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ÖZET: Bu çal›şmada anaokuluna giden ve gitmeyen 3

yaş çocuklar›n›n kavram gelişimleri incelenmiştir. Random

yoluyla seçilen çocuklar›n 59’u anaokulu  eğitimi almakta

65’i ise hiç okulöncesi eğitimi almam›ş olan çocuklard›r.

Araşt›rman›n verileri Bracken (1984) taraf›ndan geliştirilen

ve ters çevirme işlemi ile türkçeleştirilen Bracken Temel

Kavram Ölçeği (Bracken Basic Concept Scale) uygulana-

rak toplanm›şt›r. Araşt›rmada anaokuluna giden ve gitme-

yen çocuklar›n SRC (renk, şekil, harf, karş›laşt›rma, sa-

y›/sayma), sosyal/duygusal, doku/material yön/konum, ve

büyüklük kavramlar› aras›nda fark olup olmad›ğ›na bak›l-

m›şt›r. Araşt›rma sonucunda elde edilen bulgulara göre,

okulöncesi eğitimi alan ve almayan çocuklar›n kavram ge-

lişimleri aras›nda fark olduğu bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: kavram gelişimi, erken çocukluk, oku-

löncesi eğitim.

ABSTRACT: In this study, the concept development

of the 3 years old children who either attend or not attend

to the preschool education on the field of their cognitive de-

velopment is reviewed. The sample space of the study con-

sisted of 124 children.These children who were randomly

selected from the population, 59 had and 65 did not have

any preschool education. The data of the research is gathe-

red according to Bracken Basic Concept Scale which was

developed by Bracken (1984) and translated into Turkish

by inversing procedure. During the research, the existence

of differences between their perception of SRC,(colour, let-

ter, shape, comparison, number/counting) social/emotional,

texture/material, direction/position, and size concept were

sought for. According to the findings obtained from this re-

search, it turned out that significant difference were found

between  two groups.

Keywords: concept development, early childhood, preschool

education

1. GİRİŞ

Kavram, nesne veya olaylar›n ortak özelliği-

ni simgeleyen içsel bir süreçtir. Bu simgeleme

de genellikle bir sözcük veya bir isimle yap›l›r.

Bu nedenle çocukta alg›sal uyar›c›lar› düzenle-

me yeteneği geliştikçe, kavramlar öğrenilmeye

başlan›r. Kavramlar somut veya soyut olabilir-

ler. Çocukta kavramlar›n gelişmesi somuttan so-

yuta doğru bir gelişim gösterir ve somut düşün-

meden soyut düşünmeye doğru bir yol izler.

Çocuklar 1-2 yaşlar›nda kavramlar› kazan-

maya başlarlar. Bununla birlikte kavramlar›n

öğrenilebilmesi için bellekteki bilginin daha ve-

rimli bir şekilde organize edilmesi gerekmekte-

dir. Çocuklar yeni bilişsel yetenekler kazand›k-

lar› zaman bunlar› gerekmese bile kavramsal

olarak harekete geçirme eğilimindedirler. Ço-

cuklarda alg›saldan kavramsal değişime doğru

bir gelişimsel kapasite vard›r. Çocuklar ak›l yü-

rütme yeteneklerini kullanarak kavramsal ana-

lizler yapabilmektedirler. Bu analizler çocukla-

r›n yeni kavramlar öğrenmesine neden olmakta-

d›r. 4 yaş›ndan itibaren çocuklarda kavram oluş-

turma yeteneğinde bir ilerleme görülmeye başla-

maktad›r. Alg›sal gelişim ve öğrenme çevremiz-

den bilgi edinme yeteneğindeki art›ş olarak ta-

n›mlanabilir. Kavramlar›n oluşmas› için nesne

ve olaylar›n özelliklerine dikkat etmek ve bunla-

r› ay›rdebilmek gerekir.

