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Abstract 

A child’s cognitive, physical, social and emotional background is the first 

and foremost point to pay attention in order to help him /her get prepared for 

school. In order to reach language area-related acquisitions of program in 

courses, a preschool teacher should pay regard to both structure of the program 

and children’s literature products, which he/she uses as a source during course.  

Survey model is used  in this study which aims to  determine the perspectives 

of preschool teachers on their practice manners of preschool curriculum 

language area activities and their level of utilizing children’s literature  in this 

process . Data are collected from 125 volunteer teachers who work  at private 

and independent preschools  and nursery classes in central districts of Mersin 

                                                 
*
Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu 

tespit edilmiştir. 
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city in fall-semester  of 2012-2013 education year. Preschool Curriculum Language 

Area Open-ended Survey Form for Preschool Teachers and Personal Information 

Request Form  is used which is developed in direction of expert view.  The 

results of study can be presented in two general headings which are Preschool 

Curriculum and Functionality of Children’s Literature and Its Usage in 

Language Area Activities. As a conclusion, it shows that a large number of 

teachers have positive attitudes towards preschool curriculum language area. In 

addition, it can be seen that teachers use children’s literature products 

effectively in language area. Considering the results of study, teachers can be 

given inservice trainings about usage of alternative tools and techniques in 

Turkish language activities. Ministry of National Euducation can prevent the 

negative examples in advised sources by making a careful and detailed study 

over children’s literature. 

Key Words: Preschool Curriculum, language area, language area 

activities,children’s literature 

 

 

Öz 

Çocuğun bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal alt yapısı onun okula hazır 

olmasına yardım etmek için dikkate alınması gereken noktalardır. Okul öncesi 

öğretmeni, derslerde programdaki Dil Alanına ilişkin kazanımlara ulaşmak için 

dersinde yaptırmış olduğu etkinliklerde gerek programın yapısına gerekse 

dersine kaynak sağladığı çocuk yazını ürünlerine azami dikkat etmelidir. Okul 

öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı dil alanı etkinliklerini 

uygulama biçimlerine ve bu süreçte çocuk yazınından yararlanma düzeylerine 

ilişkin görüşlerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada tarama modeli 

kullanılmıştır. Veriler, 2012-2013 öğretim yılı güz döneminde Mersin ili merkez 

ilçelerindeki anasınıflarında, özel ve bağımsız anaokullarında görev yapan 

toplam 125 gönüllü öğretmenden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında uzman 

görüşü alınarak oluşturulan Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Okul Öncesi Eğitim 

Programı Dil Alanı Açık Uçlu Anket Formu ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. 

Çalışmaya ilişkin sonuçlar ise Okul Öncesi Eğitim Programı ile Dil Alanı 

Etkinliklerinde Çocuk yazınının işlevselliği ve kullanımı olmak üzere iki genel 

başlık altında sunulabilir. Sonuç olarak öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 

Okul Öncesi eğitim programı dil alanına ilişkin düşüncelerinin olumlu 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca, öğretmenlerin dil etkinliklerinde çocuk 

yazını ürünlerini etkin şekilde kullanmakta olduğu da görülmektedir. 

Çalışmanın sonuçları dikkate alındığında ise Türkçe dil etkinliklerinde 

kullanılabilecek alternatif araçlar ve teknikler konusunda öğretmenlere hizmet 

içi eğitimler verilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle çocuk kitapları üzerinde 

titiz bir çalışma yaparak çocuklara tavsiye edilen kaynaklardaki olumsuz 

örneklerin önüne geçebilir.   

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim programı, dil alanı, dil alanı 

etkinlikleri, çocuk yazını. 
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Giriş  

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne 

kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol 

oynayan bedensel, psikomotor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük 

ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitim 

sürecidir. (Aral ve diğ. 2002). Okul öncesi yılları aynı zamanda çocuğun bilgi ve 

becerileri kazanımında önemli yıllardır, daha sonraki önemli sonuçları okul başarısının 

da güçlü bir belirleyicisidir (Nancy, 2011). Özellikle bu dönemde alacağı nitelikli bir dil 

eğitimi, çocuğun gerek çevresindeki olayları ve durumları anlamlandırmasında 

gerekse yakın çevresiyle sağlıklı iletişim kurmasında ona yardımcı olacaktır. Bu 

nedenle, okul öncesi dönemde çocukların anadillerini etkili kullanmaya başlamaları 

için programlanmış birtakım etkinlikler yaptırılmaktadır. Söz konusu etkinliklerin 

düzenleniş aşamasında çocukların dönemsel yetileri dikkate alınmalıdır. Örneğin 

Önkol Şengül (2007) 5-6 yaşındaki çocukların dili, kendi duygu ve düşüncelerini 

açıklama, öykü anlatma, öykü oluşturma, iletişim kurma gibi çok çeşitli amaçlarla 

kullanılabileceklerini belirtmiştir. Çocuğun çevresiyle etkin bir iletişim sağlayabilmesi 

için dili kullanmadaki becerisine vurgu yapılmıştır. Çubukçu’ya (1991: 50) göre de 

çocuğun dili daha etkili bir şekilde kullanmasını sağlayacak ortamlar, düşünme ve 

iletişim kurabilme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca zengin 

uyarıcı çevre koşulları, dil gelişimini hızlandırmakta ve olumlu yönde etkilemektedir. 

