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Eğitim, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili 
olan tüm sosyal süreçlerdir. Bu sosyal süreçlerde, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan 
dil;  insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli ve en temel araç niteliğindedir.

Dil; duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasını sağlar. Çocuklara istenen düzeyde ve 
standartlara uygun olarak okuma yazma becerileri kazandırmak önemle üzerinde durulan 
bir konudur. Çocuğun öğrenim yaşamının başlangıcında yer alan ilk okuma-yazma öğretimi 
tüm derslerin temelini oluşturur. Okuyamayan, okuduğunu anlayamayan, düşündüğünü yazılı 
olarak ifade edemeyen bir öğrenci; okul derslerinde başarılı olamaz. Okuma-yazma becerilerinin 
kazanılması, okul yaşamını hatta daha sonraki yaşamını da etkileyen bir özelliğe sahiptir. Doğru 
ve hızlı okuyan, okuduğunu yerli yerince yorumlayan, sözlü ve yazılı anlatımı iyi yapabilen 
öğrencilerin, bütün  hayatında başarılı olacağı muhakkaktır. 

İlk okuma öğretiminin başarılı sonuçlanmasında öğretmenin rolü büyüktür. Çünkü okuma-
yazma öğrenirken zorlanan bir kişide okuma korkusu oluşabilir. Okuma-yazmaya karşı olumsuz 
bir tutum içinde olabilir. 

Okuma-yazma becerilerini yeterli düzeyde kazanamayan öğrenciler için okuma-yazma 
öğretiminde kullanılan yöntemin seçimi önemlidir. Öğretmen, ara sınıflarda okuma-yazma 
becerilerini yeterli düzeyde kazanamayan öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişim özellikleri dikkate 
alarak okuma-yazma öğretiminde kullanılacak yöntem ve metot seçimine özen göstermelidir. 

Ara sınıflarda (2-12. sınıf)  okuma-yazma bilmeyen ve okuma- yazma becerilerinde güçlük 
çeken öğrencilerin ilk okuma- yazma becerilerini geliştirebilmek, ilk okuma-yazma öğretiminde 
kullanılan yöntem ve teknikleri bu öğrencilere göre uygulayabilecek yeterli bilgiye sahip 
öğretmenler yetiştirebilmek amacıyla “Bir Harf Bir İnsan” projemizi hayata geçirdik. Bu kapsamda 
öğretmenlerimize farklı ilk okuma- yazma öğretim yöntem ve teknikleri konusunda yol gösterici 
olabilmesi amacıyla “ Okuma-Yazma Öğretimi Rehberi”  hazırladık. Bu rehberin ilgili bütün 
eğitimcilerimize faydalı olması temennisiyle…

                                                                                    Levent YAZICI
Tokat İl Milli Eğitim Müdürü

Önsöz



4

Okuma-Yazma Öğretimi Rehberi



5

Bir Harf Bir İnsanı, Bir İnsan Dünyayı Değiştirir.

a
b

c
e

f

İlk okuma ve yazma bireyin akademik geleceği ve hayatının şekillenmesi üzerinde çok 
önemli bir yere sahiptir. Çünkü ilk okuma yazma öğretimi ile elde edilen kazanımlar bireyin 
öğretim sürecinin temelini oluşturur. İlk okuma yazma becerilerini tam olarak kazanamamış 
bir bireyin ileriki yaşantısında sorunlarla karşılaşması kaçınılmazdır. 

Öğrencilerin ilk okuma yazma becerilerini istenen nitelikte kazanabilmeleri, ilk okuma 
yazmayı öğrenmeye hazır oluş düzeylerine de bağlıdır. Öğrencilerin hazır bulunuşluk 
düzeylerine göre, ara sınıflarda çeşitli nedenlerden dolayı okuma-yazma becerilerini 
kazanamamış öğrenciler için öğretmen hangi yöntem ve tekniklerle okuma-yazma 
öğreteceğine karar vermelidir. 

İlk okuma yazma öğretimiyle öğrencinin; duygu, düşünce ve izlenimlerini sözlü ve yazılı 
olarak anlatabilmesi amaçlanır. Aynı zamanda öğrencilerin, çevresiyle etkin bir şekilde iletişim 
kurabilmesi ilk okuma yazma öğretiminin amaçlarındandır. Öğretim ortamlarının oluşmasını 
sağlayan öğretmenlerimiz, öğrencilerin dil gelişim özelliklerini ve hazır bulunuşluklarını 
dikkate alarak sınıf ortamını ve öğrenme etkinliklerini düzenlerse  etkili bir dil öğretimi 
yapmış olurlar. 

Bizi bu çalışmaya yönelten temel sebep, zorunlu öğrenim çağının yükselmesi ile birlikte 
hem ortaokul hem de liselerde okuma-yazma bilmeyen öğrenci sayısının artması; ortaokul 
ve liselerde okuma-yazma becerilerinde güçlük çeken öğrencilerin,  Türkçe , Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmenlerine yönlendirilmesi; öğretmenlerimizin ilk okuma-yazma konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmadan okuma-yazma öğretmeye çalışmaları; sınıf öğretmenlerinden 
de benzer sorunlar gelmesidir.  

Öğretmenlerimiz, okuma-yazma öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri ara sınıflarda  
(2.-12. sınıflarda) okuma-yazma bilmeyen veya okuma-yazma becerilerinde güçlük çeken 
öğrencilere göre uygulayabilecekleri yöntem ve teknikleri içeren “Okuma-Yazma Öğretimi 
Rehberi” nden yararlanabilirler.

Bu çalışmaya destek olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerine, 
Maarif Müfettişleri Grup Sorumlularına ve Ar-Ge Birimine teşekkür ederim.  

        
                        Halis NURAL
                        Maarif  Müfettişleri Başkanı 

Sunuş
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Öğrencilerin birinci sınıfta okuma yazma öğrenememesinin birkaç nedeni vardır:

İlk akla gelen öğrencinin zihinsel yetersizliğidir ki gayet normaldir. Bilindiği gibi genetik olarak her öğ-
renci zihinsel seviye itibariyle farklıdır.  Bu farklılık nedeniyle bazı öğrencilerin okuma yazma öğrenebil-
mesi normal yetenekli öğrencilere göre daha gecikmeli olacaktır. Öğretmenlerimiz öğrencilerin zihinsel 
seviyelerini göz önünde bulundurarak, az sayıdaki bu öğrencilerimizin okuma yazma öğretiminde sabırlı 
olmalı, çalışmalarını ilk üç sınıfa doğru yaymalı, okuma yazmadaki gecikmelerinden dolayı onları tahkir 
ederek eğitim öğretimden soğutmamalı, aksine kendi çaplarında gösterecekleri her başarıda cesaret-
lendirmelidir.

Bazı öğretmenlerin okuma yazma öğretimindeki mesleki başarısızlığı da önemli bir etmendir. Bu 
yetersizlik yetenekleri sınırlı olan öğrencilerimize zorluklar çıkardığı gibi normal yetenekteki öğrencile-
rimizin okuma yazma öğretiminde de aksamalara yol açmaktadır. Normal yetenekli öğrencilerimiz öğ-
retmen kaynaklı aksamaları ileriki zaman ve sınıflarda telafi edebilirken bu konuda yetersizliği bulunan 
öğrencilerimiz bulundukları aşamada takılıp kalabilmektedir.

Ülkemizdeki eğitim öğretim anlayışı/yaklaşımı da zihinsel yetenekleri sınırlı öğrencilerimizin okuma 
yazma öğretimini sekteye uğratabilmektedir. Halen uygulanmakta olan bu anlayış/yaklaşım/beklenti-
nin en genel niteliği bütün eğitim öğretim uygulamalarında olduğu gibi, okuma yazma öğretiminde de 
aceleci, elemeli yarış havasıdır. Sanki bütün öğrenciler daha birinci sınıfın ilk döneminde okuma yazma 
öğrenmeleri gerekiyormuş gibi bir anlayış öğrencilerimizi zorlamaktadır. Bu yarışa ayak uyduramayan 
öğrencilerimiz öğrenmeden kopmakta, ipin ucunu kaçırmaktadır. Bu şekilde amacına ve kuralına uygun 
olarak öğretilmeyen okuma yazma öğretimi normal öğrencilerimizin okuma yazma becerisini de kalite-
sini de düşürmekte, öğrencilerimizi okumadan soğutmaktadır.

Yarış havasına sokulan okuma yazma öğretiminde, öğretmenin ilk okuma yazma öğrenenlerle işi 
devam ettirip geri kalan öğrencileri ihmal etmesi de önemli bir etkendir. Bu yaklaşım çok yanlış olmakla 
beraber ne yazık ki sık görülen hatalı bir uygulamadır. Öğretmen çalışmalarını öndeki öğrencilere göre 
düzenleyerek geri kalanları ihmal etmekte, adeta onları terk etmektedir. Bu yaklaşımda normal sürede 
okuma yazma öğrenemeyen öğrencilerin sayısı oldukça artmaktadır. Kendi haline terk edilen bu öğren-
ciler öğrenmeden koptukları için normal şartlarda gösterebilecekleri başarıyı dahi gösteremeyip ziyan 
olmaktadırlar.

Çok az sayıdaki bazı öğrenciler de sosyal beceriler ve diğer derslerde normal düzeyde başarı gös-
termesine karşın, okuma yazma veya matematik dersinden özel öğrenme güçlüğü çekebilmektedir. Bu 
durum öğretmenler tarafından zamanında fark edilip anlayışla karşılanmalıdır. Bu nitelikteki öğrenci-

Giriş
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lerimizin okuma yazma öğretiminde sabırlı olunup özgüvenleri sarsılmamalı,  onlar bu eksiklerinden/
zorluklarından dolayı tahkir edilmemelidir. 

 Bazı öğrencilerimiz de gelişimleri açısından çok olumsuz aile ve sosyal çevre şartlarında yetiş-
miş olabilmektedir. Böyle bir çevrede yetişmiş olmak onların dil ve duygusal gelişimini engelleyerek 
okuma yazma öğrenimlerini zorlaştırabilmektedir.  

Yukarıda açıklanan nedenlerle, yaş gruplarıyla zamanında okuma yazma becerisi kazanamadan ara 
sınıflara kadar gelmiş öğrencilerimizin okuma yazma öğretiminde, onların özel durumları göz önünde 
bulundurularak okuma yazma öğretimi çalışmaları yürütülmelidir. Bu çalışmalarda görev alacak öğret-
menlerin çalışmalarını aşağıda belirtilen şekilde düzenlemesi başarılarını artıracak işlerini kolaylaştıra-
caktır.

             Bu öğrencilerimiz okuma yazmaya sıfırdan başlayan öğrenciler gibi düşünülmemelidir. Her 
birinin geçmiş yaşantılarına dayalı olarak belli bir ilk okuma yazma deneyimi, birikimi ve gecikme sebebi 
vardır. Böyle bir gruba öğretmenlik yapacak öğretmenimizin gurubundaki öğrencileri bu açıdantek tek 
ve grup olarak incelemesi, gözlemlemesi, çözümlemesi ve problemini tanımlaması gerekir. Çalışmaları-
nın seviyesi ve şekli de bu tanımlamadan sonra tespit etmelidir. Tanımlama çalışması diyebileceğimiz ilk 
çalışmalarda öğretmen basit harf, hece, kelime ve cümle çalışmalarıyla durum/başarı tespiti yapmalıdır. 
Bu aşamada öğretmenimizin tecrübesi ve problem tanımlama çözme becerisi önem kazanacak onun 
çalışmalarını yönlendirecek, başarısını etkileyecektir. 

Tanımlama çalışmaları a, e, i, k, s, p, t, l gibi harfleri tanıma;  al, at, ak, ek, it, ot, as gibi kapalı heceleri 
ile Ali at al, Ela ot at,  Ali ak at al gibi cümleleri okutma ve yazdırma şeklinde yapılabilir. Bu çalışmalar 
diğer harfleri de kapsayacak şekilde kolaydan zora doğru düzenlenerek öğrencilerin bulundukları seviye 
ve tıkanma noktaları tespit edilmelidir.

 Bu şekilde grubun genel seviyesi tespit edildikten sonra belli bir program oluşturularak çalışma-
lara başlanmalıdır. Yapılacak program bireysel farklılıklara cevap verdiği gibi öğrenci grubu için de genel 
bir kapsayıcılık göstermelidir.

