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ÖZET 

ETKİLEŞİMLİ KELİME DUVARI TEKNİĞİNİN 4. SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİ KELİME BİLGİSİNE VE DERSE 

YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ 

 

GENÇ AKMAZ, İmren 

Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 

Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Günseli ORHON 

Haziran 2018, xi + 118 sayfa 

 

Bu araştırma Etkileşimli Kelime Duvarı (EKD) tekniğinin 4. sınıf öğrencilerinin 

İngilizce kelime bilgisine ve derse yönelik tutumuna etkisini araştırmak amacıyla 

yapılmıştır. 

Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma 

grubunu Alanya’da bir ilkokulda dördüncü sınıfta okuyan 42 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kelime bilgisi testi, tutum 

ölçeği ve İngilizce günlüğü kullanılmıştır. 

Araştırma için My Clothes (Kıyafetlerim) ve Jobs (Meslekler) üniteleri seçilmiştir. 

Ünitelerde yer alan kelimeler deney grubuna EKD ile kontrol grubuna ise devam 

eden öğretim programı ile öğretilmiştir. Uygulama 8 hafta sürmüştür.  Kelime bilgisi 

testi uygulamadan önce öntest, uygulamadan sonra sontest olarak uygulanmıştır. 

Ayrıca tutum ölçeği uygulamadan önce öntest ve sonra ise sontest olarak 

uygulanmıştır. Her dersin sonunda öğrencilerden dersle ilgili olumlu ve olumsuz 

düşüncelerini günlüklere yazmaları istenmiştir 

Araştırma sonunda kelime bilgisi testinden elde edilen nicel veriler SPSS 24.0 

programı ile parametrik ve parametrik olmayan testler kullanılarak analiz edilmiştir. 

Öğrenci günlüklerinden elde edilen nitel veriler ise içerik analizi yoluyla 

incelenmiştir. 

Deney ve kontrol grubunun kelime bilgisi testinden elde ettikleri sontest puan 

ortalamaları arasından deney grubu lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Grupların 
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tutum sontest puanları analiz edildiğinde deney ve kontrol grubu puanları arasında 

anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 

Elde edilen bulgulara göre EKD öğrencilerin İngilizce kelime öğretiminde etkili 

bulunurken öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumuna etkisi tespit edilmemiştir.  

Ayrıca İngilizce ders günlüklerinden elde edilen nitel veriler analiz edildiğinde 

öğrencilerin EKD’e ve İngilizce dersine yönelik olumlu tutuma sahip oldukları 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Etkileşimli Kelime Duvarı, İngilizce Kelime Öğretimi, Çocuklar 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF INTERACTIVE WORD WALL ON FOURTH GRADE 

STUDENTS’ VOCABULARY INSTRUCTION AND ATTITUDES TOWARD 

COURSE  

 

GENÇ AKMAZ, İmren 

Master Of Science, Department of Curriculum and Instruction 

Thesis Advisor: Assoc. Prof. Dr. Günseli ORHON 

Haziran 2018, xi + 118 pages 

This study was carried out to investigate the effect of Interactive Word Wall (IWW) 

technique on fourth grade students’ vocabulary instruction and attitudes toward 

course. Pretest-posttest with control group quasi-experimental design was used in 

this study. The participants of the study consisted of 42 fourth grade students at a 

primary school in Alanya. Vocabulary test, attitude scale and students’ diaries were 

used as a data collection tools. 

The units of My Clothes and Jobs were chosen for the study.  

During the treatment of four weeks, experimental group was instructed through IWW 

while control group received the ongoing instructional program. 

The treatment of the study lasted 8 weeks. The vocabulary test was administered as a 

pretest before application and as a posttest after application. Also, attitude scale was 

administered as a pretest and a posttest. At the end of each lesson, students were 

asked to write their positive and negative thoughts about the lesson into their diary. 

The quantitative data obtained from the word test were analyzed with SPSS 24.0 

program using parametric and non-parametric tests at the end of the study.   

Qualitative data obtained from student diary were analyzed through content analysis. 

The findings obtained from the study revealed that there was a significant difference 

favor of experimental group between mean scores of the experiment and control 

group obtained from the vocabulary test. The statiscal analysis also indicated no 

significant difference between the groups’ mean scores of attitude scale. 
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As a result of quantitative analysis, it was found that IWW has a positive effect on 

teaching English vocabulary to young learners, but its’ no effect has been found on 

the permanence of the learned vocabulary and the attitudes of the students towards 

the English course in this study. 

In addition to these, as the qualitative data obtained from the English course diaries 

were analyzed, it can be said that the students have positive attitudes towards IWW 

and English course. 

Key Words: Interactive Word Wall,  Vocabulary Instruction, Young Learners 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bu araştırma ile Etkileşimli Kelime Duvarının (EKD) ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin 

İngilizce dersi kelime bilgisine ve derse yönelik tutumuna etkisi sınanmıştır. 

Bu bölümde problem durumu, araştırmanın amacı, araştırma soruları, denenceler,  

sınırlılıklar ve sayıtlılar yer almaktadır. 

1.1. Problem Durumu 

Politik ve ekonomik değişimler geçerli dil olarak İngilizce dilinin statüsünün 

tartışılmaz olmasını desteklemektedir (Janczukowicz, 2014).  Rich (2014) son 

yıllarda çocuklara yabancı dil olarak İngilizce öğretimine olan ilginin gittikçe 

arttığını ifade etmiştir. Çocukların yabancı dili yetişkinlerden hem daha iyi hem de 

daha kolay öğrendiğinin düşünülmesi ve ebeveynlerin İngilizce öğretiminin 

çocuklara ekonomik, kültürel ve eğitsel açıdan fayda sağlayacağına olan inançları 

erken yaşta İngilizce öğretiminin desteklenmesini sağlamıştır (Brewster, Ellis ve 

Girard, 2004; Rich, 2014). Çocuklara İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi 

Avrupa ülkelerinden başlayarak dünya çapında zemin bulmuştur (Scott ve Ytreberg, 

2004). İngilizce öğretiminin Avrupa Konseyi desteği ile ilkokullarda 

yaygınlaşmasının 1960’lı yıllarda başlaması ile (Broughton, Brumfit, Flavell, Hill ve 

Pincas, 2003) çocuklara yabancı dil öğretimi önem kazanmıştır.  

Farklı yaş gruplarındaki insanların farklı ihtiyaçlara, yeteneklere ve bilişsel 

becerilere sahip olmaları; neyin nasıl öğretileceğine karar verilmesinde göz önünde 

bulundurulması gereken temel unsurlardan birinin de öğrencilerin yaşları olduğunu 

göstermektedir (Harmer, 2004). Çocukların yetişkinlere göre daha enerjik ve 

heyecanlı olmaları, daha yavaş öğrenmeleri, çabuk unutmaları, erken sıkılmaları ve 

çok iyi taklit etmelerinin yanında (Brewster vd., 2004) fiziksel hareket gerektiren 

etkinliklerle öğrenmelerinin daha etkili olması (Broughton vd., 2003) çocukların 

yabancı dil öğretiminin yetişkinlerden farklılaşmasına neden olmuştur. 
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Kullanılan doğrusal ve kulak dil alışkanlığı yöntemleri ile dil bilgisine daha fazla 

önem verilmesi yabancı dil öğretiminin bileşenlerinden biri olan kelime öğretiminin 

ihmal edilmesine neden olmuştur (Thornburg, 2007). Ayrıca Allen (1983) kelime 

öğretiminin ihmal edilmesinin nedeninin uzmanların temel dil bilgisi konuları iyice 

öğrenilmeden fazla kelime öğrenmenin öğrencilerin cümle yapısında hata 

yapmalarına neden olacağını ve kelime anlamının sınıf içi etkinlikler yerine sadece 

deneyimlerle öğrenileceğini düşünmeleri olduğunu ileri sürmüştür.  

