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ÖZET: Bu çal›şmada kubaş›k öğrenme yönteminden

ve bu yöntem içinde yer alan baz› yap›land›r›lm›ş ve yap›-

land›r›lmam›ş teknikler sunulmuştur. Bu teknikler esas al›-

narak ilköğretim matematik derslerinde kubaş›k öğrenme

yönteminin kullan›m›na ilişkin baz› etkinlik örnekleri ve

örnek bir ders plan› verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: kubaş›k öğrenme, matematik öğretimi, 

ABSTRACT: In this study, cooperative learning and

its some structured and unstructured techniques are descri-

bed. Based on these techniques, some activities  and a

sample lesson plan concerning the use of cooperative lear-

ning in math courses are presented.

Keywords: cooperative learning, teaching mathematics 

1. GİRİŞ

Günümüzde, art›k öğrencilere bilgiyi depola-

maktan çok bilgiye nas›l ulaşacaklar› ve bir

problem durumunda problemi çözmek için

probleme nas›l yaklaşacaklar›n› öğretmeye yö-

nelik bir eğitim anlay›ş› içine girilmiştir. Bu an-

lay›ş› kazand›rmak ve öğrenmeyi verimli hale

getirebilmek için pek çok öğrenme modelleri

oluşturulmuş pek çok yöntemler geliştirilmiştir. 

1980’li y›llarda popüler olmaya başlayan

Kubaş›k Öğrenme (KÖ) yöntemi  de bu yöntem-

lerden biridir. Öğretmen  baz› durumlarda, sade-

ce rehberlik etmek amac›yla müdahale eder.

Araşt›rmac›lar geleneksel yöntemle karş›laşt›r-

d›ğ›nda, öğrencilerin kubaş›k ortamlarda öğren-

mesinin sadece çocuklara eğitimin amaçlar›na

ulaşmada yard›mc› olmad›ğ›n›, insani özellikler

aç›s›ndan uzun dönemde daha fazla yararlar

meydana getirdiği görüşünü de paylaşmaktad›r-

lar (Hertz&Lazarowitz, 1992).

KÖ, öğrencilerin, s›n›f ortam›nda küçük kar-

ma kümeler oluşturarak, ortak bir amaç doğrul-

tusunda, akademik bir konuda birbirlerinin öğ-

renmelerine yard›mc› olduklar›, genelde küme

başar›s›n›n değişik yollarla ödüllendirildiği bir

öğrenme yaklaş›m› olarak tan›mlanabilir (Göm-

leksiz, 1997). 

Bir çok yönüyle öğrencinin gelişimini sağla-

yan bu yöntemin, korkulan bir ders olan özellik-

le matematik dersinde kullan›m› önem taş›mak-

tad›r. Bir çok öğrenci matematik derslerine gi-

rerken endişelidir. Bilindiği gibi matematik der-

si; kat› bir atmosfer içinde öğretilmesiyle ve öğ-

renci korkusuyla ün yapm›ş bir derstir. Gelenek-

sel matematik öğretiminde bir çok öğrenci hata

yapmaktan korkar. Yar›şma, akademik başar›

gösteremeyen öğrencilerin kendilerini mağlup

ve küçük düşürülmüş görmelerine ve arkadaşla-

r› taraf›ndan horland›klar›n› hissetmelerine ne-

den olur. Oysaki kubaş›k gruplar, uygun bir şe-

kilde risk almay› cesaretlendirirken matematik

kayg›s›n› ve hata yapma korkusunu azaltan bir

ortam sağlar (Johnson&Johnson, 1989). Grup

üyeleri aras›ndaki destekleyici ilişkiler, risk al-

may› ve ak›ll›ca keşifleri cesaretlendiren bir gü-

ven ağ› kurmay› sağlar ve ayn› zamanda hata
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yapma kayg›s›n› azalt›r. Başar› hem bizzat ken-

dilerinin çabalar›na hem de diğer grup üyeleri-

nin çabalar›na bağl› olduğu için, başar›s›zl›k ih-

timali ve kişisel risk o kadar büyük görünmez.

