bumin (2003)
dil gelisim

yas

grubundaki
ogrenciler

olcutleri

Arastirmanm nitel boyutunda ise, uygulama suresince ogretmen ogrenci ve velilerin
gorusleri toplanrms ve durum cahsmasi deseni temel almnustir. Nitel bir arastirma modeli
olan durum cahsmalan bilimsel sorulara cevap aramada kullamlan ayirt edici bir yaklasim
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olarak gorulmektedir. MC-Millan'a gore; durum cahsmalanm bir ya da daha fazla olaym,
ortamm, programm sosyal grubun ya da diger birbirine bagh sistemlerin derinlemesine
incelendigi yontem olarak tammlanmaktadir. Yazara gore durum calismalan bir varhgm
mekana ve zamana bagh tammladigi ve ozellestirildigi bir arastrrmadir. incelenen varhk bir
okul (alan ici) olabilecegi gibi birden fazla okul (alanlar arasi) da olabilir (Btlyukozturk ve
digerleri, 2013). Arastirmada durum cahsmasi desenlerinden biri olan butunctll, tek durum
deseni kullarulnustir. Okuloncesi donemdeki cocuklann bir tek dil gelisim diizeyleri
degerlendirildigi icin butuncul, uygulama tek bir okulda gerceklestirildigi icin ise tek durum
deseni olarak kabul edilmistir.

3.2. Deney Grubu
Arastirmada amach ornekleme ycntemlerinden biri olan kolay ulasilabilir durum
orneklemesi kullarulmistir. Amach ornekleme, nicel arastirma gelenegi icinde gelisen, ancak
nitel arastirmalar tarafmdan da smirh bicimde kullamlan olasilik temelli omekleme
yontemlerinin tersine amach omekleme yontemleri, tam anlarmyla nitel arastirma gelenegi
icinde ortaya cikrmsnr (Simsek ve Yildmm, 2011). Kolay ulasilabilir durum bu omekleme
yontemi arastirmaya hiz ve pratiklik kazandmr. Cunku bu yontemde arastirmaci, yakm olan
erisilmesi kolay olan bir durumu secer. Kolay ulasilabilir durum orneklemesi, cogu zaman
arastirmacmm diger omekleme yontemlerini kullanma olanagmm bulunmadigi durumlarda
kullamhr (Simsek ve Yildmm, 2011). Bu arastirmada da, arasurmaci kendi 9ah~t1g1 kurumda
uygulama yapmis; boylelikle arastirmaya hiz, pratiklik, kolayhk ve ekonomiklik katilmistir.
Arastirma okulu KKTC de Lefkosa Ilcesinde bulunan ozel bir okuloncesi kurumudur.
Okul SOS tarafmdan desteklenmekte ve SOS kurumunun bahcesinde yer almaktadir.Ivs-l
yihnda cahsmaya baslarmsnr, 2013-2014 ogretim yih gi.iz donemi itibari ile okuldaki simf
sayisi dart, ogretmen sayisi dokuz, yonetici sayrsi bir, ogrenci sayist 65, temizlik hizmetlisi
ve a~91 sayisi bir olmak iizere okul cahsmalanm yiiriitmektedir.
Arastrrmaci, gorev yaptigr okuldaki iki suufi bir araya getirip bir ay boyunca
uygulamayi gerceklestirmistir. Arastrrmaya 4-5 yas diizeyinde 20 ogrenci katilmisnr. Bu
ogrencilerin 6 kiz 14 erkektir. Arastirmada 4-5 yas diizeyindeki cocuklarla cahsilmasmm
nedeni, bilissel ve dil gelisimin bu donemde, onceki okuloncesi denemdeki cocuklara oranla,
yetiskin diizeyine daha 90k yaklasmasi ile ilgilidir. Bu yas donemindeki cocuklann sozlu
iletisimleri onceki yas dcnemlerinden farkh olarak yetiskinlerinkine daha da yaklasnustrr.

·~
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3.3. Veri Toplama Araelari
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Arastirmanm nice! boyutunda Bumin'in (2003) di! gelisimi ill~nt~ te;e11
v,

Olcekle kullamlabilirligine iliskin 3 alan uzmanmdan gori.i~ almmistir. U~~~m~ ..?.1:c~~tP.# ·
""',,.}:.., l:: , .. ~" 0 ~:,,,-:,;;:,

arastirmada kullamlan olcek aym okulda 3 yas duzeyindeki cocuklara uyguhii1:1.:GF~t1.f~On
denemede olcekteki maddelerin cocuklar tarafmdan anlasihp anlasilmadigi degerlendirilmis
ve ol9egin ne kadar surede dolduruldugu belirlenmistir, 3 yas duzeyindeki cocuklann
olcekteki maddeleri kolayca anladiklan ve bu ol9egin 4-5 yas cocuklan icin uygun oldugu
gozlenmistir. On uygulama surecinde arastrrmaciya bir meslektasi destek vermistir,
i. Arastmnanm verilerini elde edebilmek icin bir ayhk bir sureyi kapsayacak olan
yaratici drama destekli dil gelisimi etkinlikleri programi arastirmaci tarafmdan gelistirilmistir
(Bkz. Ek 1). Ogretim programi gelistirilirken Bumin, 2003; Aksan, 2005; Bayrakci, 2007;
Yegen, 2007; K1rm1z1, 2008; Akoguz, 2011; Adiguzel, 2013; Comertpay, 2006; Dirim ,2002;
Cevik, 2006; Aykac, 2011; Okvuran, 2002 ve Akkose'den 2008 yararlamlrrustir. Etkinliklerde

temel alman dil gelisimi amac ve kazammlan TC Milli Egitim Bakanhgi 2006 Ogretim
Programmdan almrms ve Ek 5'te sunulmustur. Ogretim programiyla ilgili uzmanhk alam dil
egitimi ve cocuk gelisimi olan iki uzmandan gori.i~ almmistir. Olusturulan taslak program on
uygulama ile denenmistir, Arastirmaci on uygulamayi videoya cekmis ve iki uzmanm
gorusleri sonucunda degerlendirme gerceklestirilmistir. Drama destekli ogretim programi
oncesinde ve sonrasmda Bumin'in (2003) "Gelisim Basamaklanm Degerlendirme El Kitabi"
adh kitabmdan yararlarulrmstir. Kitapta yer alan 49-60 ay donemi dil gelisimi maddeleri temel
almrmstir. Dil gelisimi ile ilgili olcekteki maddeler 15 tanedir. Bu maddeler ogrenci acismdan
ele almmistir. Bu arastirmada arastirmaci soz konusu maddeleri ogretmen degerlendirmesine
uygun bicimde degismistir, Ornegin "Duzgun ve tam cumleler kurabilirim" ifadesi "Duzgtm
ve tam cumleler kurabilir." bicimine donusturulmustur. Olcekteki her maddenin yanmda 3
tane yuz ifadesi yer almaktadir. Bu ifadeler gulen, karasiz ve somurtkan yiiz seklindedir.
Veriler toplamrken her ogrenci icin olcek on test ve son teste ayn ayn arastirmacmm
meslektaslan tarafmdan doldurulmustur. Somurtkan yuz 0, kararsiz yuz 1 ve gulen yuz 2
olarak puanlannnstir. Olcekten elde edilebilecek en yiiksek puan 30 dur; en du~uk puan ise
O'd1r.

11. 12 etkinlikte ogrencilerden ozdegerlendirme yapmalan istenmistir, U9 ayn
uygulama gerceklestirilmis, bir defasmda duvara 3 yuz ifadesi asilrms ve ogrencilerin etkinlik
sonrasmda

degerlendirme

yapmalan

istenmistir.

Ogrencilerin

etkinlige

iliskin
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degerlendirmelerini duvardaki yuz ifadelerinin hizasmda durarak anlatmalan istenmistir,
Diger bir uygulamada ogrencilerin ki.i9iik: kagitlara yuz ifadelerini cizmeleri ve etkinligi
degerlendirmeleri istenmistir. Son olarak ogrencilere ynz ifadeleri buyuk resimler halinde
dagmlrms ve onlan kullanarak degerlendirme yapmalan istenmistir, 3 uygulama 4' er kez
tekrarlanrms ve toplam 12 kez ogrenci degerlendirmesi gerceklestirilmistir. Bir diger ogrenci
degerlendirmesi ise bir ayhk surecin ardmdan ogrencilerin resim cizmelerini istenmesiyle
ilgilidir. 20 ogrenci bir ayhk uygulama si.irecinde yasadiklanm resmetmisler ve toplam 20
resim uygulama surecine iliskin (Bkz. Ek 2) ogrenci duygulanm yansitmistir, Ogrencilerin
resim cizerken yonlendirilmemelerine ozellikle ozen gosterilmistir, Resimler sunulmus ancak
gorseI cozumleme gerceklestirilmemistir,

iii. Meslektas degerlendirmesi; arastirmacmm kendi cahstigi okuldaki 5 meslektasi
kez ayn ayn uygulama surecini degerlendirmis ve asagidaki formu ( arastirmaci
uJ.rnuw.,

olusturulmustur) kullanarak degerlendirme yapnustrr.

Gozlem Sonucu
Ak:1c1 konusma
Kendini ifade edebilme
Cumlelerindeki ortalama sozcuk
sayisi
Karsidakini dinleme
Vurgu,
tonlamalan
kullanma

dogru

Cekinmeden/utanmadan

konusma
Goz temasi
Abartih el kol hareketleri
yapmadan konusma
Grup etkinliklerine kanlma
Grup etkinliklerindeki uyum

rv, Akran degerlendirilmesi,

arastirmaci drama uygulamalarmda birkac farkh

oturumda 10 ogrenci ile gori.i~mi.i~ ve arkadaslanmn etkinliklerdeki performanslanm
dcgerlendirmelerini istemistir. Ogrencilere akran degerlendirme yapabilmeleri icin "Bu
etkinlikte arkadasm ..... ile ilgili ne dustmtlyorsun?" sorusu yoneltilmistir.
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v. Veli degerlendirmesi kapsammda, arastirmaci uygulama grubundaki ogrencilerinin
anne-babalarmdan cocuklan ile uygulama sureci konusunda konusmalanm istemistir,
Arastirmaci, "Cocugunuz, okuldaki drama etkinlikleri konusunda ne dusunuyor?" sorusunu
yazih bir dokuman olarak gondermis ve sorunun yanitmm veliler tarafmdan
yamtlamp gonderilmesini istemistir. Arastmnaci toplam 6 veliden donut alrmstir.

vt,

Ogrenci gorusmelerine bagh degerlendirmede ogrencilere iki acik uclu

yoneltilmistir. Bir defasmda 10 ogrenci ile gorii~iilmii~ve "Etkinligi sevdin mi, sevmedin
mi?" sorusu yoneltilmistir, Diger 10 ogrenciye ise "Yaratici drama etkinliklerinin diger
·.• etkinliklerle benzer ve farkh yonleri nelerdir?" sorusu sorulmus ve gorusleri almnustir.

3.4. Verilerin Toplanmasi
Arastirmada uygulama gerceklestirilmeden once SOS okul yonetiminden izin
ahnrmstir, Eklerde izin formu sunulmustur. Daha sonra arastirmaya katilan ogrencilerin
velilerlinden de izin almrms ve her aileye sureci anlatan bir yazi eklerde sunulmustur,
Arastirmaci tarafmdan gelistirlien ogretim programi ders saatleri icerisinde ve genellikle
sabah saatlerinde gerceklestirilmistir. Arastirmacunn kendisi bizzat ogretim programmi
uygularmstir; ancak degerlendirme siirecinde yer almannstir. Ogrenci ozdegerlendirmeleri,
son-test

formlarmm

doldurulmasi,

akran

degerlendirmesi

ve

ogrenci

gortlsmelerinde arastirmaci surecte yer almamis ve meslektaslanndan destek almistir,
Arastirmacmm meslektaslan degerlendirmeleri gerceklestirmis ve boylelikle arastirmacmm
ogrencileri yonlendirmesi durumu kontrol altma almmistir, Bu surecteki veli gorusleri ise,
uygulama saatleri dismda almmisnr. Veriler toplam bir bucuk ayhk surede 24 farkh derste
etkinliklerin gerceklestirilmesi sonucunda elde edilmistir. Elde edilen veriler sadece tez
kapsammda kullamlrms ve ogrenci, ogretmen, veli isimleri kullamlmarmstir. Uygulama
siirecinde ogrencilerden ve okul yonetiminden izin almarak fotograf cekilmistir (Bkz. Ek 2)
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3.5. Verilerin <;oziimlenmesi
Nicel verilerin normal dagihp dagilmadigim belirlemek icin oncelikle normallik testi
uygulanrmstir. Verilerin normal dagilmadigi gorulmus ve Wilcoxin lsaretli Siralar Testi
kullamlarak ogrencilerin on-test puanlan ile son-test puanlan arasmdaki fark hesaplanmistir.
Olcekteki her maddeye ve ogrencilerin toplam puanlarma iliskin frekans, dagihm ve aritmetik
ortalama gibi betimsel istatistiklerden de yararlamlnustir.
Arastirmadaki nitel verileri cozumlerken ise betimsel analizden yararlamlrmstir.
Ogrencilerin etkinlikleri degerlendirrneleri 12 kez tekrarlanrmstir. iki farkli oturumda ogrenci
gorusmeleri gerceklestirilmis ve ogrencilere iki acik uclu soru yoneltilmistir. Veli gorusleri
uygulama sonunda almmis ve her veli surece iliskin goruslerini yazmistrr. Uygulama
suresince arastmnaci ile aym kurumda cahsan bes meslektasmm gorusleri de almmistir.
Arastirmaci ogrencilerin uygulama suresince birbirleriyle ilgili degerlendinnelerini de almis
ve akran degerlendirme gerceklestirmistir, Tum bu veri toplama yollan ile edinilen gorusler
yazilnus ve betimsel analiz gerceklestirilmistir,
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BOLUMIV
BULGULAR VE YORUM

Arastirmada, dramatisazyon destekli anadili etkinliklerinin ogrencilerin dil gelisimine
etkisi degerlendirilmistir. Uygulama oncesinde ogrencilere on-test uygulanmis, ardmdan bir
bucuk ay boyunca uygulama gerceklestirilmis ve uygulama si.irecinin sonunda son-test
uygulanmistir.
1. Okuldncesi ogrencilerinin uygulama stirecindeki on-test ve son-test puanlarmm

Ogrenci On-test
M.A.
27
H.Y.
26
K.A.
24
E.G.
25
A.T.
28
B.L.
29
M.D.
27
K.O.
12
19
G.O.
A.E.
22
C.D.
27
D.E.
28
R.U.
30
A.H.
27
D.A.
30
25
B.<;.
U.A.
24
B.A.
6
H.Y.
25
M.K.
20
Ortalama 24.05

Son-test
30
29
28
29
29
30
30
19
23
28
30
29
30
29
30
29
29
9
28
26
27.20

Arastirmada uygulama oncesinde ve sonrasmda okuloncesi ogrencilere test
uygulanrmstir, Ogrencilerin bu testten alabilecekleri en dusuk puan 0, en yi.iksek puan ise
30'dur. Buna gore, arastirmaya katilan okuloncesi ogrencilerinin uygulama oncesi on-test
puanlan incelendiginde 1 'inin 0-10 puan arahgmda, 2' sinin 11-20 puan arahgmda ve 17' sinin
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21-30 puan aralrgmda oldugu gorulmektedir. Son-test puanlan incelendiginde ise, 1 'inin 0-10
puan araligmda, 1 'inin 11-20 puan arahgmda ve 18'inin 21-30 puan arahgmda oldugu
gorttlmektedir. On-test puan ortalamasi 24.0S'tir; son-test puan ortalamasi ise 27.20'dir.

Tablo 2. Okuldncesi ogrencilerinin uygulama stirecindeki son-test puanlarma

iliskin

normallik testi sonucu
Uygulama surecinde ogrencilerin son-testten aldiklan puanlar normallik testi ile
degerlendirilmis ve asagidaki bulgulara ulasilrmstrr.
Normallik Testi
Shapiro-Wilk

Kolmogorov-Smirnov"
Statistic

Df

Sig.

Statistic

df

Sig.

,363

20

,000

,578

20

,000

Lilliefors Significance Correction

Tablodaki p

degeri .000, a=0.05 kii9iik oldugundan puanlar normal dagilrmdan

anlamli sapma gostermektedir. Levene testi sonucunda da varyanslarm homojen oldugu
Bu nedenle 1. denencenin smanmasmda Wilcoxon Isaretli Siralar
Testi kullamlrmstir.
Tablo 3. Okuloncesi ogrencilerinin on-test ve son-test puanlarmm Wilcoxon Isaretli
Srralar Testi ile karsrlastmlmasi

0

Sira
ortalamasi
.00

Sira
toJ!lam1
.00

18

9.50

171.00

Sontest - Ontest

N

Negatif Sira
Pozitif Sira

z

p

3.742* .000

2

Cocuklann uygulama oncesi ve sonrasi dil gelisimlerinin anlamh bir farkhhk gosterip
gostermedigine iliskin Wilcoxon Isaretli Siralar Testi sonuclan Tablo'da verilmistir. Analiz
sonuclan, arastirmaya katilan okuloncesi diizeydeki cocuklann dil gelisimi testinden aldiklan
on-test ve son-test puanlan arasmda anlamh bir fark oldugunu gostermektedir, z=3.742,
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p<.05, Fark puanlannm sira ortalamasi ve toplamlan dikkate ahndigmda, gozlenen bu farkm
pozitif siralar, yani son-test puam lehinde oldugu gorunmektedir. Bu sonuclara gore, yaratici
destekli ogretim programi, okuloncesi duzeydeki cocuklann dil gelisimlerini olumlu
etkilemistir,

Ozetle, arastirmanm denencesi dogrulanrmstir.