 İlk çalışmaların seviyesi çok geri olan öğrenciler için sıfırdan başlama şeklinde olacağı gibi bir miktar 
okuma yazma becerisi olan öğrenciler için hatırlama, tekrar ve pekiştirme niteliği göstermelidir.
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OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YAKLAŞIM VE MODELLERİ

1) GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR

1.1. PARÇADAN BÜTÜNE YAKLAŞIMI

Okuma yazma öğretiminde kullanılan en eski yaklaşımdır. Uygulamada, harf (alfabe), ses (fonetik), 
fonomimik, fonoscript, psikofonetik, laubach, hece vb. yöntemlerden faydalanılır (Güneş, 2007).  Bu 
yaklaşım için, tümevarım, sentez, bileşimsel yöntem gibi terimlerde kullanılmaktadır (Calp, 2003). 

1.1.1.Harf (Alfabe) Yöntemi

 Ülkemizde ve dünyada en uzun süre okuma yazma öğretiminde kullanılmış yöntemdir. 

 Okuma için önce alfabedeki harfler öğretilir.

 Öncelik sesli harflerle başlar. 

 Sonrasında alfabetik sıraya göre sessiz harflerle devam eder. 

1.1.2. Ses (Fonetik) Yöntemi

Bu yöntem, seslerin adlarını vererek değil, sesi tanıtarak işe başlamaktadır. Harfin sesi verilirken 
sadece “sss” diye ses çıkarılır. Harfin önüne “e” sesi getirilmez. Daha sonra bilinen ünlüler arkasına ek-
lenerek heceler ve sözcükler oluşturulur(Gray 1964, 89; aktaran Güleryüz 1997, 2).

Ses metodunda; anlamlı bir kelime ve onun sesi birleştirilir: İnek=İ, Kedi=K, Deve=D, Tavuk=T… gibi. 
Anlamlı bir kelime veya bu kelimenin resmi ile sesi ve harf birbirine bağlanır (Ferah 2001, 81). 

1.1.3. Hece Yöntemi

Okuma yazma öğretiminde temel unsur olarak heceyi dikkate alan bir yöntemdir. Bu yöntemde önce 
heceler öğrencilere tanıtılır. Hecelerden sözcük, sözcüklerden cümleler yapılarak öğrencilere okuma 
yazma öğretilir (Cemaloğlu, 2000).

1.1.4.Ses Temelli Cümle Yöntemi

Bu yöntemin adı  “Ses Temelli Cümle Yöntemi”dir. Bu metot, daha önceden ülkemizde uygulanmış 
olan harf metoduyla cümle metodunun birleştirilmesinden üretilmiştir. Harf metodunun basitlik ve sa-
deliği ile cümle metodunun bütünü görme ve hızlı okuma, anlama gibi artılarını birlikte kazandırmayı 
amaçlamaktadır. Öğretmen işin başında bu metodu genel olarak incelemeli, ön bilgi hazırlığı yapmalıdır.

Harf guruplarıyla çalışmalarda ilk iş harflerin isminin/sesinin bilinmesidir. Harf isimleri/sesleri öğ-
rencilere onların önceden bildiği belli sembollerle öğretilmeli ve o harf unutulursa hep o sembolle 
hatırlatılmalıdır. İlk harf  “e”;  e bebeğim   e, e, e… şeklinde öğrencinin önceden bildiği yaşantı sembo-
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lüyle öğretilir.  “a” harfi; şaşırmada kullanılan  “a....!” ünlem kelimesiyle veya doktorun boğazı hasta 
olan çocuklara söylettiği “aaaa” sesiyle öğretilir. Bunun gibi  “rrrr”; motor sesi,   “ssss”; musluk su sesi,  
“zzzz”; arı sesi, “mmm”; beğenme sesi olarak kavratılır. Bu şekilde öğretilemeyecek olan “t, ç, k, b, d” 
gibi sesler;  “t, at, -  ç,  iç, - k, ok, - b, ba, baba - d, de, dede” gibi sembol hece veya kelimelerle eşleş-
tirilerek öğretilir, unutulduğunda bu sembollerle hatırlatılıp pekiştirilir. Büyük ve küçük harfler birlikte 
öğretilmelidir. Ancak çalışmalarda küçük harf ağırlıklı çalışılmalıdır. Harflerin yazım çalışmalarına öğren-
cilerin daha önceden öğrendiği şekilde devam edilmelidir. Yanlışlar varsa düzeltilmeli, çok eksik varsa 
harf ilk öğretilirken yazım çalışması da yapılmalıdır. Ara sınıflar okuma yazma öğretiminde öğrencilerin 
bu çalışmaları daha önceden yapmış olduğu düşünülerek daha çok hatırlama ve pekiştirme çalışmaları 
yapılması uygun olur.

İlk harf grubu (e,l,a,t) ile çalışmalar bitirilmeden diğer grupların harf ismi öğretilmemelidir. Bu şekil-
de her gurupla çalışma bittikten sonra diğer gruplara geçilmelidir.

İlk harf grubuyla çalışmalar:

Çalışmalar sırasıyla adım adım; harf, hece, kelime, cümle, metin öğretimi şeklinde düzenlenir.  Yani 
ilk grup harflerde bu çalışmaların tümüne yer verilir. Okuma yazma becerisinin temel ilke ve kuralları, 
mantığı ilk harf grubunda kazandırılır.  Yani ilk harf grubuyla öğrenci okuma yazma becerisi kazanmış 
olacaktır. Ancak bu becerinin kazanılması öğrenilmesi her beceride olduğu gibi ilk zamanlarda olduk-
ça zorluklar içerecek, çok yavaş olacak,  öğrenciyi zorlayacaktır.  Bu nedenle ilk grup harflerle yapılan 
çalışmalarda süre uzatılmalı, öğretmen sabırlı olmalı, öğrencilerin özgüveni zedelenmemeli, aksine en 
basit becerilerin başarılmasında öğrenciler cesaretlendirilmelidir. Zamanla öğretme/öğrenmeler tıpkı 
şoförlükte olduğu gibi kolaylaşacak, hız kazanacaktır.

İlk harf grubunda kazanılması gereken İlk okuma yazma becerisinin temel ilke ve kuralları, mantığı 
daha sonraki harf gruplarıyla yapılan çalışmalarda pekiştirilip geliştirilecek, hızlandırılacak, zenginleş-
tirilecektir. Öğretmenlerimizin en çok düştüğü hata; öncelikle işin temel ilke ve kurallarını, mantığını 
öğretmeyip hazırlanan uygun ortamda önceden öğrenilen bilgi ve becerilerle yenilerini ilişkilendirerek 
sezgiyle buluş yaptırmama, bağlantısız tek tek harf, hece, kelime, cümle öğretme, ezberletme, her şeyi 
kendi öğretme gibi verimsiz yanlış metotlar uygulamasıdır.

Örnek çalışmalar:

 İlk aşamada;     e, l,  el,    -  a, l,  al,   -   e, t,  et,    -  a, t,  at,  şeklinde veya ta, te, le, le şeklinde hece 
çalışmaları yapılır. 

Dikkat edilirse ilk üretilen heceler aynı zamanda anlamlı birer kelimedir. Anlamlı olması ilgiyi artıra-
cağından çok önemlidir. 

“at, al, et, el” gibi sondan kapalı hece ve kelimelerin öğrenilmesi kolay olurken, aynı harflerle üreti-
len “ta, la, te, le” gibi sondan açık hecelerin öğrenilmesi zordur. Öğrenmede kolaydan zora doğru ilkesi 
gereğince daha çok kolay öğrenilenlere ağırlık verilerek çalışmalar yürütülmeli, zor olanların öğrenil-
mesi, kullanılması beceriler geliştikçe yapılmalıdır. Ancak bu ilke zor olanlar hiç öğretilmemeli şeklinde 
algılanmamalıdır.

İkinci aşamada;  el, a,  ela, Ela  - al, a, ala  -   at, a, ata -  la, le,  lale, Lale şeklinde birleştirmeler yapı-
larak kelimeler üretilir.
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Üçüncü aşamada üretilen hece ve kelimelerden “Lale et al.”,“Ela at al.” , “Lale Ela el ele.” şeklinde 

cümleler üretilir.

             Dördüncü aşamada:

    El ele Lale, el ele.

    Lale Ela el ele

    El ele, el ele

    Lale et al,

    Ela at al,

    Ela ala at al.

    Lale at al, et al,

    Lale ala at al.

    Ela at al, et al.   

Şeklinde metinler oluşturulur.

Metin cümle üretilip yazıldığında nokta, virgül, cümlenin ilk harfinin büyük harf olması, özel ismin 
baş harfinin büyüklüğü de uygulamalı olarak öğretilir.

Bu çalışmalarda öğretme/öğrenmenin verimliliği açısından öğretme  yöntem ve teknikleri de çok 
önemlidir.

Şöyle ki: Kazanılan her bilgi/beceri daha sonra öğrenilecekler için bir ön kazanımdır. Daha sonra 
öğrenilecekler için zemin oluşturur, öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu yüzden kazanımlar tam öğrenilip pekiş-
tirilmeden yeni öğrenmelere geçilmemelidir.Tam öğrenme oluşmadan yapılacak atlamalar daha sonraki 
öğrenmeleri zorlaştıracak veya aksatacaktır. 

Yeni öğrenmeler öncekilerden bağımsız/ilişkisiz öğretilmemelidir. Öğretim çalışmaları; önceki kaza-
nımlar/öğrenmeler daha sonraki kazanımlar/öğrenmeler için zemin oluşturarak şekilde düzenlenerek; 
öğrencilerin uygun ortamda ilişkilendirme, sezme, buluş yapma şeklinde öğrenmesine çalışılmalıdır.

“e” ve  “l” öğretildikten sonra “ el” hece/kelimesi tahtaya yazılarak okunması sezdirilmeli, “el” hece/
kelimesi öğrenildikten sonra  “el, e, “ele”  “el, a, ela, Ela” kelimeleri tahtaya yazılarak okunması sezdiril-
meli, uygun ortamla buluş yaptırılmalıdır.

“el, al, et, Ela, at, lale” heceleri öğretildikten sonra,  “Ela et al.”, “Lale at al.” cümleleri tahtaya yazılıp 
uygun ortam hazırlayarak sezdirme ve buluş yaptırma yoluyla okutulmalıdır. Asla önce öğretmen kendi 
okuyup öğrencilere tekrar ettirme şeklinde bir okuma yapılmamalıdır.

Bu şekildeki çalışmalarda, ilk zamanlarda daha çok olmak üzere öğretmen sezdirme, buluş yaptırma 



14

Okuma-Yazma Öğretimi Rehberi

için öğrencilere tıkandıkları yerde destek vermeli, ipucu vermeli, yardım etmelidir. Uygulamalı örnekler 
vermelidir. Becerinin kazanımı birkaç defa uygulanıp tekrarlandıkça kolaylaşacak, öğrenciler kendi ken-
dilerine bu beceriyi gerçekleştirecek, kalıcı öğrenme gerçekleşmiş olacaktır.

Cümle/metin üretiminde bazen; “Ali (şekille çöp çocuk) et al.”,“Ela elma (şekille) at.” gibi şekil ve 
sembollerden ve öğrencinin bildiği (1,2,3,4,5) sayılarından da yararlanılmalıdır.             

Bu şekilde tahtadaki her okuma çalışmasının ardından; tahtaya yazılan hece, kelime, cümle silinip 
öğrencilerin deftere kendi becerileriyle bir yere bakmadan yazmaları istenmelidir.

Defterdeki yazma becerisi kontrol edilip yanlışlar düzeltildikten sonra, tekrar doğru yazma çalışması 
yapılmalı, bu çalışma ihtiyaca göre doğrusu yazılana kadar birkaç defa tekrarlanmalıdır.

Bir hece, kelime ve cümlenin önceden tahtaya yazılıp okutulması ve yazılanın tahtadan silinip defte-
re tekrar öğrencinin kendi becerisiyle yazdırılması şeklindeki bir çalışmada; okuma ve yazma becerisinin 
birlikte dengeli kazandırılması, öğrenciye kolaylık sağlaması, öğrencilerin kazanmış olduğu bilgi ve be-
cerileri hatırlayıp kullanarak gelişimini zihni bir temelde geliştirmesi açısından çok verimli bir metottur.