1970’lerden itibaren iletişimsel yaklaşımın ortaya çıkmasıyla kelime öğretimi 

giderek daha fazla üzerinde durulan bir konu olmuştur (Thornburg, 2007). Kelime ile 

ilgili yapılan birçok araştırmada kelimeler ile ilgili problemlerin iletişimi engellediği 

ve insanların doğru kelimeyi kullanmadığında iletişimin kesildiği tespit edilmiştir 

(Allen, 1983). Bunun yanında İngilizcede sözcük öğretimi, dil bilgisine kıyasla 

bireyin iletişimsel olarak daha fazla ilerleme kaydetmesini sağlamaktadır 

(Thornburg, 2007). Ayrıca dilbilimci Wilkins’in  (1972) dil bilgisi olmadan çok az 

şey iletilebilirken kelimesiz hiçbir şey iletilemez, sözü kelime öğretiminin önemi 

özetlemiştir (akt: Thornbury, 2007).  

Çocukların yabancı dilde kelime öğrenme kapasitelerine sahip olmalarından dolayı 

sınıf aktiviteleri ile kullanışlı kelime dağarcığının oluşturmaları ilkokul seviyesinde 

dil öğretiminin odak noktası olmuştur (Cameron, 2010). Çocukların yeni bir dil 

öğrenirken anadillerini de oluşturmaları, çocuklara yabancı dilde kelime öğretiminin 

daha karmaşık hale gelmesine neden olmuştur (Brewster vd, 2004).  Bu da, dilin 

birleşenlerinden biri olan kelime öğretiminde etkili öğretim stratejileri-yöntem ve 

tekniğinin kullanılmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle çocukların 

İngilizcede kelime öğrenmelerini kolaylaştırmak ve öğrenilen kelimenin daha kalıcı 

olmasını sağlamak için bu alanda etkili öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması 

gereklidir. Böylece yapılan bilimsel çalışmalar ile çocuklara İngilizce kelime 

öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerin eksik yönlerinin tespit edilip 

daha etkili öğretim yöntem-teknik, strateji ve araçlarının belirlenmesi 

amaçlanmaktadır.  

Yapılan literatür taramasında Türkiye’de çocuklara yabancı dil olarak İngilizce 

kelime öğretimi ile ilgili çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerin etkililiği üzerine 

araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda drama, kavram haritası, şarkı, oyun, 
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hikâye temelli öğrenme, proje temelli öğrenme ve iş birlikçi öğrenme gibi öğretim 

yöntem ve tekniklerinin etkili olup olmaması sınanmıştır. Çocuklara İngilizce kelime 

öğretiminde Demircioğlu (2008), Tokdemir (2015), Yılmaz-Bulut (2010), Başören 

(2015); Cellat (2008) ve Kocaman (2015) bilgisayar destekli öğretim,  Öcal (2011)  

tüm fiziksel yanıt yöntemi, Güleç (2012) hikâye temelli öğretim yöntemi, Çelik 

(2015) beyin temelli öğretim, Çırak (2006) ile Yıldız (2009) proje temelli öğretim 

yöntemi ve Gündüz-Elgün (2017) çoklu zekâ etkinlikleri üzerine çalışmalar 

yapmışladır. Yapılan bu araştırmaların sonucunda kullanılan bu öğretim yöntem ve 

teknikleri çocuklara İngilizce kelime öğretiminde etkili bulunmuştur. Bu alanda 

çocuklara İngilizce kelime öğretiminde farklı öğretim yöntem-teknik, strateji ve 

araçları kullanılmakta ve bunların etkili olup olmadığı ile ilgili bilimsel araştırmalar 

yapılmaktadır. 

EKD de çocuklara İngilizce kelime öğretiminde kullanılmaktadır. EKD uzmanlar 

tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Jackson ve Narvaez (2013) EKD’yi 

öğrencilerin sınıfta öğrendiği kelimelerin sergilendiği görsel bir iskele olarak hizmet 

eden ve dil öğretimini ile okumayı güçlendirmek için kullanılan bir sınıf stratejisi 

olarak tanımlamışlardır. Diğer bir tanımda EKD’nin İngilizce kelime öğretiminde 

öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirirken yazma ve okuma becerilerini arttırmak 

için kullanılan tekniklerden biri olduğu ileri sürülmüştür (Kocaarslan ve Yamaç, 

2015). EKD belirli bir öğretimsel amaç için seçilen ve sınıfta öğrenciler tarafından 

yürütülen çalışmalara gelişimsel açıdan uygun olan kelimelerin toplamıdır (Brabham 

ve Villaume, 2001). Jackson, Tripp ve Cox (2011) EKD’yi dil öğretimi ve okumayı 

desteklemek için kullanılan bir sınıf aracı olarak tanımlamışlardır. EKD öğrenciler ve 

öğretmenlerin okuma, yazma ve sözel dil deneyimleri esnasında beraber 

karşılaştıkları kelimeleri topladıkları, analiz ve organize edip depoladıkları görsel bir 

dayanak noktasıdır (Spann, 2001). 

Görüldüğü gibi EKD öğretim stratejisi, tekniği ve aracı olmak üzere farklı şekillerde 

tanımlanmıştır. Öğrencilerin kelimenin anlamını doğru bir içerikte keşfettiği, 

değerlendirdiği, yansıttığı ve uyguladığı EKD merkezli etkinlikler ile ilgilenmesi 

kelime öğretimini için EKD’nin eğitsel bir potansiyele sahip olduğunu 

göstermektedir (Harmon, Wood, Hedrick, Vintinner ve Willeford, 2009a). Yapılan 

bu araştırmada EKD bir öğretim tekniği olarak ele alınmış ve uygulamada o şekilde 

kullanılmıştır. 
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EKD dil öğretiminin yanında fen bilgisi, sosyal bilgiler ve matematik olmak üzere 

farklı disiplinlerde de kullanılmaktadır (Kocaarslan ve Yamaç, 2015). EKD anahtar 

sözcüklerin öğretimi destekleme, kelime dağarcığını oluşturarak okuma ve yazmada 

bağımsızlığı teşvik etme, öğrenenlere görsel ipucu verme ve öğrencilerin kelime ile 

kavramlar arasındaki ilişkiyi kurmalarını sağlama gibi farklı amaçlara yönelik olarak 

kullanılabilir (https://www.edu.gov.on.ca /eng/studentsuccess/thinkliterac y/files/ 

ThinkLitWordWalls.pdf 01.04.2018).   

Türkiye’de yabancı dil öğretimi farklı dillerin de önem kazandığı tarihi bir gelişim 

göstermiştir. Osmanlıdan itibaren özellikle Kur’an dilinin Arapça olmasından dolayı 

yabancı dil olarak ağırlıkla öğretilen Arapça yerini 1908 inkılâbı ile okullarda 

zorunlu öğretilmeye başlayan Fransızca ile seçmeli olarak öğretilen Almanca ve 

İngilizce’ye bırakmıştır (Boyacıoğlu, 2015). NATO’ya üyelikle başlayıp Avrupa 

Birliğine müzakere ile devam eden süreçte Türkiye’de yabancı dil olarak İngilizcenin 

öğretimine verilen önem giderek artmıştır (Demirpolat, 2015). Avrupa Konseyinde 

16.12.1997 tarihinde yapılan görüşmede çocukların anadilinin yanında bir ya da 

birden fazla yabancı dil öğretiminin desteklenmesi ve erken yaşta yabancı dil 

öğretiminin teşvik edilmesi karara bağlanmıştır (Kılıç, 2009). Böylece Türkiye’de 

1997 yılında başlayan Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yer alan 4306 sayılı 

Yasa ile ortaöğretim düzeyinde başlayan yabancı dil öğretimine 4. sınıftan itibaren 

başlaması sağlanmıştır (Haznedar, 2010).  