Okul öncesi dönem, çocuğun hem içinde bulunduğu dönemsel süreç için hem 

de ileriki yıllardaki sosyo-kültürel gelişimi için kritik bir dönemdir. İnsan hayatını belli 

yaş dönemlerine ayırarak inceleyen araştırmalar, okul öncesi yıllarda, tüm gelişim 

alanlarında gelecek için temel oluşturacak niteliklerin kazanıldığını göstermektedir. Dil 

gelişimi de bu dönemde kazanılmaktadır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre okul 

öncesi dönemde dil gelişimi geri kalmış çocukların ileride bu eksikliği telafi etmeleri 

zorlaşmaktadır (Oğuzkan, 1996: 7). Öztürk’e (1995: 21) göre de dil gelişimi geri olan 

çocuk, okula başladığı zaman anlatılanları anlamada güçlük çeker ve kendisinden 

beklenenleri yerine getiremediği için başarısız olur. Bu nedenle okul öncesi çocuğunun 

dil gelişiminin sağlıklı olup olmadığı yakından takip edilmeli, aile ve kurumlar bu 

konuda bilinçlendirilmelidir. 

Dil gelişimi ve dil eğitimi konusunda tek bir kurum (okul, aile, çevre vb.) 

tamamen sorumlu olmamakla beraber, okullar programlı eğitim vermelerinden dolayı 

diğerlerine göre daha çok sorumluluk almaktadır. Okullarda verilen eğitimin planlı 

olması ve bilimsel dayanaklara göre oluşturulması, dil öğretimini formal bir alana 

taşımaktadır. Bu süreci önemli kılan bir başka nokta ise öğretmenlerin öğrencilerde 

anadili bilinci oluşturma zorunluluğudur. Öğretmenler, çocukta ana dili bilincinin 

oluşmasında; 
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“1. Kelimelerin doğru söylenmesi, yerinde kullanılması, 

2. Kültür ağzıyla konuşulması 

3. Kelime ve tümce vurgularının doğru kullanılması, 

4. Büyüklere, küçüklere nezaket sözleriyle seslenilmesi, 

5. Toplu konuşmalarda söz alma ve konuşma kurallarına, başkalarının söz 

haklarına, düşünce ve kanılarına saygı göstermesi” (Göğüş, 1978: 157) bağlamında 

konuşma becerilerini olgunlaştırmalıdır. Sever ise (2003: 13) okul öncesi dönemde bir 

yetişkin tarafından okunan, çocuk tarafından resimlerine bakılan kitapların, yetişkin 

(anne, baba, vd.) ile çocuk arasında fiziksel ve duyuşsal bir yakınlık oluşturduğuna 

dikkat çekmiştir. Konuşma ve okuma becerilerinin yanında bu dönemde çocukta 

dinleme becerisine yönelik etkinlikler de yaptırmak gerekecektir. Yazma becerisinin 

temellerinin de yine bu dönemde çizgi ve boyama etkinlikleriyle atıldığını unutmamak 

gerekir. Okul Öncesi Eğitim Programında (MEB, 2006) bu tür etkinliklerin 

okuryazarlığın ön becerilerinin kazanılmasında önemli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 

yapılan bu çalışmalara çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesi için ortamlar 

hazırlamak çocuğun okuma yazma sürecinde önemli gelişmeler göstermesine yardımcı 

olacağı vurgulanmaktadır. Söz konusu programda dikkat çekilen bir diğer nokta da 

okula hazır olma kavramının, sadece okuma-yazmayı öğrenmeye hazır olma 

anlamında kullanılmaması gerektiğidir. Çocuğun bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal 

alt yapısı da onun okula hazır olmasına yardım etmek için dikkate alınması gereken 

noktalardır. Bu dönemde verilecek dil eğitimi, bu nedenlerden dolayı hafife 

alınmamalıdır. Öğretmen, derslerde programdaki Dil Alanına ilişkin kazanımlara 

ulaşmak için yaptırmış olduğu etkinliklerde gerek programın yapısına gerekse kaynak 

sağladığı çocuk yazını ürünlerine azami dikkat etmelidir. Bu çalışmada da okul öncesi 

öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı dil etkinliklerini uygulama biçimlerine 

ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır. 

1. Okul öncesi öğretmenlerin günlük planlarında dil alanına yönelik 

etkinliklere yer verme süreleri ne kadardır? 

2. Öğretmenler, Okul Öncesi Eğitim Programı Dil Alanını, program öğeleri 

bakımından nasıl değerlendirmektedirler? 

3. Okul Öncesi Eğitim Programında öngörülen Dil Alanına yönelik 

çalışmalarda çocuk yazınının işlevselliğine ve çocuk yazını ürünlerinin kullanımına 

ilişkin öğretmen görüşleri nedir? 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, mevcut durumu sorgulayan betimsel bir araştırmadır. Bu çalışma, 

okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitim programı dil etkinliklerini uygulama 

biçimlerine ilişkin görüşlerini incelemek amacıyla tarama modeline dayalı açık uçlu 

anket yoluyla gerçekleştirilmiştir. Tarama desenleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir 

durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. 

Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası 

gösterilmez (Karasar 1999: 77). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, 2012-2013 öğretim yılı güz döneminde Mersin ili 

merkez ilçelerindeki (Akdeniz, Yenişehir, Mezitli) anasınıflarında, özel ve bağımsız 

anaokullarında görev yapan toplam 125 gönüllü öğretmenden oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlere ilişkin cinsiyet, yaş, hizmet süresi, 

mezuniyet ve çalıştığı kuruma ilişkin bilgiler ile çalışmanın yapıldığı sınıflardaki 

öğrencilerin yaş dönemleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Araştırmada yer alan öğretmenlerin demografik özellikleri 
Özellik Kategori Frekans Yüzde 

Cinsiyet Kadın 118 94,4 

Erkek 7 5,6 

 

Yaş 

20-29 27 21,6 

30-39 33 26,4 

40-49 50 40,0 

50-59 15 12,0 

 