Söylenenleri yazmak biraz daha zor olduğundanbu metot ileriki aşamalarda ve daha az olarak kul-
lanılmalıdır.

 Bir hece, kelime, cümleyi tahtadaki veya defterdeki bir örneğe bakarak yazmak ve bunu defalarca 
tekrar etmek hiç verimli bir metot değildir. Çok görülen bu hatayı öğretmenlerimiz terk etmelidir.

Bu şekilde sezme, buluş yaparak okuma yazma çalışmalarında daha başarılı öğrencilerin geride olan-
ları arka plana itmemesi için, okuma çalışmalarında herkesin tahtadaki yazılanı okuyacağı, makul bir 
süre ayrılmalı, bu süre zarfında kimse izin almadan önceden okumamalıdır.

Görüleceği üzere okuma ve yazma becerisi birine öncelik verilmeden paralel olarak birlikte dengeli 
olarak kazandırılmaktadır.

Bu çalışmalarda en çok yapılan hatalar hiç öğrencilerin zihinsel becerileri kullanılmadan her şeyi 
öğretmenin öğretmeye çalışması, tahtaya veya deftere yazılan örneklere bakılarak aynı şeyin defalarca 
tekrar edilerek öğrencilere okutulması yazdırılmasıdır. Her aşamada amacı belirlenmemiş çok tekrarın 
öğrenciye hiçbir yararı olmadığı bilinmelidir ve bu hiç yapılmamalıdır. Çok tekrarlar ancak harflerin ya-
zımında yanlışlar düzeltilerek yapılabilir. 

İlk ve ikinci harf gruplarıyla yapılan; harflerin hece üretecek şekilde ilişkilendirilmesi, hecelerden 
kelime üretilmesi, kelimelerden cümle üretilmesi, cümlelerden metin üretilmesi, bu üretimlerin başarılı 
bir şekilde okunması yazılması çalışmaları oldukça yavaş yavaş yürütülmelidir. 

 İkinci harf grubuna geçildiğinde çalışmalar aynı birinci harf grubunda belirtilen şekilde yapıl-
malıdır. Ayrıca buna ek olarak, birinci grupta kazanılan bilgi ve becerilerin de kullanıldığı, hatırlandığı, 
tekrar edildiği ortak ve daha karmaşık hece, kelime, cümle, metin çalışmaları yapılmalıdır.

Örnek Çalışma

Birinci aşama olarak;

İ, n,  in -  i, r, ir  -  o, n, on –  o, r, orveya  ni, no, ri, ro  şeklinde hece üretme,
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İ, ri iri – on, ona,  şeklinde kelime üretme olarak kendi harf grubuyla çalışılır. 

Bu arada belirtelim ri, ori, oro, oni, ino gibi anlamsız hece/kelimelerle fazla çalışılmamalıdır. Anlam-
sız hece/ ve harf gruplarıyla ancak anlamlı kelime üretilirken çalışılmalıdır.

İkinci aşamada birinci grup harfler de devreye girmeli ve e, l, a, t, i, n, o, r harfleriyle heceler; e, n, en  
-   a, n, an, -  a, r, ar-  e, r, er ve aynı şekilde ne, na, ra, re - o, l ,ol – o, t,  ot, - i, l, il, - i, t, it ve aynı şekilde 
lo, to, li, ti üretilmelidir.

Üçüncü aşamada öğrenilen bütün harfler ve heceler kullanılarak; el, i, eli - et, t, eti - al, i, ali, Ali - al, 
o, alo - a, ra, ara, - a, na, ana - on, a ona-n, al, nal, - na, r, nar - it, e, ite, ot, a, ota- il, e,  ile - ni, l, Nil 
şeklinde üç harfli heceler/kelimeler, ta, ra, tara - na, ra, nara,- at, la atla- na, la, n, Nalan - ta, la, t, Talat, 
gibi iki heceli kelimeler üretilmelidir.

Dördüncü aşamada öğrenilmiş olan harf, hece ve kelimelerden cümleler üretilmelidir.

 Ali, Ela, lale el ele.                                                Ali ata atla.

 El ele Ali , el ele.                                                   Nalan o ata atla.

 El ele lale el ele.                                                    Atla Ela atla, ata atla,

 Ele ele ela el ele.                       Lale ala ata atla.

                                                Ali 1 at al.

                                             Ali ala 1 at al.

                                        Ela ata ot al.

    Ela o ata ot al

 

Bu şekilde üretilen cümleler/metinler önce tahtaya yazılıp öğrencilere sessizce okutulması,

Sessiz okumadan sonra öğrencilere tek tek sesli okutulması,

Topluca sesli okutulması,

Metin tahtadan silinerek cümle cümle söylenerek deftere yazdırılması,

Cümle öğrenciler deftere yazdıktan sonra tekrar öğretmen tarafından tahtaya yazılıp deftere yazılan-
larla karşılaştırılması, varsa yanlışların öğrenciler tarafından defterinde düzeltilmesi,

Bu şekilde metinin tahtaya tekrar yazılmış olması, 

Tekrar topluca okunması,

Metnin bilgisayardan alınan çıktısı öğrencilere dağıtılarak kendilerine sesli sessiz okutulması,
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Akşama tekrar metnin okunması ve yazılmasının ödev olarak verilmesi,

Bilgisayar çıktısı metinlerin daha sonraki zamanlarda da kullanılması verimli olması için metinlerin 
dosya halinde biriktirilip korunması.

Okuma yazma çalışmalarında kelime, cümle ve bilhassa metinlerin anlamlarının farkına varılması 
ilgiyi ve dolaysıyla başarıyı artıracaktır. Öğretmen bu konuya dikkat etmelidir. 

Bu şekilde olmayan öğretmeler/öğrenmeler ezber ağırlıklı olup kalıcılığı olmayacak ve zevksiz olacaktır. 
Daha sonraki harf guruplarıyla yapılan çalışmalar anlatıldığı şekilde kendi harf grubuyla yapıldıktan son-
ra, daha önceki harf gruplarında öğrenilenlerle ilişkilendirilip harmanlanarak yeni hece, kelime, cümle 
metin üretimiyle aynen devam etmelidir. 

Bu şekilde devam eden süreçte öğrenciler ilk öğrendiklerini merkeze alarak, daha sonra öğrendikle-
rini de tıpkı bir yumak sarma gibi önce öğrendiklerine eklemleyerek okuma yazma becerilerini başarıyla 
sürdürecek, geliştireceklerdir.

Ara sınıflardaki öğrenci gruplarıyla yapılan okuma yazma çalışmaları; öğrencilerin daha önceki 
kazanımları, yaşları ve okuma yazma öğretiminin temel ilkeleri dikkate alınarak öğretmen tarafından 
verimli bir şekilde düzenlenmelidir. Öğretmen örneklerde gösterilen kelime, cümle ve metinlerle kal-
mamalı kendi uygulamaları ile daha zengin bir çalışma üretebilmelidir.

Öğrencinin okuma yazmaya motive edilmesi, inandırılması, desteklenmesi, verimli bir şekilde ödev-
lendirilmesi çalışmaların verimin artıracaktır.

Okuma yazma çalışmalarında zaman ilerleyip bilgi ve beceriler arttıkça, bu bilgi ve becerilerin de-
vamlı gelişmesi pekiştirilmesi için kazanımlar seviyesinde metin ve kitaplar okutularak desteklenmesi 
gerekir. 

Bu amaçla öğretmenin;

1- Kendisi gelişen öğrenci seviyesine uygun zengin metinler üretip bu metinleri bilgisayar çıktısıyla ya-
zıya dökmesi,

2- Öğrencilerin ulaştığı her gelişim seviyesine uygun yazılmış kitapçıklar temin etmesi,

3- Öğrencinin her gelişim seviyesine uygun başka kitaplardan metin temin edip fotokopi ile çoğaltması 
ve bu metinlerle okuma yazma becerisini desteklemesi,

4- Becerilerin geliştiği ileri seviyelerde öğrencilerin kendi sınıfının ders kitaplarını okuması şeklinde ça-
lışmalar yapılması gerekir.

Çalışmalarda daima daha kolay hece, kelime ve metinler tercih edilmeli, okuması yazması zor olan-
larla öğrenci zora sokulmamalıdır. Zor olanlar, okuma yazma becerisi ilerledikçe kolaylaşacak ve bece-
rilecektir.

Öğrencilerin güzel yazı yazmaları önemsenmeli, onlar güzel yazmaya özendirilmeli, zaman zaman 
defterlerdeki hatalı yazımlar öğretmen tarafından düzeltilmeli, öğrenci defterine güzel yazılmış örnek-
ler yazmalıdır. 
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1.2. BÜTÜNDEN PARÇAYA YAKLAŞIMI

1.2.1. Çözümleme yöntemi

1900’lü yıllardan sonra çözümleme (analiz) yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımda global, 
kelime, cümlecik, cümle, hikaye yöntemlerinden yararlanılmaktadır. 

Çözümleme metodu beş dönemde uygulanmaktadır:

1- Hazırlık dönemi

2- Cümle dönemi

3- Kelime dönemi(Cümle çözümleme)

4- Hece dönemi (Kelime çözümleme)

5- Harf dönemi (Hece çözümleme)

Okuma-yazma öğretimine başlamadan önce öğretmenin hazırlıkları:

 1- İlk okuma-yazma öğretiminde cümle, kelime, hece ve harf dönemlerinde uygulanabilecek oyunların 
derlenmesi,

 2- Okuma araçları derleme (Masal, tekerleme, hayvan hikayeleri, şiir, fıkra...vb. )   

3- Resimler ve resimli kitapların derlenmesi,

4- Şarkı ve türkülerin derlenmesi,

5- Hazırlık döneminde yaptırılacak temrin çalışmalarının (el alıştırmaları) belirlenmesi,

6- Yıl boyunca öğretilecek cümlelerin belirlenip listelenmesi.

Cümle seçiminde dikkat edilmesi gereken  hususlar :

a) Yirmi dokuz harfin hepsinin (büyük ve küçükleri) kullanılması,

a) Kelime çeşitlerinin belli başlılarının (özel isim, cins ismi, fiil, sıfat... vb.) bulunması,

b) Noktalama işaretlerinin (.,?;) kullanılması,

7- Cümlelerin yıllık plâna dağılımının yapılması,

8- Yıllık plâna, hangi döneme ne zaman geçileceğinin kaydedilmesi(Çalışmaların gereksiz yere uzayıp 
gitmemesi için)

9- Dersliğin hazırlanması: Büyük fişlerin asılma yerlerinin belirlenmesi, üzerinde çalışılacak cümleyi 
asmak için tahta üst kenarında bir yer yapılması, sınıftaki belirli ders araçları ve bölümlerin üzerine 
adlarının yazılıp asılması (kapı, pencere, masa, dolap, bayrak, tahta... vb)

10- Okuma-yazma öğretiminde kullanılacak çeşitli araçların temin edilmesi (büyük-küçük fişler, hece 
çarkı, kum masası, hece tablosu vb. )
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11- Özellikle harflerin yazılış kurallarının gözden geçirilmesi. (İlkokul Programı-1995 Basımı-Sayfa:105)

12- Cümle öğretimine başlamadan önce öğrenci velileriyle toplantı yapılarak okuma-yazma öğretimin-
de çözümleme metodunun anlayabilecekleri şekilde izah edilmesi, velilerin evde harf öğreterek 
çalışmaları zora sokmasını engelleyecek, doğru bir anlatımla yönlendirilmeleri evdeki yardımlarını 
öğretimi destekler nitelikte kılacaktır.

Hazırlık

Okulun açılmasıyla birlikte, çocukları ilk okuma-yazma öğretimine hazırlamak ve teşvik etmek ama-
cıyla aşağıdaki çalışmalar yapılır:

1- Resmi gösterme ve resimlerle ilgili konuşturma,

2- Masal, fıkra, hikâye okuma ve anlatma,

3- Tekerleme, bilmece, şiir ve şarkılı oyunlar söyletme ve oynatma,

4- Küçük geziler yapma,

5- Resimli kitapları inceleme ve gözden geçirmelerini sağlama,

6- Konuşma yeteneğini geliştirme,

7- Soldan sağa izleme ve elini kullandırma,

8- Görme, işitme ve konuşma durumlarını kontrol etme,

9- Arkadaşlarını tanımaya teşvik etme ve sevdirme,

10- Kuralları tanıtma ve uymalarını sağlama.