4. Okuldncesi ogrencilerinin "Ozellikleri belirtildiginde vilcudun krsimlarun
" dil gelisim ol~iitiine iliskin on-test ve son-test puanlari
Ol~iit 1: Ozellikleri belirtildiginde
vucudun kisunlarrm gdsterir.

On-test

Son-test

F

O/o

f

%

Opuan

0

0

0

0

1 puan

0

0

0

0

2puan

20

100

20

100

Okuloncesi ogrencilerinin "Ozellikleri belirtildiginde vucudun kisimlanm gosterir."
gelisim ol9iltilne iliskin on-test puanlan incelendiginde 20 ogrencinin (%100) 2 puan
gorulmektedir. Ogrencilerin son test puanlan incelendiginde ise 20 ogrencinin (%100)
puan aldigi gorulmektedir.

5. Okuldncesi ogrencilerinin "3 nesneli ve davramsh emirleri yerine getirir." dil
~'-'II'7HU

ol~iitiine iliskin on-test ve son-test puanlari
Ol~iit 2: 3 nesneli ve davramsh
emirleri yerine getirir.

On-test

Son-test

F

%

f

%

Opuan

0

0

0

0

1 puan

0

0

0

0

2puan

20

100

20

100

Okuloncesi ogrencilerinin "3 nesneli ve davramsh emirleri yerine getirir." dil gelisim

ol9Utilne iliskin on-test puanlan incelendiginde 20 ogrencinin (%100) 2 puan aldigi
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gcrulmektedir. Ogrencilerin son test puanlan incelendiginde ise 20 ogrencinin (%100) 2 puan
aldigi gorulmektedir.

Table 6. Okuloncesi ogrencilerinin "Resimleri mannkh bir sekilde aciklar." dil gelisim
ol~iitiine iliskin on-test ve son-test puanlari
Ol~iit 3: Resimleri mannkh bir sekilde
aeiklar.

Okuloncesi

F

%

f

%

Opuan

2

10

1

5

1 puan

7

35

3

15

2puan

11

55

16

80

bir sekilde

aciklar."

ogrencilerinin

"Resimleri

ol9iiti.ine iliskin on-test puanlan

mantikh

incelendiginde,

2 ogrencinin

(%35) 1 puan aldigi ve 11 ogrencinin

ogrencinin
Ogrencilerin

Son-test

On-test

son test puanlan

incelendiginde

dil gelisim

(%10) 0 puan aldigi, 7

(%55) 2 puan aldigi gorttlmektedir.

ise, 1 ogrencinin

(%5) 0 puan aldigi, 3

ogrencinin (% 15) 1 puan aldigi ve 16 ogrencinin (%80) 2 puan aldigi gorulmektedir.

7. Okuldncesi ogrencilerinin "Tek basma 3-4 nnsrahk basit sarkilari soyler." dil
ol~iitiine iliskin on-test ve son-test puanlari
Ol~iit 4: Tek basma 3-4 nnsrahk basit
sarkilarr soyler,

Son-test

On-test
F

%

f

%

Opuan

0

0

0

0

1 puan

4

20

3

15

2puan

16

80

17

85

Okuloncesi ogrencilerinin "Tek basma 3-4 misrahk basit sarkilan soyler." dil gelisim
iliskin on-test puanlan incelendiginde,
511.,rn,111111

u

4 ogrencinin (%20) 1 puan aldigi ve 16

(%80) 2 puan aldigi gorulmektedir. Ogrencilerin son test puanlan incelendiginde

ise, 3 ogrencinin (%15) 1 puan aldigi ve 17 ogrencinin (%85) 2 puan aldigi gorulmektedir.
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Tablo 8. Okuldncesi ogrencilerinin "Diizgiin ve tam ctimleler kurabilir." dil gelisim
olf;iitiine iliskin on-test ve son-test puanlari
(n'riit 5: Diizgiin ve tam ctlmleler
kurabilir.

On-test

Son-test

F

O/o

f

%

.0 puan

1

5

1

5

1 puan

3

15

2

10

2puan

16

80

17

85

Okuloncesi ogrencilerinin "Diizgiin ve tam cumleler kurabilir." dil gelisim olcutune
111~1\.111

on-test puanlan incelendiginde, 1 ogrencinin (%5) 0 puan aldigi, 3 ogrencinin (%15) 1

uan aldigi ve 16 ogrencinin

(%80) 2 puan aldigi gorulmektedir.

Ogrencilerin son test

puanlan incelendiginde ise, 1 ogrencinin (%5) 0 puan aldigi, 2 ogrencinin (%10) 1 puan aldigi
ve 17 ogrencinin (%85) 2 puan aldigi gorulmektedir.

Tablo 9. Okuldncesi ogrencilerinin "7 kelimeden olusan cumleler kurabilir." dil gelislm
ol'riitiine iliskin on-test ve son-test puanlari
Ol'i!iit 6: 7 kelimeden olusan cumleler
kurabllir.

Okuloncesi

On-test

Son-test

F

%

f

%

Opuan

1

5

1

5

1 puan

1

5

1

5

2puan

18

90

18

90

ogrencilerinin

"7 kelimeden

olusan cumleler

ol9iltiine iliskin on-test puanlan

incelendiginde,

1 ogrencinin

kurabilir."

dil gelisim

(%5) 0 puan aldigi,

<:>grencinin (%5) 1 puan aldigi ve 18 ogrencinin

(%90) 2 puan aldigi gorulmektedir.

Qgrencilerin

1 ogrencinin (%5) 0 puan aldigi,

son test puanlan

incelendiginde

ise,

ogrencinin (%5) 1 puan aldrgi ve 18 ogrencinin (%90) 2 puan aldigi gorttlmektedir.

1

1
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Tablo (10. Okuloneesi ogrencilerinin "Geemis, simdiki ve gelecek zamanlari dogru
olarak kullanabilir." dil gelisim ol~iitiine ilisldn dntest-sontest puanlari
Ol~iit 7: Oeemis, simdiki ve gelecek
zamanlari dogru olarak kullanabilir,

On test

Sontest

F

%

f

%

Opuan

3

15

1

5

1 puan

11

55

5

25

2puan

6

30

14

70

Okuloncesi ogrencilerinin "Gecmis, simdiki ve gelecek zamanlan dogru olarak
kullanabilir." dil gelisim olcuttme iliskin on-test puanlan incelendiginde, 3 ogrencinin (%15)
0 puan aldigi, 11 ogrencinin (%55) 1 puan aldigi ve 6 ogrencinin (%30) 2 puan aldigi
gorulmektedir. Ogrencilerin son test puanlan incelendiginde ise, 1 ogrencinin (%5) 0 puan
aldigi, 5 ogrencinin (%25) 1 puan aldigi ve 14 ogrencinin (%70) 2 puan aldigi gorulmektedir.

Tablo 11. Okuldncesi ogrencilerinin "18 adet degi~ik nesne resminden 14 tanesinin
ismini sdyleyebilir," dil gelisim ol~iitiine iliskin on-test ve son-test puanlari
01~ut 8: 18 adet degisik nesne
res min den
14
tanesinin
ismini
soyleyebulr,

F

%

f

%

Opuan

0

0

0

0

1 puan

3

15

1

5

2puan

17

85

19

95

On-test

Son-test

Okuloncesi ogrencilerinin "18 adet degisik nesne resminden 14 tanesinin ismini
soyleyebilir." dil gelisim 619utuneiliskin on-test puanlan incelendiginde, 3 ogrencinin (%15)
1 puan aldigr ve 17 ogrencinin (%85) 2 puan aldigi gorulmektedir. Ogrencilerin son test
puanlan incelendiginde ise, 1 ogrencinin (%5) 1 puan aldigi ve 19 ogrencinin (%95) 2 puan
aldigi gorulmektedir.
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Tablo 12. Okuloncesi ogrencilerinin "Yalon zamanda yasannns olaylarr anlanp olaylar
arasmda iliski kurabilir," dil gelislm ol~iitiine iliskin on-test ve son-test puanlarr
Son-test

01~ut 9: Yalon zamanda yasannus
olaylarr anlanp olaylar arasmda iliski
kurabilir,

On-test
F

%

f

%

Opuan

1

5

0

0

1 puan

3

15

1

5

2puan

16

80

19

95

Okuloncesi ogrencilerinin "Y akm zamanda yasanmis olaylan anlatip olaylar arasmda
kurabilir. " dil gelisim ol9iitiine iliskin on-test puanlan incelendiginde, 1 ogrencinin
(%5) 0 puan aldigi, 3 ogrencinin (%15) 1 puan aldigi ve 16 ogrencinin (%80) 2 puan aldigi
gorulmektedir. Ogrencllerin son test puanlan incelendiginde ise, 1 ogrencinin (%5) 1 puan
aldigi ve 19 ogrencinin (%95) 2 puan aldigt gorulmektedir.

Table 13. Okuldneesi ogrencilerinin "Ev adresini sdyleyebilir," dil gelisim ol~iitiine
iliskin on-test ve son-test puanlarr
Son-test

On-test

Ol~iit 10: Ev adresini soyleyebilir.
F

O/o

f

%

Opuan

8

40

2

10

1 puan

5

25

6

30

2puan

7

35

12

60

Okuloncesi ogrencilerinin "Ev adresini soyleyebilir," dil gelisim olcutune iliskin onpuanlan incelendiginde, 8 ogrencinin (%40) 0 puan aldigi, 5 ogrencinin (%25) 1 puan
ve 7 ogrencinin (%35) 2 puan aldigi gcrulmektedir. Ogrencilerin son test puanlan
irn,..,n,rn.uz.;mu'"'

Vl",,_.., •• .., ••••••

ise, 2 ogrencinin (%10) 0 puan aldigi, 6 ogrencinin (%30) 1 puan aldigi ve 12

(%60) 2 puan aldigi gorulmektedir.

40

14. Okuldncesi ogrencilerinin "Kae yasmda oldugunu soyleyebilir." dil gelisim
ol~iitiine iliskin on-test ve son-test puanlari
Ol~iit 11: Ka~ yasmda
soyleyebflir,

oldugunu

On-test

Son-test

F

%

f

%

Opuan

3

15

0

0

1 puan

1

5

4

20

2puan

16

80

16

80

Okuloncesi ogrencilerinin "Ka9 yasmda oldugunu soyleyebilir." dil gelisim ol9iitune
~H..,~UH
on-test

puanlan incelendiginde,

3 ogrencinin (%15) 0 puan aldigi, 1 ogrencinin (%5)

puan aldigi ve 16 ogrencinin (%80) 2 puan aldigi gorulmektedir.

Ogrencilerin son test

incelendiginde ise, 4 ogrencinin (%20) 1 puan aldigi ve 16 ogrencinin (%80) 2 puan

uai.uau

gorulmektedir.

15. Okuloncesi ogrencilerinin "Neden, ne zaman, nasil gibi sorular sorabilir." dil
elisim ol~iitiine iliskin on-test ve son-test puanlari
Ol~iit 12: Neden, ne zaman, nasil gibi
sorular sorabilir.

On-test

Son-test

F

%

f

%

Opuan

1

5

1

5

1 puan

6

30

3

15

2puan

13

65

16

80

Okuloncesi ogrencilerinin "Neden, ne zaman, nasil gibi sorular sorabilir." dil gelisim
'-'ivu•urn..,

iliskin on-test puanlan incelendiginde, 1 ogrencinin (%5) 0 puan aldigi, 6 ogrencinin
1 puan aldigi ve 13 ogrencinin (%65) 2 puan aldigi gorulmektedir. Ogrencilerin son

puanlan incelendiginde ise, 1 ogrencinin (%5) 0 puan aldigi, 3 ogrencinin (%15) 1 puan
ve 16 ogrencinin (%80) 2 puan aldigi gorulmektedir.
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Tablo ;16. Okuloncesi ogrencilerinin

"Kelimelerm anlamlarmi merak ederek ne

oldugunu sorabilir" dil gelisim olf;iitiine iliskin on-test ve son-test puanlari
Ol~iit 13: Kelimelerin anlamlarnn
merak ederek ne oldugunu sorabilir,

On-test

Son-test

F

%

f

%

Opuan

2

10

1

5

1 puan

7

35

1

5

2puan

11

55

18

90

Okuloncesi ogrencilerinin "Kelimelerin anlamlanm merak ederek ne oldugunu
sorabilir. "dil gelisim olcutune iliskin on-test puanlan incelendiginde, 2 ogrencinin (%10) 0
puan aldigi, 7 ogrencinin (%35) 1 puan aldigi ve 11 ogrencinin (%55) 2 puan aldigi
gorulmektedir. Ogrencilerin son test puanlan incelendiginde ise, 1 ogrencinin (%5) 0 puan
aldigi, 1 ogrencinin (%5) 1 puan aldigi ve 18 ogrencinin (%90) 2 puan aldigi gorulmektedir.

Tablo 17. Okuldncesi ogrencilerinin "Gereekleri hayalleriyle karisnrarak hikayeler
anlatabilir." dil gelisim ol~iitiine iliskin on-test ve son-test puanlari
OI~iit 14: Gereekleri
hayalleriyle
karistrrarak hikayeler anlatabilir,

On-test

Son-test

F

%

f

%

Opuan

3

15

0

0

1 puan

9

45

3

15

2puan

8

40

17

85

Okuloncesi ogrencilerinin "Gercekleri hayalleriyle kanstirarak hikayeler anlatabilir."
il gelisim ol9iitilne iliskin on-test puanlan incelendiginde, 3 ogrencinin (%15) 0 puan aldigi,
ogrencinin (%45) 1 puan aldigi ve 8 ogrencinin (%40) 2 puan aldigi gorulmektedir.
grencilerin son test puanlan incelendiginde ise, 3 ogrencinin (%15) 1 puan aldigi ve 17
...,H...,HHH

(%85) 2 puan aldigi gorulmektedir.
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Tablo 18. Okuldncesi ogrencilerinin "Bebeksi konusmalara yer vermez ve gereksiz
konusmaz." dil gelisim ol~iitiine iliskin on-test ve son-test puanlari
Ol~iit 15: Bebeksi konusmalara
vermez ve gereksiz konusmaz,

yer

On-test

Son-test

F

%

f

%

Opuan

1

5

1

5

1 puan

7

35

5

25

2puan

12

60

14

70

Okuloncesi ogrencilerinin "Bebeksi konusmalara yer vermez ve gereksiz konusmaz."
dil gelisim olcutune iliskin on-test puanlan incelendiginde, 1 ogrencinin (%5) 0 puan aldigi,
7 ogrencinin (%35) 1 puan aldigi ve 12 ogrencinin (%60) 2 puan aldigi gorulmektedir.
Ogrencilerin

son test puanlan incelendiginde ise, 1 ogrencinin (%5) 0 puan aldigi, 5

ogrencinin (%25) 1 puan aldigi ve 14 ogrencinin (%70) 2 puan aldigi gorulmektedir.

Okuldncesi Ogrencilerin On-test ve Son-testte Ydneltilen Sorulara Iliskin Ortalamalari
Arastirmada kullamlan on-tcstte ve son-testte ogrencilerin her maddeye iliskin
alabilecekleri en dil~ilk puan O iken, en yuksek puan 2'dir. Buna gore arastirmaya katilan 20
ogrencinin her soruya iliskin duzeyleri degerlendirilmis ve ortalama deger bulunmustur, Buna
gore, asagidaki tabloda sunulan ve her soruda ortaya cikan ortalama deger, 20 ogrencinin o
soruya iliskin her bir puanmm degerlendirilerek ortalamasmm almmasi biciminde
hesaplanrmstrr.
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Tablo 19. Okuldncesi Ogrencilerin On-test ve Son-testte Ydneltilen Sorulara Iliskin
Ortalamalari

Soru
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
Gen el
Ort.

On-test
Ortalama
2
2
1,45
1,80
1,75
1,85
1,15
1,85
1,75
0,95
1,65
1,60
1,45
1,25
1,55

Son-test
Ortalama
2
2
1,75
1,85
1,80
1,85
1,65
1,95
1,95
1,50
1,80
1,75
1,85
1,85
1,65

1,60

1,81

Okuloncesi ogrencilerinin uygulama oncesi on-test puanlannm ortalamalan her bir
maddeye gore incelendiginde,
gcrulmektedir.

0-1 puan arahgmda sadece 10. maddenin oldugu

Geriye kalan 14 maddenin tumu 1.01-2 puan arahgmdadir, Ote yandan

ogrencilerinin uygulama sonrasi son-test puanlarmm ortalamalan her bir maddeye gore
incelendiginde, 0-1 puan arahgmda herhangi bir madde yoktur; tum maddeler 1.01-2 puan
arahgmda gorulmektedir. On-testte en dii~iik ortalama 10. maddede gortilmus, en yuksek
ortalama ise 1. ve 2. maddede gorulmustur. Son-testte de yukandakine benzer bir sonuc
ortaya 91km1~ ve en dusnk ortalama 10. maddede gorulmus, en yuksek ortalama ise 1. ve 2.
maddede gorulmnstur. Ogrencilerin en dusuk puan ortalamasi olan 10 madde; "evin adresini
soyler.t'dir,

Ogrencilerin en yuksek puan ortalamalan olan 1. madde; "Ozellikleri

belirtildiginde vucudun kisimlanm gosterir." iken 2. madde, "3 nesneli ve davramsh emirleri
yerine getirir." dir. On bes maddenin ortalamasi olarak on-test incelendiginde 1,60, son-test
incelendiginde ise 1,81 degeri gortllmektedir. Son-testte ogrencilerin puanlarmm arttigi
gorttlmektedir. 09 maddenin ortalamasi (1, 2 ve 6. maddeler) on-test ve son-test
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uygulamalarmda degismemis ve sabit kalnnstir. Geriye kalan tum maddelerde (3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15) ogrencilerin son-test puanlarmda artis oldugu gozlenmektedir.
Arastirmada stirecin geneline iliskin ogrencilerden ozdegerlendirme yapmalan
istenmistir.