Kavram gelişimi ve temsili yetkinliğin geliş-

mesi bir dizi özel bilişşel süreci içermektedir.
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Bunlar aras›nda benzerlik ve farkl›l›klar› alg›la-

ma veya bulma, s›raya dizme, bir dizi boyuta gö-

re s›n›flama, genelleme, bir grubun örneklerini

sayma, s›n›f içerme say›labilir. Alg›n›n kesinleş-

mesi, artan ve çeşitlenen deneyimler ve gelişen

sözdağarc›ğ› ile çocuğun kavramlar› farkl›laş-

maya ve daha kesin olarak ay›redilmeye başla-

n›r. 

Günümüzde çocuklar pek çok deneyimi okul

yolu ile kazanmakta ve bu deneyim onlar›n  ge-

lecekteki akademik yaşant›lar›n› olumlu yönde

etkilemektedir (Bjorklund, 1995). Ayr›ca okul

yaşant›s› çocuklar›n IQ performans›n› olumlu

yönde de etkilemektedir (Morrison, Griffith ve

Frazier, 1996)

Çocuklar›n dünyay› tan›mas›, alg›lamas› ye-

tişkinler arac›l›ğ› ile olmaktad›r (Saxe, Guber-

man & Gearhart, 1987). Bu nedenle çocuklar›n

gelişimi ve eğitimi konusunda bilgili, deneyimli

eğitimcilerin olmas› çocuğun tüm gelişim alan-

lar›na katk›da bulunacakt›r. Araşt›rma sonuçlar›

göstermektedir ki, okulöncesi dönemdeki ço-

cuklar›n gelişimlerine uygun olarak haz›rlanan

eğitim programlar›, çocuklar›n bilişsel gelişim-

lerini ve yarat›c›l›klar›n› geliştirmektedir ( Clark

& Hanisee, 1982; Winick, Meyer & Harris,

1975 ).

2. YÖNTEM

2.1. Örneklem

Bu araşt›rma anaokuluna giden ve gitmeyen

3 yaş grubu çocuklar›n›n kavram gelişimlerini

değerlendirmek amac›yla yap›lm›şt›r. Araşt›r-

man›n örneklem grubunu 59’u anaokuluna gi-

den 65’i okula gitmeyen olmak üzere toplam

124 çocuk oluşturmuştur. Araşt›rman›n verileri

Ankara il merkezinde bulunan özel ve resmi

anaokullar›ndan ve T.C. Sağl›k Bakanl›ğ› Aile

Planlamas› ve Ana Çocuk Sağl›ğ› Merkezlerin-

den ve bu merkezlere bağl› adreslere gidilerek

toplanm›şt›r. 

2.2.Veri Toplama Arac›

Araşt›rmaya al›nan çocuklara Bracken Temel

Kavram Ölçeği (Bracken Basic Concept Scale)

uygulanm›şt›r. BBCS 2.6 yaştan 8 yaşa kadar

kullan›lan bir ölçektir. Ölçekte, renk, harf tan›-

ma, say›/ sayma, k›yaslama, şekil, yön/konum,

sosyal/duygusal, büyüklük, doku/materyal, ni-

celik ve zaman kavramlar›n› içeren 11 tane alt

test bulunmaktad›r.

BBCS’inde, her çocuk ilk beş alt testin herbi-

rine ilk itemle başlar ve ard arda üç itemden ka-

l›ncaya kadar bu alt testlere devam edilir. Çocu-

ğun bu 5 alt testten elde ettiği puan geri kalan alt

testlerin her biri için göstereceği ilk başar› düze-

yini tahmin etmekte kullan›l›r. 6’dan  11’ e ka-

dar olan testlerin başlang›ç itemleri A’dan K’ye

kadar harflenmiştir.

Çocuklar her alt testten yapt›klar› doğrular

say›larak bir puan al›rlar. (Bracken, 1984). Ölçe-

ğin orijinal formu her iki dili de çok iyi bilen iki

akademisyen taraf›ndan ayr› ayr›  Türkçe’ye

çevrildikten sonra, iki ayr› uzmana verilerek ters

çevirme işlemi yap›lm›şt›r. Bu aşamalardan son-

ra oluşturulan Türkçe formun bir pilot çal›şmas›

yap›lm›şt›r. Pilot çal›şmadan sonra  ölçek ilk ön-

ce 146 çocuğa uygulanm›şt›r (Akman,1995).

