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ÖZET: Bu araşt›rma farkl› okulöncesi eğitim kurumla-

r›na giden 6 yaş çocuklar›n›n fen eğitiminde temel bilimsel

süreçleri kullan›p kullanmad›klar›n› belirlemek amac›yla

yap›lm›ş bir çal›şmad›r. Araşt›rman›n örneklem grubunu

200 çocuk oluşturmuştur.Araşt›rmada veri toplama arac›

olarak bilimsel süreçleri içeren gözlem formu kullan›lm›ş-

t›r. Elde edilen veriler üzerinde SPSS paket program›yla t-
testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu karş›laşt›rma test-

lerinden LSD testi analizleri yap›lm›şt›r. Araşt›rma sonu-

cunda çocuklar›n devam ettikleri okullarla bilimsel süreçle-

ri kullanmalar› aras›ndaki fark anlaml› bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: anaokulu çocuklar›, bilim süreçleri, bi-

lim ve çocuk.

ABSTRACT: This study was planned to evaluate the

basic science process skills in children of age 6 attending

different kindergartens. The sample space of the study con-

sisted of 200 children. A science process skills observation

form was used to gather data. The results obtained were

statistically evaluated by t-test, one way variance analyses

(ANOVA), and LSD test. It was observed that there is a

significant correlation between the kindergartens attended

by children and the science processes. 

Keywords: kindergarden children, science process, science

and child.

1. GİRİŞ

Çocuklar, matematik ve bilimsel kavramlar

dahil bir çok kavram› okulöncesi dönemde ka-

zanmaya başlarlar. 

Çocuklar bu kavramlar› kazan›rken, yeni

edindikleri kavramlar› uygulamalar›n›, varolan

kavramlar› genişletmelerini ve yeni kavramlar

üretmelerini sağlayan yöntemler geliştirirler. 

Bilimde kullan›lan kavramlar bebeklik döne-

minde gelişmeye başlar. Bebekler dünyay› du-

yular›yla keşfederler; bakarlar, dokunurlar, kok-

larlar, duyarlar ve tad al›rlar. Doğuştan merakl›-

d›rlar ve çevrelerindeki herşeyi bilmek isterler.

Böylece çocuklar çevrelerini araşt›r›rken ke-

şifte bulunurlar ve düşünmeyi öğrenirler. Çocu-

ğun ilk iki y›l›nda özgür araşt›rma ve deneyler

yapmas› duyular›n›n gelişimine yard›mc› olur

(Charlesworth ve Lind, 1995).

Aktif olarak çevresini keşfeden çocuklar

gözlem yapmak, yapt›klar› bu gözlemleri s›rala-

mak ve bu gözlemlerden ç›kar›mlar yapmak için

duyular›n› kullan›rlar. Böylece merak hislerini

geliştirirler, arkadaşlar›yla ve yetişkinlerle ko-

nuşurlar, kafalar›nda sorular oluştururlar ve bun-

lar› resim yaparak, modelleyerek, yazarak veya

başka aktivitelerle kayda geçirirler.

Çocuklar›n bu şekildeki keşif arzular› bilim-

sel duyarl›l›k geliştirmek için bir temeldir ve

tüm eğitim yaşam› boyunca öğrenmek için en

önemli güçtür. 

Çocuğun bu ilk y›llardaki doğal davran›şlar›

ileride bilime olan ilgisini artt›r›r. Zengin uyaran

deneyimleri (görmek, işitmek, tatmak, dokun-

mak, koklamak), çocuklar›n daha gözlemci ve

merakl› olmalar›na yard›mc› olur. 

Küçük çocuklar, günlük yaşamlar›nda yar-

d›mc› olabilecek pek çok yeteneği bilimin süreç-

lerini kullanarak kazan›rlar (Akman, 2003).
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Gözlem yapma, karş›laşt›rma, bilgileri yorumla-

ma, s›n›flama, tahmin yürütme, ilişki kurma,

ölçme, iletişim gibi yetenekler bilimin geliştirdi-

ği temel süreçlerdir (Howe ve Jones, 1998). Hi-

potez kurma, hipotezi tan›mlama, verileri kont-

rol etme ise ileri düzeydeki süreçlerdir (Lind,

2000). Bu süreçlerin bir çoğu, küçük çocuklar›n

fiziksel dünyada yer al›p öz nitelikleri keşfettik-

leri, şema organize ettikleri zaman gelişmeye ve

kullan›lmaya başlar (Akman, 2003).