Hizmet Süresi 

1-7 29 23,2 

8-14 25 20,0 

15-21 54 43,2 

22-22+ 17 13,6 

 

Mezuniyet 

Lise 3 2,4 

Önlisans 33 26,4 

Lisans 86 68,8 

Yüksek lisans 3 2,4 

Kurum Devlet 121 96,8 

Özel 4 3,2 

Öğrenci Yaş 

Dönemleri 

36-47 12 9,6 

48-59 100 80,0 

60 ve üzeri 13 10,4 
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Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin 118’inin kadın, 

7’sinin erkek olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin yaş dağılımı 40-49 yaş grubunda 

yoğunlaşmakla birlikte %48’i 20-30 yaş arasında genç denilebilecek bir yaş 

grubundadır. Ayrıca örneklemin %12’sindeki öğretmenler 50 yaş ve üstündedir. 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerinde 22-22+ yılını oluşturan öğretmenlerin daha az 

olduğu, çoğunluğun ise 15-21 yılı oluşturduğu görülmektedir. Okul öncesi 

öğretmenlerinin öğrenim türü incelendiğinde lisans mezunu öğretmenlerin yüksek 

olduğu saptanmıştır. Fakat önlisans öğretmen sayısı da %26,4 gibi oran ile dikkat 

çekmektedir. Öğretmenlerin tamamına yakını devlet okulunda çalışmaktadır. 

Çalışmanın yapıldığı okullardaki öğrenci yaş aralığı ise % 9,4 oranında 36-47 aylık; 

%80 oranında 48-60 aylık; %13 oranında 60-60+ aylık şeklindedir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan açık 

uçlu anket formu kullanılmıştır. Anket formu, kişisel bilgiler ve dil etkinliklerinin 

uygulanmasına ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik sorular olmak üzere iki 

bölümden oluşmaktadır. Araştırmada açık uçlu anket formu hazırlandıktan sonra 

soruların kapsam geçerliği, anlaşırlık özellikleri açısından değerlendirmeleri için anket, 

2 okul öncesi eğitim uzmanı, 2 program geliştirme uzmanı ve 2 Türkçe eğitimi 

uzmanına sunulmuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda sorular yeniden gözden 

geçirilerek Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Okul Öncesi Eğitim Programı Dil Alanı Açık Uçlu 

Anket Formu oluşturulmuştur.  

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumları, mesleki 

kıdemleri, çalıştığı kurum vb. özlük özelliklerine ilişkin bilgiler kişisel bilgi formu 

aracılığıyla elde edilmiştir. 

Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Okul Öncesi Eğitim Programı Dil Alanı Açık Uçlu 

Anket Formu: Okul öncesi öğretmenlerinin OkulÖncesi Eğitim Programı Dil Alanına 

ilişkin görüşlerini almak amacıyla oluşturulan ankette 12 adet açık uçlu soru 

yeralmıştır. Soruları öğretmenler, öncelikle “evet/hayır” şeklinde yanıtlamışlar; daha 

sonra ise bunu gerekçelendirecek cümleler yazmışlardır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen veriler, araştırma soruları 

doğrultusunda analiz edilmiştir. Öncelikle öğretmenlerin veri toplama aracına 

“evet/hayır” olarak verdikleri yanıtlar tablolaştırılarak frekans (f) ve yüzde (%) 

değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra ise öğretmenlerin bu sorulara ilişkin gerekçelerini 

yazmış oldukları yanıtlar, bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu aşamada ise söz konusu 

anket sorusuna ilişkin yanıtlar, “olumlu ve olumsuz” olarak sınıflandırılmıştır.  Son 

aşamada ise sayısal veriler, öğretmenlerin yanıtları ile desteklenerek yorumlanmıştır.  
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Bulgular ve Yorumlar 

Araştırma bulguları, bu bölümde araştırma soruları çerçevesinde üç grupta ele 

alınmıştır. İlk grupta Öğretmenlerin günlük planlarında dil alanına yönelik etkinliklere 

yer verme süreleri, ikinci bölümde Okul Öncesi Eğitim Programı Dil Alanının 

Öğretmen görüşlerince program öğeleri açısından değerlendirilmesi, son bölümde ise 

Dil Alanına yönelik çalışmalarda Çocuk yazınının işlevselliğine ve Çocuk yazını 

ürünlerinin kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri bulunmaktadır. 

Birinci araştırma sorusuna ilişkin bulgular ve yorumlar 

Araştırmanın ilk problem cümlesi, okul öncesi öğretmenlerin günlük 

planlarında dil alanına yönelik etkinliklere yer verme sürelerine ilişkindir. Okul öncesi 

öğretmenlerin söz konusu soruya ilişkin vermiş oldukları yanıtlar Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Öğretmenlerin Günlük Planlarında Dil Alanına Yönelik Etkinliklere Yer Verme 

Süreleri 
Anket Maddesi Kategori Frekans Yüzde 

 

 

Günlük planlarınızda dil alanına yönelik etkinliklere yer 

verme süreniz kaç dakikadır? 