Boylelikle

bazi

etkinliklerin

ardmdan

ogrenciler

surecin

genelini

degerlendirmislerdir. Bu degerlendirme bicimi 12 kez tekrarlanrmstir. 4 degerlendirmede
duvara

asilan

yuz

ifadelerinin altmda

ogrenciler

diledikleri

yeri

alrmslardir. 4

degerlendirmede ellerindeki yuz ifadelerini ogrenciler havaya kaldirarak etkinlik sonrasmda
degerlendirmelerde bulunmuslardir, Son olarak kendilerine dagrtilan kucuk kagitlara yuz
ifadelerini kendileri cizerek degerlendirmelerini gerceklestirmislerdir. Stirecin genelinden
kastedilen etkinliklere katihp katilmadiklan, sevip sevmedikleri, basanp basarmadiklanna
iliskin kendilerine iliskin degerlendirmedir. Aynca uygulama ogretmeninin davramslanru ve
ogretme becerisine iliskin degerlendirmeler, kullanilan yontem-teknik, arac-gerecler,
olusturulan etkinlik ortami gibi ogelerdir. Bu durumda ogrencilerin degerlendirmelerine
iliskin tablo asagida sunulmustur. Uygulama smifmda toplam 20 ogrenci bulunmaktadir, Her
degerlendirmede 20 ogrenciden kacmm olumlu, kacmm kararsiz ve kacm olumsuz dii~iindiigii
toplanarak yazilrmstir. Aynca frekanslar belirtildikten sonra yuzdelikler de hesaplanrmsnr.
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Tablo 20. Uygulama Stlrecinin Geneline Iliskin Ogrenci Degerlendirmeleri

g

g

(;)

Olumlu

Kararsiz

Olumsuz

F

%

f

%

f

%

1. Degerlendirme

8

40

9

45

3

15

2. Degerlendirme

11

55

5

25

4

20

3. Degerlendirme

8

40

7

35

5

25

4. Degerlendirme

12

60

4

20

4

20

5. Degerlendirme

9

45

6

30

5

25

6. Degerlendirme

10

50

6

30

4

20

7. Degerlendirme

12

60

4

20

4

20

8. Degerlendirme

15

75

3

15

2

10

9. Degerlendirme

13

65

4

20

3

15

12

60

5

25

3

15

16

80

2

10

2

10

14

70

4

20

2

10

Tablo incelendiginde;
1. Degerlendirmenin sonuclan soyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann 8'i (%40)
dttstmmekteyken, 9'u (%45) kararsizdir, 3'u (%15) ise olumsuz dusunmektedir.
2. Degerlendirmenin sonuclan ~oyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann 11 'i (%55)
dtlsunmekteyken, 5'i (%25) kararsizdir, 4'u (%20) ise olumsuz dtlsunmektedir.
3. Degerlendirmenin sonuclan ~oyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann 8'i (%40)
dusunmekteyken, 7'si (%35) kararsizdir, 5'i (%25) ise olumsuz dusunmektedir.
4. Degerlendirmenin sonuclan soyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann 12'si (%60)
dusunmekteyken, 4'u (%20) kararsizdir, 4'u (%20) ise olumsuz dtlsunmektedir.
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5. Degerlendirmenin

sonuclan ~oyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann

9'u (%45)

olumlu dusttnmekteyken, 6's1 (%30) kararsizdir, 5'i (%25) ise olumsuz dtistlnmektedir.
6. Degerlendirmenin

sonuclan soyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann

1 O'u (%50)

olumlu dustlnmekteyken, 6's1 (%30) kararsizdir, 4'ii (%20) ise olumsuz dttsunmektedir.
7. Degerlendinnenin

sonuclan ~oyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann

12'si (%60)

olumlu dii~furmekteyken, 4'ii (%20) kararsizdir, 4'ii (%20) ise olumsuz dustmmektedir.
8. Degerlendirmenin

sonuclan ~oyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann

15'i (%75)

olumlu dusttnmekteyken, 3'ii (%15) kararsizdir, 2'si (%10) ise olumsuz dusunmektedir.
9. Degerlendirmenin

sonuclan soyledir: Etkinlik sonucunda cocuklarm 13'ii (%65)

olumlu dusttnmekteyken, 4'ii (%20) kararsizdir, 3'ii (%15) ise olumsuz dusunmektedir.
10. Degerlendirmenin

sonuclan soyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann 12'si (%60)

olumlu dusunmekteyken, 5'i (%25) kararsizdir, 3'ii (%15) ise olumsuz dtlstlnmektedir.
11. Degerlendirmenin

sonuclan ~oyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann l6's1 (%80)

olumlu dusunmekteyken, 2'si (%10) kararsizdir, 2'si (%10) ise olumsuz dusunmektedir.
12. Degerlendirmenin

sonuclan soyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann

14'ii (%70)

olumlu dusttnmekteyken, 4'ii (%20) kararstzdir, 2'si (%10) ise olumsuz dustlnmektedir.
Uygulama siirecinin geneline iliskin 12 degerlendirmenin sonucunda genel ortalamaya
bakildigmda (toplam 20 puan iizerinden) olumlu degerlendirenlerin
kararsizlann

ortalamasi (X=4.92) ve olumsuz degerlendirenlerin

ortalamasi (X=l 1.67),

ortalamasi ise (X=3.42)dir.

Yuzdelik olarak ifade edildiginde, olumlu degerlendirenler %58.3, kararsiz olanlar %24.6 ve
olumsuz dusunenler ise %17.1 oramndadir. Olumlu goruste olan ogrencilerin sayisi 8 (%40)
ile 16 (%80) arasmda

degismistir,

Kararsiz

olan ogrencilerin

sayisi 2 ile 9 arasmda

degismistir,

Olumsuz goruste olan ogrencilerin

saytsi ise 2 (%10) ile 5 (%25) arasmda

degismistir.

Birinci degerlendirme dismdaki diger 11 degerlendirmede

olumlu goruste olan

ogrencilerin

sayisi hem kararsiz

fazla cikmistrr.

hem de olumsuz

dtlsunenlerden

iki

degerlendirmede (3. ve 5. degerlendirme) olumlu dustmen ogrencilerin sayisi %50'nin altmda
kalrmstir. Uygulama siirecinin geneline iliskin olumlu gorii~ belirten cocuklann yuzdeligi
incelendiginde ilk alti degerlendirmede
alti degerlendirmede
belirtmislerdir.

%40 ile %60 arasmda oldugu gorulmustur; ancak son

yiizdelikler artrms ve ogrenciler %60 ile %80 oramnda olumlu gorii~
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Ogretmen-Ogrenci Gorii~meleri
Ogretmen, uygulama silrecinde, iki farkh soruda ogrencilerin etkinliklere iliskin
goruslerini almistir. Birinci soruda ogrencilerin etkinlikleri sevip sevmedigi sorulmus ve
nedenini aciklamasim istemistir, lkinci soruda ise, etkinliklerin diger derslerden aynlan ve
benzesen yonunu/yonlerini sormustur, Buna gore; ogrencilerin gorusleriyle ilgili almtilar
asagida sunulmus ve yorumlanrmstir.

21. Uygulama Stireclndeki Bir Etkinligi Sevip Sevmeme Durumuna Gore Ogrenci

Etkinligi sevdin mi, sevmedin mi? Neden?
Ogrenci

Karar

Neden

1

+

"Her $ey farkltydi, eglendim. "

2

+

"Oyun oynamak gilzeldi. "

3

+

"Etkinlikte yaratici resimler yapmamtz 90k guzeldi. "

4

+

"Ben oyun oynamayt 90k severim. "

5

+

"Fotograftmiz cekiliyor. "

6

+

"Oyun oynadik ve 90k eglendik."

7

+

"Eglenceliydi ve resim yapmamiz gilzeldi. "

8

+

"Cok eglenerek oyun oynadtm. "

9

+

"Cok guzel oyunlar oynadtm ve 90k mutlu oldum. "

10

+

"Oynadzm, resim yapttm ve odul aldtm. "

Tablo 21 incelendiginde, 20 ogrenciden 10 ogrencinin de etkinlikleri sevdigi
ve nedenlerini acikladigi da scylenebilir. Uygulama siirecinde bir baska
"'uuwrn ..

sonrasmda da ogretmen 20 ogrencinin diger yansi ile (diger 10 ogrenci) gornsme
ve bu gorusmenin bulgulan asagida ozetlenmistir.
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Tablo 22. Uygulama Stlrecindeki Erkinliklerin Diger Derslerle/Etkinliklerle Benzerlik
Farkhhk Durumlarma ili~kin Ogrenci Gorii~leri
Bu dersin/etkinligin diger derslerden/etkinliklerden farkr-benzerligi var
nnydr? Benzerligi veya farki nedir?
Ogrenci

Karar

Neden

1

+

"Hepsi cok degisikti. Kulaktan-kulaga
oyununu
hepsinden cok sevdim ve digerlerinden far/a cok
eglendim ve sonunda degi~ik odul aldtm. "

2

+

"Cok eglendim, yerimi degistirerek oynamak guzeldi,
stktlmadan yaptim ve odul aldtm. "

3

+

"Degisik
guzeldi."

4

+

"Kulaktan kulaga oynamak, gunes cizmek
fotograf ve kameraya cekmeniz farkltydt. "

5

+

"Hikayeden resim yapmak, kukla oynatmak ve tabi ki
odul almak beni cok mutlu etti. "

6

oyun oynamak

ve farklt etkinlik yapmak

ve bizi

"Bana pek bir ~ey farkli gelmedi fakat kamera ve buyuk

odul almakdegisikti. "
7

+

"Cok sevdim ve buyuk kukla oynatarak
olmam cok guzeldi. "

8

+

"Kukla oynatarak pilot oldum, cok eglendim, mutlu
oldum; cunku ur;agz cok severim. "

9

+

"Arkamiza igneler ile resimleri takmaruz ve kamera ile
etkinlik yapmamtz farkliydi. "

10

+

"Resimlerin ne oldugunu gormeden tahmin
birlikte oynamak guzeldi ve eglenceltydi. "

ogretmen

edip

Tablo 22 incelendiginde 10 ogrenciden 9'u uygulama siirecindeki etkinliklerin
digerlerinden farkh oldugunu belirtmistir. iki soruya verilen ogrenci yamtlan dusunnldugunde
asagidaki sonuclara ulasilrmsnr.
i. Ogrenciler uygulama surecinde hangi etkinlik, yoniem-tekniklerin
ortaya koymuslardtr:

Oyun, resim cizmek ve kukla oynatmak gibi omekler verilmistir,

kullantldigtru
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ii. Ogrenciler uygulama suresince ne hissettiklerini ortaya koymuslardtr.
Eglendim, sikilmadim, mutlu oldum, sevdim, sikrlmadim gibi ifadeler kullamlrmstir.

iii. Ogrenctler, etkinliklerde hangi becerilerinin gelistigine iliskin yorum yapmtslardir.
Yerimi degistirerek oynadim, tab.min ettim, hikayeyi resme donusturdum gibi
ifadelerle ogrenciler devinissel, bilissel ve duyussal olarak etkin olduklanm

dile

getirmislerdir,

iv. Ogrenctler, ogretmenin ogretme-ogrenme surecini destekleyici uygulamalartna
iltskin yorum yapmislardtr.
Arastirmaya katilan bircok ogrenci pekistirec (odul) aldigiru ortaya koymus ve ne
kadar mutlu oldugunu dile getirmistir.

v. Ogrenctler, arastirma amaciyla gerceklestirilen birtaktm eylemleri de fark etmis ve
getirmislerdir.
Arastrrmacmm fotograflar cektigi ve kamera kullandigi, ogrenciler tarafmdan dile

Uygulama stirecinde arastrrmaci ile aym kurumda gorev yapan 5 farkh ogretmen, 5
gnnde ve 5 farkh etkinligi izleyerek yaratici drama destekli anadili ogretimi
degerlendirmislerdir, Gozlem yapan ogretmenler her defasmda tek bir ogrenciyi
alarak (sozu edilen ogrenciler her defasmda degismistir ve toplamda 5 farkh ogrenci
gozlem formlanm doldurmuslardrr,
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23. Uygulama Stlrecini Gozleyen Ogretmenlerin Gorii~leri

Gozlem Sonucu
Ak:1c1 konusma

4 ogrenci akici konusurken 1 'i
konu§_mad1.
4 ogrenci kendini ifade edebildi, 1 'i
edemedi.

Kendini ifade edebilme

.........a
-~!

!'I.ls

Ciimlelerindeki
sozcuk sayrsi

-

ortalama

5 farkh sonuc 91kt1. 1-2, 2-3, 3-4, 4-5
ve 5-6 sozcukten olusan cumleler
kuruldu.
4 ogrenci dinledi, l 'i ilgisiz ve
dinlemedi.

~

N
:Q

Karsidakini dinleme

00

Vurgu, tonlamalan
kullanma

4 ogrenci vurgu ve tonlamalan dogru
kullanrmstir, 1 'i kullanmamistir,

dogru

Cekinmeden/utanmadan
konusma

4 ogrenci cekinmeden ve rahat
konusmus, 1 'i cekingen davranrmstir.
4 ogrenci goz temasi kurmus, 1 'i
kurmarmstir.

Goz temasi

3 ogrenci konusurken abartih
hareketler yapmamis, diger 2 ogrenci
ise agzim kapama ve sallanma gibi
davramslar sergilemi~tir.
5 ogrenci de etkinliklere kanlmistir.

Abartih el kol hareketleri
yapmadan konusma

Grup etkinliklerine
katilma

5 ogrenci de grup etkinliklerinde
uyumludur.

Grup etkinliklerindeki
uyum

Arastirmanm uygulama surecinde gozlem yapan 5 farkh ogretmen, 5 farkh ogrencinin
degerlendirmis ve degerlendirilen ogrencilerin %80 oranmda (5 ogrencinin 4'ii) dil
amaclanna

Arastrrmanm

(sozlu iletisim, beden dili ve grup etkilesimi

uygulama

surecinde

bir

defa

da

baglammda)

ogrencilerin

bir

ulastigi

arkadasmi

degerlendirmesi ve ogretmenine bu gorii~iinii sozlu olarak iletmesi istenmistir. Bu baglamda
10 ogrenci ile gorii~iilmii~ ve secilen 10 ogrenci istedigi bir arkadasi hakkmda etkinlikteki
genel performansma iliskin yorum yapnustir,
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Tablo 24. Uygulama Sllrecine ili~kin Ogrencilerin Akran Degerlendlrmeleri

Ogrenci

Akran degerlendirmesh "Bu etkinlikte arkadasm
hakkmda ne dii~iiniiyorsun?"