Sonuç olarak çal›şmalar›n bireysel olarak orga-

nize edilmesiyle karş›laşt›r›ld›ğ›nda, grup üyele-

rinin kendilerini daha başar›l› hissettikleri ve ha-

talar›n› daha çabuk düzelttikleri görülmüştür

(Johnson&Johnson, 1991).

Matematik derslerinde öğrencilerin küçük

gruplara bölünüp bir veya bir dizi problemler

üzerinde çal›şmalar›n›n istenmesi yeterli değil-

dir. Eğer öğrenciler ayn› grupta oturup bireysel

olarak problemler üzerinde çal›ş›yorlarsa bu ku-

baş›k öğrenmenin gerçekleştiği anlam›na gel-

mez. Doğru yaklaş›m grup dinamiğinin öğrenci-

ler taraf›ndan anlaş›lmas›n› sağlayan, öğrencile-

rin ihtiyaç duyduklar› kubaş›k öğrenme beceri-

lerini geliştiren bir öğretmenin rehberliğini ge-

rektirir. Kubaş›k öğrenme öğrenciler aras› etki-

leşimi art›r›r, küme üyeleri aras›nda ortakl›k iliş-

kisini kurar (Artz, 1990).

Yap›lan araşt›rmalar, kubaş›k öğrenme yön-

teminin matematik başar› üzerinde ve özellikle

matematiğe ilişkin olumlu tutum geliştirmede

çok etkili olduğunu ortaya koymuştur (Bryant,

1981; Oishi, 1983; Slavin, 1985; Slavin, Le-

avey&Madden, 1984; Xinark., 1996). 

Yine Slavin (1990), geleneksel yöntemlerle

karş›laşt›r›ld›ğ›nda, bu yöntemin matematikte

öğrencilerin daha h›zl› ilerlemelerini sağlad›ğ›-

n›, özellikle başar› düzeyi düşük öğrencilerin,

başar›l› orta ve üst düzeylerde olan öğrenciler-

den daha fazla bir ilerleme gösterdiğini vurgula-

m›şt›r. 

Kubaş›k öğrenme sistemi içinde pek çok tek-

nik geliştirilmiştir. Bu teknikleri bilim adamlar›

değişik aç›lardan farkl› şekillerde s›n›fland›r-

m›şlard›r. Burada Johnson, Johnson ve Holubec

(1992) taraf›ndan yap›lan s›n›fland›rmalar göz

önüne al›nm›şt›r. Johnson ve arkadaşlar› küme-

leri oluşturma şekline göre teknikleri yap›land›-

r›lm›ş ve yap›land›r›lmam›ş teknikler olarak iki-

ye ay›rm›şlard›r. Yap›land›r›lmam›ş teknikler

daha çok bir veya birkaç ders için geçici olarak

kümelerin oluşturulmas› ile yaln›zca bir tart›ş-

man›n veya bir ders süresinin sonuna kadar kul-

lan›lan tekniklerdir. Yani öğretmen sadece k›sa

süreli amaca hizmet edecek şekilde kümeleri

rasgele oluşturup dersi bu tekniklerden bir veya

birkaç› ile işleyebilir. Yap›land›r›lm›ş teknikler

planlama yap›lmadan, önceden materyaller ha-

z›rlanmadan, uygulama ve değerlendirme aşa-

malar› önceden belirlenmeden uygulanabilecek

teknikler değildir. O halde yap›land›r›lm›ş tek-

nikler kullan›lacaksa kümeler daha önceden

akademik, cinsiyet, etnik köken gibi değişkenler

göz önüne al›narak heterojen olarak oluşturulur

ve daha önceden bu teknikle dersin nas›l işlene-

ceği öğrencilere anlat›l›r. Bu teknikleri özellikle

matematik dersinde kullan›mlar›  ile ilişkilendi-

rerek k›saca aç›klayal›m.