Daha sonra ölçek 114 çocuğa uygulanm›şt›r

(Ar›., Üstün, Akman, 1997). 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsay›s›

.94 olarak bulunmuştur. Özellikle 3 yaş düzeyin-

de nicelik ve zaman kavramlar›n›n öğrenilmesi

zor bir süreç olduğu için bu araşt›rmada bu kav-

ramlara ait bulgular verilmemiştir.

3. BULGULAR ve YORUM

Tablo 1 : SRC Alt Testi Puan Ortalamalar›

Değişkenler x sd n t p

Anaokuluna P<0.05
gidiyor 37.19 11.32 59 3.33 önemli

Anaokuluna 31.71 6.8968 65

gitmiyor

Tablo 1’e bakt›ğ›m›zda anaokuluna giden ve

gitmeyen çocuklar›n SRC kavram› alt test puan

ortalamalar› aras›ndaki fark›n önemli olduğu gö-

rülmektedir (p<0.05). SRC kavramlar› renk,

harf, say›, şekil ve karş›laşt›rma alt testlerinden

elde edilen puanlar›n toplanmas›yla oluşmakta-

d›r. Okulöncesi çocuğu şekillerin isimlerini öğ-

renirken zorluk çekebilir. Şekillerin isimleriyle,
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şeklin kendisini kar›şt›rabilir. Renk erken mate-

matik kavramlar› aras›nda yer al›r. Çocuğun kar-

ş›laşt›rma yapabilmesi için benzerlik ve farkl›-

l›klar› ay›rdedbilmesi gerekir. Çocuklar değişik

nesneleri, şekilleri ve renkleri kullanma f›rsat›

bulduktan sonra benzerlik ve farkl›l›klar› alg›la-

maya başlanmaktad›r (Ulutaş, 1999). Okulönce-

si dönemde çocuklar anne-baban›n yan›nda aile

ortam›nda pek çok kavram› doğal bir şekilde öğ-

renmektedirler ancak ak›l yürütme ve problem

çözmeye ait becerilere ilişkin stratejileri okulda

uygulanan etkinliklerle öğrenmektedirler. Res-

nick’e (1989) göre, okulöncesi dönemdeki ço-

cuklar renk, şekil gibi kavramlar› nesnelerle oy-

nayarak okula gitmeden de doğal bir şekilde ka-

zanabilmektedirler. Buna karş›l›k zaman, mik-

tar, büyüklük kavramlar› ise eğitimle kazan›l-

maktad›r. Ancak bu eğitimin nitelikli olmas› ile

bu kavramlar› kazanma aras›nda  olumlu bir iliş-

ki vard›r. Resnick, daha çok çocuklar›n ev d›ş›n-

da eğitimle desteklenmesinin olumlu sonuçlar›n›

yapt›ğ› çal›şmalarla göstermiştir. Anaokuluna

giden çocuklar sistematik bir eğitimden geç-

mektedirler. Kazanmalar› gereken bilgileri oku-

la gitmeyen çocuklara k›yasla daha kolay öğren-

mektedirler. Çünkü bu çocuklar›n deneyimleri

okula gitmeyen çocuklardan daha fazlad›r. Res-

nick’e göre çocuklar bu doğal kavramlar› okula

gitmeden ev ortam›nda öğrenseler bile yetersiz

deneyimler sonucu okula giden çocuklara k›yas-

la daha az puan ald›klar› görülmektedir.