10-15 28 22,4 

16-30 47 37,6 

31-45 37 29,6 

46-59 11 8,8 

60+ 2 1,6 

 

Tablo 2’ye göre öğretmenlerin günlük planlarında dil alanına yönelik 

etkinliklere yer verme süreleri incelendiğinde %28’inin 10-15, %47’sinin 16-30, 

%37’sinin 31-45, %11’inin 46-59, %1’inin 60, %1’inin 60 dakika ve üstü dil etkinliğine 

yer verdiği görülmektedir. Tablo genel olarak incelendiğinde öğretmenlerin günlük 

planlarında dil alanına yönelik etkinliklere otuz dakika ve altında bir süre ayırdıkları 

görülmektedir. Oysa MEB Okulöncesi Eğitim Programında Türkçe dil etkinlikleri, 

çocukların tüm gelişimleri açısından çok önemli olan ve her gün tekrar edilmesi 

gereken etkinliklerinden biri olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca bu etkinliklerin seçimi ve 

yöntemi konusunda “Eğitimci etkinliklerin tümünü veya birkaçını seçebilir. Sevilen 

etkinlikler ertesi gün ve haftanın diğer günlerinde tekrar edilir. Böylece birikim 

sağlanır. Etkinlikler planlanırken gün içindeki diğer etkinliklerle birbirini 

tamamlayacak kazanımları pekiştirecek nitelikte olmalı günlük planda bütünlük 

oluşmalıdır.” (MEB, 2011: 6) şeklinde önerilerde bulunulmuştur. Elde edilen veriler ise 

bu durum ile örtüşmemektedir. 45 dakika ve üstü etkinlik süresi %10’luk bir dilimi 

oluşturmaktadır. Bu yaş dönemindeki çocukların söyleneni anlamlandırma süreçleri 

dikkate alındığında söz konusu sürenin az olduğu söylenebilir.  
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İkinci araştırma sorusuna ilişkin bulgular ve yorumlar 

Araştırmada program öğelerinden hedef ve kazanımlar yeterlik düzeyleri; 

içerik düzenlenişi; değerlendirme süreçleri; programın günlük yaşamdaki işlevselliği; 

fiziksel donanım durumu ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim hakkındaki düşünceleri 

açık uçlu anket sorularıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Bütün sorular birleştirilerek 

Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Programı Bağlamında Dil Alanı ile İlgili 

Etkinliklerin Uygulanmasına İlişkin Görüşleri Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 3: Öğretmenlerin Okulöncesi Eğitim Programı Bağlamında Dil Alanına İlişkin 

Görüşleri 
Anket Maddesi Kategori Frekans Yüzde 

Okul öncesi eğitim programında yer alan dil alanına ait hedef ve 

kazanımlar yeterli midir?  

Evet 109 87,2 

Hayır 16 12,8 

Mevcut okul öncesi eğitim programı, dil alanıyla ilgili konuların 

öğretilmesini içerik olarak destekliyor mu?                

Evet 102 81,6 

Hayır 23 18,4 

Çocukların dil alanı ile ilgili konulardaki performansının 

değerlendirmesini yapıyor musunuz? Değerlendirme sürecinde 

hangi kriterlere dikkate ediyorsunuz? 

Evet 117 93,6 

Hayır 8 6,4 

Okul öncesi eğitim programındaki dil alanı ile ilgili konular, 

çocukların günlük yaşantılarında karşılaştıkları sorunlara pratik 

dilsel çözümler üretir nitelikte midir? 

Evet 102 81,6 

Hayır 23 18,4 

Okul öncesi eğitim programındaki dil alanıyla ilgili konular, 

çocukları gelecek yaşantılarına ve öğretim hayatına yeterince 

hazırlamakta mıdır?  

Evet 101 80,8 

Hayır 24 19,2 

Sınıfınızın fiziksel donanımı, dil alanıyla ilgili konuların 

öğretiminde yeterli midir? 

Evet 77 61,6 

Hayır 48 38,4 

Okulöncesi dönemde dil alanı öğretimine yönelik öğretmenlerin 

örgün eğitimde aldıkları eğitimin dışında onlara hizmet içi 

eğitimin verilmesi konusunda görüşleriniz nelerdir? Bu konuda 

hizmet içi eğitim almak ister miydiniz? 

Evet 96 76,8 

Hayır 29 23,2 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin %87,2’si programda yer alan hedef ve 

kazanımların yeterli olduğunu belirtirken, %12,8’i bu hedef ve kazanımların yetersiz 

olduğunu ifade etmiştir. Tablo 2’de görüldüğü üzere öğretmenlerin büyük kısmı 

programda yer alan hedeflerin yeterli olduğu kanısındadır; fakat programda yer alan 

hedef ve kazanımlara ilişkin “bazı hedeflerin ve kazanımların çocuğun bilişsel 

seviyesinin üstünde olduğu” ve “hedef ve kazanımların çeşitlendirilmesi gerektiği” 

gibi saptamaları dikkat çekicidir. Okul öncesi dönemde dil becerilerine ilişkin 

etkinliklerin belirlenmesinde Okul Öncesi Eğitim Programı dikkate alınmaktadır. 

Kirkland ve Patterson’a (2005: 395) göre planlamanın sağlıklı olması, çocukların kendi 

dünyaları ile okul arasında bağlantı kurmasına imkân verir. Programın dile dayalı 

etkinlikler çerçevesinde şekillenmesi yeterlilik bakımından pozitif sonuçlar 

sergileyebilir. Ayrıca dil alanı program ögelerine ilişkin öğretmen görüşleri, söz 

konusu planlamanın işleyişi ve etkililiği hakkında bilgi verebilir. Ayrıca okul öncesi 

çocuklarının yaş ve gelişim düzeyleri göz önüne alındığında hedef ve kazanımların 
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çocukların düzeyine uygun olması ve onların gelişim özelliklerini destekler nitelikte 

olması oldukça önemlidir (Kıldan ve Pektaş, 2009). 