2. YAPILANDIRILMIŞ TEKNİKLER

Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniği:Bi-

reysel öğretimi ve kubaş›k öğrenmeyi birleştiren

bir bak›ş aç›s› Slavin ve arkadaşlar› taraf›ndan

geliştirilmiştir. Küme destekli bireyselleştirme

(KDB) tekniği 1980 de Slavin, Leavey ve Mad-

den taraf›ndan geliştirilmiştir (Karper&Melnick,

1993). İsminden de anlaş›ld›ğ› gibi bireysel öğ-

retimi başar›l› k›labilecek bir kubaş›k öğrenme

tekniğidir. Slavin (1987) bu tekniğin 3 ile 6’nc›

s›n›flar aras›nda akademik başar› aç›s›ndan ma-

tematik dersleri için desteklendiğini, bununla

beraber üst s›n›flarda da kullan›labileceğini vur-

gulam›şt›r. KDB tekniğinin temel bileşenleri şu

şekildedir; Tak›mlar.  Cinsiyet, etnik grup ve

akademik başar› aç›s›ndan dörder kişilik hetero-

jen gruplar oluşturulur. Öğretmen Anlat›m›.

Öğretmen o hafta anlat›lacak konu veya konu-

larla ilgili öncelikle iki saat tüm s›n›f öğretimiy-

le konuyu işler. Bu aşamada öğrencilere konu-

nun kavramsal temellerini verip birkaç örnek çö-

zer. Çal›şma Yapraklar›. Çal›şma yapraklar› her

birinde 4 soru bulunan iki veya üç kutucuktan

oluşur. Her bir kutucuk o hafta işlenilen tüm ko-

nuyla ilgili sorular› içerir. Bununla beraber her

kutucuk diğerlerine paralel sorulardan oluşur.

Her öğrenciye bir tane olmak üzere çal›şma yap-

raklar› dağ›t›l›r. Çal›şma yapraklar› üzerinde öğ-

renciler öncelikle bireysel olarak çal›ş›rlar. Her
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kutucuk bitiminde öğrenciler yanlar›nda olan ar-

kadaşlar› ile kağ›tlar›n› değiştirip birbirini kont-

rol ederler. Daha sonra her iki öğrenciye bir ta-

ne olmak üzere çal›şma yapraklar› cevap anah-
tar› verilir. Öğrencilerden en az bir kutucuğu ha-

tas›z çözmeleri beklenir. İzleme Testleri. Bir

sonraki aşamada izleme testleri dağ›t›l›r. Önce-

likle o hafta amaçlanan davran›şlar›n tamam›n›

kapsayan İzleme testi A formu  öğrencilere dağ›-

t›l›r. Bireysel olarak bu test çözüldükten sonra

küme arkadaşlar› birbirlerinin  testlerini kontrol

ederler. En az %80 başar› gösteren öğrenciler İz-
leme testi B formunu almadan, arkadaşlar›n›n

onay›n› ald›ktan sonra Konu s›nav›na girmeye

hak kazan›rlar. A formunda istenen başar› göste-

remeyen öğrenciler İzleme testi B formunu al›p

ayn› işlemi bu test içinde gerçekleşir. Konu S›-

nav›. Haftan›n son matematik dersinde, o hafta

amaçlanan hedef ve davran›şlar› kapsayan konu

s›nav› yap›l›r. Öğrenciler s›nava bireysel olarak

kat›l›r ve bu s›navdan ald›klar› puanlara göre kü-

me başar›lar› hesaplan›r. Başar› sertifikalar›.

Öğrenciler bireysel olarak değil küme olarak de-

ğerlendirilir. Bireysel ilerleme puanlar› temel

al›narak küme başar› puanlar› hesaplan›r. Önce-

den belirlenen ölçütleri aşan kümelere küme ba-
şar› sertifikas› verilir.

İkili Denetim Tekniği: Bu teknik Kagan

(1992) taraf›ndan geliştirilmiştir. Özellikle öğ-

rencilerin yaş› küçük olduğunda uygulama ko-

layl›ğ› bak›m›ndan küme destekli bireyselleştir-

me tekniğine göre matematik derslerinde daha

fazla tercih edilebilir. İD tekniğinin temel bile-

şenleri şu şekildedir; Tak›mlar.  Cinsiyet, etnik

grup ve akademik başar› aç›s›ndan dörder kişilik

heterojen gruplar oluşturulur. Tak›m içinde yan

yana oturanlar bir çift oluşturur. Öğretmen An-

lat›m›. Öğretmen o hafta anlat›lacak konu veya

konularla ilgili öncelikle tüm s›n›f öğretimiyle

konuyu işler. Bu aşamada öğrencilere konunun

kavramsal temellerini verip birkaç örnek çözer.