2011-2012 yılları arasında geçilen 12 (4+4+4) yıllık zorunlu eğitim sistemi ile 

İngilizce öğretiminin ilkokul 2. sınıftan itibaren başlayarak zorunlu hale gelmesi 

(www.meb.gov.tr/duyurular/.../12Yil_Soru_Cevaplar.pdf) Türkiye’de çocuklara 

yabancı dil öğretimine verilen önemin giderek artığının en açık göstergesidir. 

Yapılan bu değişiklik ile yabancı dil öğretimiyle okulların amaç ve seviyeleri de göz 

önünde bulundurularak bireylerin yazma, konuşma, dinleme-anlama ve okuma-

anlama becerilerini kazanmalarını sağlayıp öğrenilen bu yabancı dil ile iletişim 

kurmalarını ve bu dile karşı olumlu tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır 

(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_1.html). 

Öğrenilecek konu, bu konunun toplumdaki rolü, program ve amaçlar; genel öğretim 

ve öğrenme ile dil öğretimine olan kanaatler İngilizce öğretiminde sınıfta 

kullanılacak yöntem ve teknikleri etkileyen faktörler arasında (Brewster vd., 2004) 

http://www.meb.gov.tr/duyurular/.../12Yil_Soru_Cevaplar.pdf
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olduğu göz önüne alındığında, Türk eğitim sisteminde uygulamaya konulan 12 yıllık 

zorunlu eğitim sistemi ile ilkokul 2. sınıfta başlayan yabancı dil öğretiminin 

hedeflenen başarıya ulaşması için sınıflarda öğrencilerin motivasyonunu sağlayıp 

öğrenmelerini kolaylaştırıcı öğretim yöntem ve tekniklerin kullanılmasını 

gerektirmektedir. 

Yapılan literatür taramasında bilimsel araştırmalarda etkinliği tespit edilmeye 

çalışılan öğretim yöntem ve tekniklerin dışından çocuklarda kelime öğretiminde 

kullanılan bir öğretim yöntem ve tekniği belirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye’de farklı 

öğretim yöntem, teknik ve araçlarının etkili olma durumu ile ilgili birçok çalışma 

yapılmasına rağmen EKD ile ilgili yalnız Çoşkun (2016) tarafından yapılan bir 

çalışmaya ulaşılmıştır. Türk eğitim sisteminde çocuklara yabancı dil öğretiminde 

yapılan değişiklikler ile hedeflenen başarıya ulaşılması için farklı öğretim yöntem-

tekniği, araç ve stratejilerinin etkisinin belirlenip sınıf içinde kullanımının teşvik 

edilmesi açısından yapılan bu araştırmayı gerekli kılmaktadır. 

1.2. Problem Cümlesi 

Araştırmanın problem durumu EKD’nin Antalya ili Alanya ilçesinde yer alan ilkokul 

4.sınıf öğrencilerinin İngilizce kelime bilgisine ve öğrencilerin İngilizce dersine 

yönelik tutumuna etkisini belirlemektir.  

1.3. Araştırmanın Amacı 

Kelime bilgisi, çocuklara İngilizce öğretiminde önemli bir rol üstlenmektedir. 

Kelime dağarcığının büyük ölçüde parçaların toplamı; dil bilgisinin ise kurallar 

sistemdir. Bu da dil bilgisinin birçok kelimeye genellenebilmesine, kelimelerin ise 

yalnız kalmasına neden olmuştur (Thornbury, 2007). İletişimsel yaklaşımın ortaya 

çıkması ile kelimenin iletişimsel değerinin artması dil öğreniminde kelime 

gelişiminin anahtar role sahip olduğunu göstermektedir (Thornbury, 2007). 

Yeterli kelime bilgisine sahip olmaksızın aktarmak istediğimiz duygu, düşünce ya da 

ifadeler karşı tarafa iletilemez. Bu durum, dilin en önemli kullanım amacı olan 

iletişimin kurulmasını engellemektedir. Allen (1983) kelime bilgisi olmadan dil 

bilgisi öğrenen öğrencilerin, iletişim için dili kullanamayacaklarını ifade etmiştir.  
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Görüldüğü gibi kelime öğretimi dil öğretim sürecinde büyük bir paya sahiptir.   Bu 

nedenle çocuklara yabancı dil öğretiminde kelime öğretimi üzerinde önemle 

durulması gereken bir unsurdur. Türk eğitim sisteminde son zamanlarda yapılan 

değişikliklerle çocuklara yabancı dil eğitimi giderek önem kazanmıştır. Bu süreçte 

çocuklara İngilizce kelime öğretiminde hangi öğretim yöntem ve tekniğinin daha 

etkili ve kalıcı olduğuna yönelik bazı bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırma 

ile yapılan literatür taramasında EKD’nin etkililiği ile ilgili olarak Türkiye’de sadece 

bir araştırma yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle EKD’nin çocukların İngilizce kelime 

öğretimine etkisi üzerine araştırma yapılması gereken bir konu olduğu tespit 

edilmiştir. 

Bu araştırmayla EKD’nin 4. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersi kelime bilgisine ve 

derse yönelik tutumuna etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

1.4. Alt Problemler  

1. Deney grubu ve kontrol grubunun öntest kelime bilgisi puanları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

2. Deney grubunun öntest ve sontest kelime bilgisi puanları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 

3. Kontrol grubunun öntest ve sontest kelime bilgisi puanları arasında anlamlı 

bir fark var mıdır? 

4. Deney grubu ile kontrol grubunun sontest kelime bilgisi puanları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

5. Deney grubu ve kontrol grubunun öntest tutum puanları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 

6. Deney grubu ve kontrol grubunun sontest tutum puanları arasında anlamlı 

fark var mıdır? 

1.5. Hipotez 

1. Deney grubu ile kontrol grubunun sontest kelime bilgisi puanları arasında 

anlamlı bir fark vardır. 

2. Deney grubu ile kontrol grubunun sontest tutum puanları arasında anlamlı bir 

fark vardır. 
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1.6. Araştırmanın Önemi 

Günümüzde çocuklara İngilizce kelime öğretimi ile ilgili birçok araştırma 

yapılmıştır. Bu araştırmaların amacı çocuklara İngilizce kelime öğretiminde daha 

etkili öğretim yöntem ve tekniğinin belirlenmesidir.  

Bu çalışma ile EKD’nin çocuklara İngilizce kelime öğretimi alanında etkili olup 

olmadığının tespit edilmesi sınıf ortamından öğrencilerin İngilizce kelime öğretimini 

destekleyecek bir tekniğin ortaya konulması açısından önemlidir. 

Ayrıca EKD’nin etkililiğini tespit etmek, sadece İngilizce derslerinde değil farklı 

derslerde de kelime öğretimini destekleyeceğinden dolayı diğer branş öğretmenlerine 

de ışık tutacaktır. 

Son olarak bu çalışmanın EKD’nin sınıf içinde uygulamasına örnek teşkil etmesi 

öğretmenlere katkı sunacaktır. 

1.7. Sayıltılar 

1. Deney grubu ve kontrol grubundaki öğrencilerin sınıf dışında araştırma 

sonuçlarını etkileyecek düzeyde birbirlerini etkilemedikleri varsayılmaktadır. 