2. YÖNTEM

Bu araşt›rma; okul öncesi dönemdeki çocuk-

lar›n, fen etkinlikleri s›ras›nda bilim süreçlerini

kullanma düzeylerini belirlemek amac›yla yap›l-

m›şt›r. 

2.1. Evren ve Örneklem

Araşt›rman›n evrenini Ankara İlinde bulunan

Milli Eğitim Bakanl›ğ›, Kurum ve Özel Ana-

okullar›na devam eden  6 yaş çocuklar› oluştur-

muştur. Örneklem evrenden random yoluyla se-

çilen 200 çocuktan oluşmuştur. Örneklemin ku-

rumlara göre dağ›l›m› Tablo 2.1.’ de gösteril-

miştir.

Tablo 2.1: Araşt›rma Örneklemini Oluşturan

Çocuklar›n Kurumlara ve Cinsiyetlerine Göre

Dağ›l›mlar›

KURUM K›z Erkek Toplam
İSIMLERI N % N % N %

MEB 21 10,5 22 11,0 43 21,5

ÖZEL 36 18,0 47 23,5 83 41,5

KURUM 36 18,0 38 19,0 74 37,0

TOPLAM 93 46,5 107 53,5 200 100,0

2.2. Veri Toplama Araçlar› 

Araşt›rmada veri toplamak amac›yla fen sü-

reçleri gözlem formu kullan›lm›şt›r. Ayn› za-

manda çocuklarla ilgili demografik bilgilerin ol-

duğu bir bilgi formu oluşturulmuştur. Çocukla-

r›n fen süreçlerini kullanacaklar› standart etkin-

likler haftada bir kez olmak üzere alt› kez uygu-

lanm›şt›r. Uygulamalar s›ras›nda çocuklar›n fen

süreçlerine yönelik davran›şlar› gösterme s›kl›k-

lar› gözlem formuna kaydedilmiştir (Howe ve

Jones, 1998; Lind, 2000). 

2.3. Verilerin Analizi

Veriler SPSS paket program›n›n 10.0 sürümü

ile analiz edilmiştir. Tüm bulgular _=0.05 an-

laml›l›k düzeyinde test edilmiştir. Veri analizi

olarak t testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu

karş›laşt›rma testlerinden LSD testi kullan›lm›ş-

t›r.

3. BULGULAR ve YORUM

Tablo 3.1. Fen Süreçlerini Kullanmada Cinsi-

yetlerin Karş›laşt›r›lmas›

Cinsiyet N S t sd p

k›z 93 3.244 0.632 0.387 198 0.699

erkek 107 3.278 0.594

k›z 88 2.941 0.786 0.198 187 0.843

erkek 101 2.962 0.704

k›z 93 2.995 0.750 0.994 198 0.321

erkek 107 3.102 0.769

k›z 87 2.822 0.632 0.842 185 0.401

erkek 100 2.908 0.752

k›z 93 2.972 0.714 1.888 198 0.061

erkek 107 3.164 0.725

* p>0.05 

Tablo 3.1 incelendiğinde; çocuklar›n bilimin

temel süreçlerini kullanma ortalamalar› aras›nda

cinsiyete göre anlaml› bir farkl›l›k olmad›ğ› gö-

rülmektedir (p>0.05). Fen eğitiminde bu yete-

neklerin gelişmesi için ilk elden deneyimlerin

olmas› gerekir. Aktif öğrenme yaklaş›m› içinde

çocuklar kendi kendilerine yaparak veya doğru-

dan kendi gözlemlerini yorumlayarak bu süreç-

leri geliştirebilirler (Oakes, 1990; Bredekamp ve

Rosegrant, 1992; Charlesworth ve Lind, 1995).

Okulöncesi dönemdeki fen eğitimi ile ilgili yap›-

lan araşt›rmalar incelendiğinde süreçleri kullan-

mada cinsiyetler aras›nda fark olmad›ğ› ve ge-

nelde de cinsiyetler aç›s›ndan karş›laşt›rmalar›n
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yap›lmad›ğ› görülmektedir. Bu araşt›rmadan el-

de edilen bulgularda da cinsiyetler aras›nda fark

bulunmam›şt›r. Fen, öğrenim için bir yöntem,

buluşlar› organize etmek ve aktarmak için bir

sistem olarak görülmektedir. K›saca fen, dünya-

y› düşünme ve anlamaya çal›şma yoludur.