Çocuğu okuma-yazma öğretimine hazırlayan esas unsurlardan birisi de çizgi, şekil ve harf alıştır-
malarıdır. Temrin ya da el alıştırmaları dediğimiz bu çalışmaları düzensiz ve düzenli olarak iki aşamada 
uygulayabiliriz.

Düzensiz El Alıştırmaları: Çocuğa, belirli çizgi kalıpları içine hapsetmeden, serbest olarak çalışma 
imkânı verildiği dönemdir. 

örnek:

b)Düzenli El Alıştırmaları (Harf ve Şekil): Bu alıştırmaları seçerken çocuğun yakın çevresi dikkate 
alınarak, hayatı ile ilgili, tanıyıp bildiği eşya, araç-gereç ve oyuncaklar göz önünde bulundurulmalıdır.  
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Kalem Tutma, Kâğıt Pozisyonu ve Oturuş Şekli

Literatürde parmak sayısı bakımından en yaygın ve uygun kabul edilen kalem tutma şekli baş ve 
işaret parmağı ile kavranan orta parmak ile desteklenen tutuş şeklidir. Kâğıt pozisyonu ise sağ elli bir 
öğrenci için sola eğimli, sol elli öğrenciler için sağa eğimli bir kâğıt tutuşu olmalıdır. Öğrenciler oturuş 
şekli olarak dik veya sıraya aşırı eğilmek yerine vücudu rahat ettirecek uygun bir eğim konusunda uyarıl-
malıdır. Bilek tutuşu sağ ve sol elli öğrencilere göre farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Öğrencilerin el ve 
kol kaslarını rahat ettirecek bir tutuş onların yazma isteklerine de olumlu katkı sağlayacaktır.

Cümle Öğretimi Dönemi

Cümle dönemi hazırlık döneminden hemen sonra başlar. Kelime ve hece döneminde de devam eder. 
Başka bir deyişle, kelime dönemine geçilince ikisi, hece dönemine geçince üçü bir arada yürütülür. 

Önceden belirtilen hususlara dikkat edilerek hazırlanan ve listesi çıkarılan cümlelerin (tek heceli iki 
kelimeli olanından başlamak üzere) öğretiminde şu sıra izlenmelidir: 

1- Öğretilecek cümleye fişi gösterilmeden dikkat çekilmelidir. (İlgili kısa bir hikâye, masal, fıkra vb. ile)

2- Cümle öğretmence seslendirilip (fiş gösterilmeden) öğrencilere seslendirilmelidir. 

3- Büyük fiş çıkarılıp asılır, cümle okumanın soldan sağa olduğu sezdirilecek biçimde doğal bir sesle 
okunur. (birkaç kez)

4- Öğretmenin gösterilmesiyle öğrencilere okutulur. (Değişik şekillerde: Topluca, ferdi, kızlar, erkekler, 
ikili-üçlü gruplar halinde… vb.)

5- Yeteri kadar öğrenciye, tahtada tek olarak okutulur. Aynı öğrencinin göstermesiyle sınıfça okunur. 
Okuma şekli ve sayısı ne kadar artırılırsa cümlenin hafızada kalması kolaylaşacaktır. 

6- Öğrencilere “Bu fişin yazılışını görmek ister misiniz?” sorusu ile ya da başka bir şekilde tekrar dikkat 
toplanır.

7- Cümle, harflerin yazılışına dikkat çekilerek ağır ağır tahtaya yazılır. Bu sırada kelime aralıkları ve 
noktalama işaretleri belirtilir. 

8- Yazma işlemi tamamlanınca bir öğrenciye ne yazıldığı sorulmalı cevap alınmazsa soru bir başkasına 
yöneltilmelidir. Sonra topluca okutulur. 

9-  Öğretmen tahtaya dönüp yazdığının üzerinden parmağıyla giderek ve daha sonra parmağıyla hava-
da yazar. Bu sırada öğrencilerin parmaklarıyla sırada sonra havada yazması sağlanır.

10- Cümle değişik yazma biçimleri uygulatılarak yazdırılır: Sırada parmakla, burunla, havada kafa ile 
kol ile, burun ile, kum masasında, buğulu pencere camı üzerinde parmakla, tahtada yazılmış cümle 
üzerinden parmakla gezerek, büyük fiş üzerinden parmakla gezereki fasulye ve çöpler ile sırada, 
yerde … vb. Her yazım bitiminde öğrenciye yazdığı okutulur. 

11- Öğrenciler bu yazım işlemlerini yaparken öğretmen öğrencilerin el hareketlerini izlemeli, yanlış ve 
gelişigüzel yapanlara yardım etmelidir.

12- Hazırlanmış olanküçük fişler dağıtılır. 
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13-  Cümle küçük fişten okutulur. Küçük fişe bakarak sıra üzerinde yazdırılır. 

14- Öğrenciler fişlere bakmadan gözü kapalı olarak havada ve sırada parmakla yazmaya teşvik edilir. 
Unuttanlara gözünü açıp fişe bakma izni verilir. 

15- Tahtaya yazılan cümle silinir, küçük fişler kaldırılır, büyük harf ters çevrilerek öğrencilerden defter-
lerine yazmaları istenir. (Unutanlara bireysel olarak büyük fiş gösterilebilir. Yazamayanların sayısı 
artarsa bütün sınıfa gösterilir.) 

16- Bir kez yazım işlemi bitince yazılanlar kontrol edilir. Öğrencilerin küçük fişleriyle yazdıklarını karşı-
laştırıp eksiklerini bulmaları sağlanır, yanlışlar düzeltilir. 

  İlk cümleler öğretilirken her öğrencinin aynı güzellik ve düzgünlükte yazması beklenmemeli, harfle-
rin satır çizgisini taşması hoşgörüyle karşılanmalı, bu acemiliklerin zamanla düzeleceği unutulmama-
lıdır.

  Yeni cümle öğretimine geçmeden, daha önce öğretilenler tekrarlanmalıdır. Butekrar hem okuma 
hem yazma şeklinde olur. Değişik tekrar oyunlarından yaralanılabilir: Sevdiğin fişi yaz oyunu, göster 
oku-yaz oyunu, nişan al oku oyunu, istediğimi bul oyunu, vurduğum okusun oyunu, fişleri doğru 
okuma yarışması, fişleri doğru ve düzgün yazma yarışması… vb.

 Kelime Dönemi (Cümle Çözümleme) 

Kelime dönemi, öğretilen cümlelerdeki benzer kelimelerin öğrencilerin çoğunluğu (%75)tarafından 
fark edildiği andan itibaren başlar. Hece döneminde de sürer. Harf döneminde sona erer.

Başka bir ölçüye göre 10-15 arasında cümle öğretildiği zaman kelime dönemi gelmiştir. Bu ise normal 
olarak kasım ayı ortalarına rastlar.

  Cümle çözümlemesine ilk öğretilen cümleden başlama zorunluluğu yoktur. Hangi cümleden başlan-
ması gerektiği cümle öğretimi sırasında düzenlenen çizelge yardımıyla tespit edilir. Sınıf çoğunluğunun 
en iyi öğrendiği cümle çözümlemeye başlanacak cümledir.

Tespit edilen cümle çözümlenirken şu sıra izlenir :

1- Cümlenin büyük fişi tahtaya asılıp topluca ve bireysel olarak okutulur.

2- Öğretmen cümleyi büyük fiş üzerinde kelimelerini belirtir biçimde ağır ağır okur. Kaç kerede okun-
duğuna dikkat etmeleri istenir. Neticede bu söylenir.

3- Cümle ezbere deftere yazdırılıp kontrol edilir.

4- Cümle öğretmence kelimeleri farklı renkte tebeşirlerle tahtaya, öğrencilerce renkli kalemle deftere 
yazılır. Her birine kelime dendiği söylenir.

5- Bu cümlenin kelimelerinden diğer cümlelerde de olup olmadığı sorulur. Varsa buldurulup aynı keli-
meleri alt alta gelecek şekilde cümleler tahtaya yazılır.

     Ali bak. Ali bak.

     Ali ata bak Ali ata bak.
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6- Tahtadakiler silinir. Büyük fişin kelimeleri ve noktalama işaretlerinin arasına dik çizgiler çizilir. Nok-

talama işaretlerinin kelimenin bir parçası olmadığı söylenir. (Çizgiler renkli kalemle yapılır.)

Emel | eve | gel |.

7- Aynı işlem küçük fiş üzerinde öğrencilere yaptırılıp kontrol edilir.

8- Büyük fiş çizilen yerlerden kıvrılarak, kelime sayısına göre üçgen, dörtgen şekline getirilip çevirerek 
okutulur.

9-  Cümle eski haline getirilip ilk kelime kesilir. Yüksek sesle okunup okutulur. Kesilen kelime diğer 
cümle fişlerinin uygun yerlerine getirilip okutulur, kelime tahtaya yazılır.

10- Küçük fiş öğrencilere kestirilir.

11- Tüm kelimeler kesilince, kelimeler ayrı ayrı ve karıştırılarak okutulur. Eski haline getirilir.

12- Kelimeler alt alta deftere yazdırılır. Küçük fişler bu şekilde sıraya dizdirilip okutulur.

13- Çözümlenen cümle sayısı arttıkça, elde edilen kelimelerle cümleler kurularak, bu cümlelerden uy-
gun metinler yapılıp yazdırılıp okutulur.

  Çözümlenen cümlenin kelimeleri sınıflandırılarak aşağıda belirtilen şekilde bir çizelge oluşturulma-
lıdır. Her çözümlenen cümlenin kelimeleri çizelgeye kaydedilmelidir. Bu çizelge yeni cümleler kurma 
ve metinler oluşturmada kolaylık sağlayacaktır.

Cümleler :

-Bu ev.

-Et ye.

-Ali bak.

-Ali ata bak.

-Zil çaldı.

-Oya okula koş.

-Erken uyu, erken uyan.

Yukarıdaki tablolardan oluşturulan yeni cümle ve metinler yazınız.

Bu Ali.                    Bu ata bak.                   Oya eve gel.

Bu et.                      Ali et ye.                      Oya zil çaldı. 

Özel İs. Cins İs. Sıfat Fiil

Ali

Oya

ev

et

ata

zil

okula

bu

ılık

ye

bak

çaldı

koş

uyu

uyan
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NOT: Çözümleme sonucu elde edilen kelimelerden oluşturulan “ bak Bu bal.” cümlesinin, doğru bir 
şekilde “Bak bu bal.” biçiminde öğretimi için kelime döneminin başında zorlanmamalıdır. Böyle bir çaba, 
öğrencinin kafasını karıştıracaktır. Çünkü “ bak” yerine “Bak”; “Bu” yerine “bu” yazmak öğrenci için yeni 
kavramlar olacaktır. Diğer cümlelerin çözümlenmesiyle elde edilecek “Bak” ve “bu” kelimelerine kadar 
beklenmelidir.

Çözümlenmesi düşünülen cümlelerin kelimeleriyle yeni cümleler oluşturma işi derste yapılmamalı, 
önceden hazırlanmalıdır. Bu çalışma sınıfta yapılmaya bırakılırsa 40 dakikalık dersin bir bölümü yararsız 
hale gelecektir. Kelime dönemi başında öğrencilerde bocalama görülebilir. Bu ilk cümleler içindir. Aynı 
bocalama hece dönemi başında da görülebilir.

Hece Dönemi (Kelime Çözümleme)

Hece dönemi, öğrencilerin kelimeler içindeki birbirine benzeyen heceleri fark etme seviyesine gel-
dikleri zaman başlar. Kelime dönemine devam edip hece dönemine yaklaşırken, farklı kelimeler içinde 
geçen aynı hecelere dikkat çekerek bu döneme öğrencileri hazırlamak yerinde olur.  Hece dönemiyle 
birlikte kelime dönemi ve cümle öğretimi devam eder. Kelime çözümlemeyi öğrencilerin çok iyi bildiği 
içinde bir iki kelime bulunan cümlelerden başlanır. Bu tür cümleleri seçerken kelimelerindeki hecelerin 
işlek olmasına yani hecelerden yeni kelimeler türetilmesine uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Hece döneminin başlarında öğrencilerin diğer dönemlere göre daha uzun süre kavramada sıkıntı 
yaşayabilirler. Bu ihtimal göz önünde bulundurulmalıdır.