1

"Arkadastm D.A. guzel yaptt ve bize de guzel anlatti. "

2

"Arkadastm K 6.
anlatabildi. "

3

"Arkadastm UA, biraz yaramazltk yapti ama resmi
guzel anlatti. "

4

"Arkadastm R. U yerinde guzel oturmadi ama resimleri
bi/di ve anlatabildi. "

5

"Arkadastm D.E. hareketleri ile anlatti ama diger
arkadaslartnin yerine gecmeye caltsti ve hata yaptt. "

6

"Arkadasim K 6. cunku en guzel o yapti ama diger
arkadastm yaparken yerinde oturmadi. "

7

"Arkadastm E.G. guzel yapti, hata yapmadt ve cok
akilltydt. "

8

"Arkadasim HY. resimleri dogru soyledi, tahmin
edebildi. "

9

"Arkadastm D.A. hata ve yaramazlik yapmadi dogru
tahmin edebildi ve resimleri guzel anlattt. "

10

"Arkadastm E.G. arkastna resim igneledin ve o
yaramazlik yapmadi hata yapmadi, guzel tahmin etti ve
akilltydt. "

Tablodaki

10

yorum

hie; hata yapmadi

degerlendirildiginde

ogrencilerin

dinledi ve

surecten

90k iliiinii

degerlendirdikleri gorulmustur. Buna gore gorusme yapilan ogrenciler arkadaslanmn etkinlik
sonunda davramslanru genel olarak degerlendirmisler ve "guzel yapti, akilhydt, yaramazhk
yapmadi, hata yapmadi gibi" olumlu goruslerini ortaya koymuslardir. Diger yandan, "hata
yapti, yerine oturmadi, diger arkadaslanmn yerine gecti, yaramazhk yapti gibi" olumsuz
gorusler de ortaya konulmustur, Yorumlar degerlendirildiginde olumlu ve olumsuz goruslerin
dengeli oldugu dikkat cekmektedir, Ancak uygulama surecinde dil gelisimi ve yaratici drama
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ternel almrnasma karsm, ogrenciler soz konusu dururnlara iliskin yorurn yapmannslardir,
arkadaslanm

degerlendirirken

etkinlik

siirecinde

ne

gibi

davramslar

gerceklestirdiklerini belirtmislerdir, Buna gore, dinledi, anlatti, resirnleri bildi, tahmin
edebildi gibi davramslann gerceklestirildigi ortaya konmustur,
Son olarak arastirma stirecine iliskin ogrenci velilerinin gorusleri almrmstir. Veli
goruslerinden 6's1 asagida sunulmustur, Gorusleri sunulan velilerden dordu cocuklann
yaptiklanm dinlemisler ve surecte-yasananlan cocuklann agzmdan betimlemislerdir,
D.A: "Kukla oynadi, kendimiz de oynadik: Ogretmen, itfaiyeci ve polis olduk. Odul de
aktlli durdugumuz

icin ve dogru cevaplar

verdigimiz

icin. Hikaye okudu bize

ogretmenimiz ve biz de hikayeyi tamamladik. (top, oyuncak, bebekli masali). Hikdye ile ilgili
sorular sordu ogretmenimts,

biz de cevapladik. Keyifli gectigini soyledi, yine oynanzrsa

hosuna gider mi, sorusuna ise evet yaruttru verdi. "
A.E: "Meliha Ogretmen bize oyun oynattz. Ebru Ogretmen bizi kameraya cekti. Benim
boynuma ugur bocegi astz. Ogretmenim ve hen ugurbocegini anlattzm, hem yarts motoru
taklidi yaptzm. Arkadaslartmda

benim gibi oynadt, hen 90k eglendim odul almak hosuma

gidiyor."
D.E.: "Ben koyunu anlattzm. Koyunlar sut yapar, sutten yogurt olur ve hen yogurdu ve

suti; 90k severim. Ben manav meslegini anlattzm cok hosuma gitti. Ama hen butun hayvanlarz
seviyorum ve odul almayt 90k seviyorum. Meliha Ogretmen ile yaptigtmiz

oyunlar 90k

hosuma gidiyor. "

Gornsleri alman velilerden ikisi ise cocuklannm goruslerini temel alarak dolayh
anlatim gerceklestirmisler ancak kendi dusunce ve yorurnlanru paylasmarmslardir. Veliler
sadece cocuklannm uygularna surecinde ne yaptiklanm betimlemisler ve duygulanm
paylasrmslardir, Surece iliskin kendi duygu ve dttsuncelerini aktarmamislardir.
A.T.: "Okuldaki drama etkinliklerini cok eglenceli buluyor. Odul almayt cok sevdigini
Yesil stntf ve sarz stmfta yapilan etkinligi de begendigini soyledi. ltfaiye etkinliginde
seyler ogrenmi§; mesela yangzn nastl baslar ve nasil saner gibi seyler. Sarz, yesil, ktrmtzi
biberleri tanitmis; bunlarzn act mi tatli mi oldugunu ogrenmi§. Bir de taslar hakkznda
seyler anlattz; ama pek anlayamadik: Kisacast, drama etkinligini yapttg: icin cok memnun.
de anlatuklartndan hem egitici hem de eglenceli oldugunu dusunuyorum. "
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E.G.:

"Yaptlan

islerden

cok

mutlu

oldugunu,

kitap yapmayi

cok

sevdigini,

yaptsttrmalar yapmayi cok sevdigini, ogretmenini cok sevdigini ve ogretmeninden cok seyler
ogrendigini soyledi. Etkinliklerin cok eglenceli gectigtni anlatti. "
Son olarak bir veli, hem ogrencinin agzmdan sureci betimlemis, hem de bir cumle ile
dolayh anlatrm gerceklestirmistir,
D.A.: "Biz bugun drama calismasi yapttk ve ben odul aldtm. Ve cok hosuma gitti. Ben
kulaktan kulaga oyununu cok sevdim. Yaptlan caltsmalanmiz
bozuldugunda

makinisti

cagirmamtz

gerektigini,

yangin

oyun gibi gecer. Arabamtz

ctktigtnda

itfaiyeyi

aramamiz

gerektigini ogrendik: " "Meliha Ogretmen kendisine aktlli durdugu icin odul verdigini ve cok
hosuna gittigini soy/er. "
Veli gorusleri degerlendirildiginde,

ogrencilerin drama destekli anadili etkinliklerinde

farkh yontem ve teknikleri gordukleri ve surecte mutlu olduklan gozlenmistir, Kukla, taklit,
rol oynama, oyun gibi yontem-tekniklerin

kullamldigi belirtilmistir, Aynca, eglendim, mutlu

old um biciminde duygularm yasandigi dile getirilmistir.
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BOLUMV
TARTI~MA
Cahsmada, okuloncesi duzeydeki cocuklann anadili gelisimleri arastmlmisur. Dil
gelisimi, okuloncesi donemde ilk alti yilda yogun ve hizh olarak gelismekte, daha sonraki
ise yavaslamaktadir. Dil edinimi dogal ortamda gelismekte ve buyuk 519-Ude ilk altr
tamamlanmaktadir (Guven ve Bal, 2004). Okuloncesi duzeydeki cocuklann dil
gelisimlerini desteklemek icin farkh ogretim yontem ve tekniklerinin etkisini degerlendirmek
onemlidir; ctmktl dil gelisimini rastlantilara birakmak cocugun yasamnu olumsuz
etkileyebilir. Bu amacla arastirmada dramatizasyon yontemi temel ahnmistrr. dramatizasyon
yontemi temel almarak ogretim durumlan hazirlanmis ve ogrencilerin dil gelisimlerini nasil
etkiledigi degerlendirilmistir,

Bu cahsmada, dramatisazyon destekli anadili ogretim programmm okuloncesi
ogrencilerinin dil gelisimlerini olumlu etkiledigi ve on-test ile son-test puanlan arasmda
anlamh bir farkhhk oldugu (son test puanlan lehine) gorulmustur. Alanyazmda, drama
destekli anadili egitimi programlarmm okuloncesi ogrencilerinin dil gelisimlerini olumlu
etkiledigini

gosteren

bircok

arastirmaya

rastlanmaktadir.

Koc'un

(2009)

arastirmasmda, egitimde drama uygulamasi ile anadili etkinliklerinin verildigi okuloncesi
cocuklannm dil becerilerinin gelistigi gozlenmistir. Aynca, arastirma bulgularma gore,
yaratici drama cocuklann sozcuk dagarcigmi da etkin olarak gelistirmistir, Gorgulu'nun
(2009) cahsmasmda ise, okuloncesi egitimde, egitimde drama destekli kubasik ogrenme
etkinliklerinin birlikte kullamlmasi iletisim becerilerinin gelisiminde etkili bir yaklasimdir.
Egitimde drama destekli kubasik ogrenme etkinlikleri, okuloncesi donemde isbirligini, etkili
iletisimi, yardimlasmayi, bireyler arasi paylasmu da artirmaktadir. Comcrtpay'm (2006)
arastirmasmda, dil gelisimine yonelik yapilan yaranci drama etkinlikleri sonucunda
cocuklarm bir sozce icerisinde kullandiklan sozcuk sayismm arttigi gozlenmistir. Cocuklann
nesne, kisi ve durumlan daha aynntih bir sekilde ifade ettikleri ve daha uzun sozceler
kullandiklan belirlenmistir, Buna karsin anadili edinimine yonelik yapilan yaratici drama
egitiminin cocuklann dil edinim puanlanm etkilemedigi gorulmustur. Comertpay'm (2009)
arastirmasi degerlendirildiginde, yaranci drama yonteminin her zaman olumlu etkiler
yaratmadigi gorulmektedir. Yaratici drama yonteminin etkililiginin, snuftaki ogrencilerin
durumu, ogrenme ortammm niteligi ve ogretmenin ozellikleri ile iliskili oldugu soylenebilir.
Dalbudak (2006), okuloncesi ogretmenlerinin drama etkinliklerini planlarken ve
uygularken cocuklara kazandirmaya calistiklan amaclan degerlendirmistir. Buna gore,
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okuloncesi ogretmenleri yaratici drama yontemini en 90k (%11 oranmda) "cocuklann
kendilerini ifade edebilmelerini saglamak" icin kullanmaktadirlar, Bu noktadan hareketle
anadili gelisimi temelinde yaranci drama yonteminin onemli oldugu ve bu durumun ogretmen
goruslerince de desteklendigi gorulmustur,
Cakir (2008) arastirmasmda, anasuufi Turkce etkinliklerinde, yaratici drama yontemi
ile dramatizasyon yontemini karsilastirrmstir. Yaratici drama ve dramatizasyon yonteminin
cocuklann izledigini anlama ve anladigim sozle anlatma becerileri bakimmdan anlamh farklar
olusturduklan, bu olusan farklar karsilastinldigmda

ise yaratici drama yonteminin

dramatizasyondan hem izledigini anlama hem de anladigmi sozle anlatma becerileri
bakimmdan daha etkili oldugu belirlenmistir, Bu arastirmadan yola cikarak drama
uygulamalan arasmdaki farkhhklann ogrenme duzeylerini etkileyebilecegi scylenebilir.
Cahsmada, bazi etkinliklerin ardmdan ogrencilerin yuz ifadelerini kullanarak uygulama
u11;;\,,1111

degerlendirmeleri istenmistir. Bazi etkinliklerde ogrencilerin olumlu yuz ifadelerini

sikhkla kullandiklan gozlenmis, bazi etkinliklerde ise kararsiz kaldiklan ya da olumsuz yuz
ifadesi kullandiklan gorulmustur, Bu konuyla ilgili aynntih degerlendirme yapilmah ve
drama yontemiyle ilgili hangi tekniklerin begenilip begenilmedigi daha aynntih olarak
incelenmelidir.
Bayrakci (2007) arastirmasmda, Tilrkiye'de okuloncesi programmda yer alan ve
uygulanan sosyal-duygusal, bilissel ve dil alamyla ilgili yaratici drama etkinliklerinin,
ogrencilerin iletisim becerilerinin gelistirilmesine katkida bulundugu ogretmen gorusleriyle
ortaya cikrmstir. Oysaki bu cahsmada yalmzca dil alaniyla ilgili etkinliklerin yiiriitiilmii~ve
basan elde edilmistir. Bayrakci'rnn (2007) cahsmasmdan yola cikarak, sosyal-duygusal ve
bilissel alan kazammlanm kullanarak yaranci drama temelinde ogrencilerin iletisim
becerilerinin gelistirilebilecegi soylenebilir. Eti'nin (2010) arastirmasmda da, yaratici drama
destekli ogretim uygulamalanmn okuloncesi donemdeki cocuklann sosyal gelisimlerini
destekledigi gorulmustur. Bu baglamda, yaratici drama destekli uygulamalarm yalmzca dil
gelisimini destekledigi soylenemez; diger gelisim alanlarmda (sosyal, duygusal, bilissel,
ozbakun) da etkili oldugu gorulmektedir.
Demirel'e (1994) gore, dil gelisimi bireyseldir ve bireyin kendine ozgtidur. Cocugun
dil gelisimi motor, sosyal, duygusal ve kisilik gelisimi gibi diger gelisim alanlanyla da
yakmdan ilgilidir ve cocugun olgunlugu ile yasantilannm bir duzen icinde bulunmasma
baghdir, Dil gelisimi, cocuklann konusmalan icin gndnlendigi bir cevrede mumkun
olmaktadir ve cocugun hayatmm buttmu icinde dtlstmmek gerekmektedir. Yaratici drama
yontemi dusunuldugunde, uygulama silrecinde ogrencilerin sadece dil gelisimlerini
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gelistirmek amaclanmarms ve diger gelisim alanlanna yonelik cahsmalar yfuiitmek de
amaclanrmstir. Aynca, uygulama silrecindeki etkinliklerde ogrencilerin gunluk yasamlannda
kullanabilecekleri becerileri gelistirmek de onemsenmistir. Bu noktadan hareketle son-test
puanlarmm on-test puanlanndan daha yuksek olmasi anlamlandmlabilir.
Arastirmada yaranci drama uygulamalannda farkh yontem-tekniklerin kullamldigi
ogrenciler tarafmdan dile getirilmistir, Oyun, resim cizmek ve kukla oynatmak gibi omekler
verilmistir. Gorgultl (2009) de, Turkiye'de Milli Egitim Bakanhgmm okuloncesi egitim
programi icinde oykii tamamlama, hikaye anlatma, resim iizerinde anlatma, muzik esliginde
cahsma, poster hazirlama, sarki olusturma, muzikal hazirlama, sessiz sinema oyunu,
dramatize etme, yap-boz, yardunlasma/paylasma, grup etkinlikleri yapma, benzerlik ve
farkhhklan bulma, verilen eksik tiimceleri tamamlama, en sevdigim ve en sevmedigim,
problem olusturma ve cozme gibi pek 90k farkh uygulamanm egitimde drama destekli
ogrcnme etkinliklerinde goriildiigiiniibelirtmistir,
Cahsmada, uygulama silrecinde ogrencilerde kimi becerilerin gelistigi ortaya
cikrmstir. Bu beceriler hem bilissel (tahmin etme) hem de duyussal (duygulanm paylasma)
alanla ilgilidir. Gonen ve Dalkihc'a (2002) gore, egitim amach yaratici drama iletisim
sanatlarmdan biridir. Cocuk drama cahsmalan icinde gozlendiginde, dil becerilerinde oldukca
etkin oldugu gcrulmektedir. Cocuk bu etkinlikler icerisinde yer ahrken dusunme, konusma,
dinleme, anlatma ve birbirleriyle iletisim kurma becerilerini de kazanmaktadir, Butun bu
kendi icinden ve digerlerinden
Drama etkinlikleri sirasmda

gelen uyanlara dogal tepkiler verirken elde
cocuk, sozel iletisimi baslatmasiyla

cesitli

durumlarda hayali karakterlerle karsihkh diyaloglar kurmakta; icinden geldigi gibi ve hayal
dayanarak konusmaktadir. Cocuklann kelime hazineleri yaratici drama sanatiyla,
drama veya dogaclamamn konulanyla gelisebilmektedir.
Arastrrmaci uygulama silrecinde iki kez ogrenciler ile gorii~mii~ ve dusuncelerini
alnustir. Bir defasmda etkinligi sevip sevmedikleri sorulmus, diger degerlendirmede ise
etkinligin diger derslerden farklan sorulmustur, Gorusme yapilan ogrencilerin cogunlugu
90k sevdigini ve diger derslerden/etkinliklerden daha eglenceli oldugunu ortaya
koymuslardir. Beehner'e (1990) gore, cocuk oyunlarmda dramatik unsurlar bulunmaktadir ve
cevresini, kendisini rol alarak ogrcnen cocuk her an bir dramatik etkinlik icindedir. Egitimde

dramatik yasantilar, olay, olgu ve durumlarm ogrenciler tarafmdan canlandmlmasiyla edinilir.
Dramatik anlar cocuklan etkinligin icine alan, ilgilerini ceken, calismalanntn sonucunu
gordukleri icin onlan diger yontemlere gore daha fazla motive edebilen, gil9lii bir egitim
aracidir.
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Bu cahsmada arastirmacmm gorev yaptigr kurumda meslektaslanndan besi uygulama
surecini izlemis ve dramatizasyon destekli anadili egitim silrecindeki ogrencilerin dil gelisim
duzeylerini degerlendirmislerdir, Bu baglamda gozlem yapan ogretmenler, ogrencilerin
cogunlugunun akici konustugunu, cekinmedigini, kendini ifade edebildigini, karsidakini
dinledigini ve vurgu-tonlamalan basanyla gerceklestirdigini ortaya koymuslardir, Farris ve
Parke'nin

(1993) arastirmasmda da, yaratici dramanm ozellikle konusma becerisini

gelistirmede etkili oldugu vurgulanmistir. Belirtilen arastirma sonucuna gore, ogrencilerin
ozellikle topluluk karsismda konusma becerilerinin kazammmda dramanm katkismin buyuk
oldugu konusunda ogretmenlerin hemfikir olduklan gorulmustur.
Uygulama surecinde birtakim zorluklarm yasandigi da belirtilmelidir. Dramatizasyon
destekli derslerin daha 90k hazirhk gerektirdigi, ozellikle ders arac-gereclerin saglanmasi ve
ortamm duzenlenmesi baglarmnda ogretmenlerin sorumlulugunun artacagi soylenmelidir.
Onder (2004), yaranci drama ile ilgili cevre ozelliklerinin nasil olmasi gerektigini soyle
aciklamaktadir: Cevre, ne cocuklann hareketlerini kisitlayacak kadar dar ne de dikkati ve
odaklanmayi engelleyecek kadar genis olmahdir. Yaratici drama etkinligi sirasmda, sonuc
degil surec onemli oldugundan, cocugun cevreyi kendi gelisimi icin "donusturme" cabasma
olanak tamtacak bicimde, cevre her seyi hazir olarak sunmamahdir, Ozetle, yaranci drama
etkinliklerinin gerceklestirildigi cevre, cocuga her yonden gtiven veren, cocugun her
bakimdan denemeler yapabilecegi, rahatlatici, fiziksel mekan olarak smirlan olan, ama hayali
anlamda simrlan olmayan esnek bir cevre olmahdir. Yaratici drama etkinlikleri sirasmda
canlandirmayi kolaylastirmak icin ek arac-gereclere ve aksesuarlara gereksinim duyulabilir.
Degisik giysiler, sapkalar kullanilabilir; aynca yiiz boyama ve maske gibi durumlara da
basvurulabilir, Tum bunlarm saglanmasmda ogretmenlerin bilgi ve beceri sahibi olmalan
gerekmektedir; aksi halde yaranci drama cahsmalan saghkh bir bicimde yurutulmeyebilir.
Uygulama surecindeki diger bir sorun ise, smif yonetiminde guclukler yasandigi ve
bazi ogrencilerin derslerdeki oyunlara odaklamp ogrenme surecinden koptuklan ile ilgilidir.
Mc Caslin (1999), yaranci drama etkinliklerini uygulayacak bir ogretmenin, cahsmanm akisi
icin dikkat etmesi gereken noktalardan birinin disiplin oldugunu ortaya koymustur. Disiplin
toplumda ceza olarak kullamlmaya baslanmasma ragmen bu kelimenin asil anlarm daha 90k
otokontrolu simgeler. Yaratici drama cocuklann ozgur bir ortamda ogrenmesine olanak
saglar, Cocugu merkez alan ve ozgilr bir ortamda gerceklesen ogrenme ogrenilen bilgilerin
kahcihgnu artmr. Ozgurluk, cocuklann her istedigini yapmak anlamma gelmez. Ozgurluk
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deyince anlasilmasi gereken bireyin hakkim koruyan, destekleyen ve tesvik eden bir anlayis
olmahdir.

