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ÖZET 

Araştırmada, ilköğretim beşinci sınıf çocukların öğrenme yaklaşımlarına 
yapbozların etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya, tesadüfi 
örnekleme ile belirlenen bir ilköğretim okulunun beşinci sınıflarına devam 
eden normal gelişim gösteren çocuklar dahil edilmiştir. Belirlenen okuldaki 
beşinci sınıflar arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile iki sınıf seçilmiş, 
biri deney biri kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak 
katılan normal gelişim gösteren 48 çocuk (deney grubuna 24 çocuk, kontrol 
grubu 24 çocuk) dahil edilmiştir. Araştırmada, “Demografik Bilgi Formu” ve 
Ünal-Çoban ve Ergin (2008) tarafından geliştirilen “Öğrenme Yaklaşımları 
Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler, parametrik ölçümlerden ilişkisiz t 
testi ve iki faktörlü ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, 
deney ve kontrol grubundaki çocukların Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği ön 
test-son test puan ortalamalarına göre, yapboz eğitim materyali ile yapılan 
uygulamanın çocukların öğrenme yaklaşımları üzerinde etkili olduğu 
(η

2
=0.575, p<.000) belirlenmiştir.  
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate the effect of puzzles on the fifth graders’ 
learning attitudes. Fifth graders showing normal developmental 
characteristics from a randomly selected elementary school were included in 
the study. Two classes from the selected elementary school were selected 
using random sampling and one of them was assigned as the control while 
the latter was named as the experimental group. A total number of 48 
volunteered children (24 in the control and 24 in the experimental) showing 
normal developmental characteristics consisted the study group. 
“Demographical Data Form” and “Learning Attitudes Scale” developed by 
Unal-Coban and Ergin (2008) were used in the study. Data were analyzed 
using independent samples t test and two way ANOVA test both of which 
are parametric tests. According to the findings derived from the Learning 
Attitudes Scale pretest-posttest mean scores of the students both in the 
control and the experimental group, it was found out that the implementation 
with puzzles was effectual (η2=0.575, p<.000) in the learning attitudes of the 
children.  

Keywords: Elementary education, learning, learning attitudes, puzzle. 

 

GĠRĠġ 

Bireylerin araştırma yapabilme, sorun çözebilme, yaratıcı 
düşünme, eleştirel düşünme gibi çeşitli düşünme yollarını bilme, 
uygulayabilme ve öğrenme sürecinde etkin olma gibi birçok niteliğe 
sahip olmaları gerekmektedir (Güven ve Kürüm, 2006). Bu bağlamda, 
bireylerin çok hızlı bir şekilde artan ve yenilenen bilgi yığınlarının 
tümüne sahip olmaya çalışmaları yerine bilgiye ulaşmanın ve gerekli 
yerlerde kullanabilmenin yollarını öğrenmeleri önemlidir (Beşoluk ve 
Önder, 2010; Çalışkan, 2008). Bu noktada da ders çalışma 
stratejilerini ve bu stratejilerin kullanılma amaçlarını içeren öğrenme 
yaklaşımları (Prosser ve Trigwell, 1999) önem kazanmakta ve bu 
yaklaşım, çocukların öğrenmeye yönelik eğilimlerini ya da tercihlerini 
göstermektedir (Byrne vd., 2002; Güven ve Kürüm, 2006; Zhang ve 
Stenberg, 2000). Öğrenme yaklaşımı, her bir çocuğun yeni bilgiyi 
öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine 
özgü yollar kullanması şeklinde açıklanmaktadır (Güven, 2004). 
Ramsden (2003) öğrenme yaklaşımını, öğrenen ile öğrenme görevi 
arasındaki etkileşim olarak tanımlamaktadır. 

Yapılan çalışmalar; çocukların bir öğrenme görevini yerine 
getirirken farklı öğrenme yaklaşımları kullandıklarını göstermektedir. 
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Nitel ve nicel çalışmalar sonucunda öğrenmeye yönelik yüzeysel ve 
derin olmak üzere iki ana yaklaşım belirlenmiştir (Aydoğdu ve Ergin, 
2010; Çolak ve Fer, 2007; Tang, 1994). 