2. Araştırmaya katılan öğrenciler kullanılan veri toplama araçlarına içten ve 

yansız yanıt vermişlerdir. 

3. Deney grubu ve kontrol grubundaki öğrencilerin derslere sürekli katıldıkları 

varsayılmaktadır. 

4. Deney grubu ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin sosyo-ekonomik 

durumu, yaşları ve bireysel özellikleri gibi kontrol altına alınamayan 

değişkenlerin grupları eşit oranda etkilediği varsayılmaktadır. 

1.8. Sınırlılıklar 

1. Araştırma 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı bahar dönemi Antalya ili Alanya 

ilçesinde bir devlet ilkokulundaki 4. sınıfta okuyan, deney grubunda ve 

kontrol grubunda yer alan 42 öğrenciyle sınırlıdır. 
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2. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce dersi ilkokul 4. sınıflar 

programında belirlenen öğretim yöntem, teknik, materyal ve EKD ile 

sınırlıdır 

3. Araştırma 8 haftalık bir süre ile sınırlıdır. 

4. Araştırma 4. sınıf İngilizce yıllık planında yer alan iki ünite ile sınırlıdır. 

5. Araştırmada kullanılan ölçme araçları kelime bilgisi testi, tutum ölçeği ve 

ders günlükleri ile sınırlıdır. 

6. Araştırma iki ünitede yer alan 95 kelime ile sınırlıdır. 

1.9. Tanımlar 

Etkileşimli Kelime Duvarı: EKD bir ünite kapsamında yer alan ya da belirli bir 

öğretimsel amaca yönelik olarak ortaya konulan kelimelerin sınıfta sergilendiği, 

çeşitli eğitsel oyun ve etkinliklerle kelime öğretimini desteklediği bir öğretim tekniği 

olarak tanımlanabilir. 

Genç Öğrenenler:  Genç öğrenenler 3 ile 14 yaşları arasında yer alan ve yabancı dil 

olarak İngilizce öğrenen olarak tanımlanmaktadır. 
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BÖLÜM II 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde eğitim programı, program geliştirme, çocuklara yabancı dil öğretimi, 

yabancı dil öğretim yöntemleri, kelime öğretimi, kelime öğrenme stratejileri ve EKD 

tekniği açıklanmış ve ilgili yayın ve araştırmalara yer verilmiştir. 

2.1. Eğitim Programı 

Eğitim programı bireylerin,  okullar ve diğer eğitim kurumları aracılığı ile zihinsel, 

duygusal ve toplumsal tecrübelerinin oluşmasına ve bireyin bu yönlerinin 

gelişmesine vesile olan tüm faaliyetler bütünüdür (Varış, 1988).  

Demirel (2014) eğitim programını, bireyin okulda ve okul dışında düzenlenen 

etkinlikler aracılığı ile tecrübe edip öğrenmeyi gerçekleştirmesine yardımcı olan 

eğitsel yaşantılar olarak ifade etmiştir. 

2.2. Program Geliştirme 

Varış (1988)  program geliştirmeyi Milli Eğitimin ve okulun amaçlarının hem okul 

içinde hem okul dışında düzenlenen etkinlikler ile gerçekleştirilmesi sırasında bu 

muhteva ve etkinliklerin çeşitli yöntem, teknik, araç ve gereçlerle geliştirilmesi için 

yapılan faaliyetleri içeren dinamik bir süreç olarak tanımlamıştır.  

Program geliştirme eğitim programının unsurları olan hedef, içerik, öğrenme 

durumları ve değerlendirme arasındaki süreklilik gösteren ve birbirini döngüsel 

olarak etkileyen ilişkiler bütünüdür (Demirel, 2014). 

Uşun (2012) program geliştirmeyi, programın öğeleri olan hedef, içerik, eğitim 

durumları ve değerlendirmenin sistem yaklaşımı kapsamında daha etkili ve verimli 

olması için bu öğelerin sosyolojik, kültürel, ekonomik, teknolojik ve küresel 

gelişmelere göre geliştirilmesi olarak tanımlamıştır. 
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Bu tanımlardan yola çıkılacak olursa eğitim programının amaçlar, içerik, etkinlikler 

ve değerlendirme öğelerinden oluştuğunu ve bu öğeler arasındaki dinamik ilişkiler 

bütününün de program geliştirmenin temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Program geliştirilirken mevcut olan eğitim programı uygulandığı sırada ortaya çıkan 

sorunlar, eksiklikler, bilimsel ve teknolojik yenilikler ile gelişen disiplinler programı 

geliştirilmesini sağlamaktadır (Varış, 1988). Varış (1988) okulun öğretmekle 

yükümlü olduğu faaliyetleri eğitim programı, bu faaliyetlerin nitelik olarak 

geliştirilmesi ise program geliştirme olarak tanımlamıştır. 

Yani program geliştirme, hem programın uygulanmasını hem de uygulanırken 

programın bilimsel araştırmalar ve teknoloji de meydana gelen gelişmeler ışığında 

revize edilmesini kapsayan bir süreçtir. Eğitim programı uygulanırken alınan 

dönütlerle programda gerekli değişiklikler yapılarak program geliştirilir. Görüldüğü 

gibi program geliştirme dinamik bir süreçtir ve uygulama ile geliştirme birbirini 

kapsamaktadır. Program geliştirme sürecinde programın bir unsurunda meydana 

gelen değişiklik programın bütün öğelerini etkilemektedir. Bu açıdan eğitim 

programında yer alan öğelerin tam anlamıyla analiz edilmesi program geliştirme 

sürecine büyük katkı sağlayacaktır. 

Bir eğitim programının aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: 

1. Amaçlar, ilkeler, açıklamalar, 

2. Ders konuları, bu konuların düzenlenmesi ve haftalık çalışma çizelgesi, 

3. Öğretme-öğrenme süreçleri: öğretim yöntem-teknikleri, ders araç-gereçleri ve 

değerlendirme (Hesapçıoğlu, 1992). 

Demirel (2014) eğitim programının; hedefler, içerik, öğrenme durumları ve 

değerlendirme olmak üzere dört öğeden oluştuğunu ifade etmiştir. Aşağıda bu dört 

öğe açıklanmıştır. 

1) Hedef: Eğitim açısında hedefler yetiştirilecek insanda bulunması uygun görülen, 

eğitim yoluyla kazandırılabilir istendik özelliklerdir. Ancak bir programda hedefler 

belirlenmeden önce mutlaka eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi gerekmektedir 

(Küçükoğlu vd., 2008). Ertürk (2013) hedefleri uzak, genel ve yakın hedefler olmak 

üzere üç düzeyde olduğunu ifade etmiştir. Uzak hedefler eğitimin genel hedeflerini 

belirleyip eğitimde izlenecek yolu tayin eden politik felsefeleri yansıtırken eğitimin 
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genel hedefleri uzak hedeflerin bir bakıma yorumu olup okulun hedeflerini 

yansıtmaktadır (Ertürk, 2013). Ertürk (2013) özel hedefleri, bir disiplin ya da çalışma 

alanına uygun olarak öğrenciye kazandırılması öngörülen özellikler olarak 

tanımlamıştır. 

2) İçerik: İçerik hedeflere ulaşmanın ilk adımıdır. Bazı durumda hedefin kendisi bazı 

durumlarda ise hedefe ulaşmak için kullanılan araçtır. İçerik seçiminde en önemli 

nokta öğretim programında yer alan hedeflerle tutarlılık göstermesidir (Küçükoğlu 

vd., 2008). Belirlenen hedeflere uygun olarak neyin öğretileceğine içerik boyutunda 

karar verilir (Demirel, 2014). 