Bunu

saglayabilmek

icin

ogretmenler

oncelikle

cocuklann

ozdenetim

gelistirmelerini saglamah ve sunfta herkesin uyabilecegi demokratik kurallar koymahdir.
Boyle bir ortam ogrenmeyi kolaylastmr, sosyallesmeyi saglar, demokrasiye izin verir, zevk
verir, psikolojik acidan cocugu rahatlatir.
S0nu9 olarak belirtilmelidir ki, dramatizasyon yonteminin ogrencilerin dil gelisimine
etkisi dusunuldugtmde, ogretmenin durumunun 90k onemli oldugu ortadadir, Cocuklann
dramatizasyon etkinliklerinde dil edinimlerini desteklemek buyuk ol9iide ogretmene baghdir.
Ogretmenlerin dramatizasyon yontemini etkili olarak kullanabilmeleri yanmda, cocuklara dil
kullammi konusunda omek olmalan da son derece onemlidir. Cocuklara uygulama yapma ve
dili kullanma olanaklan yaratmak icin, Toye ve Prendville'in (2003) uzerinde durdugu gibi,
yaratrci drama onemli ycntemlerden biridir. Dramatizasyon, cocuklara konusma, dinleme ve
sozlu-sozsuz iletisim kurma gibi dili her yonuyle kullanma olanaklan sunmaktadir, Ote
yandan, dramatizasyon teknigi ile ilgili engellerin asilmasmda ( sure, smif yonetimi, aracgerecleri saglama, ogrenme ortammi diizenleme gibi) ogretmenlerin ders ve etkinlik planmi
dikkatlice olusturmalan son derece onemlidir.
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BOLUMVI
SONU<; VE ONERiLER

6.1. Sonne
1. Deneysel uygulama sureci sonucunda yaratici drama destekli ogretim programi,
okuloncesi duzeydeki cocuklann dil gelisimlerini olumlu etkilemistir,
2. Uygulamada kullamlan olcekte yer alana on bes maddenin ortalamasi olarak on-test
incelendiginde 1,60, son-test incelendiginde ise 1,81 degeri gorulmektedir. Son-testte
ogrencilerin puanlarmm arttigi gortilmektedir. -Oc; maddenin ortalamasi (1, 2 ve 6. maddeler)
on-test ve son-test uygulamalarmda degismemis ve sabit kalrmstir. Geriye kalan tum
maddelerde (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) ogrencilerin son-test puanlarmda artis
oldugu gozlenmektedir.
3. Uygulama surecinin geneline iliskin 12 ozdegerlendirmenin sonucunda genel
ortalamaya bakildigmda (toplam 20 puan uzerinden) olumlu degerlendiren ogrencilerin
ortalamasi (X=l 1.67), kararsizlann ortalamasi (X=4.92) ve olumsuz degerlendirenlerin
ortalamasi ise (X=3.42)dir.
4. Arastirma surecinde ogrenciler ile birebir gorusmeler gerceklestirilmis ve surece
iliskin dusunceleri betimlenmistir. Buna gore, ogrenciler uygulama snrecinde hangi etkinlik,
kullamldigun, ne hissettiklerini, hangi becerilerinin gelistigini ve
ogretmenin ogretme-ogrenme surecini nasil destekledigini ortaya koymuslardir.
5. Akran degerlendirme bulgulan incelendiginde ogrencilerin birbirlerine iliskin hem
olumlu hem de olumsuz yorum yaptiklan ve bu yorumlarm dengeli bir bicimde sunuldugu
gorulmustur.
6. Veli gorusleri degerlendirildiginde ise, ogrencilerin drama destekli anadili
farkh yontem ve teknikleri gordukleri belirtilmis ve surecte mutlu olduklannm
alti cizilmistir.
7. Arastirmamn uygulama surecinde gozlem yapan 5 farkh ogretmen, 5 farkh
ogrencinin durumunu degerlendirmis ve degerlendirilen ogrencilerin %80 oranmda (5
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ogrencinin
baglammda)

6.2.

4'i.i) dil gelisimi

amaclanna

(sozlu

iletisim,

beden

dili

ve

grup

etkilesimi

ulastigi gorulmtlsttir.

Oneriler
Oneriler iki bashkta sunulmustur.

6.2.1. Arastirmaya Ydnelik Oneriler
1. Arastirma
ol9i.itleri (Ornegin

si.irecinde ogrencilerin basan di.izeylerinin dusuk oldugu dil gelisim

10., 12 ve 15. maddeler) belirlenip bu kazammlan

gerceklestirmeye

yonelik ek uygulamalar gerceklestirilebilir,

2. Yaratici drama etkinlik programmda yer alan etkinlikler, degerlendirme sonuclan
temelinde

tek tek degerlendirilip

olumlu

ve olumsuz

yonleri

belirginlestirilebilir,

Bu

etkinlikleri kullanacak egitimcilerin etkinliklerin olumlu ve olumsuz yonlerini gorebilmeleri
icin gerekli uyanlar yapilabilir.
3. Uygulama si.irecinde ortaya cikan sorunlann (daha 90k hazirhk gerektirme, ders
arac-gereclerini

saglama

ve

ortarm

di.izenleme

engelleri,

snuf yonetimi)

nedenleri

dustmulebilir ve bu nedenlerin cozumune iliskin gerekli uyanlar yapilabilir.
4. Arasnrmaci,

uygulama si.irecinde yaratici drama yontemini uygulama yeterligine

iliskin olumlu ve olumsuz yonlerini ortaya koyabilir ve boylelikle

arastirmacilarda

ve

egitimcilerde farkmdalik yaratabilir.
5. Cahsmada dil kullanmu konusunda gi.i9li.ik yasayan ogrencilerde bir gelisim oldugu
gozlenmistir. Bu ogrenciler ayn olarak ele almabilir ve bireysel ogretimle dil gelisimleri daha
da desteklenebilir.

6.2.2. Ileriki Arasttrmalara Ydnelik Oneriler
1. Y aratici

drama

destekli

anadili

ogretiminin

dil gelisimine

okuloncesi di.izeyi dismdaki diger ogretim kademelerinde de yi.iri.iti.ilebilir.

etkisi KKTC' de
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2. Cahsmada deneysel desen kullamlrms ve nitel veriler elde edilmistir. Ileriki
calismalarda yaratici dramamn dil gelisimine etkisi tarama turundeki arastirmalarla da

3. Cahsmada okuloncesi ogrencileri ile cahsilmistir. Ileriki cahsmalarda yaratici
dramamn dil gelisimine etkisini belirleyebilmek icin okuloncesi ogretmenleri de omeklem
olarak almabilir.
4. Cahsmada kullamlan yaratici drama etkinlikleri belirli kitaplardan derlenerek
almnustir. ileriki calismalarda ozgun yaratici drama etkinlikleri olusturulabilir ve dil
gelisimine etkileri incelenebilir.
5.

Calismada okuloncesi egitimde yaranci dramanm dil gelisimine etkileri

degerlendirilmistir, Ileriki cahsmalarda diger gelisim alanlan (motor, sosyal, duygusal,
bilissel) temel ahnabilir.
6. Bu cahsma 4-5 yas grubu ogrencileri ile yurutulmustur. ileriki cahsmalar diger yas
gruplanndaki ogrenciler ile cahsilabilir,
7. Bu cahsma ozel bir okuloncesi kurumunda yurutulmustur, Ileriki cahsmalar devlet
U1'..UHUUHUU

da yilriitiilebilir.
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EK 1: DRAMATiZASYON DESTEKLi OGRETiM PROGRAMINDA YER ALAN
ETKiNLiKLER
DERSPLANI 1
Tarih: 07.04.14
Siire:15 dk.
Amar ve Kazantmlar:
A4- K7: Kendini sozel olarak ifade edebilme K7: Duygu, dusunce ve hayallerini yaratici
yollarla aciklar.
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 14: Gercekleri hayallerimle kanstirarak hikayeler
anlatabilirim.
Konu: Mevsimler oyunu
Yiintem-Teknikler: Dramatizasyon, Egitsel oyun, Soru-cevap
Arac-Gerecler: Icine kuru fasulye doldurulmus lOxlO cm boyutlarmda bezden torba kucuk
kartonlar uzerine cizilmis mevsime ozgii resimlert kuzu-ilkbaharda dogar, gunes-ilkbharda
daha 90k isitir, kaplumbaga-kis uykusundan uyamr gibi)

Asama 1
Oyunun baslangicmda cocuklar ogretmenleriyle birlikte ayakta daire olurlar. Daha
onceden hazirlanmis olan, uzerlerine ilk baharla ilgili nesneler/ozellikler resmedilmis
kartonlar, oyuna katilan cocuklann boyunlarma iple asihr. Ogretmen, boyunda asih olan karta
bakarak hangi ozellik ya da nesne oldugunu soyler, Ornegin: ben " papatyayim" ve "sen
nesin"? diyerek fasulye torbasim baska bir cocuga gonderir. Fasulye torbasmi eline alan
cocuk da ilkbaharla ilgili ne oldugunu soyler.I ornegin, "ben leylegim.ben kuzuyum, ben
koyunum,ben gunesim, ben kaplumbagaynn )" gibi ve torbayi "sen nesin" diyerek diger
cocuga gonderir tum cocuklar hangi rolde olduklanm soyleyene kadar devam edilir.
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Asama Z
Bu asamaya gene ogretmen baslar ve bu kez "ben papatyayim ilkbaharda acanm"
diyerek ilkbaharda kendisinde olan degismeyi soyler ve fasulye torbasim bir cocuga gonderir
torbayi alan cocuk ornegin, ben "leylegim ilkbaharda soguk ulkelerden steak ulkelere gelirim
yada ben rrmagnn ilkbaharda sulanm artar, derinlesirim" diyerek torbayi baska arkadasma
gonderir oyun tum katilanlar kendindeki degismeyi soyleyinceye kadar devam eder.

Asama J
Ogretmen "sen kaplumbagasm, ilkbaharda kis uykusundan uyamrsm" diyerek torbayi,
kaplumbaga rolundeki cocuga gonderir,

Torbayi alan cocuk da ornegin, " sen

gunessin.ilkbaharda isitmaya baslarsm" diyerek yamtlar ve ayni sekilde torbayi gunes
roliindeki cocuga gonderir, Torbayi alan "gunes", "sen kuzusun ilkbaharda dogarsm" diyerek
kuzu roliindeki cocuga torbayi gonderir, Oyun boylece tum cocuklar bir digerinin rolunu ve
ondaki degismeyi scyleyinceye kadar devam eder ( Onder, 2003).

Degerlendirme: Bu etkinlikte yiiz ifadeleri kullamlrms ve etkinlik sonucunda cocuklann 14'il
(%70) olumlu dtlsunmekteyken, 4'il (%20) kararsizdir, 2'si (%10) ise olumsuz
dusttnmektedir.

70

DERSPLANI2
Tarih: 08.04.14
Sure: 15-20 dk
Amar ve Kazantmlar: Problem cozme, yaraticthk ve hayal gucunu kullanma, ahci ifade edici
dili etkin kullanabilme, ardisikhk kurabilme.
Amac 5: Dinlediklerini

cesitli yollarla ifade edebilme, Kazamm 5: Dinlediklerini

resnn,

muzik, drama yollarla ifade eder. A4- K7 : Kendini sozel olarak ifade edebilme K7: Duygu,
dustmce ve hayallerini yaratici yollarla aciklar.
Dil Gelisimi Kriter No 3 : Resimleri mantikh bir sekilde aciklayabilirim.

Konu: Kitap yapahm.
Ytmtem-Teknikler: Dramatizasyon, Gosterip yaptirma
Arac-Gerecler: Dergi ve gazeteler, A4 boyutunda beyaz kagrt yada fon kartonu (kitap sayfasi
olarak kullanmak uzere ), yapiskan, makas, delgec, bir parca ip ya da rafya, boya kalemleri,
dugmeler, boncuklar, pullar, renkli kap kagitlan, kurdeleler vb. artik materyaller.
i$fenii: Uygulama oncesi

dergi ve gazeteleri inceleyiniz ve begendiginiz resimleri ( 10-12

adet) kesiniz. Kestiginiz resimleri yan yana diziniz ve resimde gordukleriniz hakkmda sohbet
ediniz. Daha soma birkac resim arasmda iliski kurarak bir oyku olusturmaya
Resimleri tek tek, beyaz kagida sayfanm altma gelecek sekilde yapistmmz.

cahsunz.

Her sayfanm

altmdaki bosluga cocugun resimle ilgili anlattigi oyktlyu yazimz, Oyktmuze bir isim bularak
kitabimzm kapagmi hazirlayimz, Sayfalarm yan tarafnu delgec ile delerek ip ya da kurdele ile
baglayimz. Kitabmizi tamamladiktan soma bir kez de oykunuzt; bu sekilde anlatimz. ( Danca,
2007).

Degerlendirme: Bu etkinlikte

yiiz ifadeleri

soyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann

kullamlrms

ve degerlendirmenin

lti'si (%80) olumlu dusunmekteyken,

kararsizdir, 2'si (%10) ise olumsuz dustinmektedir.

sonuclan
2'si (%10)
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DERSPLANI3
Tarih: 09.04.14
Sure: 15 dk

Amar ve Kazantmlar: Sesleri tamma , ses ile kaynagmi eslestirme, seslerin benzerlik ve
farkhhklanm ayirt edebilme, dikkatini yogunlastirma, yaraticilik ve hayal gucunu kullanma.
Amac 1: Sesleri ayirtedebilme, Kazamm 1: Sesin kaynagmi soyler Amac 4: Kendini sozel
olarak ifade edebilme, Kazamm 7: Duygu, dusnnce ve hayallerini yaratici yollarla aciklar,
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 14: Gercekleri hayallerimle kanstirarak hikayeler
anlatabilirim.
Konu: Ses avma cikiyorum,
Ytmtem-Teknikler: Dramatizasyon, Gezi-gozlem.
Arac-Gerecler: Icinde bulundugunuz cevrede bulunan nesneler, oyuncaklar, esyalar, 2 adet
kasik (tahta- metal)

i§leni§: Cocukla birlikte elinize kasiklanruzi alarak icinde bulundugunuz cevrede ses avma
cikrmz. Kasiklanmzi bazi esyalann ( tahta, plastik, cam, metal...vb.) uzerine vurarak cikan
sesi dinleyiniz.

Sesleri karsilastirarak

ozellikleri hakkinda konusunuz ( ince-kalm .. vb.)

kasiklanruzi yumusak yastik, pelus battaniye ... vb esyalara vurarak cikan sesi dinleyiniz. Sert
zeminin seslerin duyulmasmdaki onemini gostererek aciklaymiz. Ayni zemin uzerine hem
tahta hem de metal kasikla vurarak cocugun cikan sesleri dinlemesi ve aradaki farkhhgi ayir
edebilmesini saglayimz (Danca, 2007).

Degerlendirme: Bu etkinlikte yuz ifadeleri kullamlmis ve degerlendirmenin sonuclan
soyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann 12'si (%60) olumlu dusunmekteyken, 5'i (%25)
kararsizdir, 3'ii (%15) ise olumsuz dtisunmektedir.
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DERSPLANI4
Tarih:10.04.14
Sure: 15 dk.
Amar ve Kazantmlar: Soru- sorma becerisinin gelisimi, resimleri anlamh yorumlama, hikaye
anlatabilme, yaraticihk ve hayal giiciinii kullanma, ahci ve ifade edici dil gelisimi, sozcuk
dagarcigmm gelisimi.
Amac 5: Dinlediklerini cesitli yollarla ifade edebilme, Kazanim 2: Dinlediklerine iliskin
sorular sorar, Amac 5: Dinlediklerini cesitli yollarla ifade edebilme, Kazamm 5:
Dinlediklerini resim, miizik drama gibi yollarla ifade eder.
Dil Gelisimi Kriter No, 12: Siirekli olarak " neden"? ,"nasil"? , nezaman" ? Gibi sorular
sorabilirim.
Konu: Hayvanlar nerede yasar?
Yimtem-Teknikler: Dramatizasyon, Sergi, Bireysellestirilmis Ogretim, Gosterip Yaptirma

Arac-Gerecler:

Dergi ve gazetelerden kesilmis kara, hava ve denizde yasayan hayvan

resimleri, mavi, beyaz, kahverengi fon kartonlan.
i§[eni~:Etkinlik oncesi kara, hava ve denizi temsil edecek fon kartonlanm renklerine gore

cocukla birlikte adlandirarak yan yana diziniz. Resimleri bir kutunun icine koyun ve her
biriniz sira ile birer resim secerek, resimdeki hayvani birlikte tamamlayimz, ( adi, yasadigi
yer, beslenme sekli, cikardigi ses vb ... ) ve ait oldugu fon kartonu iizerine yapistmmz, Tum
resimleri bu sekilde inceledikten sonra cocuktan fon kartonlarma diger detaylan ( or: evler,
bulutlar ... vb.) cizmesini isteyiniz. Panolanmzi uygun bir yere asarak sergileyiniz ( Danca,
2007).
Degerlendirme: Bu etkinlikte yiiz ifadeleri kullamsmrs ve degerlendirmenin sonuclan
~oyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann 13 'ii (%65) olumlu dusunmekteyken, 4 'ii (%20)
kararsizdir, 3'ii (%15) ise olumsuz dustmmektedir.
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DERSPLANIS
Tarih:I l.04.14
Stire: I 5 dk.