Öğretmenler, “Mevcut okul öncesi eğitim programı, dil alanıyla ilgili konuların 

öğretilmesini içerik olarak destekliyor mu?” sorusuna % 81,6 oranında “evet”, % 18,4 

oranında “hayır” demişlerdir. Buradaki oranlar, “hedef ve kazanımlara”  ilişkin 

görüşlerle koşuttur. Öğretmenler “içeriğin daha da zenginleştirilebileceğini”, “içerik 

seçimi ve düzenlemede dikkat edilmesi gerektiğini” ve “ders materyallerindeki 

içeriğin öğretme yöntem ve teknikleri bakımından uygulanabilir olması gerektiğini” 

ayrıca vurgulamışlardır.  

“Çocukların dil alanı ile ilgili konulardaki performansının değerlendirmesini 

yapıyor musunuz?” sorusuna ise öğretmenlerin tamamına yakını “evet” demişlerdir. 

Öğretmenler, öğrencilerin dil alanına ilişkin değerlendirilmesi sürecinde özellikle 

dikkat ettikleri noktaları ise şu şekilde sıralamışlardır: 

 “Öğrencilerin kendilerini ifade edebilme, duygu ve düşüncelerini uygun cümlelerle 

anlatabilme yetilerine dikkat etme” (Ö14); 

 “anlama, anlatma, soru cevap, kendi duygu ve düşüncelerini akıcı, anlamlı ifade etme 

becerisi” (Ö,20); 

 “dinlediklerini, duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla ortaya çıkarma” (Ö,22); 

 “ öğrencinin kendini açık ve anlaşılır şekilde ifade etmesi” (Ö23); 

 “kelime hazinesinin artıp artmaması” (Ö44); 

 “yaşına uygun konuşma becerisine sahip olup olmaması” Ö84), 

 “amaç ve kazanımlara uygunluğu”(Ö89); 

 “sosyal etkileşimlerinde kendilerini ifade etmeleri”(Ö94). 

Burada öğretmenlerin değerlendirme sürecinde genelde öğrenci gelişim 

dosyalarına özelde ise dil alanı ile ilgili çalışmalardan oluşabilecek portfolyo 

çalışmalarına değinmemeleri dikkat çekmektedir. Okul öncesi programda Okul Öncesi 

Eğitimin Değerlendirilmesi/Çocukların Değerlendirilmesi başlığındaki “öğretmen, 

eğitim döneminin başından itibaren her çocuk için bir ‚Gelişim Dosyası‛ (portfolyo) 

oluşturarak çocukların yaptığı tüm çalışmalar içinden çocuklarla birlikte seçtiklerini, ailelerden 

gelen mektup gibi belgeleri ve çocukların gelişim gözlem formları ile gelişim raporlarını bu 

dosyalarda biriktirir.” (MEB, 2012) ifadeleriyle öğrenci ürün dosyalarının önemi 

vurgulanmıştır.  

Araştırmada program çerçevesinde oluşturulan içeriğe ait konuların, çocukların 

günlük yaşantılarında karşılaştıkları sorunlara pratik dilsel çözümler üretip 

üretemeyeceği merak edilmiştir. Bu konuda öğretmenlerin %81,6’sı olumlu, % 18,4’ü 
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olumsuz görüş belirtmişlerdir. Programda Türkçe etkinliklerinin amacı ve önemine 

“Türkçe etkinliklerinin amacı; çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri 

çıkarabilmesini, farklı sözdizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini 

kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu 

ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır. Bunların yanı sıra Türkçe 

etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum 

geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır. Eğitim programlarında dil ve 

iletişimin desteklenebilmesi için çocuk-çocuk ve yetişkin-çocuk iletişimini teşvik eden bir 

yaklaşımın kullanılması önemlidir. Seçilen etkinliklerin sözel ve sözel olmayan dil becerilerini 

kapsaması, örneklerle çeşitlendirilmesi, yorumlara ve farklı çıkarımlara olanak sağlaması, ilk 

elden deneyim kazanmanın, yaparak-yaşayarak öğrenmenin desteklenmesi kalem-kâğıda dayalı 

becerilerden çok daha fazla önem taşımaktadır.”(MEB,2012) şeklinde değinilmiştir. Elde 

edilen sonuçlara göre de okul öncesi eğitim programı dil alanına ilişkin içerik, bazı 

eksikliklerine rağmen programda vurgulanan amaç ve önem ile örtüşmektedir.  

Okul öncesi eğitim programındaki dil alanıyla ilgili konuların, çocukları 

gelecek yaşantılarına ve öğretim hayatına yeterince hazırlama konusunda ise 

öğretmenlerin %80,8’i olumlu %19,2’si olumsuz görüş belirtmişlerdir. Buradaki 

sonuçlar da “dil alanı konularının çocukların günlük yaşantılarında karşılaştıkları 

sorunlara pratik dilsel çözümler üretip üretemeyeceği” anket maddesi ile koşuttur. 

Öğretmenler, konu seçiminde “günlük yaşamdan yapılan seçkilerle konuların 

şekillenmesini”(Ö20), “yaşamdan uzak, yapay ve çok fazla masalımsı ögelere çok yer 

verilmemesini” (Ö75, Ö112, Ö122) önermektedir. 