Kelimeleri çözümlenecek cümle tespit edildikten sonra çözümlemede şu sıra izlenir:

1- Çözümlenecek cümlenin fişleri tahtaya asılır okunur ve okutturulur.

2- Fişler ters çevrilip cümle ezbere yazdırılır, kontrol edilir.

3- Fişler düzeltilip kelimeler karıştırılarak okutulur.

4- İlk kelimeden başlayarak her kelime birer birer heceleri belirtilecek şekilde okunur. Kelimelerin kaç 
kerede okunduğuna dikkat çekilir, söylettirilir.

5- Aynı okuma öğrencilere yaptırılır.

6- Cümle öğretmence kelimeleri hecelenerek tahtaya yazılır, okunur, okutturulur.

7- Aynı işlemi renkli kalemlerle öğrenciler defterlerine yapar.

8- Büyük fiş üzerinde kelimelerin heceleri arasına dik çizgi çekilir. Küçük fişler üzerinde de öğrenciler çizer.

9- İlk kelimeden başlanarak önce büyük fiş çizilen yerlerden kıvrılarak heceleri okutturulur. Çizilen 
yerlerden kesilip hecelere ayrılır. Küçük fişler öğrencilere kestirilir.

10- Oluşan hece okunur, okutturulur. Diğer bir heceli veya çok heceli uygun kelimelerin başına sonuna 
getirilerek okutturulur.

11- Kelimenin çözümlenmesinden elde edilen heceleri, öğretmen tahtaya öğrenciler defterlerine alt 
alta yazar.
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12- Aynı işlem diğer kelimelerin hecelerine ayrılmasıyla tekrarlanır. Önceki hecelerden yararlanarak 

yeni kelimeler, kelimelerden cümleler ve uygun metinler yapılıp, okutulup yazdırılır.

 Öğretmen çözümleyeceği kelimeleri önceden tespit etmeli ve bu kelimelerin çözümlenmesiyle 
elde edilecek hecelerden yeni kelime, cümle oluşturma hazırlıkları yapmalıdır. Bu işlemler sınıfa 
bırakılmamalıdır. 

 Hece dönemini anlamlı kılan, hecelerden yeni kelime ve cümleler oluşturmaktır. Değişik heceleri 
bir araya getirip, anlamsız kelimeler oluşturarak alıştırma yapmak ve bunu sürekli uygulamak yarar-
sızdır. Bu sebeple mümkün olduğunca anlamlı kelimeler oluşturmaya, cümleler yapmaya, metinler 
düzenlemeye çalışmalıdır.

Buna dönük çalışmaları aşağıda örneklendiği şekilde bir sistemle yapmak, öğretmene kolaylık sağ-
layacaktır.

o-ku-la    koş   

o-ku                                koş-ma

ku-la                               koş-ma-dı

bak-la                       

a-la

a-la-ma-dı

la-le-li

bu-la-ma-dı

Not:   “Ali ata bak. Emel eve gel. Emel bal al. Zil çaldı. Oya okula koş.” cümlelerinden ele alınan ve 
hecelerden yeni kelimeler türetilmiştir. 

Cümle öğretimine başlanmasıyla birlikte, özellikle kelime ve hece dönemlerinde yapılacak ders ön-
cesi hazırlıkları mümkünse bir defter ya da dosyada muhafaza edilmelidir. Zira, bir sonraki derse hazırlık 
için yapılan çalışmaların el bulundurulması gereklidir. 

Harf Dönemi (Hece Çözümleme)

Harf dönemi öğrenci çoğunluğunun (%75) öğretilen heceler içindeki aynı harfleri tanıyıp kavramaları 
ile başlar. Bu ise genelde mart ayı ortalarına rastlar.

Hece dönemi tam anlamıyla sindirilmeden harf öğretimine geçilmemelidir.

Harf tanıma dönemine gelinceye kadar öğrencilerin bir bölümü okuma mekanizmasını kavramış, 
harflerin adını bilmeden okumaya geçmiş bulunacaklardır.

Harf tanıma, okuma-yazmayı başlı başına kolaylaştıran bir öge değildir. Zamanından önce bu döne-
me geçilirse, okumayı güçleştiren, anlayarak okumayı engelleyen bir öge durumuna gelebilir.

Okumayı kolaylaştıran harf değil, hecedir.Bu sebeple, harf tanımaya geçmek için acele etmeye gerek yoktur.

Harf dönemine gelinceye kadar sesli harflerin çoğu birer hece olarak tanıtılmış olacaktır. Harf döne-
minde bunlar tekrar ele alınmalı, 8 sesli harfi verecek hecelerin çözümlenmesine öncelik tanınmalıdır.
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Sessiz harflerin tanıtımında ise,öncelikle sürekli ses veren harflerin (ş, s, r, z vb.) bulunduğu heceler-
den başlanır. Daha sonra diğerlerine geçilir.

Bu dönemde dikkat edilecek en önemli husus harflerin isimlerini öğretmek yerine, seslerini duyur-
mak ve şekillerine dikkat çekmektir.

Okuma-yazma mekanizması çok iyi kavratılmadan, harflerin adlarını söylememek ve söyletmemek 
yerinde olur.

Bu dönemde öğretilen bütün kelime ve heceleri çözümlemek yerine, 29 harfin bulunduğu yeterince 
kelime ve hece seçip çözümlemekle yetinilebilir. 

Harf öğretiminde şu sıra izlenmelidir :

1- Verilmesi düşünülen harfin bulunduğu kelimenin büyük fişi tahtaya asılır.(Kelime çok heceliyse bü-
yük fiş heceler halindedir.)Okutturulur.

2- Kelime tek heceli değilse ayrıca heceler halinde de okutturulur. 

3- Öğretilecek harfin bulunduğu hece ele alınır. Hece; harfin sesini vurgular biçimde  (koşşşşş, bakkkk, 
gellll...vb.) okunur, okutturulur.

4- Hece harflerine ayrılır. Öğretmeye çalıştığımız harf ele alınır, sesi verilir. (şşşşşş, zzzzz, lllll ,ğğğğğ). 
Öğrencilere söylettirilir.

5- Bu harf, diğer hecelerin ve sesli harflerin sonuna, başına getirilerek okutturulur,yazdırılır. (aş, eş, oş, 
iş, şa, şe, şı, kaş, kış, taş....vb.)

Aynı harfin büyüğünün bulunduğu başka bir hece, üzerinde de durarak, bu iki şeklin aynı sesi verdiği 
belirtilmelidir.

  Harflerin öğretimi üst üste bindirilmemeli, yani bir harf tam kavratılmadan diğerine     geçilmemeli-
dir. Öğretimde alfabetik sırayı izlemeye gerek bulunmamaktadır.

Cümle, kelime, hece ve harf tanıtım çalışmalarının tamamlanmasıyla öğrencilerle serbest okuma ça-
lışmalarına geçilebilir. İlk okuma-yazma mekanizmasının sürekliliğini sağlamak ve öğrenciye daha aktif 
kılmak amacıyla, öğretmence hazırlanmış metinler ile seviyeye uygun çocuk kitaplarından okuma-yaz-
ma çalışmalarının yapılması gerekir.

İlk okuma-yazmanın sonuna gelindi, düşüncesiyle bu yaş çocuğundan dört dörtlük bir okuma-yazma 
beklenmemeli, bu becerinin zamanla istenilen seviyeye geleceği unutulmamalıdır.

Son olarak denilebilir ki : Öğretmenin ilk okuma-yazma öğretimindeki başarısı,ders öncesi HAZIRLI-
ĞINA, öğrenciye SEVECEN yaklaşımına, dersi OYUNLAŞTIRMASINA ve SABIRLILIĞINA bağlıdır...

1.2.2. Öykü Yöntemi

 Cümle yönteminin daha geniş bir uygulamasıdır. Çocukların seviyesine uygun bir öyküyle işe baş-
lanmakta ve daha sonra öyküyü oluşturan cümleler çözümlenerek kelimeler, heceler ve sesler kavratıl-
maktadır. Bu yöntemde anlamlı bir metinle işe başlamak öğrencilerin metnin içindeki olayları sezmesi 
ve bunlar arasındaki ilişkiyi kavramasını sağladığı için okuma ve yazmanın daha çekici olmasını sağla-
maktadır (Koç, 2012).

 *Bu yöntemde önemli olan metin seçimidir. 
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2. K A R M A   Y Ö N T E M

NOT: Ara sınıflarda okuma yazma güçlüğü çeken öğrenciler için uygulanacak ‘Karma Yöntem’le ilgili 
olarak aşağıdaki kaynaklara başvurulabilir:

  Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-5)
  Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Kılavuzu (MEB)
  İlkokuma ve Yazma Öğretmen Kılavuzu
  Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi Kılavuzu (MEB)
  Çocuk Oyunları (MEB)
  Öğrenme Yetersizliği (Belkıs Halim Vassaf-MEB Yayınları)
  Diğer özel şahıslara ait kitaplar.

Öğretme yöntemi ne olursa olsun normal bir çocuk er geç okumayı öğrenir.

 Yeter ki yöntem;

 *öğrenciye göre,

  * somuttan soyuta,

                       * basitten karmaşığa,

                                      * bilinenden bilinmeyene olsun.

Her yöntemin uygulanmasında öğrenmenin iki temel koşul: 1- İhtiyaca cevap, 2- İlgiye hitap.

Göz, kayarak okumaz.

Göz, harfleri tek tek sıçrayarak okur, grubu birleştirir. 

Gözün “aktif görme alanı-göz yelpazesi” okuma hızını artırır. 

Bana   bir    harf    öğretenin    kölesi   olurum.

   Bana bir harf öğretenin  kölesi olurum.

Göz, yapısına uygun font ve puntolu yazıları, uygun mesafeden rahat okur ve yazar.

(1 punto = 0,376 mm. Kitap puntoları 9-12 puntodur.)
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Eğitim, çocuğu tanımakla başlar. 

1-Hazır bulunuşluk düzeyi/ seviye tespiti:

  Çoklu zekâ yönünden (Sözel – Mantıksal – Matematiksel – Görsel – Sosyal – Müzik – Doğacı- Kines-
tetik)  

  Okuma yönünden

  Yazma yönünden

  Aileyi tanıma

  İlgi alanlarının tespiti (zevkleri, nefretleri)

  Bireysel ve grup çalışmasına yatkınlığı

 Materyal kullanma, geliştirme istekliliği

  Korkuları, kaygıları, öz güveni vb. (Rehber öğretmen, RAM destekli) yönlerinden öğrencinin tanın-
ması gerekir.

2-Planlama :

  Her öğrencinin yeterliliği / yetersizliği dikkate alınarak öğrenciye göre plan yapılması.

  Her öğrenciye ‘Okuma ve Yazma’ olarak ayrı ayrı izleme formlarının hazırlanması. Bu formlarda 
birleşik formlar da kullanılabilir.

İZLEME TABLOSU

Adı-Soyadı A  B C
Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma

Ali KAYA 
+ + + + +

+ + +

+ + + + + + 
+ + +

- - - + + - - + 
+ + +

- - - - - + + + 
+ + +

- -+ + + -- - 
+ + + + + + 

------
++++++++++

Filiz GÜMÜŞ

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Seslerin kavratılması, pekiştirilmesinde “DİLİMİZİN HECE YAPISI” dikkate 
alınarak mutlaka aşağıdaki sıra takip edilmelidir.

1. Açık hece : a, e, ı, i, o, ö, u, ü

2. Önden açık hece    : at, el, ip, oy, ör, un…

3. Kapalı hece : yaz, koş, tut, gel…

4. Sondan açık hece : ba, ce, dı, ti, mö…
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(Örnek: Öğrenci ‘n’ sesini okurken veya yazarken karıştırıyor ise bu sesle çalışmak isteyen öğretme-

nin nar, ben, Niğde, Nadir gibi ‘n’ sesinin geçtiği kapalı hecelerle çalışmaması gerekir. Yukarıdaki hece 
sıralamasına bağlı kalarak; in, on, ön, un, ün gibi önden açık hecelerle çalışması gerekir. Daha sonra ‘n’ 
sesinin geçtiği anlamlı kapalı heceleri ( Van, ton, bin, sen, Ayhan, canlı…) kullanmalı ve sonrasında da 
sondan açık hecelerde geçmelidir. (anı, önü, sene, Cennet, Nadir, ninni… gibi) 

Çalışmaların her aşamasında okuma ile yazma beraber götürülecektir. (Okumanın yazmadan önde 
olduğu gerçeği unutulmamalıdır.)