Amar ve Kazantmlar: Ahc1- ifade edici dil gelisimi, dikkatini odaklayabilme, isitsel
uyancilan fark edebilme, anlamh yorumlayabilme, yaraticihk ve hayal gucunu kullanabilme,
neden-sonuc iliskisini kurabilme
Amac 4: Kendini sozel olarak ifade edebilme, Kazamm 1: Dinlerken/ konusurken goz temasi
kurar, Amac 4: Kendini sozel olarak ifade edebilme, Kazamm 7: Duygu, dustmce ve
hayallerini yaratrci yollarla aciklar.
Dil Gelisimi Kriteri No, 5: Duzgun ve tam cumleler kurabilirim.
Konu: Dinle ve anlat.
Ytmtem-Teknikler: Dramatizasyon, Beyin firtmasi.
Arac-Gerecler: Tasmabilir teyp, ritimde muzik parcalanmn kayith oldugu kaset.
Islenis: Uygulama oncesi 90k farkh duygular dusunceler uyandiran muzik parcalanm

teybinize kaydediniz. Daha sonra cocukla rahat olabileceginiz bir yerde bu muzikleri
dinleyiniz. Bu sirada orkestradaki muzik aletlerinden cikan sesler hakkmda konusabilirsiniz.
Or: "bu ses sana neyi hatirlatiyor"? " bu sesi bir hayvan crkartabilirmi?" nasil bir hayvan
oldugunu dusunuyorsun? Vb. sorularla cocugun yaratrcihguu uyarabilirsiniz. Benzer sekilde
makine ya da nesnelerde duydugu sesi iliskilendirmesini isteyebilirsiniz. Sesler hakkmda
yorumlar yaptiktan sonra muzigin ritimin gore bir oyk-U olusturmasi yontmde cocuga yardimci
olunuz. Gerekiyorsa bazi yerlerde model olunuz. Gerekiyorsa bazi yerlerde model olunuz.
Cocugun ozgun dtlstmcelerini ifade etmesine firsat veriniz (Danca, 2007).
Degerlendirme: Bu etkinlikte akran degerlendirilmesi yapilrms, arkadaslanmn guzel
yapngnu, akilh durduklanm, yaramazhk yapmadiklanm ve yerinde oturmadilar gibi oz
elestiriler yapilnnstir.
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DERSPLANI6
Tarih:12.04.14
Sure: 15 dk.
Amar ve Kazammlar: Sozel iletisim becerilerini yerinde kullanma karsilastirma yapabilme,
soru sorabilme, sorulara uygun cevap verebilme, gruplandirma yapabilme, alter- ifade edici
dili etkin kullanabilme, sozcuk dagarcigmm gelisimi,
Amac 5: Dinlediklerini

cesitli yollarla ifade edebilme, Kazamm 2: Dinlediklerine

iliskin

sorular sorar, Amac 5- Kazamm 3: Dinlediklerine iliskin sorulara cevap verir.
Dil Gelisimi Kriter No, 13: Kelimelerin anlamlanm merak ederek ne oldugunu sorabilirim.
Konu: Yiyecekleri Tamyorum

Yiintem-Teknlkler: Dramatizasyon, Soru-cevap.
Arac-Gerecler:

Beslenmeyle ilgili arac-gerecler,

resimli kitaplar, yemek resimleri iceren

dergi ve gazeteler, resimli brosurler, resim kagidi, yapistmci, makas.

i$feni~: Cocuklarla birlikte ilgili materyalleri

alarak rahat olabileceginiz

bir konumda

oturunuz. Beslenme arac ve gereclerini tek tek inceleyip, ozellikleri yonunde karsilastirmalar
yaparak nerede, ne zaman nasil kullandiklanyla

ilgili sohbet ediniz. Cocuktan arac-gerecleri

kullamldigi yer ya da renk sekil boyut vb. ozelliklerine gore gruplamasi isteyiniz. Resimli
kitaplardaki,
sirasmda

dergi ve gazetelerdeki yemek resimleriyle ilgili sohbet ediniz. Ve bu sohbet

"bu yemegin icinde hangi yiyecekler

malzemeleri . tahmin etmesini

isteyebilirsiniz.

olabilir?"

sorusunu

Dergi ve gazetelerden

sorarak kullamlan
keseceginiz

yemek

resimleri ile sabah, ogle ve aksam yemegi icin bir menu hazirlayimz (Danca,2007).

Degerlendirme: Bu etkinlikte
durumlan

(abartih

el-kol

ogretmen

hareketleri

gozlemi
yapip

katilmadiklan, uyumlulugu) gozlemlenmistir,

yapilrms

yapmadiklan,

ve ogrencilerin
grup

etkinlikteki

etkinliklerine

katihp
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DERSPLANl7
Tarih:13.04.14

Sure: 15 dk.
Amar ve Kazanimlar: Dinleme becerisinin gelisimi, bilgiyi anlamh yorumlama ve yerinde
kullanabilme, sozcuk dagarcrgimn gelisimi, kavram gelisimi, benzerlik ve farkhhklan
karsilastirabilme.
Amac 6: Sozcuk dagarcigi gelistirebilme, Kazamm 4: Yeni ogrendigi sozcukleri anlamlarma
uygun olarak kullamr.
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 6: 7 kelimeden olusan cumleleri kurabilirim.
Konu: Tasitlan Ogreniyorurn
Yimtem-Teknikler: Dramatizasyon, Soru-cevap.
Arac-Gereclert Oyuncak tasitlar, tasit resimlerinin bulundugu dergi ve gazeteler.

lslenis: Cocukla birlikte rahat bir konumda oturduktan sonra gunluk yasamda tasrtlann hangi
amaclar icin kullamldigi ile ilgili sohbet ediniz. Oyuncak tasitlan birbirleri ile karsilastmmz.
Tasrt resimlerinin bulundugu dergi ve gazeteleri birlikte inceleyiniz. lncelediginiz resimlerle
ilgili olarak "kac tekeri var? , bu tasita gore farkhhklan neler? Bu tasrti hangi islerimizde
kullamyoruz? Belediye otobusu ile tatile cikabilir miyiz? Neden?" vb. sorular aracihgi ile
cocugun bildiklerini ifade etmesine, bilmediklerini sorarak ogrenmesine yardimci olunuz.
Cocugu kisa cevaplar vermesi yerine daha anlamli, ozgun ve bilgi icerikli cevaplar vermesi
yonunde yardimci olunuz. Gerekiyorsa tasitlarla ilgili bir amsmi anlatmasi ya da taklit etmesi
yonunde cocugu yonlendiriniz,

Cocugun ilgi ve istegine gore etkinligi surdurunuz

Degerlendirme: Bu etkinlikte diger ogretmen gozlem yapmis ve ogrencilerin kendilerini ifade
edip edemediklerini gozlemlemistir,
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DERSPLANI8
Tarih:14.04.14

Sure: 15 dk.

Amar ve Kazantmlar: Amac 2: Konusurken sesini dogru kullanabilme, Kazamm 1: Nefesini
dogru kullamr, Amac 4: Kendini sozel olarak ifade edebilme, Kazamm 8: Ustlendigi role
uygun konusur.
Dil Gelisimi Kriteri No, 14 : Gercekleri hayallerimle kanstirarak hikayeler anlatabilirim.
Konu: Hayvanat Bahcesine Gezi
Yimtem-Teknikler: Dramatizasyon, Duz-anlatim, Bireysellestirilmis Ogretim.
Arac-Gerecler:

-

Islenis: Ogulcan yatagmda uyuyormus (gozler kapali uyuyormus gibi yapihr). Sabah olunca

horoz otmi.i~ (cocuklar iiiiiiiifuiiiiiiiiiiiiiiii)ogulcan kalkrms gerinmisi gerinme oykiilenmesi
yapihr) sonra elini, yuzunu yikamis, dislerini fircalarms (el-yuz yikama ve dis fircalama
yapilir) yavas yavas giyinmis, kahvaltisim yapmis (once gomlek, sonra pantolon daha sonrada
ceket geyinme oykulenmesi yapihr). Hayvanat bahcesine gitmek icin yola cikmislar.
Caddeden karsiya gecmek icin sagma, soluna bakrms (bas saga-sola cevrilir) cabucak karsiya
gecmis bir de ne gorsun her kafeste ayn bir hayvan bir kafeste kediler (miyavlama .. ) bir
kafeste kopekler ( havlayarak gezinilir) ileride kurtlar da var (uluyarak gezinilir) bak burada
tavuklar (gidiklayarak gezinilir) ordeklerde suradalar (comelmis vaziyette bileklerinden
tutularak yi.iri.iniir). Tavsanlar zip zip ziplar (yere comelerek ziplaya ziplaya dolasir), Ya
kaplumbagalar evlerini nasil sirtlannda tasmirlar (one dogru egilip yururken tisss tisss sesler
cikartihr). Ileride kocaman aslan (kiikreme oykulenmesi yapihr) kepce kulakh fil ( kollar one
uzatihp birlestirilerek fil oykttlenmesi yapilir), Upuzun bir zurafa (uzun boy oykulenmesi
yapihr), derken Ogulcan yorulmus (yorgunluk oykulenmesi yapihr) zaten, aksamda olmus
evin yolunu tutmus (yurume oykulenmesi yapihr). Uzanmis yatagma rmsil rmsil uyumus ( iki
el avuc icleri birlestirilerek yastik yapihr, bas uzerine konur) ( Dalkihc;,2003).
Degerlendirme:

Bu etkinlikte diger bir ogretmenin gozlemledigi, konusmalannm akicihgr ve

goz temasi kurup kurmadiklan gozlemlenmistir,
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DERSPLANI9
Tarih:15.04.14
Sure: 15 dk.
Amar ve Kazantmlar: ilkbahar mevsimin ozelliklerini ayirt edebilme, yaratici dusunme
sureclerini gelistirebilme, parcadan btittme bir hikaye olusturma yetenegini gelistirebilme,

hizli dtlstmme ve dusundugunu ifade etme surecini destekleyebilme.
Amac 4: kendini sozel olarak ifade edebilme, Kazamm 3 : belli bir konuda konusmayi
baslatir, Amac 4- Kazamm 7: duygu, dusunce ve hayallerini yaratici yollarla aciklar, Dil
Gelisimi Kriter No, 14: Gercekleri hayallerimle kanstirarak hikayeler anlatabilirim.

Konu: ilkbahar Mevsimi
Yimtem-Teknikler: Dramatizasyon.Gosterip

yaptirma, Egitsel oyun

Arac-Gerecler: ilkbahar mevsimi ile ilgili kitaplar, ansiklopediler, resim kartlan ve slaytlar

lslenis:

Cocuklara once ilkbahann genel ozelliklerini tamtici kitaplar, ansiklopediler, resim

kartlan

ve slaytlar gosterilir,

Genel ozellikleri

ile konu cocuklara

aktanldiktan

sonra

cocuklara soyle bir yonerge verilir. " hadi simdi kulaktan kulaga oynayahm; ama herkes
kendisinden

bir oncekinin soyledigi ile ilgili bir kelime

daha ekleyerek

yamndakine

soyleyecek ve konumuz ilkbaharla ilgili bir hikaye olacak. En son soyleyen kisi hikayeyi
tamamlayacak.

Ozellikle beser kisilik gruplar olusturahm, Bakahm hangi grup en degisik

hikayeyi olusturacak", Bu aciklamadan sonra cocuklar gruplara aynhr. Gruplarm basmdaki
cocuklar ilkbahar ile ilgili bir kelime soyleyerek

baslarlar ve yonergeye

gore cahsma

tamamlamr. Sonunda her grubun son cocugu, tamamlanan hikayeyi anlanr. Ornegin;
1. Cocuk - Ayse

2. Cocuk - Uyandi

4. Cocuk -Fir9alad1
5. Cocuk - 90k guzel kahvalti ...
Son cocuk bir veya birden fazla kelime ile anlamh bir cnmle olusturabilir (Aksan, 2005).
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Degerlendirme: Bir diger ogretmen gozlemine gore, konusmalann akicihgi, goz temasi kurup

kurulmadigi, yaratici dusuncenin ve hayal gtictintl kullamp kullamlmadigi gozlemlenmistir.
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DERS PLANI 10

Tarih:16.04.14
Sure: 15 elk.
Amar ve Kazammlar:

Cocuklann

hoslandigi

karakterlerle

karikatfuii

tamtabilme,

Dil

gelisimine katkida bulunabilme, kelime hazinesini arttirabilme, karikatfuii tamtabilme, seslisessiz kavrammi tamtabilme,
Amac 5: Dinlediklerini cesitli yollarla ifade edebilme, Kazamm 1: Dinlediklerini baskalanna
anlatir, Amac 6: Sozcuk dagarcigmi gelistirebilme, Kazamm 5: Zit anlamh sozcuklere omek
venr.
Dil Gelisimi Kriter No, 9: Y akm zamanda yasanrms olaylan anlatip, olaylar arasmda iliski
kurabilirim.

Konu: Haberlesme
Yiintem-Teknikler: Dramatizasyon,

Arac-Gerecler: i$feni~: Uzerinde Temel ve Safinaz'la ilgili karikattir olan kagitlar cocuklara dagitihr, Bu
karikaturde bulunanlan taruyip tammadiklan sorulur. Cinsiyetleri, kac yasmda olabilecekleri,
nerede olduklan, su anda ne yaptiklan konularmda konular yoneltilir, Cocuklar sirayla hirer
cumle soyelerek bir olay yaratir. Rol dagihrm yapilarak cocuklar, Safinaz ve Temel ile ilgili
bu olayi canlandmrlar.

Daha

karikaturleri

ister ve bir karikatur kitabi olusturulur.

kesmelerini

sonra egitimci

konustururlar, bu konusmalar karikaturlerinin

cocuklara

gazete

ve dergiler

dagitarak

Cocuklar karikaturleri

altma yazilarak etkinlik tamamlamr

(Aksan,

2005).
Degerlendirme: Bir diger ogretmen gorusune gore, cocuklann kelime hazinelerindeki sozcnk
dagarcrgim kullanabilmelerini
gozlemlenmistir,

hayal dunyalanm

yansrtip sozel olarak ifade
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DERS PLANI 11
Tarih:l 7.04.14
Sure: 15 DK.

Amar; ve Kazantmlar: Alier- ifade edici dil gelisimini desteleyebilme, kendi duygu, dusunce
ve isteklerini ozgurce ifade edebilmeleri ve kendilerine g-Uven duymalan icin firsat
tamyabilme, hayal guclerini kullanarak yanm birakilan hikayeyi tamamlayabilmelerini
destekleyebilme, yarancihgim kullanarak ozgun urun olusturabilmelerini saglayabilme,
Amac 4: Kendini sozel olarak ifade edebilme, Kazamm 7: Duygu, dasunce ve hayallerini
yaratici yollarla aciklar.
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 14: Gercekleri hayallerimle kanstirarak hikayeler
anlatabilirim.
Konu: Vucudumuz
Yiintem-Teknikler: Dramatizasyon, Grup calismasi, Sergi

Arac-Gerecler: Renkli tuz seramikleri
lslenis: Egitimci cocuklara hikaye anlatmaya baslar ve hikayenin en heyecanh yenne
hikayeyi keserek bundan sonraki kismm cocuklar tarafmdan tamamlanmasmi ister. "c;ok
uzaklarda yemyesil buyuk agaclann bulundugu cok cesitli hayvanlarm yasadigi bir orman
varmis. Bu ormanm icinde de kucuk bir koy ve bu koyde yasayan insanlar bulunmaktayrms
ormanm derinliklerinde bulunan bir magarada kocaman elleri, upuzun kollan, kocaman
ayaklan, uzun ve kalm bacaklan ve buyuk bir kafasi olan bir dev yasarmis. Dev her yil bahar
geldiginde magarasmdan disan cikar ve korkunc bir gurultuyle ormanda gezinirmis, Yine
boyle bir bahar gunu, dev magarasmdan cikrms ve kocaman ayaklanm yere vurarak
dolasmaya baslamis. Ancak bu kez ayak sesinin dismda komik bir ses daha geliyormus
devden ... " Cocuklar hikayenin gelisme ve sonuc bolumlerini iki grup olusturarak anlanr,
Ardmdan meydana getirdikleri bu hikayenin kahramam olan devi, kendilerine verilen renkli
tuz seramigi hamurlanm kullanarak yaparlar. Yapilan devlerin suufm bir kosesine konularak
sergilenmesi saglamr (Aksan, 2005).
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Degerlendirme: Bu etkinlikte yuz ifadeleri kullamsrms, degerlendirmenin sonuclan ~oyledir:

Etkinlik sonucunda cocuklann 15'i (%75) olumlu dtlsunmekteyken, 3'-U (%15) kararsizdir,
2'si (%10) ise olumsuz dusunmektedir.
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DERS PLANI 12
Tarih:18.04.14

Sure: 15 dk.
Amar ve Kazantmlar: Alier -ifade edici dil gelisimini destekleyebilme, ktlctik kas motor
gelisimde el-goz koordinasyonunun gelisimini destekleyebilme, geri iletim yaparak bellek
gelisimini destekleyebilme, kendi duygu, dusunce ve isteklerini ozgurce ifade edebilmeleri ve
kendilerine gtrven duymalan icin firsat tamyabilme.
Amac 3: Turkceyi dogru kullanabilme, kazamm 2

konusmalannda temel dil bilbilgisi

kurallarma uygun konusur.
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 5: Duzgtln ve tam cumleler kurabilirim.
Konu: Meslekler
Yontem-Teknikler: Dramatizasyon, Grup cahsmasi, Tartisma
Arac-Gerecler: Sopah kuklalar
i§[eni5: Hikaye anlatimi oncesinde egitimci cocuklann dikkatini cesitli meslek gruplarma ait

parmak oyunu, tekerleme, siir veya bilmecelerle konu uzerine yogunlastmr. Cocuklan u.9
gruba ayirarak, her gruba ayn bir meslek ismi soyler ve bu mesleklerle ilgili sopah kuklalan
da kullanarak bir hikaye olusturmalanm ister. Her cocuk bir veya iki cumle ile bu hikayeye
katkida bulunmahdir. Olusturulacak hikayenin girls, gelisme ve sonuc kisimlanndan olusmasi
gerektigi de egitimci tarafmdan ifade edilir. Uygulamanm ardmdan bir tartisma acilarak
cocuklann mesleklerle ilgili bilgileri irdelenir (Gonen,2009).
Degerlendirme: Bu etkinlikte yuz ifadeleri kullamlnus ve, degerlendirmenin sonuclan
soyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann 12'si (%60) olumlu dustinmekteyken, 4'u (%20)
kararsizdir, 4'u (%20) ise olumsuz dustlnmektedir.
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DERS PLANI

13

Tarih:19.04.14
Sure: 15 dk.