Öğrenme yaklaşımı yüzeyselden derine doğru bir süreklilik 
göstermektedir (Biggs vd., 2001). Çocuklar öğrenme ortamının 
niteliğine ilişkin olumlu algıya sahip olduklarında, derinlemesine 
öğrenme yaklaşımını benimsemekte, ortamın niteliğini düşük 
algıladıklarında ise yüzeysel öğrenme yaklaşımına yönelmektedirler 
(Ekinci, 2009; Richardson, 2003). 

Derinlemesine öğrenme yaklaşımda belli akademik konularda 
yetenekleri geliştirmek amaçlanmakta bu yaklaşım; çok okumayı, eski 
ve yeni bilgileri ilişkilendirmeyi ve anlam oluşturmaya yönelik diğer 
öğrenme stratejilerini içermektedir. Yüzeysel öğrenme yaklaşımında 
ise, öğrenmede minimal gereklere ulaşmak amaçlanmakta ve bu 
yaklaşım; alınan bilginin tekrar üretimini sağlayacak alışılmış 
öğrenme stratejilerini kapsamaktadır. Yüzeysel yaklaşımı kullanan bir 
çocuk, bir konuyu öğrenme sürecinde, o konuyla ilgili her şeyi madde 
madde hatırlamaya çalışırken; derinlemesine öğrenmeyi kullanan bir 
çocuk ise o konuyu anlamaya ve kendine mal etmeye çalışmaktadır. 
Derinlemesine öğrenme uzun sürse de bu yolla öğrenilenler yüzeysel 
öğrenmeye göre daha kalıcıdır (Byrne vd., 2002; Çolak ve Fer, 2007). 
Yapılan araştırmalar, derinlemesine öğrenme yaklaşımının öğrenen 
başarısı ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir (Ramsden, 2003; 
Rollnick vd., 2008). Derinlemesine öğrenme yaklaşımı etkin öğrenme 
yaklaşımını benimserken, yüzeysel öğrenme yaklaşımı geleneksel 
öğretim modelini benimsemektedir (Dart vd., 2000).  

Çocuklar özgür bir şekilde iletişim ve etkinlikler için 
cesaretlendirildikleri zaman öğrenme potansiyelini geliştirmekte, 
sınıfta öğretmenin başlattığı ya da çocuğun kendisinin seçtiği 
etkinlikler içinde, özgür seçenekler sunan eğitim materyalleri öğrenme 
yaklaşımlarının desteklenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. 
İlköğretim dönemi çocuklarına sunulacak olan eğitim materyallerinden 
yapbozlar, çocukların akademik becerileri eğlenerek öğrenmesinde 
etkili olmaktadır. Çocuklar yapbozlarla oynarken kavramı ve nesneleri 
tanımakta, kullanma özelliklerini ve görevlerini öğrenebilmekte ve bu 
tür öğrenme ise zihinde bir bilgi birikimi ve çalışma açısından bir 
gelişme sağlamaktadır. Oyun sırasında çocuk düşünmekte, 
algılamakta, kavramakta ve sembolleştirmektedir. Oyunda 
gerçekleştirilen, bu zihinsel işlemler zihinsel yeteneklerin gelişmesini 
sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, çocuk yapbozlarla oynarken 
sırasını bekleme, paylaşma, yardımlaşma gibi sosyal davranışları da 
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kazanmakta, küçük motor kas gelişiminde ve dil becerilerinin 
desteklenmesinde de yapbozlarla oyun önemli kazanımlar 
sağlamaktadır (Gunter vd., 2008; Özer vd., 2006). Sull (2006), eğitim 
materyali olarak kullanılabilen yapbozların, çocukların problem çözme 
yoluyla yeni deneyimler kazanmasına yardımcı olduğunu, eğlenerek 
öğrenme yoluyla ise öğrenmeye karşı motivasyonlarını artırdıklarını 
belirtmiştir.  

Kalıcı ve üst düzey öğrenme ürünlerine ulaşmada bireylerin 
öğrenme yaklaşımlarını belirlemek ve öğrenme sürecini 
derinlemesine öğrenmeler oluşturacak şekilde düzenlemek 
gerekmektedir. Öğretmenlerin çocukların sahip olabileceği farklı 
öğrenme yaklaşımlarını göz önünde bulundurarak etkili bir öğretim 
için, çocuklara tüm duyu organlarını kullanarak ve yaparak yaşayarak 
öğrenebilecekleri eğitim materyalleri ve etkinliklerini sunması 
önemlidir. Bu bağlamda çocukların yaparak yaşayarak 
öğrenmelerinde yapboz eğitim materyallerinin etkili olabileceği 
düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle araştırmada, ilköğretim 
beşinci sınıf çocuklarının öğrenmelerinde yapboz eğitim materyalleri 
ile yapılan uygulamaların etkisini incelemek amaçlanmıştır.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

AraĢtırmanın Deseni 

Araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen 
kullanılmıştır.  