Çal›şma Yapraklar›. Çal›şma yapraklar› iki sü-

tundan oluşur. Her bir çifte bir tane olmak üzere

çal›şma yapraklar› dağ›t›l›r. İlk kutucuğun birin-

ci sorusunu çiftlerden biri yüksek sesle çözerken

diğeri onu izler ve destek olur. Daha sonra çift-

ler rolleri değişir. Böylece s›ra ile herkes kendi

taraf›ndaki sorular›n tamam›n› çözer. Bütün so-

rular bittikten sonra birlikte çal›şan çift kümede-

ki diğer çift ile çal›şma yapraklar›n› değiştirir,

karş›l›kl› birbirlerinin kağ›tlar›n› kontrol ederler.

Daha sonra her çifte bir tane olmak üzere çal›ş-
ma yapraklar› cevap anahtar› verilir. Konu S›-

nav›. Haftan›n son matematik dersinde, o hafta

amaçlanan hedef ve davran›şlar› kapsayan konu

s›nav› yap›l›r. Öğrenciler s›nava bireysel olarak

kat›l›r ve bu s›navdan ald›klar› puanlara göre kü-

me başar›lar› hesaplan›r. Başar› sertifikalar›.

Öğrenciler bireysel olarak değil küme olarak de-

ğerlendirilir. Bireysel ilerleme puanlar› temel

al›narak küme başar› puanlar› hesaplan›r. Önce-

den belirlenen ölçütleri aşan kümelere küme ba-
şar› sertifikas› verilir.

3.YAPILANDIRILMAMIŞ TEKNİKLER

Özellikle matematik derslerinde kullan›labi-

lecek yap›land›r›lmam›ş tekniklerden baz›lar›

aşağ›daki gibi s›ralanabilir:

Köşeler. Kümeler halinde oturan öğrencilere

öğretmen 4 seçenekli bir soru sorar ve her bir se-

çeneği s›n›f›n bir köşesi ile isimlendirir. Öğren-

ciler seçeneklerden birini seçer ve bir kağ›t par-

ças›na yazarlar. Sonra seçimlerine uygun köşe-

lere giderler. Köşelerde öğrenciler eşleşir ve se-

çimlerini tart›ş›rlar. En son olarak öğrenciler kü-

melerine geri dönerek neden o köşeyi seçtikleri-

ni anlat›rlar. Bu yap›, öğrencilere s›n›f arkadaş-

lar› hakk›nda bir şeyler öğrenme, bireysel farkl›-

l›klar› kabul etme f›rsat› verir. Ayr›ca bu etkin-

likle öğrenciler tahminlerde bulunmay›, tercih

belirlemeyi, bir çal›şma başl›ğ› seçmeyi, kendi

seçimlerini test etmeyi ve düşüncelerini aç›kla-

may› da öğrenirler. Bu yap› bir konuya giriş

yapmak için kullan›labilir,  benzer fikirlere sa-

hip kişilerle veya farkl› fikirlere sahip kişilerle

tart›şma ortam› sağlar. 

Matematik dersinde yap›labilecek etkinlik-

ler;

1. Say› kavram› ve problem çözme için  top-

lama, ç›karma, bölme veya çarpma işlem-

lerinden birini kullanarak bir problem ya-
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z›labilir. S›n›ftaki her bir köşe bu 4 işlem-

den biri ile isimlendirilir. Öğrencilerden

hangi işlemle problemi çözdülerse o köşe-

ye gitmeleri istenebilir.

2. İstatistik konular› için, öğrencilere en çok

araşt›rmak istedikleri konuyu belirlemek

üzere en sevilen hayvanlar, en sevilen ki-

taplar, en sevilen filmler  ve en sevdiğiniz

renkler olarak  isimlendirilen köşelere git-

meleri istenebilir.

Şekil Oluşturma: Öğretmen bir şekil çizer

veya söyler. Öğrenciler öğretmenin söylediği

şekli el ele tutuşarak oluşturmaya   çal›ş›rlar.

Sonra söylenilen başka bir şekil halini al›rlar.