Tablo 3.2. Fen Süreçlerini Kullanma Düzeyi

Aç›s›ndan Kurumlar›n Karş›laşt›r›lmas›

Süreçler Kareler Kareler

Toplam› sd Ortalamas› F p

Gruplar 6,456 2 3,228 9,38 ,000*

Aras›

Grup İçi 67,769 197 ,344

Toplam 74,225 199

Gruplar 8,408 2 4,204 8,24 ,000*

Aras›

Grup İçi 94,950 186 ,510

Toplam 103,358 188

Gruplar

Aras› 6,566 2 3,283 5,96 ,003*

Grup İçi 108,472 197 ,551

Toplam 115,038 199

Gruplar 7,429 2 3,714 8,21 ,000*

Aras›

Grup İçi 83,270 184 ,453

Toplam 90,699 186

Gruplar 2,387 2 1,193 2,31 ,103

Aras›

Grup İçi 102,173 197 ,519

Toplam 104,560 199

*p<0.05 olduğundan anlaml› farkl›l›k görülmüştür.

Tablo 3.2’ye bakt›ğ›m›zda çocuklar›n devam

ettikleri okul tipleriyle gözlem, s›n›flama, ileti-

şim ve ölçme süreçlerini kullanma aras›ndaki

fark anlaml› bulunmuştur. Tahmin sürecinde ise

gruplararas› fark›n anlaml› olmad›ğ› görülmek-

tedir.

Tek yönlü varyans analizi sonucunda belirle-

nen kurumlar aras›ndaki farkl›l›ğ›n hangi grup-

tan kaynakland›ğ›n› belirleyebilmek için yap›lan

çoklu karş›laşt›rma testi LSD sonuçlar› Tablo

3.3’te verilmiştir.

Tablo 3. 3. Kurumlar Aras› Çoklu Karş›laşt›rma 

Ortalama

(I) Kurum (J) Kurum Farkl›l›k Sx p

isimleri isimleri (I-J)

MEB OZEL -0.291 ,1102 ,009*

KURUM -0.487 ,1125 ,000*

OZEL MEB 0.291 ,1102 ,009*

KURUM -0.195 0.094 ,039

KURUM MEB 0.487 ,1125 ,000*

OZEL 0.195 0.094 ,039

MEB OZEL -0.024 ,1353 ,860

KURUM -0.461 ,1419 ,001*

OZEL MEB 0.024 ,1353 ,860

KURUM -0.437 ,1189 ,000*

KURUM MEB 0.461 ,1419 ,001*

OZEL 0.437 ,1189 ,000*

MEB OZEL -0.393 ,1394 ,005

KURUM -0.476 ,1423 ,001*

OZEL MEB 0.393 ,1394 ,005

KURUM -0.083 ,1186 ,489

KURUM MEB 0.476 ,1423 ,001*

OZEL 0.082 ,1186 ,489

MEB OZEL 0.222 ,1279 ,085

KURUM -0.234 ,1336 ,082

OZEL MEB -0.222 ,1279 ,085

KURUM -0.455 ,1125 ,000*

KURUM MEB 0.234 ,1336 ,082

OZEL 0.455 ,1125 ,000*

* p<0.05 yan›lma düzeyinde fark anlaml›d›r.

Bilim süreçlerini kullanma yeteneği çocukla-

r›n somut deneyimlerle yeni bilgilere ulaşmala-

r›na izin verir. Bu süreçler ve yetenekler çocuk-

lar›n bir problemi çözerken düşünmelerini geliş-

tirir ve problemin çözümüne nas›l ulaşacaklar›

konusunda çocuklarda merak uyand›r›r (Harlan

& Rivkin, 2000). Okulöncesi dönemdeki çocuk-

lar bilimde temel süreçler olan gözlemleme, s›-

n›flama, karş›laşt›rma, ölçme ve iletişim kurma

yeteneklerini uygun deneyimler ve programlar

sayesinde geliştirirler. Gözlemleme, duyular›

kullanarak, nesneler ve olaylar hakk›nda bilgi

sahibi olmad›r. Karş›laşt›rma, gerçek nesneler-

deki benzerlik ve farkl›l›klar› görebilme, s›n›fla-

ma, şekil, büyüklük, renk gibi ayn› özelliklere

sahip olaylar› gruplayabilmedir. Ölçme, miktar-

lar› tan›mlayabilme ve gözlemleyerek tahminler

yürütmedir. İletişim kurma, fikirlerin, yönerge-

lerin, tan›mlar›n sözel veya yaz›l› olarak ne an-

lam ifade ettiğini anlatabilme ve anlama olarak

tan›mlanabilir (Howe ve Jones, 1998; Lind,

2000). 
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Tablo 3.2 ve Tablo 3.3’e bakt›ğ›m›z zaman

çocuklar›n devam ettikleri okul tipleriyle bilim

süreçlerini kullanma aras›ndaki fark›n anlaml›

olduğu ve bilim süreçlerini kurum anaokullar›na

devam eden çocuklar›n MEB’na bağl› anas›n›f-

lar›na ve özel anaokullar›na devam eden çocuk-

lara k›yasla daha çok kulland›klar› görülmekte-

dir. Örneklem grubunu oluşturan bu okullar›n

hepsi farkl› program uygulamaktad›r. MEB’na

bağl› anas›n›flar›nda bakanl›kça onaylanm›ş

kendilerine ait bir program uygulanmaktad›r.