Tablo 2 : Yön Alt Testi Puan Ortalamalar›

Değişkenler x sd n t p

Anaokuluna P<0.05
gidiyor 38.78 13.39 59 3.74 önemli

Anaokuluna 32.00 4.68 65

gitmiyor

Tablo 2’de anaokuluna giden ve gitmeyen

çocuklar›n yön kavram› alt test puan ortalamala-

r› aras›ndaki fark›n önemli olduğu görülmekte-

dir (p<0.05). Uzaysal kavramlar›, küçük çocuk-

lar›n anlamas› zordur. Yön ve uzakl›k yarg›lar›

çocuklar için zor kavramlard›r ve ancak dene-

yimle elde edilebilir. Uzay› alg›larken çocuk,

uzay› büyüklük ve uzakl›ğ›n› bildiği tan›d›k nes-

nelerle karş›laşt›rmay› öğrenmelidir. Çocuklar

fazla deneyim yapma olanağ›na sahip olduklar›

zaman bu kavramlar› kazanabilirler. İşlemönce-

si çocuğun genelde verilen bir durumun yaln›z-

ca bir özelliği üzerine yoğunlaşmas› uzay ve

uzakl›ğ› kavramsallaşt›rmas›nda sorunlar yaşa-

mas›na neden olmaktad›r. Bottle (1998) ise

okulla birlikte evdeki uyar›c› çevrenin ve ebe-

veyn-çocuk etkileşiminin, okulöncesi dönemde-

ki çocuklar›n uzaysal kavramlar› kazanmalar›n-

da etkili olduğunu belirtmiştir. Ancak okula git-

meyen çocuk evde bu etkileşimi gerçekleştire-

mezse bu kavramlar› öğrenmesi zor olacakt›r.

Tablo 3 : Sosyal/Duygusal Alt Testi Puan Orta-

lamalar›

Değişkenler x sd n t p

Anaokuluna P<0.05
gidiyor 40.64 14.97 59 3.40 önemli

Anaokuluna 33.64 6.22 65

gitmiyor

Tablo 3 ‘de çocuklar›n›n  sosyal/duygusal alt

testinden ald›klar› puanlar ile anaokuluna gidip

gitmeme durumlar› karş›laşt›r›lm›ş ve gruplar

aras›ndaki fark›n önemli olduğu bulunmuştur.

(p<0.05).

Tablo 4 :Büyüklük Alt Testi Puan Ortalamalar›

Değişkenler x sd n t p

Anaokuluna P<0.05
gidiyor 43.56 16.66 59 3.41 önemli

Anaokuluna 35.48 9.01 65

gitmiyor

Tablo 4’de anaokuluna giden ve gitmeyen

çocuklar›n büyüklük kavram› alt test puan orta-

lamalar› aras›ndaki fark›n önemli olduğu  bulun-

muştur (p<0.05). Akman (1995) 40-69 ayl›k ço-

cuklar›n kavram gelişimlerinde verilen kavram

eğitiminin etkisini incelemiştir. Araşt›rma so-

nunda sosyal/duygusal kavramlarda deney ve

kontrol gruplar› aras›ndaki fark önemli ç›km›ş-

t›r. Anaokuluna devam eden çocuklarda belirli

bir eğitim sürecinden geçmektedirler. Ald›klar›

eğitimin etkisiyle anaokuluna gitmeyen çocuk-

lara göre puan ortalamalar› yüksektir. 



Tablo 5 : Doku/Materyal Alt Testi Puan Ortala-

malar›

Değişkenler x sd n t p

Anaokuluna P<0.05
gidiyor 40.41 13.79 59 3.44 önemli

Anaokuluna 33.71 7.15 65

gitmiyor

Tablo 5de anaokuluna giden ve gitmeyen ço-

cuklar›n doku/materyal alt test puan ortalamala-

r› aras›ndaki fark›n önemli olduğu görülmekte-

dir (p<0.05). Küçük çocuklar, oynayabilecekle-

ri, tadabilecekleri, dokunarak hissedebilecekleri

bir çok malzemeyle haş›r neşir olduklar› zaman

dokunma becerileri gelişir. Çocuklar dokunduk-

lar›nda benzer hisler uyand›ran nesnelerin nas›l

göründüğünü ya da nas›l sesler ç›kard›klar›n› de-

neyerek keşfetmek zorundad›rlar. Çocuk için

değişik malzemelerin bütün özelliklerini keşfet-

menin tek yolu, bunlar› beş duyusuyla test et-

mek ve edindiği bilgileri bir araya getirmektir.

Bu bilgileri biraraya getirdiği zaman nesnelerin

özelliklerini tan›mada  başar›l› olacakt›r (Einon,

2000). Dolay›s›yla bu f›rsatlar tan›nan, keşifleri

yapma olanağ›n› bulan çocuklar, f›rsat tan›nma-

yan çocuklara k›yasla nesnelerin özelliklerini

daha kolay bulabilmektedirler.