3) Öğrenme-Öğretme Süreci: Bir programda “İçeriği nasıl öğretelim?” sorusuna 

öğrenme-öğretme sürecinde yanıt aranır. Öğrencilere istenilen davranışların 

kazandırılması amacıyla öğrenme yaşantılarının düzenlendiği aşamadır (Küçükoğlu 

vd., 2008). Program geliştirme öğelerinden olan öğrenme - öğretme süreci 

geliştirilmesinde kullanılan yöntem ve tekniklerin bilimsel araştırmalar ışığında 

geliştirilip öğrenci ihtiyaçlarına en uygun olanının seçilmesi programın amaçlarına 

ulaşılması açısından önemlidir. 

4) Değerlendirme: Program değerlendirmede temel amaç, program etkinliğinin ve 

verilen eğitim - öğretim hizmetlerinin değerlendirilmesidir. Öğrencilerin kazanımları 

ile programın ön gördüğü hedefler arasında bağlantı kurarak yapılan ölçümleri 

değerlendirme sürecidir (Küçükoğlu vd.,  2008). 

2.3. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 

Çocukların öğrenen bir birey olarak sahip oldukları ayırt edici özelliklerin neler 

olduğunu ortaya koyma ve öğretim sürecinde çocuklarla yetişkinler arasındaki 

farklılıkları belirleme, çocuklara yabancı dil öğretiminde yapılması gerekenlerin 

başında gelmektedir (Emery ve Rich, 2015). Bu nedenle çocuklara yabancı dil 

öğretimine değinilmeden önce çocuk tanımının yapılması bu alanda yapılacak 

açıklamalara ışık tutacaktır.  

Uzmanlar yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde genç öğrenenler kavramını farklı 

şekilde tanımlamışlardır. Genç öğrenenler, 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklar olarak 

tanımlanmaktadır (Nuan, 2005). Pinter (2006) genç öğrenenler terimini 3 ile 14 yaş 
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arasında İngilizce öğrenen çocuklar için kullanıldığını belirtmiştir. Eğitimdeki 

uygulamalara bakıldığında genç öğrenenler 5 ile 12 yaşlar arasında yer alan ilkokul 

öğrencileri olarak tanımlanabilir (Shin, 2014). Emery ve Rich (2015) İngilizce 

öğretiminin temel olarak 9 ile 13 yaş grubu arasındaki çocuklara yoğunlaştığını ifade 

etmiştir. Son olarak Phillips (1993) genç öğrenenleri formal öğretimin ilk yıllından 

(5 ya da 6 yaş) 11-12 yaşlarına kadar olan çocukları kapsadığını ileri sürmüştür. 

Görüldüğü gibi uzmanlar, çocuklara yabancı dil öğretiminde kullanılan ’genç 

öğrenenler’ terimini farklı yaş gruplarında yer alan öğrencileri ifade etmek için 

kullanmışlardır. Türkiye’de İngilizce öğretimi ilkokul 2. sınıftan itibaren 

başlamaktadır. Bu nedenle araştırmada genç öğrenenler kavramı, 7 ile 14 yaşlarında 

olan ve yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrenciler için kullanılmıştır. 

Yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde genç öğrenenlerin hangi yaş grupları 

arasındaki çocukları kapsadığının ortaya konulması, bu yaş grubunda yer alan 

çocukların yabancıl dil öğrenme özelliklerinin belirlenmesi sağlayacaktır. Çocuklara 

yabancı dil öğretiminde çocukların sahip oldukları çeşitli özellikler onları 

yetişkinlerden ayırmaktadır.  

Özellikle 9 - 10 yaşına kadar olan çocukların, daha büyük çocuklar ve yetişkinlerden 

nasıl farklı şekilde öğrendikleri sıralanmıştır (Harmer, 2004): 

1. Kelimeleri tek başına anlamasalar da içeriğe karşılık verirler. 

2. Doğrudan öğrenmek yerine daha çok dolaylı öğrenirler. Öğretilen bir başlığa 

yoğunlaşmaktansa çevresinde bulunan her şeyden öğrenip her taraftan bilgi 

alırlar. 

3. Açıklama ile öğrenmek yerine duyarak, görerek ve en önemlisi dokunarak 

öğrenirler. 

4. Genellikle öğrenme için hevesli ve etraflarındaki dünyaya karşı meraklılardır. 

5. Bireysel dikkate ve öğretmen onayına ihtiyaçları vardır. 

6. Kendileri hakkında konuşmayı severler. Sınıf yaşantılarından edindikleri 

deneyimlerle ilgili konuları daha iyi öğreniler. 

7. Dikkat süreleri kısıtlıdır. Eğer etkinlikler dikkat çekici olmazsa çok çabuk 

sıkılıp dikkatlerini kaybederler.  
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Cameron (2010) ise çocuklara yabancı dil öğretmek ile yetişkinlere öğretmek 

arasındaki bazı farklılıkları aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

1. Çocuklar öğrenen olarak daha hevesli ve hareketlilerdir. 

2. Akran gruplarından çok öğretmenlerini memnun etmeye çalışırlar. 

3. Bir etkinliği nasıl ve neden olduğunu anlamasalar bile etkinliğe devam 

etmeye çalışırlar. 

4. İlgilerini hızlı kaybederler ve zorlandıkalrı görevlerde motive olmaları daha 

güçtür. 

5. Öğretmenlerin dil bilgisiyle ilgili yaptığı açıklamaları yetişkinler kadar iyi 

anlamazlar. 

6. Çocuklar yeni bir dil öğrenirken yetişkinlere göre daha az utangaçlardır. Bu 

durum onların daha doğal aksana sahip olmalarına yardımcı olur. 

McKay (2008)  dil öğrenme sürecinin erken evrelerinde olan çocukların dil kullanma 

becerilerinin bulgularını aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

1. Öğretmen tarafından kullanılan yeni bir dili, başka bir öğrenci tarafından 

söylenileni ve bir hikâyede yazılanı anlar (ne söylenildiğini tahmin etmek için 

strateji kullanarak). 

2. Yönergelere hemen cevap verirler (fiziksel hareketlerle de olabilir). 

3. Kendi ifadelerini kullanırlar. Duydukları ya da öğrendikleri yapı ve 

cümlelerden yola çıkarak kendi cümlelerini oluştururlar. 

4. Provasız konuşamalarda dili doğru bir şekilde kullanırlar. 

Çocuklara yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde onların harika taklit yeteneğine 

sahip olmaları, çoğu şeyin farkında olmamaları ve öğretmenlerin hazırladığı 

etkinlikler ile eğlenmeye hazır olmaları gibi unsurlarda dolayı İngilizce sınıflarında 

aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması önerilmiştir (Phillips, 1993): 

1. Etkinlikler çocukların kendilerinden ne beklendiğini anlayacakları kadar basit 

olmalıdır. 

2. Görevler, öğrencilerin yetenekleri dahilinde yapabilecekleri düzeyde 

başarılabilir ve aynı zamanda kendilerini memnun hissedecekleri kadar da 

uyarıcı olmalıdır. 

3. Etkinlikler daha çok sözel olmalıdır. Dinleme etkinlikleri daha küçük 

çocukların sınıf etkinliklerinin büyük bir kısmını kapsamaktadır. 
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4. Yazma etkinlikleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. 

Görüldüğü gibi çocuklara yabancı dil öğretimi, çocukların sahip oldukları bilişsel, 

duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine göre şekillenmektedir. Bu da çocuklara 

yabancı dil öğretiminde farklı öğretim yöntemi, tekniği ve stratejilerinin 

kullanılmasını gerekli kılmıştır. 