Harfin küçüğü ile büyüğü beraber verilmelidir. Büyük harfler verilirken diğer ders konularıyla özel-
likle Matematik konularıyla ilişkilendirilmelidir. (Büyük-küçük, uzun-kısa, dar-geniş gibi kavramlar ve-
rilerek öğrenci şu sözü unutmamalıdır. Demek ki; her şeyin bir büyüğü bir de küçüğü varmış! O halde 
harflerin de bir büyüğü bir küçüğü olmalı.)

3-Hazırlık :

3.1.Seslere somut varlık adlarıyla ulaşma (Değişmez sabit başlık)  
3.1.1. Açık heceler (Sesli harfler)

3.1.1. Önden açık heceler:

Dikkat !

* Hangi sessizler sürekli ses veriyor? 

* Hangi sessizlere vurgu ve tonlama yapabiliyoruz?

Sıralayalım, sonra eleyelim:

*  ç, f, ğ,h, j , k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z (17 ses)

* Kolaydan zora sıralayalım (anlamlı önden açık hece oluşturacak şekilde)

* r, ş, z, f, l, s, h, j, v, y, ç, m, k, t, p, n,ğ

* Ör – iş – az – öf – al – as- ah – ev – oy – üç – em – ek – it – öp – un – ağ, (Aj-da)

Anlamlı da olsa hece çalışmaları çok az yapılmalı, mutlaka cümle içinde geçmeli.(İlk çalışmalarda 
görseller kullanılmalıdır.)

(Aşağıda örnekte olduğu gibi ‘l’ sesiyle çalışan öğretmen önden açık hecede ‘al’ kelimesini vermiş, 
Ali ve erik görselini kullanarak cümle kurdurmuştur.)

Ali                                                       erik                           al.
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Çalıştığımız ‘harf-ses’ ilk zamanlarda kalınlaştırılarak veya farklı renkte yazılabilir. Birkaç cümleden 
sonra yazım kurallarına dikkat çekilecektir.

         Ebe   çorap   ör.
Diğer sessizler :   ( b, c, d, g )

Bu sesleri de önden açık heceyle kavratmalıyız.

abla …………..…ab- la

Ebru …………....Eb – ru

Adnan …………Ad – nan

Edremit ………..Ed –re-mit

(c) ve (g) sesleri için kelime bulunamaz ise; ÖNCELİKLE  ‘kapalı hece’den vurgu yapacağımız kelime 
bulmalıyız.

Necla ……………….Nec – la

İclal ………………….İc – lal

Mecnun ………….…..Mec – nun

magma ……………....mag – ma

org …………………...org

segment……………....seg– ment

Yakın Seslere Dikkat !

( b – p )

(d – t )

( c – j )

( f – v)

(m – n)
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Ses – hece- kelime kavratma, yazma çalışmalarında yakın sesler, yakın zamanlarda verilmemelidir. 

Yani bu gün ‘b’ sesiyle çalışılmış ise, ertesi günü ‘p’ sesiyle çalışılmamalıdır. 

3.1.2. Kapalı hecelerle Çalışma:

Tek heceli kelime önceliği:

* Somut varlıklar

* Anlamlı kelimeler

 r, ş, z, f, l, s, h, j, v, y, ç, m, k, t, p, n,ğ/ b, c, d, g 

(kar –baş – saz – def – pil – tas – Nuh – ruj – sev- tay – maç – yok- yat – çöp – Çin – sağ –  kib-rit , 
Nec-la , Bed –ret – tin , org, ga-raj) 

3.1.3. Sondan Açık heceler:

Artık; sesler kavranılmıştır. Birleştirme yapılabilir.

ÖNCELİK – anlamlı sondan açık hecelerde !

bu – ha – la- me – mö- no – pu – su – şu – ta – ve – ya – ye –

Dikkat !

Anlamsız hecelere geçilmeden önce anlamlı hecelerle kelime türetmesi yapılmalı ve cümlelerle pe-
kiştirilmelidir.

Kolaydan zora ilkesine bağlı kalınarak ilk kelimelerin başına sesli harfler getirilerek kelime türetilme-
lidir.

   ve……………….....e –ve

   ha …………………a- ha

   ta ………………….a- ta

  ya …………………O- ya

Sondan açık hecelerin pekiştirilmesi:

 1. (açık hece+ sondan açık hece + sondan açık hece)

 o  + ku + la   ;                e +  ve + de         ;              a  + ca + ba  

2. (sondan açık hece + sessiz harf) … anlamlı kapalı heceye dönüştürme

ku + l ……….. o + kul…..okul

ve  +t ……….. e + vet…...evet
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En sonda verilecek hece grubu (dört sesliler); 

Dilimizde bir hece en çok (4) sesten oluşmaktadır. 

Türk, yurt, kurt, sert, sırt, terk, dürt, kürk, grip…

Bunlar her ne kadar kapalı hece iseler de sondan açık heceler kavratıldıktan sonra öğretilirse işimiz 
daha da kolaylaşır.

Sihirli Anahtar: OYUN

“Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.”

“Çocuğu büyüten oyundur.”

“Oyuna aç olan çocuk, öğrenmeye toktur.”

Oyun, oyuncaksız olmaz.

“Herkes kendi dünyasına hükmeder. Çocuğun dünyası oyuncak dünyasıdır.”

( O halde; oyun etkinlik ise, oyuncak ta materyaldir.)

                                        “Oyun aslında akıldadır; ancak çocuk oyunla akıllanır.”
                                                                                                                   Hz. Mevlana

 

Örnekler

E ,e  sesinin verilişi          

Etkinlik: Hangilerinin içinde e sesi var işaretleyiniz.
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Hangi ses için işaretleme yapılmıştır?

 

                                

 

x

x
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Etkinlik ve materyaller mutlaka amaca hizmet nitelikte olmalıdır. Görülen, internette yayınlanan her 
örnek faydalı olmayabilir. Hatta çalışmalarımızı olumsuz yönde de etkileyebilir. Buna dikkat etmek ge-
rekir. 

 İnternet ortamından alınan kurallara uygun olmayan bir görsel: (Renklendirme hatası yapılmıştır.)

78

a l
a

a la

a la a la a la

• Sizce bu görsel uygun mu?

Serbest okumaya geçiş: METİNLER

Metin sayıları örnek olarak verilmiştir. Okullar kademesinde öğrencinin seviyesine göre aynen bu 
sayılara bağlı kalınabileceği gibi azaltılıp çoğaltılabilir.
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1. Basamak Metinler (1-3 tane):

a. Başlıksız

b. Kelimeler 1-2 heceli

c. Cümleler 2-3 kelimeli, anlam ilişkili

d. Şiir, tekerleme görünümlü

e. Kelime yükü –azami-:

 İlkokul öğrencileri için  : 15

 Ortaokul öğrencileri için: 20

 Lise öğrencileri için: 30

f. Cümlenin baş harfi büyük, sonunda nokta olmalı.

g. Yazım kuralları sezinletilmeli.

h. Görsel (çağrıştırıcı ) kullanılabilir.

i. Ses, hece ve kelimeler farklı renkle yazılabilir.

j. Yardımcı kelime kullanılabilir. (bayrak, Atatürk, öğrencinin adı, okul adı gibi)

1.Basamak Örnek: 1
Ali al.

Elif al.

Ali erik al.

Elif erik al.

1.Basamak Örnek: 2
Ali al.

Al Ali al.

Elif al.

Al Elif al.

Ali erik al.

Elif erik al.
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1.Basamak Örnek: 3

Ali 3 erik al.

Elif 5 erik al.

Al Ali al.

3 erik al.

Al Elif al.

5 erik al.

2. Basamak Metinler (1-5 tane):

a.  Başlıklı

b.  Noktalama işaretli

c.  Kelimeler 1-3 heceli

d.  Cümleler 2-5 kelimeli

e.  Şiirsel, tekerleme anlatımlı

f.  Anlam ilişkili, düz metine hazırlık. Tek paragraf.

e.  Kelime yükü –Ortalama-:

 * İlkokul: 25

 * Ortaokul: 30

 * Lise: 40

2. Basamak  Örnek: 1

                                                                                 AT

   Eve at geldi.

   Babam at bizim dedi.

   At yem yedi, ot yedi.

   At bir kova su içti.

   Gel abla, gel ! Bu at bizim.

   Bu at çok güzel.

2.Basamak Örnek: 2
AT

Eve bir at geldi. Bak baba at geldi. Babam“o at bizim” dedi. Babam ata ot verdi,yem verdi. At güzel 
güzel yedi. Gel ablagel bu at bizim. Ablam da ata su verdi. At güzel güzel su içti. 
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3. Basamak Metinler (1-5 tane):

* Başlık kelimesi 1’den fazla.

* Paragraf-ortalama-:

 -İlkokul:  1-2

 -Ortaokul: 1-3

 -Lise: 1-4

*  Cümleler ortalama 1-7 kelimeli.

*  Kelimeler ortalama 1-4 heceli.

*  Bilinen yaygın metinler.

3. Basamak Örnek:1

AT KAÇTI

At otu, samanı, yemi yedi.  Güzel güzel suyunu da içti.  Kedi geldi, baktı geçti. Köpek geldi, o da 
baktı geçti. Eşek geldi, anırdı, anırdı…

Eyvah! Eyvah! At kaçtı. Baba yetiş at kaçtı. Çok hızlı kaçtı. Kedi koştu, köpek koştu, ben koştum.

Babam atı yakaladı.

3. Basamak Örnek:2

                                                                   BEN ASKERİM

  Ben bir küçük askerim

  Hudutlarda gezerim

  Vatanıma göz dikeni

  Ayağımla ezerim

   Bayrak benim kanımdır

   Ata’m benim canımdır

   Dil uzatan olursa

   O benim düşmanımdır

3. Basamak Örnek: 2

MİNİK KUŞ

Mini mini bir kuş donmuştu
Pencereme konmuştu
Aldım onu içeriye
Cikcikcik ötsün diye
Pır pır ederken canlandı
Ellerim bak boş kaldı 
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 Öğrenciye Göre Tutulması Gerekenler

• Anlamlı hece bankası (kelime)

• Kelime bankası (isim, sıfat, yüklem… sınıflama yapılabilir.)

• Slaytlar

• Görseller (Etkinliklere göre tasnif edilmiş, kolay bulunma sistematiği olan.)

• Aynı şekilde video, animasyon…

• İzleme değerlendirme formları

ÖZEL EĞİTİM NEDİR?

Özel eğitim; çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları ye-
tenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştür-
meyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız üretici 
bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir.

Özel eğitime Muhtaç bireylerin okuma yazma öğrenmede zorluk yaşamalarının temel nedenleri; 

 Davranış Bozuklukları

 Hazırlık Evresi Sorunları

 Yöntemsel Sorunlar 

 İlk Okuma Yazma Yöntemleri

  Ses T.

  Cümle T. 

  Metin Y. (Üstünler)

  Özel Eğitim Yöntemleri 

ÖZEL EĞİTİM YÖNTEMLERİ

Davranışları azaltma yöntemleri, organizma (birey ya da herhangi bir canlı) üzerindeki etki ya da 
kontrol gücüne göre en ılımlıdan, en az ılımlıya doğru sıralanabilmektedir. 

Uygun olmayan davranış, ılımlı bir yöntemle azaltılabilecek ya da ortadan kaldırılabilecekse, azaltma 
için öncelikle o yöntem seçilmelidir. 
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Hangisini seçmeliyim?

  Uygun olmayan davranışın ortaya çıkmasını önleme 

  Görmezden gelme/Etkin aldırmazlık

  Sönme

  Tepkinin bedeli

  Mola

  Aşırı düzeltme

  Bedensel ceza

1. UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞIN ORTAYA ÇIKMASINI ÖNLEME

Ön uyaranları değiştirmek yoluyla uygun olmayan davranışın oluşmasını önlemek ya da uygun dav-
ranışı ayrımlı pekiştirmek, uygun olmayan davranışı azaltmak için çabalamaktan çok daha etkilidir.

Uygun olmayan davranışla ilgili çevresel koşulları belirlemek ve değiştirmek davranışları azaltır.

Ön uyaran 

Davranışın hemen öncesinde oluşan ve davranışın oluşmasına zemin hazırlayan çevresel özelliklerdir. 