Ancak bu program uygulan›rken bile eğitimcile-

rin öğretme stilleri ve konuyu işleme şekilleri,

çocuklar›n haz›r bulunuşluklar›, öğrenme h›zlar›

farkl›l›k göstermektedir. Özel ve kurum ana-

okullar› ise kendi okullar›n›n ve çocuklar›n›n

özelliklerine göre belli bir yaklaş›m çerçevesin-

de kendilerine ait bir program izlemektedirler.

Kimi okul çoklu zeka yaklaş›m›na göre program

oluştururken başka bir okul yarat›c› müfredat

program›n› temel alan program haz›rlamaktad›r.

Yaklaş›mlara dayal› olarak haz›rlanan bu prog-

ramlar›n baz›lar› çocuğun sosyal gelişimine

ağ›rl›k verirken, baz›lar› da bilişsel gelişime

ağ›rl›k vermektedir Ancak burada önemli olan

çocuklara bilimle ilgili bilgileri ve kavramlar›

nas›l öğrettiğimizdir. Çünkü bilim yaparak, ya-

şayarak, uygulayarak, araşt›rarak, deneyerek öğ-

renilebilir. Çünkü araşt›rmaya yönelik haz›rlan-

m›ş programlar çocuklar› fenin araşt›rmac›, sor-

gulay›c› doğas›yla meşgul etmektedir. Fen müf-

redat›nda yarat›c›l›k ve problem çözme önemli-

dir. Çünkü keşifler yap›p, yeni buluşlar ortaya

ç›karma önemli bir problem çözme yaklaş›m›d›r

(Kuehn ve Krockover, 1986). 

Ülkemizde okulöncesi eğitimde belirlenmiş

ulusal standartlar›n olmamas› nedeniyle ana-

okullar›nda ve anas›n›flar›nda bir program bir-

likteliğinden söz etmek imkans›zd›r. Böyle bir

birlikteliğin olmay›ş› nedeniyle kurumlar aras›n-

da fark›n olmas› olağand›r. Ayr›ca çocuklara

fazla f›rsatlar›n tan›nmas›, onlara uygulama ve

deneme f›rsatlar›n›n yarat›lmas› süreçlerin geliş-

mesinde önemli etkendir. 

Sonuç olarak ülkemizde erken çocukluk eği-

timinde belirlenmiş ulusal standartlar yoktur.

Okulöncesi eğitim programlar› da çok fazla çe-

şitlilik göstermektedir. Dolay›s›yla fen eğitimin-

de çocuklar›n ulaşmas›n› beklediğimiz hedefler

kurumdan kuruma değişiklik gösterebilmekte-

dir. Ayr›ca fen eğitimi mutlaka aktif kat›l›m› ge-

rektiren ve ilk elden deneyimlerin olmas›na izin

veren etkinlikleri içermelidir. 

Çocuklar›n zihinsel çabas›, okuldaki sosyal

bağlam taraf›ndan geliştirilebilir veya önlenebi-

lir. Eğitimci, tüm karar verme gücünü elinde tut-

tuğu zaman, çocuklar zihinsel olarak pasifleşir-

ler; çünkü taraf olmalar›, görüş al›şverişinde bu-

lunmalar› ve kararlar›n›n sonuçlar›na katlanma-

lar› önlenmiş olur. Bu nedenle eğitimciler, ço-

cuklar›n düşünmelerine olanak sağlayan bir çev-

re yaratmal›d›rlar. Çocuklarda bilime karş› ilgi;

nesneler, olaylar, insanlar hakk›nda düşünme ve

fikir yürütme sayesinde gelişir. Ayr›ca iyi bir

program sosyal ve bilişsel gelişimi birbirine en-

tegre edebilecek şekilde ikisine de ağ›rl›k vere-

cek şekilde düzenlenmelidir. Çünkü fen eğiti-

minde problem çözme ve kişileraras› ilişkiler,

iletişim, fikirlerin paylaş›lmas› önemlidir (Shon-

kof ve Phillips, 2000).
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