Okulöncesi eğitim kurumlar›nda nitelikli bir

şekilde verilen akademik eğitim çocuğun biliş-

sel gelişimini ve kavram kazanma ile ilgili bece-

rilerini olumlu yönde etkilemektedir. Akman’›n

(1995), yapt›ğ› çal›şma sonucunda nitelikli eği-

tim ile kavram kazanma becerisi aras›nda olum-

lu bir ilişkinin varolduğu tespit edilmiştir. Ar› ve

arkadaşlar›n›n (1994) okulöncesi çocuklar›nda

kavram kazanma ile ilgili yapt›klar› araşt›rma

sonucunda nitelikli eğitim olanağ› sağlanmayan

okulöncesi eğitim kurumlar›nda çocuklar›n kav-

ram gelişim düzeylerinin düşük olduğu tespit

edilmiştir. Ürkün’ün (1992) yapt›ğ› çal›şmada 4-

5 yaş çocuklar›na destekleyici matematiksel

kavramlara yönelik eğitim verilmiştir. Araşt›rma

sonucunda deney grubunun puanlar› kontrol

grubuna oranla daha anlaml› bulunmuştur. Ar›

ve arkadaşlar›n›n (2000) 4-6 yaş grubu çocukla-

r›n›n kavram gelişimlerini değerlendirdikleri

araşt›rma sonuçlar›nda  da okulöncesi eğitimi al-

mayan çocuklar›n puanlar› okulöncesi eğitim-

den yararlanan çocuklara k›yasla düşük bulun-

muştur. Vygotsky’e (1986)’e göre de bilişsel ge-

lişimde çevrenin ve içinde yaşan›lan kültürün

önemi büyüktür. Eğer çocuğa rehber olacak bir

yetişkin yoksa, çocuk deneyimlerini geliştireme-

mekte ve dilin içeriğini ve yap›s›n› anlamakta

güçlük çekmektedir. Dil ve kavram gelişimi ara-

s›nda bir ilişki vard›r. Çocuk dili iyi kullanabilir-

se kavramlar› öğrenebilir ve isimlendirebilir.

Damon ve Hart (1982 ), çocuklar›n entellektüel

aç›dan gelişmelerini okula erken yaşta başlama-

lar›yla ilişkilendirmekte ve çocuklar›n çok erken

yaşlarda (2 yaş›ndan itibaren) okula başlamala-

r›n›n olumlu katk›lar›ndan bahsetmektedirler.

Schwarz ve arkadaşlar› (1974) da yapt›klar›

araşt›rmada yüksek kaliteli eğitim veren ana-

okullar›na devam eden alt sosyo-ekonomik dü-

zeydeki 3-4 yaş çocuklar›n› anaokulu deneyimi

olmayan çocuklarla karş›laşt›rm›şlar ve verilen

nitelikli eğitimin çocuklar›n motor, fiziksel ve

dil gelişimlerine olumlu etki yapt›ğ›n›, buna kar-

ş›n bu çocuklar›n daha az işbirliğine sahip ol-

duklar›n› bulmuşlard›r.

Sonuç olarak okulöncesi eğitimden yararla-

nan çocuklar›n diğer çocuklara göre daha başa-

r›l› olduklar› görülmektedir. Çocuğun ilk beş

y›ldaki eğitimi sağl›ğ› ve beslenmesi kadar

önemlidir. Ülkemizde erken çocukluk dönemin-

deki eğitimin öneminin daha iyi anlaş›lmas› ve

eğitim olanaklar›n›n çeşitlendirilmesi ve artt›r›l-

mas›yla daha çok çocuk okulöncesi eğitimden

yararlanma olanağ›na sahip olacakt›r. Günü-

müzde okulöncesi eğitimi sadece kurum bazl›

olarak düşünmemek gerekir. Aç›k okullar, ev

eğitim programlar›, eğitim amaçl› haz›rlanm›ş

televizyon programlar› ile de çocuklar erken eği-

timin olanaklar›ndan yararlanabilirler.
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