Davranış zincirini kırma (DZK)

Uygun olmayan davranışlar, davranış zincirini kırmak yoluyla azaltılabilir.

a) ÖNLEME/DZK/Yakınlık kontrolü

Bir olay ya da durumda, çocuğun potansiyel tepkisini tahmin edip duruşunu değiştirerek, sakin kala-
rak, iletişim fırsatı yaratarak davranışın alışılagelmiş sırası durdurulabilir.

Örneğin; kütüphanede yüksek sesle konuşan öğrenciye, ses daha da yükselmeden önce sessiz olma-
sını sakin, ılımlı ve sempatik bir ses tonuyla söylemek. 

b) ÖNLEME/DZK/Şakayla karışık kontrol 

Şaka, genellikle, patlamak üzere olan gerginliği azaltır. 

Örneğin; ortaya çıkabilecek olumsuz durumu önlemek için benzer durumda geçmişte yaşanmış bir 
öykü anlatılabilir.

c) ÖNLEME/DZK/Beklenen davranışa ilişkin öğretimsel kontrol ve yönergeler sağ-
lamak

Anne- baba ve öğretmenin beklenen davranışları sesli ve açık yönergelerle söylemesi, uygun olma-
yan davranışların ortaya çıkmasını azaltabilir.

Örneğin; arkadaşının izinsiz kalemini almasına tepki şiddet uygulayarak tepki verecek öğrenciye tep-
kisinden önce “sınıfta arkadaşlarınla iyi geçinmek güzel bir davranıştır. Arkadaşına bu durumdan rahat-
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sız olduğunu sakin ve anlaşılabilir bir dille anlatmalısın.” denilebilir.

d) ÖNLEME/DZK/Problem çözme fırsatı yaratma

Uygun olmayan davranış için olumlu seçenekler önerme biçiminde olabilir 

Örneğin;çocuğun uygun olmayan bir davranışı yapmaya hazır olduğunu gözledikten hemen sonra 
“Bu konu hakkında ne yapabileceğimizi hep birlikte konuşalım.” demesi. Davranış için olumlu seçenek-
ler önerme biçiminde olabilir.

e) ÖNLEME/DZK/Uyaran değişikliği

Nesnelerin kaldırılması, bireylerin yerlerinin değiştirilmesi, gereksiz istek ve taleplerin kaldırılması, 
olayların zamanının ve yerinin değiştirilmesi, diğer çevresel uyaranların düzenlenmesidir.

Örneğin;öğrenci sınıfa geldiğinde sürekli dolabın üzerindeki oyuncağı istiyorsa, bu oyuncak kapak-
lı bir dolaba yerleştirilebilir.

2. GÖRMEZDEN GELME/ETKİN ALDIRMAZLIK

Olumsuz davranış göstermekte olan çocuk ile ilgilenmeye kısa bir süre ara verme demektir. Özellikle 
dikkat çekmeye yönelik davranışlarda çok etkili olabilir. Çocukla fiziksel olarak ilgilenmek zorunda kalın-
sa bile onunla konuşulmamalı. 

İzlenecek Yolun Ana Çizgileri

  Kısa bir süre için çocuğa herhangi bir biçimde ilgi göstermeyi bırakın.

  Onunla tartışmaya girmeyin, konuşmayın veya onu azarlamayın.

  Başınızı çevirin ve onunla göz göze gelmekten kaçının.

  Tutum ve davranışlarınızda ve yüz ifadelerinizde kızgınlık belirtisi göstermeyin.

  Çocuğun olumsuz davranışı karşılığında bir ödül elde etmemesine dikkat edin.

  Olumsuz davranış son bulunca çocuğa bol bol ilgi gösterin.

3. SÖNME

Sönme;daha önceden pekiştirilen bir davranışın pekiştirilmemeye başlanmasıyla, davranışın sıklığı-
nın, süresinin ya da yoğunluğunun dereceli olarak azaltılması sürecidir.

Örneğin; öğrencilerden biri matematik dersinde ayaklarını sırasının üzerinde uzatarak başını duvara 
yaslamış şekilde yayılarak oturmaktadır. “Düzgün otur!” diyerek öğretmen uyarmıştır. Ancak öğrenci 
başlangıçta şöyle bir toparlanmış ama sonra yayılarak oturmasını arttırmıştır. Öğretmenin uyarıları dav-
ranışın sürmesini sağlaması nedeniyle pekiştireçişlevi görmektedir. Öğretmen sönme işlem sürecini uy-
gulamaya başlayınca sırada yayılarak oturan öğrenciyi uyarmaya son vermiştir. Başlangıçta öğrenci bir 
süre için daha fazla yayılarak oturmuştur. Neden?
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Ama öğretmen öğrencinin yayılarak oturmasına dikkat etmemiş ve uyarmamıştır. Dik oturduğunda 

dikkat ederek ödüllendirmiş, öğrenci dik oturmaya başlamış ve yayılarak oturması azalmıştır. 

Sönmeyi Etkili Şekilde Kullanmak İçin İzlenecek Basamaklar

1. Hedef davranışı izleyen bütün pekiştireçleri belirle.

2. Hedef davranışı izleyen bütün pekiştireçleri geri çek.

3. Hedef davranış her yapıldığında görmezden gel, tutarlı ol.

Sönme Uygulaması neden etkili bir uygulamadır?

  Sönme, sözel ya da bedensel zorlama kullanmaksızın, uygun olmayan davranışların azaltılmasında 
etkili olabilir.

  Sönme, çocukla uygulayıcı arasında mücadeleye yol açmaz ve çocuğun benlik saygısını azaltmaz. 

  Sönme, bir ceza uygulaması değildir.

  Sönmenin etkisi dereceli olabilirken, etkililik süresi genellikle uzundur.

  Uygun olmayan davranış görmezden gelinirken, uygun olan davranışların pekiştirilmesi, sönme süre-
cinin en önemli öğesidir. 

4. TEPKİNİN BEDELİ

Tepkinin bedeli, uygun olmayan davranışın hemen ardından, çocuğun sahip olduğu pekiştireçlerin 
ya da yıldız, gülen yüz, para gibi sembol pekiştireçlerin sistematik olarak geri alınmasıdır. 

Örneğin; öğretmen bir gün boyunca derslerde parmak kaldırarak söz isteyen öğrencilerin her uygun 
söz alma davranışı için tahtada oluşturduğu tabloya bir “+” işareti koyar ve biriktirdikleri işaretlerle 
istedikleri etkinlik ya da nesnelerin değiş tokuşuna izin verir. Uygun şekilde söz almadan konuşan öğ-
renciden ise “+” işaretini siler. 

Böylece öğretmen hem uygun davranışı pekiştirmiş hem de uygun olmayan davranışlar için tepkinin 
bedeli uygulamasına yer vermiş olur.

Tepkinin Bedelini Uygularken nelere dikkat etmek gerekir? 

  Tepkinin bedeli, hedef davranışın hemen ardından uygulanmalıdır.

  Tepkinin bedeli tutarlı şekilde uygulanmalıdır.

  Tepkinin bedeli uygulamasında eksi puanların birikmesine ya da çocuğun borçlanmasına izin veril-
memelidir.

  Çocuk uygun davranışları için, sıkça pekiştireç kazanıyor olmalıdır.

  Pekiştireçlerin geri alınması cezalandırıcı olmamalı. Örneğin, öğrencinin pekiştireci bağırıp kızarak 
değil, uygun davrandığında tekrar kazanabileceği söylenerek geri alınmalıdır. 
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5. MOLA

Mola, çocuk bakımından her türlü etkinliğin kısa bir süre durdurulmasıdır.

•	 Mola Tekniğinde İzlenecek Uygulama Basamakları

•	 Mola uygulanacak hedef davranışı seçin.

•	 Bu hedef davranışın belli bir süre içinde kaç kez yapıldığını sayın.

•	 Mola için sıkıcı bir yer seçin. 

Hedef davranış Ortaya Çıkınca

  Çocuğu en çok 10 saniye içinde ve on sözcükten daha çok sözcük kullanmadan mola yerine götürün.

  Bir saat alıp  . . . dakika sonra çalmak üzere ayarlayın ve çocuğun işitebileceği bir yere koyun. 

  Mola süresi çocuğun yaşının her yılı için bir dakikadır!

  Saatin çalmasını bekleyin. Çocuğun saatin çalmasını beklediği süre boyunca onunla her türlü ilişkiyi 
kesin.

  Saat çaldıktan sonra moladan çıkan çocuğa neden molaya gönderildiğini açıklayın.

6. AŞIRI DÜZELTME/ ONARMA

1. Olumlu alıştırma

2. Olumlu alıştırmalarla aşırı düzeltme

3. Onarıcı aşırı düzeltme, olmak üzere üç şekilde uygulanabilir.

6.1. Olumlu Alıştırma;

Çocuk uygun olmayan davranışı gösterdiğinde yapılan etkinlik durdurulur ve uygun davranış sözel 
olarak tanımlanır ve uygun davranışın tekrar edilmesi sağlanır.

Örneğin; kağıtları yere atan çocuktan kağıtları alıp sepete atma ve yerine oturması istenir. Öğretmen 
teşekkür eder ve doğru davranışı tekrar tanımlar.

 6.2. Olumlu Alıştırmalarla Aşırı Düzeltme 

Çocuk uygun olmayan davranışı gösterdiğinde yapılan etkinlik durdurulur ve uygun davranış sözel 
olarak tanımlanır ve uygun davranışın belirli bir takvimde tekrar edilmesi sağlanır.

Örneğin; kağıtları yere atan çocuktan kağıtları alıp sepete atmasının bir hafta boyunca tekrar edil-
mesi.

6.3. Onarıcı Aşırı Düzeltme

Düzeltme (onarma), çocuğun uygun olmayan bir davranışından sonra ortaya çıkan çevresel sorunla-
rın (kirlenme vb.) çocuk tarafından fazlasıyla düzelttirilmesidir.
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7. BEDENSEL CEZA

Ceza kişiye ne yapmaması gerektiğini göstermekle birlikte, asıl önemli olan ne yapması gerektiğine 
ilişkin bilgi vermez! 

İstenmeyen bir davranışı yok etmek için verilen bir ceza başka bir istenmeyen davranışa yol açabilir.

Ceza uygulanan kişi durumdan kurtulabilmek için yalan söyleme, inkar etme, hile yapma, çekingen-
lik gibi olumsuz davranışlar geliştirebilecektir 

KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
 Amerika’da yapılan Ulusal Okuma Paneli’nde ( National Reading Panel) okuma öğreniminde beş 

önemli bileşen olduğu belirtilmiştir.

 Bu bileşenler;

  Fonik farkındalık: Söylenen sözcükler içindeki sesleri duyma, tanıma ve ustalıkla kullanma becerile-
rini,

  Fonikler: Yazılı dildeki harflerle konuşma dilindeki sesler arasında ilişkiyi anlama ve kullanma beceri-
lerini,

  Akıcılık: Parçayı doğru, hızlı ve uygun ifade ile okuma becerilerini,

 Kelime: Kelimeleri konuşurken ve dinlerken etkili kullanma ve basılı olan kelimeleri tanıma ve kullan-
ma becerilerini,

  Metin anlama: Basılı olan metinden bilgi edinme veya parçayı anlama becerilerini kapsamaktadır.

  Zihin engelli çocukların okumayı öğrenmedeki problemlerinin birçok faktörle ilgili olabileceğini söy-
lemişlerdir.

  Bunlardan ilki harfleri ayırt etmekte yaşadıkları güçlüklerdir. Görsel karmaşıklık ve uyarandaki bütün 
parçaları algılayamama bu çocuklar için sorun olabilmektedir.

  İkinci faktör, harf-ses ilişkisini öğrenmedeki güçlüklerdir. Harfler ve sesleri soyut uyaranlardır ve zihin 
engelli çocukların soyut uyaranları ve kavramları öğrenmede zorluklar yaşadıkları bilinmektedir.

  Üçüncü faktör ise, seslerin tek başına telaffuzunun diğer seslerle birleştiğinde ortaya çıkan sesten 
farklı olmasıdır. Bu noktada zihin engelli çocuklar sesleri birleştirip kelime haline getirmekte veya 
kelimelerin içindeki sesleri ayırt etmekte zorluk yaşayabilirler.

  Dördüncü faktör ise bazı dillerdeki şekil-ses uyumunun düzensizliği bu dillerde okuma kazanımını 
zorlaştırmaktadır.