Çocuklara yabancı dil ya da ikinci dil öğretiminde sınıfların karakteristik özellikleri 

arasında kinestetik öğrenmeler için hareket, dans ve şarkı kullanma; girdileri anlaşılır 

yapmak için de jest, işaret, görsel anlatım, gösteri ve gerçek nesneler gibi teknikleri 

kullanma yer almaktadır (Joan, 2014). Scott ve Ytreberg (2004) çocuklara dil 

öğretirken çoğu etkinliğin duygu ve hareket içermesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Joan (2014)’a göre etkin bir yabancı dil öğretmeni farklı teknikleri kullanarak 

öğrencileri öğrenme sürecine dahil eder. Ayrıca çocuklar okulu ve öğrenmeyi 

önemsiz bulduklarında öğretmenlerin programa anlamlı, eğlenceli ve merak 

uyandıran etkinlikleri dahil etmeleri önerilmiştir (Joan, 2014). 

Daha erken yaşlarda yabancı dil öğretimine başlamanın nedeni olarak dil öğrenmeye 

ayrılan sürenin toplamda basit bir şekilde arttırmak olduğu ileri sürülmüştür. Ayrıca  

bu süreçte iki önemli faktör olan zaman ve temel yöntem biliminin göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir  (Brewster vd., 2004). Joan (2014) da benzer şekilde 

erken yaşta yabancı dile başlamanın dile harcanacak daha fazla zaman anlamına 

geldiğini, bunun da genel başarıda önemli bir unsur olduğunu ifade etmiştir. 

Çocukların dili yetişkinlerden daha hızlı öğrendiğine yönelik görüşler bulunmaktadır 

(Harmer, 2004). Bunun nedenleri arasında genç beyinlerin esnekliği (Harmer, 2004) 

ve çocukların 6 yaşına kadar dil edinimine sahip olmaları (Pinker, 1994; akt: Harmer, 

2004) ileri sürülmüştür. Ayrıca yetişkinlerin yeterince motive ve işbirlikçi 

olmamaları gibi nedenler de (Harmer, 2004) çocukların dili yetişkinlerden daha iyi 

öğrendiklerine yönelik görüşü desteklemektedir. Ur (2009) okullarda yabancı dil 

öğretiminin erken yaşta başlamasını gerekli şartlar sağlandığı taktirde önermekte ve 

en iyi yaşın on yaş olduğunu ifade etmektedir (Ur, 2009). 

Cameron’ a (2010) göre erken yaşta yabancı dil öğretimine başlayan çocuklar, dil 

becerilerinin bazı alanlarında daha avantajlıdır. Dinlediğini anlama ve uzun vadede 
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ise telaffuz, erken yaşta yabancı dil öğretimine başlayan çocukların avantaj 

sağladıkları alanlardır (Cameron, 2010). 

Emery ve Rich, (2015) çocukların büyük bir merak ve hevesle İngilizce öğrenirken 

yetişkinlerden daha az endişeli ve çekingen olduklarını ifade etmiştir. Çocukların 

yabancı dili ’Kritik Dönem’de daha iyi öğrendiklerine yönelik görüşler bulunsa da 

Brewster vd., (2004) yabancıl dil öğretimine erken yaşta başlamanın bir avantaj 

olmadığını ve yabancı dil öğrenme başarısının bireysel farkılılıklardan 

kaynaklandığını vurgulamıştır. Shin (2014) ise erken yaşta yabancı dil öğretimine 

başlamanın her zaman yüksek seviyede başarı anlamına gelmediğini ve yetişkinlerin 

de etkili bir dil öğretimi ile başarılı olabileceklerini ileri sürmüştür. Pinter (2011) 

birçok ülkedeki yabancı dil öğrenme programlarından elde edilen deneyimlerine göre 

iletişime geçmek için hedef dile yeterince maruz kalınması gerektiğini belirtmiştir. 

Aksi taktirde çocuklar; bazı şarkılar, temel kelimeler ve prova edilmiş bazı 

konuşmalar dışında düşüncelerini kendiliğinde ifade edemeyeceklerdir (Pinter, 

2011). 

Erken yaşta yabancı dil öğretimi, yabancı dil öğrenmede başarının tek anahtarı 

olmadığı gibi etkili bir dil öğretimi sağlanırsa yetişkinlerin de başarılı olabileceği 

ifade edilmiştir. Erken yaşta yabancı dil öğretimine başlamanın avantajları arasında 

dile öğrenimine ayrılan sürenin artması ve çocukların sahip olduğu bazı bilişsel, 

psikomotor ve zihinsel özellikler yer almaktadır. 

2.4. Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri 

Bu başlık altından yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler sunulmuştur. 

 2.4.1. Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi 

Dil bilgisi çeviri yöntemi 20. yüzyılın başlarında öğrencilere yabancı dillerdeki edebi 

metinleri öğretmek amacıyla kullanılmıştır (Larsen ve Freeman, 2008). Demirel 

(1987) belli bir öğrenme kuramına dayalı olmayan bu yöntemin akla dayalı 

çözümlemeler, kurallar ve karşılaştırmalı alıştırmalar üzerine yoğunlaştığını 

vurgulamıştır. Bu yöntemin temel amacı öğrencilerin klasiklere çalışmaları ve 

standartlaşmış sınavları geçmelerini sağlamaktır (Zimmerman, 2014). 
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Larsen ve Freeman (2008) bu yöntemin bir diğer amacının da hedef dildeki dil bilgisi 

çalışmaları öğrencilerin kendi anadilinde yer alan dil bilgisine daha aşina olmalarını 

sağlayacağından öğrencilerin kendi anadilinde daha iyi konuşma ve yazmalarını 

destekleyeceğini belirtmiştir. Bu yöntemde öğrencilerden dili iletişime geçmek için 

kullanmaları yerine yapıları analiz ederek hedef dilden anadile çeviri yapmaları 

istenmektedir (Zimmerman, 2014). Ayrıca öğrencilerin anadili, öğretim aracı olarak 

kullanılıp yeni öğeleri açıklama ve hedef dil ile anadil arasında karşılaştırma 

yapmaları beklenmektedir (Richards and Rodgers, 2002). 

Bu yönteme göre yabancı dil öğretimi öğrencilerin zihinsel olarak gelişmesini 

sağlayacaktır ve yazılı dil,  konuşma dilinden daha önceliklidir (Larsen ve Freeman, 

2008). Demircan (2013) dil bilgisi kurallarının tümdengelim yöntemiyle öğretildiğini 

ifade etmiştir. Dil bilgisi çeviri yönteminde öğrenciler dilin kendisi öğrenmek yerine 

dil hakkında temel bilgileri edinmektedirler (Harmer, 2003). Larsen ve Freeman 

(2008) dil bilgisi çeviri yönteminde temel becerilerin okuma ve yazma olduğunu, 

konuşma ve dinlemeye çok az önem verilirken,  telaffuzunsa neredeyse hiç göz 

önüne alınmadığını ifade etmiştir. Ayrıca Larsen ve Freeman (2008) bu yöntemde 

kullanılan tekniklerin; çeviri, eş anlamlılar, zıt anlamlılar, benzerlik, tümevarım, 

boşluk doldurma, ezberleme ve kompozisyon olduğunu aktarmıştır. 

Bu yöntemde kelime seçimi okuma metnine bağlıdır ve kelimeler, iki dilli kelime 

listeleri, sözlük çalışmaları ve ezberleme ile öğretilmektedir (Richards and Rogers, 

2002).  