AraĢtırmanın ÇalıĢma Grubu 

Araştırmaya, 2008-2009 eğitim öğretim yılında Ankara il 
merkezinde bulunan tesadüfi örnekleme ile belirlenen bir ilköğretim 
okulunun beşinci sınıflarına devam eden normal gelişim gösteren 
çocuklar dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen bu okuldaki beşinci 
sınıflar arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen iki sınıf, 
deney ve kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Deney grubuna 24, kontrol 
grubuna 24 çocuk dahil edilerek araştırmanın çalışma grubu 48 
çocuktan oluşmuştur. Çalışmada gönüllülük esas alınmıştır. Deney 
grubundaki çocukların %50’sinin kız, %50’sinin erkek, kontrol 
grubundaki çocukların %58.3’ünün kız, %41.7’sinin erkek olduğu; 
deney grubundaki çocukların %50’sinin son çocuk, kontrol grubundaki 
çocukların %50’sinin ilk çocuk olduğu; deney ve kontrol grubundaki 
çocukların çoğunluğunun (deney: %54.2, kontrol: %66.7) iki kardeşe 
sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca deney grubundaki çocukların 
annelerinin %45.8’inin lise, kontrol grubu çocukların annelerinin 
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%37.5’inin ilköğretim mezunu olduğu; deney grubundaki çocukların 
babalarının %54.9’unun, kontrol grubundaki çocukların babalarının 
%50’sinin lise mezunu olduğu saptanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, Demografik Bilgi Formu ve “Öğrenme Yaklaşımları 
Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama araçları çocuklar tarafından 
doldurulmuştur.  

Demografik Bilgi Formu’nda, çocuğun doğum tarihi, cinsiyeti, 
doğum sırası, kardeş sayısı ve anne baba öğrenim düzeyini 
belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.  

Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği, Ünal Çoban  ve Ergin (2008) 
tarafından, Enstwistle ve Ramsden’in Öğrenme Yaklaşımları 
Ölçeği’nden yararlanılarak geliştirilmiştir. Derinlemesine ve yüzeysel 
öğrenme yaklaşımı olmak üzere iki ana alt yapısı bulunan ölçek, 
derinlemesine yaklaşım boyutunda 10, yüzeysel yaklaşım boyutunda 
12 madde olmak üzere toplam 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 
“asla doğru değil (1)”, “bazen doğru (2)”, “genellikle doğru (3)”, “her 
zaman doğru (4)” şeklinde dörtlü likert tipi bir ölçektir. Katılımcıların 
öğrenme yaklaşımları puanları hesaplanırken, her bir alt ölçekteki 
maddelerin puan değerleri ayrı ayrı toplanarak derinlemesine ve 
yüzeysel öğrenme yaklaşımları puanı elde edilmektedir. Bu şekilde, 
bir katılımcı için aynı anda hem derinlemesine hem de yüzeysel 
öğrenme yaklaşımı puanı hesaplanabilmektedir. Derinlemesine 
öğrenme ve yüzeysel öğrenme yaklaşım puanlarının ortalamalarının 
birbirine yakın olması, öğrencilerin hem derinlemesine hem de 
yüzeysel öğrenme yaklaşımının ikisine birden sahip olduklarını 
göstermektedir. Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucunda, 
ölçeğin derinlemesine ve yüzeysel yaklaşım yapılarının Cronbach 
Alfa (α) güvenirliği sırasıyla .74 ve .63 olarak saptanmıştır. Bu 
araştırmada, çocukların öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi 
amaçlandığı için ölçeğin alt yapılarına ilişkin puanlar değil, toplam 
puan kullanılmıştır.  