Küçük s›n›flarda öğretmen şekli yere çizip o şe-

kil üzerinde o formu almalar›n› isteyebilir. Sabit

şekiller olabileceği gibi hareketli şekillerde ya-

p›labilir. Örneğin bir dondurma külah› şeklini

ald›ktan sonra öğrencilere dondurma gibi akma-

lar› söylenebilir. Piyano şeklini alan öğrenciler

sonra piyano çal›yormuş gibi yapabilirler.

Uçurtma formunu alan öğrenciler rüzgarda nas›l

uçtuğunu gösterebilirler. Yap›labilecek etkinlik-

ler;

1. Geometri için, üçgen şeklini al›n denilebi-

lir.

2. Say› kavram› için küçük s›n›flarda örne-

ğin 4 say›s› şeklini al›n denilebilir.

3. Ölçüler için yere çizilmiş dikdörtgenin

çevresinin şeklini al›n denilebilir.

4. Geometri için bir dar aç› şeklini al›n deni-

lebilir.

5. Say› kavram› için 7,5+8,7 sorusunun  ce-

vab›n› bulunuz ve o say›n›n şeklini al›n

denilebilir.

Grup Tart›şmalar›. Öğretmen bir tart›şma

konusu s›n›fa duyurur. Öğrenciler belirtilen ko-

nu üzerinde kümelerinde tart›ş›rlar. Grup tart›ş-

mas›n›n ard›ndan öğrenciler tüm s›n›fla fikirleri-

ni paylaş›r ve tart›ş›rlar. Burada önemli nokta

mümkün olduğu kadar çok öğrenci etkileşiminin

sağlanmas›d›r.  S›n›f ortam›nda yap›labilecek

baz› etkinlikler;

1. İşlem kavram› için tahmin etme ve zihin-

den hesap yapma aras›ndaki fark›n küme

içinde tart›ş›l›p sonra s›n›fla paylaş›lmas›

istenebilir.

2. Problem çözme becerisi için problemin

çözümünde kullan›labilecek stratejilerin

tart›ş›lmas› sağlanabilir.

3. Gelecekteki kariyeri için ilgilendikleri

meslekleri ve bu mesleklerde matemati-

ğin kullan›labilirliği üzerinde tart›şmalar

yapt›r›labilir.

4. İstatistik dersinde bir grafik üzerindeki

bilgiler tart›şt›r›labilir.

5. Say› kavram› için öğrencilerden kesirler,

ondal›k kesirler ve tüm say›lar aras›ndaki

ilişkiyi  tart›şmalar› sağlanabilir.

6. Sonucu makul olmayan bir problem verip

öğrencilerin  bu cevab›n neden kabul edi-

lemez bir cevap olduğunu tart›şmalar›

sağlanabilir. Örneğin bir otobüs 40 öğren-

ci taş›maktad›r. 90 öğrenci k›r gezisine gi-

decektir. O halde kaç otobüs gerekmekte-

dir? Ayşe cevab›n 2 _ olduğunu söyledi.

Onun cevab›n› tart›ş›n. 

İç-D›ş Çemberler. Önce öğrenciler iç içe iki

çember formunu al›rlar. Bu çemberlerde d›ş ta-

rafta bulunan öğrenciler yüzlerini içe doğru, iç

taraftaki öğrenciler yüzlerini d›şa doğru  döner-

ler. Öğrenciler yüz yüze durup bir konuyu, bir

beceriyi veya kendileriyle ilgili baz› şeyleri pay-

laş›rlar. Öğrenciler sağa veya sola doğru hareket

ederek yeni eşler bulurlar. Bu yap› öğrencilerin

birbirlerini tan›mas› için s›n›f kimliği oluşturma

etkinliklerinde kullan›labilir. Yine yeni bir ko-

nuya giriş yapmak için öğrencilerin konuyla il-

gili birikimlerini ortaya koyabilmeleri için, bir

konu üzerinde spesifik bilgileri paylaşmak için

kullan›labilir. Öğrenciler çift say›da ise her kes

kendine eş bulabilir. Çift say›da değilse d›ş çem-

berdeki iki kişi  iç çemberdeki bir kişi ile eşleşir.

Yap›labilecek etkinlikler,

1. Küp ve kare aras›ndaki fark nedir sorusu

bu çemberdeki eşler ile tart›ş›labilir.