Okul öncesi eğitim programındaki dil alanına ilişkin öğretim süreçlerinin 

niteliğini en çok etkileyen etmenlerden birisi de sınıfın fiziksel donanımının, dil 

alanıyla ilgili konuların öğretiminde yeterli olup olmadığıdır. Özbay  (2007), Türkçe 

öğretiminde eğitim ortamlarının önemine dikkat çekmiş ve ortam düzenlemesinde ele 

alınan değişkenleri “öğrenci sayısı, yer düzeni ya da oturma düzeni, aydınlatma, ses düzeni, 

ısı, renk, renk uyumu ile sınıfın etkili kullanımı” olarak sıralamıştır. Yanpar (2011) da 

öğrenme ve öğretme süreçlerinde en basit teknolojilerden en karmaşık teknolojilere 

kadar öğretim araçlarının her zaman uyarıcı zenginliği ve çok yönlü öğrenmeyi 

sağladığına değinmiştir. Çalışmada öğretmenlerin en yüksek frekans değerinde 

olumsuz görüş bildirdiği madde sınıfın fiziksel durumuna ilişkin söz konusu 

maddedir. Öğretmenlerin%61,6’sıfiziksel donanımın uygun olduğunu belirtirken, 

%38,4’i sınıflarının fiziksel donanımlarının dil alanına ilişkin öğrenme-öğretme 

süreçlerini karşılayamadığını belirtmiştir. Etkin bir öğrenme ve öğretme ortamının 

sağlanması için öncelikle sınıf koşularının iyi olması gerekmektedir. Sınıflar, özellikle 

derse ilişkin materyalleri en etkin şekilde kullanabilir şekilde oluşturulmalıdır. Söz 

konusu materyaller öğrencinin ilgi ve dikkatini hedef davranışlara çekerek onun derse 

katılımını sağlayabilir; yaparak yaşayarak öğrenmesine aracı olabilir (Sönmez, 1997). 

Öğretmenlerin hizmet içi eğitim konusundaki görüşleri de çalışmada araştırma 

konusu edilmiştir. Öğretmenlerin %76,8 gibi büyük bir çoğunluğu dil alanına ilişkin 

bir hizmet içi eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. %23,2’si ise hizmet içi eğitime 
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gerek olmadığını düşünmektedir. Bu bulgular, Tekin ve Ayaş’ın (2002) çalışmalarıyla 

örtüşmektedir. Tekin ve Ayaş (2002) da öğretmenler üzerinde yaptıkları çalışmada 

öğretmenlerin hizmet içi kurslara olumlu yaklaştıklarını ve yeni yaklaşımları kapsayan 

kurslara ihtiyaçları olduğunu belirlemişlerdir. Hizmet içi eğitimin amacına 

ulaşmasında ihtiyaca yönelik olması gerekmektedir. Bu nedenle, hizmet içi eğitim 

planlama sürecinde öğretmenlere ihtiyaç analizleri yapılmalıdır. Yoksa planlanan 

eğitim, amacına ulaşamayabilir. Zembat ve Bilgin (1996) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmanın bulguları bu düşünceyi desteklemektedir. Zembat ve Bilgin (1996)  “okul 

öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin öğretmenlik tutumlarının 

incelenmesi” konulu araştırmanın bulgularında, hizmet içi eğitim programlarının 

yeterince amacına ulaşamadığı yargısına varılmıştır (Akt: Uşun ve Cömert, 2003). 

Öğretmenler hizmet içi eğitim konusunda özellikle teknoloji ağırlıklı konu 

eksikliklerine dikkat çekmişlerdir. ‚‘Gelişen teknolojiye ayak uydurmak anlamında 

öğrencilerle yapılacak dil etkinliklerinin çeşitlendirilmesi anlamında evet.’(Ö22). ‘Teknolojinin 

her alanında değişim ve gelişim hızla devam etmektedir. Bunun eğitime de yansımaları 

olmaktadır. Ben de buna eğitim alarak katılmak isterim.’ (Ö33).” gibi ifadeler buna örnek 

olarak gösterilebilir. Ayrıca kendini tecrübeli olarak gören öğretmenler de iletişim 

araçları ve teknolojik aygıtları kullanmada sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu 

duruma ilişkin bir öğretmen görüşlerini şu şekilde belirtmiştir: ‚Teknolojik aygıtları 

kullanmada sorun yaşıyorum. Her ne kadar tecrübeli öğretmen olsam ve iletişim araçlarını 

günlük yaşamda kullansam da hizmet içi eğitimin verilmesi biz öğretmenlere, çok daha iyi 

olacaktır.”(Ö38). Örneklerden de anlaşılacağı üzere hizmet içi eğitim, görev yapan 

öğretmenlerin gerek pedagojik eksikliklerinin giderilmesi gerekse alan yeterliklerinin 

arttırılması bakımından önem arz etmektedir. Söz konusu durumda, hizmet içi 

eğitimlerin planlama sürecine öğretmenler katılmalı, öğretmenlerden alınan görüşler 

doğrultusunda çalışmalar oluşturulmalıdır. 

Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular ve yorumlar 

Tablo 4’te öğretmenlerin okul öncesi eğitim programı dil alanına ilişkin 

etkinliklerde çocuk yazını ürünlerini kullanma durumlarına yer verilmiştir. 

 

Tablo 4: Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Programı Dil Alanına İlişkin Etkinliklerde Çocuk 

Yazını Kullanma Durumları 
Sınıf kitaplığınızda okul öncesi programı dil alanına ilişkin konuları 

kapsayacak nitelikte çocuk yazını bulunmakta mıdır? 

evet 86 68,8 

hayır 39 31,2 

Çocuklara yönelik yayınlarda dikkatinizi çeken olumsuz örnekler 

bulunmakta mıdır? 

evet 94 75,2 

hayır 31 24,8 

Programda öngörülen dil alanına yönelik çalışmalarda, çocuk yazını 

kaynaklarından yararlanıyor musunuz? 

evet 100 80 

hayır 25 20 

Çocukların yaratıcılığını ve kendini ifade etme gücünü geliştirmeye 

yönelik yazınsal etkinliklere yer veriyor musunuz? 

evet 102 81,6 

hayır 23 18,4 
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Tablo 4’e göre öğretmenlerin % 68,8’i sınıf kitaplıklarında çocuk yazını 

bulunduğunu % 31,2’si ise bulunmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin 