Yapbozlar ve Eğitim Programı 

İlköğretim programları doğrultusunda okulum, toplumsal kurallar, 
dengeli beslenme, duyu organlarımız, Atatürk ve Atatürk’ün getirdiği 
yenilikler, meslekler, iletişim araçları, hayvanların yaşadığı yerler ve 
hayvanlardan elde edilen ürünler ile ilgili üniteler ele alınarak öncelikle 
yapboz eğitim materyalleri geliştirilmiştir. Daha sonra, ilköğretim 
programlarında yer alan amaç ve kazanımlara ulaşabilmek için 
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geliştirilen yapbozlarla aşamalı bir şekilde oynanabilen oyunların yer 
aldığı eğitim programı hazırlanmıştır. Hazırlanan program, deney 
grubundaki çocuklara haftada iki gün ve günde yaklaşık 45 dakika 
olmak üzere beş hafta süreyle, ilköğretim programına paralel olarak 
geliştirilen on adet yapboz eğitim materyalleri ile birlikte 
uygulanmıştır. Yapboz eğitim materyalleri ile eğitim programının 
uygulanmadığı zamanlarda, deney grubundaki çocuklar ile kontrol 
grubundaki çocuklar mevcut ilköğretim programına devam etmişlerdir. 
Uygulamadan önce ve sonra, deney ve kontrol grubundaki çocuklar 
tarafından Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği ön test ve son test olarak 
doldurulmuştur.  

Verilerin Analizi 

Deney ve kontrol grubundaki çocukların Öğrenme Yaklaşımları 
Ölçeği ön test son test puanlarının Shapiro-Wilk Testi’ne göre normal 
dağılım göstermesi nedeniyle, deney ve kontrol grubunun ön test son 
test puan ortalamaları arasındaki farkların anlamlılığı parametrik 
ölçümlerden İlişkisiz t testi ile ön test ve son test puan ortalamaları 
arasındaki farklılık tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü 
ANOVA testi ile analiz edilmiştir (Büyüköztürk, 2009). 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

İlköğretim beşinci sınıf çocuklarının öğrenmelerinde yapboz 
eğitim materyallerinin etkisini incelemek amacıyla yapılan 
araştırmanın sonuçları aşağıda sunularak tartışılmıştır.  

Tablo: 1 Deney ve kontrol grubundaki çocukların Öğrenme Yaklaşımları 
Ölçeği ön test puan ortalamalarına ilişkin t-testi sonuçları 

 

GRUPLAR 

ÖN TEST 

n X  S Sd t p 

Deney 24 62.83 10.15 
46 -.770 .445 

Kontrol 24 64.83 7.69 

 

Tablo 1 incelendiğinde, deney ve kontrol grubundaki çocukların 
Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği ön test puanları arasındaki farkın 
anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>.05). Bu bulgu, uygulama öncesinde 
deney ve kontrol gruplarındaki çocukların Öğrenme Yaklaşımları 
Ölçeği açısından benzer olduğunu göstermektedir. 
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Tablo: 2 Deney ve kontrol grubundaki çocuklarının Öğrenme Yaklaşımları 
Ölçeği ön test ve son test puanlarına ait ortalamalar, standart sapmalar ve 
ANOVA sonuçları 

 

GRUPLAR 

 

n 

ÖN TEST SON TEST 

X  
S 

X  
S 

Deney 24 62.83 10.15 79.29 4.03 

Kontrol 24 64.83 7.69 53.29 12.57 

VARYANS KAYNAĞI KT sd KO F p η
2
 

Gruplararası 7707.625 47     

Grup (Deney/Kontrol) 3456.000 1 3456.000 37.392 .000* .448 

Hata 4251.625 46 92.427    

Gruplariçi 8332.000 48     

Ölçüm  

(Ön test-Son test) 