  Son olarak ise öğretimsel yöntemle ilgili sorunlar yaşanabilmesidir. Birçok okuma öğretim yöntemi 
normal gelişim gösteren ya da öğrenme problemi olmayan çocuklara göre desenlendiği için ön bece-
riler ya da öğretimsel etkinliklerin programlanması zihinsel engelli çocuklar için yetersiz olabilmektedir.

Zihin engelli çocukların birçoğu görsel-motor organizasyonlarında, küçük ve büyük kas gelişimlerin-
de ve bütünleştirme stratejilerinde problemler yaşamaktadırlar. Zihin engelli çocukların görsel, motor 
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ve kavramsal gelişimlerindeki aksaklıklar alfabedeki harfleri tanımalarında ve harflerin sözcüklerdeki di-
ziliş sırasını kavramalarında yaratır (Nichtern,1974). Semboller, harflerin dizilişi ve sözcükler yatay (ho-
rizontal) sıralama ve düşünmeyi gerektirir. Oysaki zihin engellilerde yatay sıralama becerileri zayıftır. Bu 
beceride olgunlaşmadıkları için harfleri ve sözcükleri kavrama becerileri ve hızları düşüktür. Bu nedenle 
de görsel öğretim teknikleri ile harfleri ve kelimeleri öğrenmeleri zordur. Fonik analiz (duyulanla görüle-
ni birleştirme) ve dokunsal/ hareketsel teknikler ( dokunulan ile görüleni birleştirme ve değişik mater-
yallerden yapılmış harfleri kullanarak sesleri duyma) bu çocuklara okuma öğretiminde kullanılmalıdır.

Zihin Engellilere Yönelik 
Temel  Yaklaşımlar

Karşılıklı 
Öğretim

Sosyal Etkileşim 
Yaklaşımı

Davranışsal 
Yaklaşım

Tüm Dil 
Yaklaşımı

Deneme-
Yanılma

Yanlışsız 
Öğretim 

Yöntemleri
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Yanlışsız Öğretim Yöntemleri

  Öğrenen kişilerin beceri ve kavramları en iyi biçimde öğrenmelerinin, öğretim sırasında yaptıkları 
hatalardan değil öğretim sırasında gerçekleştirdikleri olumlu yanıt ve alıştırmalardan kaynaklandığı-
nı ifade edilmektedir. 

  Bu varsayımdan kaynaklanan yaklaşıma ise, yanlışsız öğretim yaklaşımı adı verilmiştir.

Yanlışsız öğretim yöntemleri uygulamak isteyen bir öğretmenin üç temel beceriye sahip olması ge-
rekmektedir:

1. Öğretmen öğreteceği beceriyi öğrencinin hâlihazırdaki kapasitesini dikkate alarak belirlemeli ve sun-
malıdır.

2. Öğretmen gerekli durumlarda beceri analizi geliştirmeli ve bir kerede sadece küçük bir bölümün 
öğretilmesini amaçlamalıdır

3. Öğretmen öğrenmeyi kolaylaştırıcı ipucu, model olma gibi değişik öğretim stratejilerini uygulayabil-
melidir.

Yanlışsız Öğretimin Tercih Edilme Nedenleri

  Tüm yanlışsız öğretim yöntemleri etkili öğretim yöntemleridir.

  Yanlışsız öğretim yöntemleri uygulamaları sırasında öğrencinin hemen tüm denemeleri doğru olarak 
yanıtlaması nedeniyle, öğretmen ve öğrenci arasında olumlu etkileşim gelişmesine yardımcı olmak-
tadır.

  Yanlışsız öğretim yöntemleri sırasında öğrencilerin olumsuz davranış sergileme olasılıklarının düşük 
olduğu görülmektedir.

Sabit Bekleme Süreli Öğretim (SBSÖ)

  SBSÖ uygulaması kolay ve masrafsız bir yöntemdir. 

  Öğretmen ve öğrenci arasında olumlu etkileşim gelişmesine yardımcı olur.

  SBSÖ sıralanan üç özellik açısından yalın bir yöntemdir:

  Sadece bir tür kontrol edici ipucu kullanılır.

  Hedef uyaran ve kontrol edici ipucu arasında geçen süre sabittir; dolayısıyla, kolay uygulanır.

  Öğretim sırasında öğrenci performansına bağlı olarak öğretmen öğretim planında değişiklik yapma 
kararı alabilir.
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SBSÖ ile Hangi Özelliklerdeki Öğrencilerle ve Davranışlarla Çalışılmıştır?

  Öğrenme güçlükleri

  Zihin özürü

  Otizm

  Görme ve işitme özürü

  Çok özürlülük

  SBSÖ’de hedef uyaranın ardından öğrencinin doğru yanıt vermesini sağlamak üzere kontrol edici 
ipucu sunulur. Hedef uyaran ve kontrol edici ipucu arasında geçen süre sistematik biçimde 4-5 sn. 
gibi bir süreye arttırılır; böylece, kontrol edici ipucu silikleştirilir. 

Sabit bekleme süreli öğretim iki aşamadan oluşmaktadır:

  0 sn. bekleme süreli denemeler

  Sabit bekleme süreli denemeler

  Belirli bir sayıda sunulan 0 sn. bekleme süreli denemelerde, hedef uyaranın ardından bireyin doğru 
yanıt vermesini sağlamak üzere kontrol edici ipucu sunulur.

  SBSÖ uygulamasında gerçekleştirilen ilk birkaç oturumda, hedef uyaran ve kontrol edici ipucu eşza-
manlı olarak sunulur ve bu oturumlara 0 sn. bekleme süreli denemeler denir. 

  Geriye kalan denemelerde ise, ipucunun sunulması sabit bir süre beklenerek geciktirilir. 

Aşamalı Yardımla Öğretim

  Aşamalı yardımla öğretimin otizm, çeşitli düzeylerde zihin özürlülük, gelişimsel gerilik gibi değişik 
özür gruplarında yer alan çocuk ve yetişkinlere öğretim yapmakta etkili olduğu araştırma bulgularıy-
la desteklenmiştir. 

  Aşamalı yardımla öğretimde uygulamacı öğretime kontrol edici ipucu sunarak başlar ve zamanla 
kontrol edici ipucunu ortadan kaldırır. 

  Bu yöntemi tüm diğer öğretim yöntemlerinden ayıran nokta, uygulamacının bireyin gösterdiği per-
formansa bağlı olarak kontrol edici ipucunu sunup sunmamaya, ipucu türü ve miktarında değişiklik 
yapıp yapmamaya ilişkin anlık kararlar almasıdır. 

  İpucununsilikleştirilmesiiçinsistematikbirkuralya da ölçütyoktur. 

  Uygulamacı bireye sunacağı ipucu sayısı, türü, şiddeti ve yoğunluğu vb. konularda anlık kararlar ala-
rak ipucunu geri çekebilir ya da ekleyebilir. 

Örneğin çocuğunuz parka gitme zamanı geldiğinde kapının önünde yanınızdayken kapıyı açmanız 
için size bakması sizin bu fırsatı değerlendirerek çocuğunuzdan “Kapıyı aç.” demesini model olarak gös-
termenize zemin hazırlayacaktır. Gerektiğinde, beklenen iletişim becerisinin yapılma olasılığını arttır-
mak amacıyla ipuçları sunulur ve bu ipuçları giderek silikleştirilir.
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DENEME YANILMA YÖNTEMİ
  Deneme yanılma yöntemi ile görsel sözcük öğretimi okumanın doğruluğuna göre geribildirimlerde 

bulunarak yapılır. 

  Basılı sözcük çocuğa gösterilir ve sözcük gösterilerek ve öğretmen tarafından yüksek sesle okunarak 
çocuğun okuması için öğretim yapılır.

   Çocuğun okuması doğru ise, çeşitli şekillerde pekiştirilir; yanlış ise hata düzeltme yöntemleri uygula-
nır.

  Yanlışsız öğretim yöntemleri ile kıyaslandığında hem sözcük edinimi hem de sözcükleri hatırlama 
becerilerinde deneme yanılma yöntemlerinin daha az etkili olduğu görülmektedir.

Karşılıklı Öğretim

  Yaklaşım, öğrenme problemi olan ve hafif derecede zihin engelli çocuklarda kullanılır. 

  Öğretim, öğrencinin okuduğunu anlama becerilerini destekleyecek bilişsel stratejileri geliştirmek 
için düzenlenmiştir. 

 Öğretimin dayandığı nokta tekrarlayan ve paylaşımcı sosyal diyaloglarla öğrencinin daha deneyimli 
ve yetkin olan okuyucunun yani öğretmenin ifadelerinin ve stratejilerinin anlam ve biçimlerini keşfe-
deceğidir.

  Öğretimin en temel özellikleri tahmin etme, soru sorma, özetlemegibi yöntemleri kullanarak öğre-
tim yapma ve metin üzerinde çalışılırken öğretmen ve öğrencinin önceki bilgilerini kullanarak etkile-
şim içinde olmalarıdır.

  Öğretimde öğretmen metne uygun sorular sorarak başlar, açık olmayan noktalara açıklık getirir ve 
metnin nasıl ilerleyeceğine dair tahmin yürütür. Öğrenciler de sorular sorarak veya özet hakkında 
yorum yaparak ve karışık noktalara açıklık getirerek grup etkileşimine ve paylaşımına katılırlar.

TÜM DİL YAKLAŞIMI
  Tüm dil yaklaşımı ile okuma-yazma öğrenmekte zorluk yaşayan çocuklara okuma yazma öğretimi bir 

yöntem olarak değil bir süreç olarak görülür.

  Öncelikli amaç, okuma ve yazmanın anlamını öğretme, okuduğunu anlama ve sözcükler arasında 
anlamsal ilişkiler kurma iken fonik analiz bu beceriler kazandırıldıktan sonra öğretilir. 

  Fonik analiz becerileri öğretilirken de tesadüfi ve az yapılandırılmış bir öğretim yapılır.

Tüm dil yaklaşımı ile okuma-yazma öğretimi sırasında öğretmen daha dinamik ve zengin bir ortam 
sunarak öğrenciyi aktif hale getirir, dil öğrenimi anlamlı bağlamlarda öğrenci merkezli olarak yapılır.

 Okuma-yazma çalışmaları daha geniş bir dilsel bağlamdaki cümle kalıpları, birden fazla cümle içeren 
metinler ve çocuk kitapları alanyazınından öğrencinin seçtiği kitaplar ile yapılır.
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Paylaşımlı kitap deneyimi, okuma-yazmada kullanılan etkinliklerden biridir. Öğretmen öğrencilere 
kitap okur, öğrenciler bu okumayı taklit eder. Böylece öğrenciler metne aşinalık kazanır, kitap ile ilgili 
farkındalık kazanır, motivasyon ve anlam kurma stratejileri geliştirir. Hikâyelerdeki olayları tahmin ede-
rek bu becerilerini geliştirirler, dinleyerek ise hikâyelerdeki sıra ve hiyerarşik yapıyı anlarlar. Zamanla 
kitapların kenar boşluğu, basım gibi görsel özelliklerini tanırlar. Daha sonra ise öğrenciler kendi kitap-
larını bağımsız veya küçük gruplar halinde seçerler ve öğretmenlerini taklit ederek kitaplarla çalışmaya 
başlarlar.

Tüm dil yaklaşımı ile yapılandırılan okuma çalışmalarında öğrencinin ilgisinin yüksek olduğu, tekrar-
layan kalıpların ve resimlerin yer aldığı ve olayların tahmin edilebilirliğinin yüksek olduğu basit metin-
lerle başlamak önemlidir. Bu metinler üzerinde okumayı geliştirirken çözümleme ve analiz becerilerini 
de geliştirebilirler.

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi birçok kurum için çok yeni bir konudur (Yağmur, 2013:181).  

Okullarımızda da Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu öğrenciler bulunmaktadır. Türkçe bilmeyen öğren-
cilere, Türkçenin öğretilmesi konusunda yardımcı olmak üzere öğretmenlerimize bazı kaynak kitaplar 
önerilmiştir. :

 İstanbul Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı A1, A2 ve B1 seviyelerine ait ders kitaplarından ünite ör-
neklerini incelemek için ilgili linkten faydalanabilirsiniz.

http://goo.gl/sjRWUO

http://goo.gl/Yk9HUa

http://goo.gl/IC6VIL
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