Amar ve Kazantmlar: Hizh- yavas, alcak-yuksek, ses tonlanm algilayabilme, Kizgm, mutlu,
sevecen, hircm, uzgtm somurtkan vb. yiiz ifadelerine gore sarki soyleyebilme.
Amac 2: Konusurken

sesini dogru kullanabilme,

Kazamm 3: Konusurken

sesinin tonunu

isitebilir bicimde ayarlar, Amac 2- Kazamm 4: Konusurken sesinin hizim ayarlar.
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 4: Tek basima 3-4 misrahk basit sarkilar soyleyebilirim.

Konu: Sarki soyleyelim
Yimtem-Teknikler: Dramatizasyon, Gosterip yaptirma
Arac-Gerecler: i§teni§: Egitimci cocuklardan " pazara gidelim" adh sarkiyi soylemelerini ister. Daha sonra
sarki egitimcinin "alcak sesle, yuksek sesle.yavas-hizh

soyleyelim", direktifine uygun olarak

cocuklar sarkiyi soylerler. Sonra egitimci cocuklara su soruyu sorar: "simdi 90k uzgtin
oldugunuz bir zamam dttsunmenizi istiyorum. Ne tur duygular hissetmistiniz? Yuzunuzun hali
nasildi?

Bunlan

bir hatirlaym.

Daha

sonra kendinizi

iizgiin hissettiginiz

zamanlarda

yuztinuzun aldigi sekli cizmenizi istiyorum." Egitimci ayni soruyu diger durumlar icinde
sorup cocuklardan bunlan kartlara cizmelerini ister. (kartlar bir kitap haline de getirilebilir).
Cocuklann resim cizmeleri bittikten sonra bu kartlar hep birlikte incelenmeye baslamr. Daha
sonra egitimci "simdi bu sarkiyi kendinizi
scylemenizi

istiyorum"

iizgiin hissettiginiz

anlardaki duygulanmzla

dedikten sonra cocuklar sarkiyi o sekilde soylerler, Sarki diger

durumlara uygun bir sekilde soylendikten sonra etkinlik tamamlamr (Dalk1h9,2002).

Degerlendirme: Bu etkinlikte yuz ifadeleri kullamsrms
~oyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann

ve degerlendirmenin

IO'u (%50) olumlu dusunmekteyken,

kararsizdir, 4'ii (%20) ise olumsuz dustlnmektedir.

sonuclan
6's1 (%30)
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DERS PLANI 14
Tarih:19.04.14

Sure: 15 dk.

Amar ve Kazammlar:

Yarancihk ve hayal giiciiniln gelisimini destekleyebilme. Tasrt

araclannm tanmmasmi saglama,
Amac 4: Kendini sozel olarak ifade edebilme, Kazamm 7 : Duygu, dusunce ve hayallerini
yaratici yollarla aciklar,
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 14: Gercekleri hayallerimle kanstirarak hikayeler
anlatabilirim.
Konu: Tasitlar

Ytmtem-Teknikler: Dramatizasyon, Grup cahsmasi, Bireysellestirilmis ogretim
Arac-Gerecler:

-

Islenis: Cocuklar snuf icerisinde gelisi giizel dururlar. Egitimci bir yonerge verir. "simdi

herkes dort kisiden olusan bir tasit araci olustursun, Bu arac karada rm, havada rm, yoksa
denizde mi gider? Aracmizm ozelliklerini anlatm. Aracimz ne ile cahsiyor? Kendinizi diger
araclara tamtm." (Aksari,2005).
Degerlendirme:

Etkinlikte yiiz ifadeleri kullamlrmstir. Ve degerlendirmenin sonuclan

soyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann 9'u (%45) olumlu dusunmekteyken, 6's1 (%30)
kararsizdir, 5'i (%25) ise olumsuz dusunmektedir.
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DERS PLAN! 15
Tarih: 20.04.14
Sifre: 15 dk.

Amar ve Kazantmlar: Yaraticihgmr ve hayal giiciinii gelistirebilme, ifade edici ve alter dil
gelisimini destekleyebilme.
Amac 4: Kendini sozel olarak ifade edebilme, Kazamm 7 : Duygu, dusunce ve hayallerini
yaratici yollarla aciklar.
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 14: Gercekleri hayallerimle kanstirarak hikayeler
anlatabilirim.
Konu: Nesneler ve Yerler
Yimtem-Teknikler: Dramatizasyon, Soru cevap
Arac-Gerecler: Tas, kum veya kucuk cakillar
i§[eniI: Egitimci cocuklar smifa girmeden once su hazirhklanm yapar. ( bu cahsma cocuklar
bahceden iceri girmeden once veya temizliklerini yapmak icin onlar lavabodayken
yapilabilir.) Bir dolabm, kutunun, kaloriferin, duvann veya bir baska odamn, girisinden
yararlanarak sanki oradan cikiyormus veya yol oraya gidiyormus gibi talas dokerek (tas, kum
da olabilir) bir yol hazirlar, Cocuklar iceri girdiklerinde dikkatlerini buraya ceker ve uzerinde
konusmalan icin onlara sorular yoneltilir. Bunlar ne olabilir? Bu talasi kim dokmus olabilir?
Amaclan ne olabilir? Bir yerden mi bosaltiyorlar yoksa bir yere mi tasiyorlar? Boyle bir seyi
baska nerelerde gorebiliriz? Hayvan ya da insanlar bunun gibi yol ya da tunel yapabilirler mi?
Ne amacla yaparlar? Hangi hayvanlar topragm altmda tunel yapar? gibi cocuklarm da
cevaplanyla yonelecek sorular sorabilir. Cevaplar toplamr ve buna uygun bir hikaye de
cocuklar tarafmdan olusturulabilir (Onder,2003).
Degerlendirmer Bu etkinlikte yine ytiz ifadeleri kullamlrrus, ve degerlenditmenin sonuclan

~oyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann 12'si (%60) olumlu dusunmekteyken, 4'ii (%20)
kararsizdir, 4'ii (%20) ise olumsuz dusttnmektedir.
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DERS PLANI 16
Tarih: 21.04.14
Stlre: 15 dk.
Amac ve Kazammlar: Cocuklann meyve- sebzeleri tamma, tammlama ve ayirt edebilmelerini
saglayabilme. Yaratici dusunme sureclerini gelistirebilme. lfade edici dil gelisimlerini
destekleyebilme.
Amac 8: Gorsel materyalleri okuyabilme, Kazamm 4: Gorsel materyalleri aciklar,
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 3: Resimleri mantikh bir sekilde aciklayabilirim
Konu: Meyve ve Sebzeler
Ytintem-Teknikler: Dramatizasyon, Soru cevap, Bireysellestirilmis ogretim

Arac-Gerecler: Mevsime uygun cesitli meyve ve sebzeler.
Islenis: Egitimci cocuklara mevsime uygun hangi meyve ve sebzeleri bildiklerini sorar. Ve

onlarm ifade ettigi meyve ve sebzeleri panoya listeler. Eksik olanlar hakkmda cocuklan
bilgilendirir. Hatta bu meyve ve sebzelere ait smifta bulunan resimli kartlarda cocuklar
tarafmdan panoya asilabilir. Egitimci cocuklardan her birinin degisik bir meyve veya sebze
oldugunu bilmiyordur. Her cocuk, digerlerinin kendisinin ne oldugunu bilebilmesi icin oldugu
sebze ve meyveye ait tammlayici ozelliklerden soz eder. Ornegin, "sectigim seyin rengi
kirrmzidir, lezzeti tathdrr," gibi ifadeler kullamlabilir. Diger cocuklarda bu ifadelerden yola
cikarak arkadaslannm ne oldugu ile ilgili tahminde bulunur (Akoguz ve Akoguz, 2011).
Degerlendirme:

Bu etkinlikte de yuz ifadeleri kullamlrmstrr. Degerlendirme sonuclan

soyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann 8'i (%40) olumlu dtlsttnmekteyken, 7'si (%35)
kararsizdir, 5'i (%25) ise olumsuz dusunmektedir.
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DERS PLANI 17
Tarih:22.04.14
Sure: 15 dk.

Amar ve Kazammlar: lfade edici dil gelisimini destekleyebilme. Yaratici hayal gucunu
destekleyebilme. Problem cozme becerilerinin gelisimini destekleyebilme.
Amac 4: Kendini sozel olarak ifade edebilme, Kazamm 7: Duygu, dusunce ve hayallerini
yaratici yollarla aciklar.
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 14: Gercekleri hayallerimle kanstirarak hikayeler
anlatabilirim.
Konu: Hayal Giicii
Yimtem-Teknikler: Dramatizasyon, Soru cevap, Bireysellestirilmis ogretim
Arac-Gerecler: i$feni$: Egitimci cocuklarla birlikte daire seklinde yere oturur ve cocuklara bazi yonergeler

vererek hayal guclerini harekete gecirmelerine yardimci olur. Daha sonrada cesitli sorular
yonelterek cevaplamalanru ister. Her soru icin farkli bir cocuk secilir ve bu cocuk hem
beklenen hareketleri yapar hem de neler hissettigini sozel olarak ifade eder. Bu sorular sunlar
olabilir:
Simdi hepiniz bulutlarm uzerinde oldugunuzu dusunun, kendinizi nasil hissedersiniz?
Eger yasadigimz evde yada apartmanda yangm cikarsa ne hissedersiniz?
Yan belinize kadar suyun icindeyseniz ne hissedersiniz?
Karm ya da camurun icindeyseniz kendinizi nasil hissedersiniz?
Bir tepeden asagr hizla iniyorsarnz kendinizi nasil hissedersiniz?
Dar ve cikmtih bir kayanm iizerinde duruyorsamz kendinizi nasil hissedersiniz?
Cambazlarm yiiriidiigii ipin iizerinde yunlyorsamz kendinizi nasil hissedersiniz?
Yaprstmciya bastiysamz kendinizi nasil hissedersiniz?

88
Sicak ve dolu bir sey tasiyorsamz kendinizi nasil hissedersiniz?

Hicbir sey goremeyecek durumdaysamz kendinizi nasil hissedersiniz?
Yagh bir zemin iizerinde yiiriimeniz gerekiyorsa kendinizi nasil hissedersiniz?
Taslarla kaph bir alandan ciplak ayakla gecmek zorunda kaldiysamz kendinizi nasil
hissedersiniz?
Ayakkabilanruz ayagmizi sikiyorsa kendinizi nasil hissedersiniz?
Cok sikistmiz hemen tuvalete gitmeniz gerekiyor kendinizi nasil hissedersiniz?
Karmmz 90k acikti ve 90k susadnuz. Kendinizi nasil hissedersiniz? ( Aksari,2005).
Degerlendirme: Bu etkinlikte de yiiz ifadelerine yer verilmis ve, degerlendirmenin sonuclan
soyledir: Etkinlik sonucunda cocuklann 11 'i (%55) olumlu dustmmekteyken, 5'i (%25)
kararsizdir, 4'ii (%20) ise olumsuz dustlnmektedir.
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DERS PLANI 18

Tarih:23.04.14
Sure: 15 dk.
Amar ve Kazammlar: Yaraticihk
kullanabilmeyi saglayabilme.

ve hayal gucunu

gelistirebilme,

Dili etkin sekilde

Bir olaydaki akicihk ve uyumu saglamaya yardimci olabilme.

Grupla birlikte i.iri.in ortaya crkartarak kendilerine olan guveni artirabilme,
Amac 4: Kendini sozel olarak ifade edebilme, Kazamm, 7: Duygu, dusunce ve hayallerini
yaratici yollarla aciklar, Amac 4- Kazamm 2 : Sohbete katihr,
Dil

Gelisim

Gelisim

Kriter

No,

14:

Gercekleri

hayallerimle

kanstrrarak

hikayeler

anlatabilirim.

Konu: Havaalanma Gidiyoruz
Yiintem-Teknikler: Dramatizasyon, Soru cevap, Beyin firtmasi

Arac-Gerecler: Resim kagidr ve boya kalemleri
i§leni§: Egitimci cocuklann ilgisini cekecek bir hikaye anlatmaya baslar ve hikayenin geri
kalan kisrmm cocuklann tamamlamasi icin onlan yonlendirir. Hikaye soyle ba~lamaktadir;"
bir gun anaokulundaki tum cocuklar ve ogretmenleri havaalanma geziye gitmisler.
Koridorlardan gecerlerken birden karsilanna 90k buyuk bir ... "
Bu sekilde baslayan hikayeyi egitimci cocuklara soyle sorular sorarak yonlendirir, gelistirir,
Acaba karsilanna ne 91km1~?
Orada neden bulunuyormus?
Cocuklar onu gorunce ne yaprmslar?
Bu nasil bir nesneymis? Rengi, bi.iyi.ikli.igi.i, bicimi nasilrms?
Sonra cocuklar havaalanmda neler yapmislar?
Nerelere gitmisler?
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Bu cahsmanm son asamasmda da egitimci cocuklann olusturdugu bu hikayeyi onlara anlatir
ve resimlemelerini ister. Cocuklar tarafmdan olusturulacak kitaplar da sonra sergilenir.

Degerlendirme: Bu etkinlikte de ogrencilerin yiiz ifadelerini kullanarak oz degerlendirme
yapmalan istenmistir.
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DERS PLANI 19
Tarih:24.04.14
Sifre: 15 dk.

Amar ve Kazantmlar: Yaranciligmi ve hayal gucunu kullanabilme. Dili guzel kullanarak
dogru telaffuz edebilme
Amac 4: Kendini sozel olarak ifade edebilme, Kazamm 7: Duygu, dusunce ve hayallerini
yaranci yollarla aciklar, Amac 3: Turkceyi dogru kullanabilme, Kazamm 1: Konusmalannda
soz dizimi kurallanm dogru olarak kullamr.
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 5: Duzgun ve tam ciimleler kurabilirim.
Konu: Beni Bana Tanrt
Yimtem-Teknikler: Dramatizasyon, Egitsel oyun
Arac-Gerecler: Alet resimleri, igne

lslenis: Cocuklar arasmdan bir ebe secilir, Ebeye "senin arkana bir alet resmini igneleyecegiz.
Bu evde kullandignmz bir alet olabilir, ev dismda da kullandignmz arac veya alet resmi
olabilir. Sen istedigin bir arkadasmi yamna cagmp, beni bana tamt diyebilirsin. Ancak bu
arkadasm konusamaz, sadece hareketlerle, mimiklerle sana anlatabilir." der. Ebe
arkadaslanndan birini yanma cagmr ve kendini tamtmasiru ister. Kendini tamtmasi icin

uc

arkadas cagmna hakki vardir. Kendini tammayi basaran cocuk alkislamr.I Dalktl19,2002)
Degerlendirme: Bu etkinligin sonunda surece iliskin ogrencilerin resim cizmeleri istenmistir.
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DERS PLANI 20
Tarih: 25.04.14
Sifre: 15 dk.