145.042 1 145.042 1.916 .173 .040 

Grup*Ölçüm 4704.000 1 4704.000 62.126 .000* .575 

Hata 3482.958 46 75.716    

Toplam 16089.625 95     

*p<.05   

Tablo 2 incelendiğinde; yapboz eğitim materyalleri ile hazırlanan 
programa katılan çocukların Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği’nden 
aldıkları puanın eğitim öncesinde 62.83 iken, eğitim sonrasında 
79.29’a yükseldiği (erişi puanı=16.46), kontrol grubunda ise 
çocukların Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği’nden aldıkları puanların 
eğitim öncesinde 64.83 iken, eğitim sonrasında 53.29’a düştüğü (erişi 
puanı= -11.54) görülmektedir. Deney ve kontrol grubundaki 
çocukların Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği ön test-son test puan 
ortalamalarına ait ANOVA sonuçları incelendiğinde, deney ve kontrol 
grubundaki çocukların ön testten ve son testten elde ettikleri toplam 
puanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir [F(1, 46)= 
37.392, p<.05, η2=0.448]. Yapboz eğitim materyalleri ile yapılan 
uygulamanın çocukların öğrenme yaklaşımlarını geliştirmede anlamlı 
bir etkiye sahip olup olmadığını test etmek amacıyla yapılan 
grupxölçüm ortak etkisinin de anlamlı olduğu saptanmıştır [F(1, 46)= 
62.126, p<.05, η2=0.575]. Yapboz eğitim materyalleri ile yapılan 
uygulamanın çocukların öğrenme yaklaşımları üzerinde etkili olduğu 
(η2=0.575) belirlenmiştir. Buna göre, deney grubunda ortaya çıkan 
başarı ile kontrol grubunda ortaya çıkan başarı karşılaştırıldığında, 
deney grubundaki başarı durumunun öğrenme yaklaşımları açısından 
daha yüksek olduğu (%57.5 oranında) görülmektedir. Deney 
grubundaki başarının nedeni, yapboz eğitim materyallerinin somut 
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materyal ile çalışmaya olanak tanımasına ve bu yolla çocukların 
güdülenmesini arttırmasına bağlı olabilir. Ayrıca, yapboz eğitim 
materyallerinin kavram sunumu ve genelleme bölümlerinin çocukların 
daha iyi güdülenmelerini sağlayarak, konunun daha iyi öğrenilmesini 
ve günlük yaşamla ilişkisinin kurulmasını kolaylaştırdığı ve bu yolla 
öğrenme yaklaşımlarını diğer gruba göre daha çok geliştirdiği 
düşünülebilir. Bu bağlamda, yapboz eğitim materyalleri ile yapılan 
uygulamanın çocukların öğrenme yaklaşımlarını kullanarak derste 
aldıkları bilgilerin edinimini uygulamaya katılmayan gruba göre daha 
çok artırdığını söylemek mümkündür.  