2.4.2. Doğru Yöntem (Düzevarım Yöntemi) 

Demirel (1987) dil bilgisi çeviri yöntemine tepki olarak 1950’lerde ortaya çıkan bu 

yöntemin yabancı dil öğretiminde yaygın olarak uzun seneler kullanıldığını ifade 

etmiştir.  Bu yöntemin amacı öğrencilerin yabancı dilde konuşmalarını sağlamaktır 

(Zimmerman, 2014). 

Larsen ve Freeman (2008) dil bilgisi çeviri yönteminin öğrencinin konuşma 

becerilerini geliştirmesinde yeterli olmamasından dolayı ortaya çıkan Düzevarım 

Yönteminde (DY) dil öğreniminin başlangıcından itibaren okumanın öğretildiğini ve 

öğrenme becerisinin konuşma pratiği ile geliştirildiğini belirtmiştir. 
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Demircan (2013) bu yöntemde, anadil kullanılmadan, yabancı dilde yer alan dil 

bilgisi kuralları ezberlenmeden ve çeviri yapılmadan hedef dille doğrudan ilişki 

kurarak yabancı dilin öğrenildiğini ifade etmiştir. 

DY’de yabancı dil ile anadilin aynı şekilde öğrenildiği ifade edilmiştir (Demirel, 

2003). Bu yöntemde anadilin sınıf ortamında kullanılmasına izin verilmemektedir 

(Larsen ve Freeman, 2008). Larsen ve Freeman’a ( 2008) göre öğretmen, 

öğrencilerin hedef dil ile anlam arasında bağ kurmalarını, çeviri yapmadan gösteri 

yaparak dili öğrenmelerini ve mümkün olduğunca anadildeki gibi düşünmelerini 

sağlamalıdır. 

Bu yöntemde dil öğrenmenin amacının iletişim kurmak olduğu, doğru iletişimi ve 

kalıcılığı sağlamak amacıyla telaffuz öğretimine ilk haftalardan itibaren ağırlık 

verildiği belirtilmiştir (Memiş ve Erdem, 2013).  

DY’de öğrencilerin vermiş olduğu yanlış cevaplar öğretmen yardımı ile öğrenciler 

tarafından düzeltilirken öğrencilerden mümkün olduğunca çok konuşmaları 

beklenmektedir (Larsen ve Freeman, 2008). Yöntemde dil bilgisi kuralları tümevarım 

yoluyla bir bağlam içerisinde öğretilmektedir (Memiş ve Erdem, 2013). Larsen ve 

Freeman (2008) bu yöntemde kullanılan tekniklerin; sesli okuma, soru cevap, 

konuşma pratiği, boşluk doldurma ve yazma olduğunu ifade etmiştir. 

Kelimeler ders konularına ve günlük kullanıma uygun olacak şekilde seçilmelidir 

(Zimmerman, 2014). Larsen ve Freeman (2008) kelime ediniminin önemli olduğu bu 

yöntemde, öğrencilerin kelimeleri çeviri olmadan anlamaları için görsel nesnelerin 

sınıf ortamından kullanıldığını ve kelime öğretiminin ezber olmadan cümle içinde 

kullanılarak yapıldığını ifade etmişlerdir. Bu yönteme göre kelime öğretiminde 

görsel araçların yanında hedef dilde yapılan tanımlamalar ve pandomim 

kullanılmaktadır (Demirel, 1987). 

2.4.3. Dil İşitme Yöntemi 

1950’lerde popüler olan (Brewster vd., 2004) ve yabancı dil öğretiminde dinlediğini 

anlama ve konuşma becerileri üzerinde duran bu yöntem de, davranışçı öğrenme 

kuramına dayanan diyaloglar ve sözel alıştırmalar kullanılmaktadır (Demircan, 

2013). Bu yöntem sözel-işitsel becerilere vurgu yapan ve dil yapılarındaki söz 

dizimlerine yoğunlaşmaktadır (Zimmerman, 2014). Bu teoriye göre öğrenme, 
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koşullanma ile alışkanlık oluşturmanın sonucu meydana gelmektedir (Harmer, 2003). 

Larsen ve Freeman’a (2008) göre, dil bilimi ve psikolojinin üzerinde durulduğu bu 

yöntemde dil öğrenmenin amacı iletişime geçmektir. Bu konuda Demirel (1987) 

sözel becerilerin ağırlık verildiği dil işitme yönteminin amacının öğrencilerin 

dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirmek olduğunu belirtmiştir. Harmer (2004) 

ise dil işitme yönteminin amacının etki-tepki pekiştirme modeli ile olumlu 

pekiştireçler verilerek dil öğrenenlerin iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak 

olduğunu ifade etmiştir. Bu yöntemde öğrenciler dikkatli dinleme ve dil öğrenmenin 

önemli bir parçası olan dilin yapılarını ezberleme konusunda  

cesaretlendirilmektedirler (Brewster vd., 2004). 

Pekiştirme yoluyla öğrenmenin gerçekleştiği işitme yönteminde öğrenciler 

anadildeki alışkanlıklarını bırakıp hedef dil için gerekli olan yeni alışkanlıklar 

edinmeleri beklenmektedir (Larsen ve Freeman, 2008).    

Dilin kültürden ayrılmamasını ve kültürün ise sadece edebiyatla sanat olmadığını 

savunan bu yöntemde öğretmenin diğer bir sorumluluğu da kültür hakkında bilgi 

sunmaktır. Bu yöntemde kullanılan teknikler; diyalog ezberleme, yineleyici alıştırma, 

zincirleme alıştırma, tek sözcük yerleştirme, soru cevap alıştırması, diyalog 

tamamlamadır (Larsen ve Freeman, 2008). Sözcükler günlük dilde kullanılan 

kelimelerden seçilip bir bağlam içerisinde öğretilir (Memiş ve Erdem, 2013). 

2.4.4. Sessiz Yöntem 

Bir yabancı dil öğretim yöntemi olan sessiz yöntem Caleb Gattegno’nun otuz beş 

yıllık deneyimleri sonucunda ortaya çıkmıştır (Demircan, 2013). Dil bilimci Noam 

Chomsky dil ediniminin davranış oluşturma yoluyla gerçekleşmeyeceğini ifade 

etmiştir. Çünkü insanlar daha önce duymadığı ifadeleri anlayabilir ve yaratabilirler 

(Larsen ve Freeman, 2008).  Harmer’a (2004) göre sessiz yöntemim en önemli 

özelliklerinden biri, öğrencilerle diyaloga girmeden mümkün olduğunca daha az 

konuşan öğretmen davranışıdır. 

Öğretmenin sessiz kalarak öğrencilerin aktif olmasını sağlayan bu yöntemin 

dayandığı öğrenme teorisi, öğrenme süreçleri açıklanmadan, öğrenmenin 

gerçekleşmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını vurgulamaktadır (Memiş ve 

Erdem, 2013). 



19 
 

Bu yöntemde öğretmenin ifade ettiklerinin tekrarlanması ya da sunulan görsele bir 

tepki verilmesine en erken üç saniye süre verilmektedir. Yeni sözcükler ile sınıfta 

oluşan sessizlik, öğrencilerin ilgilerinin daha fazla arttırmasını sağlamakta ve 

öğrencilerin öğrenmesini desteklemektedir (Demircan, 2013). 

Larsen ve Freeman (2008) öğretmenin sessizliğinin grubun işbirliğini 

cesaretlendirdiğini ifade ederek öğrencilerin tekrar yapmadan doğru alıştırmalarla 

öğrendiğini ifade etmişlerdir. 

2.4.5. Telkin Yöntemi 

Bir psikoterapist ve aynı zamanda eğitimci olan Georgi Lozanov tarafında 1960 

sonrası geliştirilen bu yabancı dil öğretim yönteminde ruhbilim verileri temel 

alınmıştır (Memiş ve Erdem, 2013).  