Amar ve Kazantmlar: ismini soyleme. Baskalanna isimleriyle seslenme
Amac 3: Turkceyi dogru kullanabilme, Kazamm 1: Konusmalannda soz dizimi kurallanm
dogru olarak kullamr,
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 5: Duzgun ve tam cumleler kurabilirim.
Konu: Ad soyleme etkinligi

Yimtem-Teknikler: Dramatizasyon, Gosterip yaptmna

Arac-Gerecter: Islenis: Cocuklar, daire olarak ayakta yan yana dizilirler. Ogretmen, oyunu baslanr. Adim
yuksek sesle soylerken yuzune bir ifade takimr (agzmi acar, gozlerini acar, dilini cikanr),
Tum grup, ogretmenin adim yuksek sesle bagmrken yaptigi yiiz ifadesini taklit eder.
Ogretmenin sagmdaki cocuk, baska bir yuz ifadesi yaparak adim bagmr. Tum grup bu kez o
cocugun admi yuksek sesle soylerken, yuz hareketini tekrarlar. Tum cocuklar en az bir kez
adim soyleyene kadar cahsma devam eder. Ve cocuklar daire olurlar ogretmen adim
fisildayarak soyler ve cocuklar taklit eder ve tum cocuklar adim fisildayarak tekrarlar ve tum
grup birbirlerini taklit eder. Sonraki asamada ogretmen adim sarki soyler gibi melodik bir
sekilde tekrarlar tum grup ayni tonlama ile adim soyler her cocuk farkh tonlamayla
soyler. Ve son asamada her kes birbirinin adim yuksek sesle bagirarak tekrarlar ve
boylece hem birbirlerinin isimlerini ogrenirler hem de sesini iyi kullanmayi (Onder,
Degerlendirme: Bu etkinlikte veli degerlendirmesi yapilrms ve cocuklann
ogrenmelerini, eglenmelerini ve mutlu olduklanm dile getirmisleridir,
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DERS PLANI

21

Tarih: 25.05.15
Sure: 30 dk.

Amar; ve Kazantmlar: Oyun yoluyla meyvelerin rengini, tadim, kokusunu ve ozelliklerini
ogrenme ve aciklayabilme
Amac 5: Dinlediklerini cesitli yollarala ifade edebilme, Kazamm 4: Dinlediklerini ozetler.
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 9: Y akin zamanda yasanmis olaylan anlatip, olaylar arasmda
iliski kurabilirim.

Konu: Meyve bahcesi
Yontem-Teknikler: Dramatizasyon, Gosterip yaptirma, Beyin firtmasi
Arac-Gerecler: Kirmizi, sari turuncu, yesil renkte fon kartonu, makas, kalem, elma, armut,
portakal

1. Asama: Ogretmen drama odasma kirmizi, sari ve turuncu renkte fon kartonu, makas ve
renkli kalem getirir. Ogrenciler minderlerine oturur. Ogretmen, kirrmzi fon kartona kocaman
bir elma cizer ve keser. Sonra karsilanndaki duvara bantla yapistmr. San fon kartona buyuk
bir armut cizer, keser ve pencerelerin bulundugu duvara yapistmr, Daha sonra turuncu fon
kartona portakal cizer, keser ve bos bulunan bir baska duvara yapistmr. Ogrencilere: " bu
meyvelerin adlan var mi? Eksik bir sey goruyor musunuz? diye sorar. Ogrenciler de sapi
yok!, yapraklan yokl, gozleri- agzi- burnu yok! Yamtim verirler. Ogretmen hemen sap ve
yaprak keserek uclanna yapistmr. Ogretmen elma ve armuda goz, burun ve agiz yaparken,
ogrenciler" gulsun" diyerek ogretmeni yonlendirirler. Portakala, goz burun ve agrz yaparken
ogrenciler "o baba olsun ona biyik yapm der" ogretmen portakalm agzim duz yapar ve bekler
ogrenciler o da gulsun dediklerinde ogretmen portakalm agzma gulus ifade ekler. Ogretmen,
elmayi gostererek hangi renk oldugunu sorar ve "kirmizi" yamtmi ahr. Ogretmen; "oyleyse,
herkes giysilerindeki kirmizi rengi gostersin" der. Ogretmen , armut ve potakalm • da. rengini
sorar. lstedigi yaruti aldigmda san ve turuncu rengi de uzerlerinde gostermelerini ister,
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Ogretmen simdi de kimuzi dedigimde elmamn, san dedigimde armudun, turuncu dedigimde
portakalm altma kosacaksimz, Meyve bahcesi dedigimde hepiniz ortada meyve bahcesinde
bulusacaksunz,

Bahcede

sessizce

oldugunuzu siz soyleyeceksiniz,

beklerseniz,

tek tek dokunacagnn

ve hangi meyve

bende tadma bakacagim, Der. Ogretmen oyunu baslatir.

K1rm1z1 dediginde, ogrenciler elmanm altma kosarlar, Oyunu birkac kez yeniledikten sonra
ogretmen

" meyve bahcesi"

der. Ogrencilerin

tumu ortada degisik bicimler

otururlar.

Dokundugu ogrenci, hangi meyve oldugunu soyler, Ornegin; "muz" dediginde, ogretmen
kabuklanm

soyayim ve tadma bakayim? Diyerek soylenen meyvenin ozelliklerini, rengini,

seklini ve tadim soyleyerek yiyormus gibi yapar. Tadma bakilan meyve (ogrenci) yerine
oturur.

2. asama
Tum ogrenciler yerlerine oturduktan sonra, ogretmen onceden hazirlanus oldugu meyve
tabagim ortaya getirir. Ogretmcn sira ile ogrencilerin gozlerini kapatir ve agzmiza bir meyve
verecegim ve siz hangi meyve yediginizi bilebilecek misiniz? der. (Aksari,2005).

Degerlendirme: Bu etkinlikte de yuz ifadeleri kullamlrmstir. Ve degerlendirmenin
soyledir: Etkinlik sonucunda

cocuklann

8'i (%40) olumlu dusunmekteyken,

kararsizdir, 3'ii (%15) ise olumsuz dusunmektedir.

sonuclan
9'u (%45)
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DERS PLANI 22

Tarih: 26.04.14
Sure: 30 dk.
Amar ve Kazantmlar:
Amac 4: Kendini sozel olarak ifade edebilme, Kazamm 4: Belli bir konuda konusmayi
baslanr ve surdurur,
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 9 : Y akm zamanda yasanrms olaylan anlatip, olaylar arasmda
iliski kurabilirim.

Konu: Duygu ve dtlstmceler/ oyktl tamamlama
Yimtem-Teknikler: Dramatizasyon, Egitsel oyun

Arac-Gereclert Tef, oyuncak bebek, oyuncak kopek, top, zarf
Islenis:

ISINMA VE OYUN

Ogretmen tefle hizli ya da yavas ritimle yuruyus yonergeleri verir:
o Y avas ritimle ytlruyun.
o Hizh ritimle yuruyun.
o Parmak ucunda yavas ( hizh) yiiriiyiln.
o Yan, yan yavas ( hizh) ritimde yuruyun,
o Tek ayakla sekerek yuruyun.
o

Geri geri giderek yuruyun.

Ogretmen kucuk bir topu ahr ve havaya atarak yonerge verir:
o Top havadayken herkes gtilecek, yere dii~tiigilnde susacak
o Top havadayken ziplaym, yere dustugttnde durun
o Top havadayken kollar havada olsun, yere dii~tiigilnde durun
o Top havadayken kollar havada olsun, yere dii~tiigilnde indirin
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o Top havadayken alkis yapm, yerdeyken durun
Comel Kurtul Oyunu: Cocuklar snnfm icine dagihr. Bir kisi ebe olur ve kucttk top
ebeye verilir. Ebe topu sadece ayaklarmdaki atabilir. Comelmis olana top atilmaz. Ebe elinde
top varken yuruyemez, sadece topu ziplatarak yuruyebilir. Ayaktayken topla vurulan cocuk
ebe olarak oyuna devam eder. Cocuklar ebenin durumuna gore ayaga kalkip comelerek oyuna
devam eder.
Drama Etkinligi
Yere daire seklinde oturulur. Ogretmen, bilinen bir hikayeyi veya masah birlikte birer
cumle kurarak yeniden olusturacaklanm soyler, Ornegin; kirmizi bashkh kiz masahm herkes
birer cumle scyleyerek tamamlar. Ogretmen masalm serim, dugum ve cozum bolumlerine
vurgu yapar. Masai tamamlanmca ortaya iki yada uc materyal konur ( bebek, oyuncak kopek,
zarf vb.) Ogretmen, icinde bu materyallerin gececegi bir masal yazacaklanm belirtir ve ilk
cumleyi soyleyerek hikayeyi baslanr. Ornegin; ( bebegi eline alarak) " bu gill, Gul'un o sabah
pastaneye gitmesi gerekiyordu; Cunku ... " der. Sonra cocuklann stra ile birer cumle
soyleyerek hikayeyi surdurmeleri saglamr, Gerekli gorulen yerlerde ogretmen

diger

materyalleri de kullamlmasim hanrlatir yada kendi ci.imlelerinde kullanarak hikayenin
surmesini saglar, Uzun tutulmadan masal tamamlamr. Ogretmcn tarafmdan notlar ahmp
yazilan masalm bolumleri cocuklarm gruplara aynlmasiyla canlandmlabilir (Onder,2003).

Degerlendirme: Bu etkinlikte cocuklann fikirleri ahnrmstir. Bu baglamda, etkinlik hakkmda,
diger derslerden farki sorulmus, farkli oldugunu daha 9okeglenerek ogrendiklerini
vurgularmslardir.
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DERS PLANI 23
Tarih: 26.04.14

Sure: 10-15 dakika
Amac-Kazantm:

Beyin guclerini yaraticihklanm katarak dil gelisimlerini gelistirip dogru

telaffuz etmeleri.
Amac 2: Konusurken sesini dogru kullanabilme, Kazamm 2: Kelimeleri dogru telafuz eder.
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 5: Duzgun ve tam cumleler kurabilirim.
Konu: Hayalimdeki Hayvan
Yimtem- Teknikler: Dramatizasyon, Gosterip yaptirma, Egitsel oyun
Araf- Gerecler: -

i§leni§: Grup garip ve hayali bir hayvan dusunur. Soma vucutlanm bu hayvan gibi hareket
ettirirler. Hayvalar sira ile neye benzediklerini, nasil hareket ettiklerini, nasil uyuduklanm
nasil bir yuvada yasadiklanm, en 90k hangi yuvada yasadiklanm en 90k hangi yiyecegi
sevdigini gruptaki diger hayali hayvanlara anlanrlar, Ve yerde bir cember olusturarak ayni
anda hayallerindeki hayvanm sesini crkartarak hayalimdeki hayvan orkestrasi olustururlar
(Onder,2003).
Degerlendirme:

Bu etkinlikte cocuklann dii~iinceleri almrmstir. Ve bu etkinligi 90k

sevdiklerini, mutlu olduklanm aynca 90k eglendiklerini dile getirmisleridir,
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DERS PLANI 24
Tarih:27 .04.l 4
Sure: 10-15dakika
Amac-Kazanim:

Dil

gelisimleri yaraticihklannm

hayal

guclerinin

gelistirmelerinin

kazamlmasi.
Amac 4: Kendini sozel olarak ifade edebilme, Kazamm 7: Duygu, dusunce ve hayallerini
yaratici yollarla aciklar.
Dil Gelisimi Gelisim Kriter No, 14: Gercekleri hayallerimle kanstirarak hikayeler
anlatabilirim.
Konu:Am
Yontem- Teknikler: Dramatizasyon, Grup cahsmasi
Arar- Gerecler: Islenis: lkiser kisilik gruplar olusturulur. Esler birbirlerinin ellerini tutarak karsihkh otururlar.
Lider her gruba bir kelime soyler ve bu kelimeyle ilgili bir amsim esine anlatmasim ister.
Dinleyici konumundaki es anlatilanlan ilgi ile dinledigini belirten jest ve mimikleri yogun
biciminde kullamr. Basit sorularla esinin anlattiklanmn detaylandmlmasma ve mekan tamrm
yapmasma yardimci olur (Gonen,2009).
Degerlendirme: Bu etkinlikte veli degerlendirmesi yapilm1tve etkinlik suresince cocuklann
mutlu olduklanm eglendiklerini ve oynayarak ogrendiklerini dile getirmislerdir
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EK 2: UYGULAMA SURECiNE iLi~KiN FOTOGRAFLAR
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EK 3: UYGULAMA SURECiNDE OGRENCiLERiN ~iZDiKLERi

RESiMLER
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EK 4: Bumin'in (2003) Gelisim Basamaklaruu Degerlendirme El Kitabr'nda yer alan
49-60 ay ddnemi dil gelisimi ol~iitleri

0

OL<;UTLER
1. Ozellikleri belirtildiginde vucudun krsimlanm gosterir,
2. 3 nesneli ve davramsh emirleri yerine getirir.
3. Resimleri mantikh bir sekilde aciklar.
4. Tek basma 3-4 rmsrahk basit sarkilar soyler,
5. Duzgun ve tam cumleleri kurabilir.
6. 7 kelimeden olusan cumleler kurabilir.
7. Ge9mi~, simdiki ve gelecek zamanlan dogru olarak
kullanabilir.
8. 18 adet degisik nesne resimden 14 tanesinin ismini
soyleyebilir.
9. Y akm zamanda yasanmis olaylan anlatip olaylar
arasmda iliski kurabilir.
10. Ev adresini soyleyebilir.

11. Ka9 yasmda oldugunu soyleyebilir.
12. Neden, ne zaman, nasil gibi sorular sorabilir.
13. Kelimelerin anlamlanm merak ederek

olclnu1m

-

sorabilir.
14. Gercekleri hayalleriyle br1~tirara.K

~nll"lti:ihihr

15. Bebeksi konusmalara yer vermez ve

k-f'\111{,;in,~7
,

/

....

(;;)

(;)
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EK 5: Yarancr Drama Etkinliklerinde Temel Alman Kazammlar
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1

EKS·

KUZEY KlBRIS TURK CUMHURiYETi

SOS ANAOKULU VE KRESi

MUDDRL-Od-0 y AZILI-iZiN FORMU

,

20 .. 6.2013

Sn. Meliha KOCAOGLAN
Sos Anaokulu Ogretmeni

Okul oncesi dil egitiminde drama 90k onemlidir. Konusma, dinleme, anlama
becerilerine etkisi oldugu scylenmektedir. Drama cahsmalannda cocuk dilini kullanarak
sozcuk dagarcigmi gelistirir. Kendine gliven duyma, 9eking~nlil<tenkurtulma, isbirligi,
arkadaslanyla sosyallesme gibi durumlarda etkisi oldugu belirtilir. 0-6 yas dil. g~li§imj
acismdan 90k onemlidir. Ozellikle bu donemde yuriitillen etkinliklerin niteligini artirin.ak
gerekmektedir. Dil ogretimi uygulamaya ve yaparak yasayarak 5grenmeye dayah olarak
ytlrutulmelidir. Drama yontemi ile okul oncesi cocuklann dil gelisimi uygulamah bir anlayisla
· gelistirilebilir, Bu arastmnada; ok:uloncesi donemde yaratici drama destekli ogretim
etkinliklerinin cocugun dil gelisimine etkisini degerlendirmek amaclannnstir, " Okul oncesi
donemde yaratici drama destekli ogretim etkinlilderinin cocugun dil gelisimine etkisi nedir?"

· konulu arastrrmada deney grubu olusturulacaktir, Bu deney grubu SOS Anaok:ulun 'da
ogrenim goren, 4 yas grubu 20 cocuga uygulanmasmda've SQS Anaokulu'nun adnun
kullamlmasmda bir sakinca yoktur.

Ek"-1
Ben Meliha Kocaoglan Yakm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstinlsu Anabilim Dal!Ytiksek
lisans tez ogrencisiyim. Kendi cahstrgim kurumda ( sos 'anaokulu) unda 20 okuloncesi, 4 ya9 grubu
ogrencile1ine uygulatacagnnBurnin'in

(2003) "Gelisim Basamaklanni

Degerlendirme El Kitab1" adh

kitabmdan yararlamlarak, Kitapta yer alan 49-60 ay donemi dil gelisimi maddeleri temel almrrnsurDil gelisimi ile ilgili olcekteki maddeler 15 tanedir. Bu maddeler ogrenci acismdan ele almnu:;;t1r. Bu
arastirmada arastirmaci soz konusu maddeleri ogretmen degerlendirmesine

uygun bicimde

degistirmistir. Ornegin "Duzgiin ve tam cumleler kurabilirim "ifadesi dtizgtin ve tam cumleler
kurabilir ifadesi dusiinttlmtisttlr. Her maddenin yamnda 3 tane ytiz ifadesi yer almaktadir bu ifadeler
gulen, karasiz ve somurtkan sekildedir ve yaratici drama etkinlikleri icin siz saygideger velilerimizden
izin istiyorum. Bu testteki amacim; Okul oncesi dil egitiminde drama cok onemlidir. Konu9ma,
dinleme, anlarna becerilerine etkisi oldugu soylenrnektedir. Drama cahsmalannda cocuk dilini
kullanarak sozcuk dagarcigmi gelistirir. Kendine giiven duyma, cekingenlikten kurtulma, i9birligi,
arkadaslanyla sosyallesme gibi durumlarda etkisi oldugu belirtilir, 0-6 ya9 dil gelisimi a91smdan cok
onemlidir. Ozellikle bu donemde yiirtittilen etkinlilderin niteligini artirmak gerekmektedir. Dil
ogretimini uygulamaya ve yaparak yasayarak ogremneye dayah olarak yi.iriitlilmelidir. Drama yontemi
ile okuloncesi cocuklann dil gelisimi uygulamah bir anlayisla gelistirilebilir
Bu test, her cocuk ile bireysel cahsilarak yapilacaknr. Her bilgi gizli tutulacaktir. Ve uygulama
her cocuk icin yaklasik 10-15 dk.olacaknr. Bu testten sonuc alabilmem ioin ikiayhk ara ile iki kez
uygulatilacaktir.

Ve o arada c;ocuklannnzla drama etkinlikleri yapilacaktir.