2. Öğrencilere öncelikle ön yüzünde bir ma-

tematik terimleri olan arkas›nda tan›mlar›

yer alan kartlar dağ›t›l›r. Ve çemberlerde
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eşleşen çocuklar kart›n ön yüzünde bulu-

nan matematik teriminin tan›m›n› eşlerine

sorarlar.

3. Olas›l›k dersinde öğrendiğiniz iki şeyi eş-

lerinizle paylaş›n›z denilebilir.

İki-kutulu tümevar›m: Daha çok kavram bil-

gisini vermek için kullan›l›r. Öğretmen tahtaya

iki kutu çizer ve  kutular› Kutu-1 ve Kutu-2 ola-

rak isimlendirir. Öğrencilere görevlerini, örne-

ğin “farkl› şekilleri farkl› kutulara koyacağ›m,

şimdi neden baz› şekilleri birinci kutuya baz›la-

r›n› ise ikinci kutuya koyduğumu düşünün”, şek-

linde duyurur. Çiftler kendi aralar›nda tart›ş›rlar.

Kutuya yeni şekiller eklendikçe baz› kümeler

sonuca ulaş›rlar. Tüm kümeler sonuca ulaşana

kadar kutulara şekil koymaya devam edilir. Tüm

kümeler sonuca ulaşt›ktan sonra o kavramla ilgi-

li küme tan›mlar›n› yazmalar› istenir. Bu yolla

öğrencilerin bilgiye kendilerinin ulaşmalar› sağ-

lan›r. Özellikle geometrik kavramlar›n öğretimi

için çok uygun olan bu yap› diğer matematiksel

kavramlar›n öğretimi için de oldukça  uygundur.

Yap›labilecek etkinlik örnekleri 

1. Geometri dersinde aç›lar› öğretirken,  ku-

tu-1 e dar aç›lar, kutu-2 ye geniş aç›lar

yerleştirilebilir

2. Bölünebilme kurallar›n› öğretirken, kutu-

1 e 3 ile bölünebilen, kutu-2 ye 3 ile bölü-

nemeyen say›lar yerleştirilebilir.

3. Kesirler konusunda kutu-1 e  1/2 den bü-

yük,  kutu-2 ye 1/2 den küçük kesirler

yerleştirilebilir.

4. ÖRNEK DERS PLANI

Yap›land›r›lmam›ş tekniklerin bir veya bir-

kaç› ayn› plan içerisinde kullan›larak bir konu-

nun kavrat›lmas› s›ras›nda kullan›labilir. Böyle

bir örnek plan aşağ›daki gibi olabilir (Andrini,

1998):

Konu: Geometri

Amaçlar

-şekillerin simetri eksenini bulabilme

-simetrik tasar›mlar yapabilme

Kullan›lacak Yap›lar

- İki-kutulu tümevar›m 

- Şekil oluşturma

- İkili denetim çal›şma yaprağ›

Materyaller

-Evet-Hay›r simetri materyali

-İkili denetim çal›şma yaprağ›-her gruba iki

adet

-Kesip-katlama materyali-her gruba iki adet

-Kuru boya kalemleri

-Simetrik-tasar›mlar materyali- her gruba iki

adet

-4m ip

-Makas-her öğrenciye bir tane

Zaman: 2 ders saati

1) İki-kutulu Tümevar›m yap›s›n› kullanarak

simetrik ve simetrik olmayan resimleri s›n›flan-

d›rmak.

Öğretmen her iki kutucuğa farkl› şekiller yer-

leştireceğini ve öğrencilerin görevlerinin “Ne-

den ?” sorular›na cevap vermek olduğunu duyu-

rur. Evet-hay›r simetri materyalinden keserek

(veya magazinlerden) Kutu-1 e simetri ekseni

olan şekli, Kutu-2 ye simetri ekseni olmayan

şekli yerleştirir. Öğrencilerden her iki kutucuk-

taki resimler aras›ndaki farklar hakk›nda düşün-

meleri istenir. Tahminler çiftler aras›nda tart›ş›-

l›r. Daha sonra diğer resimler s›ras›yla gösterilir

ve gösterilen resimlerin 1. kutuya m› yoksa ikin-

ci kutuya m› ait olduğunun çiftler aras›nda tart›ş-

malar› istenir. Resmi uygun kutuya yerleştirme-

den önce I. Kutucuk içinse başparmaklar yukar›
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kald›rmal›, 2 kutucuk içinse başparmaklar aşağ›-

ya indirilmelidir.