% 75’i çocuklara yönelik yayınlarda olumsuz örneklerin bulunduğunu söylemiştir. Bu 

olumsuz örnekler ise “dil ve anlatımın ağır olması, kahramanların aşırı hayalperest olmaları, 

ideolojik yönlendirme içermesi, çok fazla abartmalara yer vermesi, ataerkil bakış açısının 

bulunması” gibi alt başlıklara ayrılmaktadır. Ayrıca öğretmenler, çocuk yazınındaki 

metin ile görsel ilişkisinin uyumlu olmadığını, görsellerin metinin anlamsal 

örüntüsünü desteklemediğine dikkat çekmişlerdir. Okul öncesi öğretmenleri, dil 

alanına ilişkin çalışmalarda; çocukların yaratıcılığını geliştirmede ve kendilerini ifade 

etme gücü kazandırmada çocuk yazınından yararlandıklarını öne sürmüşlerdir. Söz 

konusu yazınsal ürünlerin dağılımların frekans değerleri ise Tablo 5’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: Öğretmenlerin Programda Öngörülen Dil Alanına Yönelik Çalışmalarda Çocuk 

Yazını Türlerini Kullanmalarına İlişkin Frekans Değerleri 

masal şiir fıkra çizgi kitaplar tiyatro-

drama 

fabl 

119 42 35 27 25 22 

bilimsel 

yazılar 

anı destan Biyografi gezi yazısı                                             Efsane 

8 7 5 0 0 2 

Tablo 5’e göre öğretmenler, programda öngörülen dil alanına yönelik 

çalışmalarda çocuk yazını türlerinden en çok masalları (f=119) kullandıklarını 

belirtmişleridir. Masalları ise şiir (f=42), fıkra (f=35), çizgi kitaplar (f=27), tiyatro-drama 

(f=25) ve fabl (f=22) izlemiştir. Bilimsel yazılar (f=8), anı (f=7), destan (f=5) ve efsane 

(f=2) türlerinin kullanımı ise çok azdır. Gezi yazı ve biyografi türüne ise öğretmenlerin 

hiçbiri etkinliklerinde yer vermediği anlaşılmaktadır.   

Okul öncesinde öğrenim gören çocuklar, gelişim dönemleri bakımından işlem 

öncesindedirler. “İlk Çocukluk Dönemi” olarak da adlandırılabilen bu dönem, iki-altı 

yaş arasındaki çocukluk dönemini belirtir. Bu dönem toplumsal ilişkilerde olduğu 

kadar, bilişsel gelişimde, dil ve kişilik gelişiminde de önemli değişmelerin olduğu bir 

dönemdir (Kıbrıs, 2010). Bu dönemde çocukların, nitelikli çocuk yazını eserleriyle 

karşılaşması onların gerek sosyal gelişimini gerekse bilişsel gelişimlerini olumlu 

etkileyecektir. Ayrıca anadili sevgisi kazanma, sorunlarını çözmede dili araç olarak 

kullanabilme, ilgi, beğeni ve isteklerini açık, anlaşılır şekilde ifade edebilme yetileri 

kazanabilmeleri için de öğrencilerin bu yazın ürünleriyle karşılaşmaları gerekmektedir. 

Çocuk yazını ürünlerinin seçiminde ise öğretmen seçici olmalıdır. Seçkileri çocuğun 

gelişim dönemlerine koşut olmalı, eğitim programı dil alanına ilişkin kazanımları ve 

etkinlikleri destekler nitelikte olmalıdır. Sınıf kitaplığına yerleştirilen her kitap 

öncelikle öğretmenin ön incelemesinden geçmeli ve öğretmen kitap tavsiyesinde 

ailelere destek olmalıdır. Ayrıca seçilen kitapların çocukların yaratıcılığını ve kendini 

ifade etme gücünü geliştirici unsurları içinde barındırmasına ve türsel çeşitliliği 

sağlamasına dikkat edilmelidir. Tablo 6’da öğretmenlerin çocukların yaratıcılığını ve 



 

 
 

Okul Öncesi Eğitim Programı Dil Alanı İle İlgili Etkinliklerin Uygulanmasına İlişkin Okul<       317 
 

 
 

 
 

kendini ifade etme gücünü geliştirmeye yönelik yazınsal etkinliklerde kullandıkları 

türlere ilişkin frekans değerleri verilmiştir. 

 

Tablo 6: Çocukların Yaratıcılığını ve Kendini İfade Etme Gücünü Geliştirmeye Yönelik 

Yazınsal Etkinliklerdeki Türlere İlişkin Frekans Değerleri 

Drama Skeç Monolog Nutuk 

114 25 15 5 

Tablo 6’ya göre öğretmenler çocukların yaratıcılığını ve kendini ifade etme 

gücünü geliştirmeye yönelik yazınsal etkinliklerde en çok dramadan yararlanmışlardır. 

Dramayı ise benzer bir tür olan piyes izlemiştir. Alan yazınında dil öğretimi ile drama 

arasındaki ilişkiyi irdeleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Örneğin Harrison’a göre 

(1999: 13) drama; yazma, dinleme ve konuşma becerileri için hayal gücünün 

gelişmesini, bir metnin daha kolay çözümlenmesini ve birleştirilmesini sağlar. Dramayı 

kullanarak öğretmen, sadece bir oyun yazarının değil aynı zamanda roman yazarı ya 

da şairin de eserlerine karşı çocuğun duyarlılığını ve beğenisini geliştirir (McGregor, 

1976: 154). Maden ise (2010) dramanın bir yöntem olarak Türkçe öğretiminde 

kullanımını, Türkçe öğretiminin tek boyutlu olmayan tümleşik yapısının gerekli 

kıldığını vurgulamıştır. Ayrıca dramanın dil becerisi ve okuma-yazmanın çok yönlü 

öğretiminde güçlü ve etkili bir yöntem olduğunu savlamıştır. Dil alanına ilişkin 

etkinliklerde öğretmenlerin diğerlerine göre dramayı daha fazla tercih etmeleri bu savı 

destekler niteliktedir. Öğretmenler bu tür etkinliklerde monolog (f=15) ve az sayıda 

nutuk (f=5) etkinliklerine yer vermişlerdir. 