Öğrenme yaklaşımlarının gelişmesi için çocukların yüzeysel 
öğrenmeden derinlemesine öğrenmeye doğru ilerleme kaydetmesi 
gerekmektedir (Biggs vd., 2001). Bu da, çocukların öğrenme 
stratejilerini geliştirebilmelerine ve derse yönelik olarak içsel güdüye 
sahip olmalarına bağlıdır. Öğrenme yaklaşımları, çocukların 
öğrenmeye yönelik güdüleri ve uygun stratejileri kullanmaları ile 
ilgilidir. Güdü çocukların öğrenmeyi neden istediklerine, strateji ise 
nasıl öğrendiklerine işaret etmektedir (Zhang ve Stenberg, 2000). 
Oynayarak öğrenmeyi destekleyen yapbozlar, bu özelliği ile 
çocuklarda öğrenmeye yönelik güdüyü artırmakta ve böylece etkin 
öğrenmeyi desteklemektedir. Önemli bir eğitim materyali olan 
yapbozlar çocukların algılama, hatırlama, çözümleme, araştırma, 
karşılaştırma, bağlantı kurma, benzerlik ve ayrıntıları fark etme, 
görsel ayrım yapabilme, zihinde canlandırma, problem çözme, 
eleştirel düşünme, analiz etme, parça bütün ilişkisi kurma, dikkatini 
yoğunlaştırma ve gözlem yapma gibi becerilerin gelişimine olumlu 
yönde katkı sağlamaktadır (Aral vd., 2002; Arslan, 2000; Chia, 2008; 
Çelik ve Kök, 2007; Dodge ve Colker, 1995). Öğrenme yaklaşımları, 
öğretmenin çocuğa karşı tutumuna, amaçlarına, mesleki 
uygunluğuna, kullandığı yöntemlerine; çocukların öğrenilen konuya 
yönelik kaygı ve tutumuna, sınıf içi ve dışı değerlendirilme biçimine ve 
ayrıca konuya ilişkin hazır bulunuşluk düzeyine bağlıdır ve bunlara 
tepki olarak gelişmektedir (Dart vd., 2000; Ünal ve Ergin, 2006). 
Öğretme-öğrenme ortamının bir öğesi olarak, öğretmenin tercih ettiği 
öğretme yaklaşımları, çocukların tercih edecekleri çalışma 
yaklaşımlarını etkilemekte ve böylece bu yaklaşımlar öğretimin 
niteliğini belirlemektedir. Bilgiyi aktarmaya odaklı derslerde, 
çocukların yüzeysel yaklaşıma yöneldikleri, öğrenen odaklı etkinlikler 
düzenlendiğinde, çocukların derinlemesine yaklaşımı daha fazla 
tercih ettikleri görülmektedir (Trigwell vd., 1999). Çocuklar, konunun 
ilgi alanlarıyla ilişkili olmasına bağlı olarak derinlemesine yaklaşımı 
kullanmaktadır (Duff vd., 2004). Eğitimde temel amaç, çocukların 
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bilimsel bilgileri ezberlemeleri değil, hayatları boyunca karşılaştıkları 
problemleri çözebilmeleri, bilgiye ulaşabilmek için gerekli bilimsel 
tutumları ve becerileri yeteneklerince kazanmalarıdır. Öğrenme stili 
bireylerin tanınmasına, aralarındaki farkların görülmesine, 
anlaşılmasına ve öğrenme ortamında yanıtlar alınmasına olanak 
vermektedir. Bu nedenle, öğrenme stili, bireyin bilişsel, duyuşsal ve 
psikolojik özelliklerini dikkate alan önemli öğrenme yaklaşımlarının 
kullanılmasını gerektirmektedir (Biggs, 2001; Temel, 2002). 
Çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikolojik özelliklerini dikkate alınarak 
hazırlanan yapbozlar, çocukların gelişim alanlarını (bilişsel, dil, 
psikomotor, sosyal ve duygusal gelişimi), yaratıcılıklarını, ilgi ve 
ihtiyaçlarını destekleyen, onları eğlendiren, eğlenirken öğrenmelerini 
sağlayan etkin bir eğitim materyalidir (Atalay ve Aral, 2001; Avcı, 
1999; Sull, 2006).  İlköğretim çağında bilişsel açıdan bazı problemleri 
çözebilecek düzeye gelmiş olan çocukların, problem çözerken somut 
nesnelere ihtiyaç duydukları görülmektedir. Bu dönemde çocuklarda 
göreceli düşünce geliştiği için çocuk bir sorunu değişik şekillerde ele 
almaktan, genelleme, tümden gelim, tüme varım gibi zihinsel işlemler 
yapmaktan ve mantık oyunlarıyla uğraşmaktan hoşlanmaktadırlar. Bu 
noktadan hareketle, hazırlanan yapboz eğitim materyallerinde 
çocuğun bilgiyi yapılandırmalarına ve akademik becerileri eğlenerek 
öğrenmelerine olanak sağlayan oyunlara yer verilmiştir. Bundan 
kaynaklı olarak, yapboz eğitim materyalleri ile yapılan uygulamalara 
katılan çocuklar katılmayanlara göre, öğrenme yaklaşımları 
geliştirmede ön testten son teste daha fazla kazanç elde etmiş ve 
yapboz eğitim materyalleri deney grubundaki çocukların öğrenme 
yaklaşımlarını artırmada daha etkili olmuş görünmektedir.   

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Deney ve kontrol grubundaki çocukların Öğrenme Yaklaşımları 
Ölçeği ön test-son test puan ortalamalarına ait ANOVA sonuçlarına 
göre, deney ve kontrol grubundaki çocukların ön testten ve son 
testten elde ettikleri puanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
belirlenmiştir (p<.05). Araştırma sonucunda yapboz eğitim 
materyallerinin çocukların bilişsel, dil, psikomotor, sosyal ve duygusal 
gelişim alanlarını, özbakım becerilerini ve yaratıcılıklarını destekleyen 
ve çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayarak öğrenme 
yaklaşımlarını destekleyen etkin bir eğitim materyali olduğu 
belirlenmiştir. Bu nedenle, öğretmenlerin yapbozları çocukların 
gelişimini ve eğitimini desteklemek amacıyla kullanmasının önemli 
olduğu söylenebilir. Bu noktadan hareketle; yapbozların eğitim 



Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 166 

ortamında kullanımına yönelik seminerler ve hizmet içi eğitim 
etkinlikleri düzenlenebilir. İlköğretim döneminde yapbozların eğitim 
materyali olarak kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar 
geliştirilebilir. 
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