Bütün resimler bittiğinde, öğrencilere simet-

rinin bir tak›m tan›m› yapmalar› istenir. Örne-

ğin, Kutu 1 deki resimlere bir yerinden bir çizgi

çizildiğinde veya resimler bir yerinden katland›-

ğ›nda, her iki taraf tam olarak eşleniyor. 

2) Şekil-ol yap›s›n› kullanarak simetri ekseni

olan harfleri canland›rmak.

4 kişilik kümeler oluşturulur ve herkese 1, 2,

3, 4 gibi numaralar verilir. Tüm kümelerden, bi-

rinci küme hariç,  “Büyük harf A” olmalar› iste-

nir. Birinci tak›ma 3-4 metrelik bir ip verilir ve

simetri eksenini belirlemeleri istenir. Diğer ta-

k›mlar başparmaklar›n› yukar› veya aşağ› indire-

rek simetri ekseninin yeri hakk›nda ipuçlar› ve-

rirler. Sonra iki numaral› küme hariç tüm küme-

lerden T harfi şeklini almalar› istenir. Bu sefer

ikinci küme simetri eksenini yerleştirmeye çal›-

ş›r. Ayn› yöntem her tak›m bir harfin simetri ek-

senini bulana kadar yap›l›r.

3) İkili denetim yap›s›n› kullanarak simetri

ekseni say›s›n› belirlemek için şekilleri kesme

ve katlama

Dört kişilik kümelerde ikişerli çiftlerin bir-

likte çal›şmalar› sağlan›r. Her çifte bir tane İkili

denetim çal›şma yaprağ›, kes-katla materyali(ça-

l›şma yaprağ›ndaki şekillerin ayn›s›n› bulundu-

ğu bir sayfa),  makas ve kuru kalem verilir. Öğ-

rencilerden kes-katla materyalinden bir şekil

kesmeleri ve simetri eksenlerini bulabilmek için

de şekli katlamalar› istenir. Öğrenciler her bul-

duklar› simetri eksenini ikili denetim çal›şma

yaprağ› üzerinde farkl› renkte boyarlar ve kaç ta-

ne olduğunu kaydederler. Partnerler ise diğerle-

rinin çal›şmas›n› izler kontrol eder. İki şekil ta-

mamland›ktan sonra diğer iki şekil için görevler

değiş tokuş yap›l›r. Böylece tüm şekillerin kaç

tane simetri ekseni olduğu bulunur. Daha sonra

çiftlerin  çal›şma yapraklar›n›n duvarlara veya

tahtaya as›lmas› suretiyle sonuçlar paylaş›l›r

(Andrini, 1998).

5. SONUÇ

Örnekten de görüldüğü gibi bir konunun kav-

rat›lmas› s›ras›nda kubaş›k öğrenme yöntemi

içinde geliştirilen pek çok yap› ayn› anda kulla-

n›labilir. Bu yap›lar konunun içeriği, öğrencile-

rin haz›r bulunuşluk düzeyleri, s›n›f›n fiziki ko-

şullar› gibi değişkenler göz önüne al›narak öğ-

retmen taraf›ndan seçilir ve uygulan›r.

Sonuç olarak diyebiliriz ki grup üyeleri ara-

s›ndaki destekleyici ilişkileri, risk almay› ve

ak›ll›ca keşifleri cesaretlendiren, güven ağ› kur-

may› sağlayan ve ayn› zamanda hata yapma kay-

g›s›n› azaltan bu yöntemin özellikle matematik

derslerinde kullan›m› önem kazanmaktad›r. Ek

olarak öğrenciler ve hatta veliler aras›nda korku-

lan bir ders olan matematiğe ilişkin olumlu tu-

tum geliştirmek için de uygun bir yöntemdir. Bu

yöntem öğrencileri pasif olarak öğretmeni dinle-

yen sonra da öğretmenin dikte ettirdiği problemi

kimseye göstermeden çözmeye çal›şan kişi ko-

numundan ç›kar›p, düşünen, üreten ve paylaşan

konumuna getirmektedir.
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