Sonuç ve Öneriler 

Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı dil alanı etkinliklerini 

uygulama biçimlerine ve bu süreçte çocuk yazınından yararlanma düzeylerine ilişkin 

görüşlerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmaya ilişkin sonuçlar, iki genel başlık 

altında sunulabilir. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Programı ve Dil Alanına ilişkin 

görüşleri aşağıdaki şekilde sonuçlandırılabilinir: 

 Açık uçlu anketlerden elde edilen bulgulara göre; genel olarak okullarda 

günlük planlarında dil alanına yönelik etkinliklere yer verme süresinin yaklaşık yarım 

saate kadar olduğu görülmüştür.  

 Okul öncesi eğitim programında yer alan dil alanına ait hedef ve kazanımlar 

yeterlidir. 

 Mevcut okul öncesi eğitim programı dil alanı ile ilgili konuların 

öğretilmesini içerik olarak desteklemektedir.  

 Çocukların dil alanı ile ilgili konulardaki performansının değerlendirmesi 

öğretmen tarafından yapılmaktadır. Çocukların düzeylerine uygun bir fikri, olayı, 
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durumu veya olguyu anlama-anlatma becerileri dikkatle takip edilmekte ve öğrenci 

ürün dosyalarında bulunmaktadır. 

 Öğretmenlere göre Okul Öncesi Eğitim Programındaki Dil Alanı ile ilgili 

konular, çocukların günlük yaşantılarında karşılaştıkları sorunlara pratik dilsel 

çözümler üretir niteliktedir. Bu sonuca koşut olarak okul öncesi eğitim programındaki 

dil alanıyla ilgili konular, çocukları gelecek yaşantılarına ve öğretim hayatına 

hazırlama potansiyeline sahiptir. 

 Sınıfların fiziksel donanımının dil alanıyla ilgili konuların öğretiminde 

yeterli olduğu görüşünde okul öncesi öğretmenler diğer açık uçlu anket maddelerine 

göre daha olumsuz cevaplar vermişlerdir. Yarıya yakın öğretmen fiziksel koşulların dil 

öğretim etkinleri bağlamında yetersiz olduğunu düşünmektedir. 

 Öğretmenler, lisans süreci dışında genelde öğretmenlik mesleğine özelde ise 

dil alanı öğretimine ilişkin hizmet içi eğitim alma konusunda gönüllü olduklarını 

belirtmişlerdir. 

Dil Alanı Etkinliklerinde Çocuk yazınının işlevselliği ve kullanımına ilişkin 

bulgulara dayanarak elde edilen sonuçlar ise şu şekilde sıralanabilir: 

 Çoğu sınıf kitaplığında Okul Öncesi Eğitim Programı Dil Alanına ilişkin 

konuları kapsayacak nitelikte çocuk yazını bulunmaktadır.  

 Sınıf kitaplığında çocuk yazını bulunsa da öğretmenler, söz konusu 

yayınlarda çocuklara olumsuz etkileyebilecek örneklerin fazlaca bulunduğu 

görüşündedir. Aşırı hayalperestlik ve kahramanlık, ideolojik yönlendirmeler, ataerkil 

yaşam şekli olumsuz durumlara örnek olarak gösterilmiştir. 

 Öğretmenlerin büyük çoğunluğu dil alanı etkinliklerinde çocuk yazını 

ürünlerinden yararlandıklarını belirtmişleridir. Ayrıca elde edilen bulgulara göre, 

etkinliklerde çocukların yaratıcılığını ve kendini ifade etme gücünü geliştirmeye 

yönelik yazınsal etkinliklere yer verdikleri sonucuna ulaşılmaktadır. 

 Çocuk yazını kaynaklarından en çok kullanılanın masal olduğu 

görülmektedir. Hiç kullanılmayan kaynak olarak gezi yazısı ve biyografi olduğu 

belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, hem Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Okul Öncesi Eğitim Programı Dil 

Alanı Açık Uçlu Anket Formu hem deKişisel Bilgi Formu yoluyla toplanan verilerin 

analizi öğretmenlerin büyük çoğunluğunun Okul Öncesi Eğitim Programı dil alanına 

ilişkin düşüncelerinin olumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca, çalışmanın 

sonuçlarına göre öğretmenlerin dil etkinliklerinde çocuk yazını ürünlerini etkin şekilde 

kullanmakta olduğu da görülmektedir. Çalışmanın sonuçları dikkate alındığında, 

bütüncül olarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

 Dil etkinlikleri, çocukların tüm alanlarındaki gelişmeleri etkilemektedir. Bu 

nedenle dil etkinliklerine yeterince önem verilmesi gerekir. Okul öncesi eğitim 

öğretmenlerine Türkçe dil etkinliklerinin önemine ilişkin bilgi verilebilir, bunun için 
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öğretmenlerin aktif katılımıyla çeşitli çalışmalar yapılabilir. Bu etkinliklerin nasıl 

düzenlenmesi gerektiği ile ilgili seminerler düzenlenerek öğretmenlerin bilgilenmeleri 

sağlanabilir.  

 Türkçe dil etkinliklerinde kullanılabilecek alternatif araçlar ve teknikler 

konusunda bilgilenmeleri sağlanabilir.  
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