Başarısız olmaktan, öğrenme için yeteneklerin sınırlı olmasından ve bir şeyleri 

sergilemekten korkulmasının nedeninin, sahip olunan zihinsel gücün tam olarak 

kullanılmaması olduğunu ifade eden Larsen ve Freeman (2008) telkin yönteminin, 

eğitim bilimine uygulanması ile öğrencilerin başarılı olamayacakları düşüncesinin ve 

öğrenmeye yönelik önyargıların aşılabileceğini ifade etmiştir.  Benzer şekilde 

Harmer (2004) telkin yönteminde öğrencilere rahat ve güven sağlanarak duygusal 

filtrelerin en aza indirildiğini ve bunun da öğrenmeyi arttırdığını belirtmiştir. 

Sınıfın dekorasyonu, müzik kullanımı ve öğretmenin tutumu gibi farklı unsurların ön 

plana çıktığı telkin yönteminde, yabancı dil öğretim ortamları rahat iletişim 

kurulacak şekilde düzenlenmekte ve öğretimde müzikten etkin bir şekilde 

yararlanılmaktadır (Memiş ve Erdem, 2013). Harmer (2004) bu yöntemde öğrenci-

öğretmen arasındaki engelleri ortadan kaldıran ebeveyn-çocuk ilişkisinin mevcut 

olduğunu ifade etmiştir. 

Larsen ve Freeman (2008) anlamı açık hale getirmenin en iyi yolunun anadil çevirisi 

olduğunu söylediği bu yöntemde öğretmenin dil bilgisi ve kelimeleri fazla üzerinde 

durmadan açıklaması gerektiğini ile sürmüştür.  
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2.4.6. Danışmalı (Grupla) Dil Öğretim Yöntemi 

1960’lı yıllarda Amerikalı psikiyatr Charles Curran, Paul G. La Forge ve Carl R. 

Rogers tarafından geliştirilen ve öğrenme sürecinin merkezinde öğrencilerin olduğu 

bir yöntemdir (Memiş ve Erdem, 2013).  

Larsen ve Freeman (2008)’e göre öğrencileri bir bütün olarak ele almasının 

önerildiği bu yöntemde öğretmenler, öğrencilerin bilişsel özelliklerinin yanında 

sosyal, fiziksel ve duyuşsal özelliklerini de göz önünde bulundurmalılardır. 

Demircan (2013) danışmanlı öğretim yönteminin yatırım ve yansıtma olmak üzere 

iki evresi bulunduğunu ifade etmiştir. Yatırım evresinde, öğrenci bulunduğu ortamda 

olabildiğince çok konuşmaya çalışırken, yansıtma evresinde ise daha önceki evrede 

konuştuklarını, kendini ortamdan soyutlamadan düşünmektedir (Demircan, 2013). 

Larsen ve Freeman (2008) öğrencilerin öğrenirken yaptıkları hatalardan dolayı 

kendilerini akılsız gibi hissetmelerinin, öğrenmede bir tehdit unsuru oluşturduğunu 

ve bunu ortadan kaldırmanın yolu olarak da öğretmenlerin dil danışmanı olmaları 

gerektiğini belirtmiştir. 

Telaffuz eğitimi çok önemli olduğundan (Memiş ve Erdem, 2013) yabancı dilde 

konuşan öğrencilerin konuşmaları daha sonra dinlenmek ve incelenmek üzere kayıt 

altına alınmaktadır (Demircan, 2013). 

Bu yöntemde öğrenciler arasında ilişki temeldir ve öğretmen sınıfta danışman 

görevindedir. Öğrencilere hedef dilde nasıl iletişim kurulması gerektiği öğretilirken, 

öğretmenler öğrencilerden kendi öğrenmeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve 

öğrenme sorumluluklarını almalarını istemektedirler (Larsen ve Freeman, 2008). 

2.4.7. Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi 

James Asher tarafından geliştirilen ve psikolojide yer alan öğrenme kuramlarından iz 

kuramına dayalı olan bu yöntemde, söylenen ile fiziksel tepkinin birbiriyle 

eşleştirilmesi ile yabancı dilin öğrenildiği ileri sürülmüştür (Memiş ve Erdem, 2013). 

Fiziksel etkinlikler ile sözlü ifadeler kullanılarak ilk aşamada söyleneni anlama 

becerisi daha sonra ise zorlama olmaksızın başlangıç düzeyinde konuşma becerisi 

geliştirme amaçlanmaktadır (Demircan, 2013). 
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Bu yöntemin çocuklara dil öğretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun 

nedenleri aşağıda sıralanmıştır (Brewster vd., 2004): 

1. Dinleme becerisini geliştirir. 

2. Hedef dil, görseller kullanılarak doğru bağlamda öğretilir. 

3. Öğrenciler etkinlik yaparak ve hareket ederek öğrenir. 

4. Hedef dili konuşmaları için çocuklara çok baskı yapılmaz.   

Bu yöntemde yönergelere cevap vermenin öğrencilere daha fazla anlaşılabilir girdi 

sağladığını ileri süren Harmer (2004) bazı insanların kinestetik etkinliklerden daha 

fazla yararlandığını ve bunun da nöro linguistik programlama ile örtüştüğünü ifade 

etmiştir. 

Öğrenciler hedef dilin nasıl öğrenildiğinin geniş bir haritasını oluşturduktan sonra 

konuşma kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Hedef dildeki anlamın, çoğu zaman 

hareketlerle iletildiği bu yöntemde öğrenciler öğretimin başında öğretmenlerinin 

hedef dili iletişimsel olarak nasıl kullandığını anlamaya çalışırlar. Öğretmenler resim 

ve iki dil arasındaki benzerlikleri kullanarak öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı 

olur (Larsen ve Freeman, 2008).  

Bu yöntem ile sınıfta fiziksel etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin duygusal 

engellerinin azaltılması amaçlanmaktadır  (Harmer, 2004).  

2.4.8. İletişimsel Yaklaşım 

1970’lerin ortasında Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen iletişimsel yaklaşım, dil 

öğrenme ve etkileşiminin sosyal doğasına vurgu yapan sosyal etkileşimci kurama 

dayanmaktadır (Brewster vd., 2004). Hymes’in öncülük ettiği sosyo-dil bilimciler, 

dilin doğasını açıklamada edim-yeti ilişkisinin yetersiz kaldığını belirtmişler ve bu 

nedenle iletişim yetisi olarak adlandırılan üçüncü bir boyutu ileri sürmüşlerdir 

(Demirel, 1987). Zimmerman’e (2014) göre bu öğretim yöntemi farklı birçok 

yöntemi kapsar. Fakat bu yöntemin birleştirici özelliği, dilin iletişim için 

kullanılmasıdır.  Harmer (2003) iletişimsel yaklaşımda öğrencilerin dili 

öğrenebilmesi için dile yeterince maruz kalmaları, motive olmaları ve öğrencilere 

gerekli fırsatların sunulması gerektiğini ifade etmiştir. 
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Larsen ve Freeman (2008) iletişimsel becerileri kullanmanın dil öğretiminin amacı 

olduğunu belirtmiştir. Kelimelerin kullanışlılık düzeylerine göre gerçek metinlerden 

seçildiği bu yöntemde amaç, sözel yaratıcılıkla ilgili olan yapıları anlamak yerine 

iletişime geçme becerisi kazanmaktır (Zimmerman, 2014). 

Demircan (2013) iletişimsel yöntemde kullanılacak dile uygun öğretim şeklinin, 

araç-gereçlerin, öğretmen-öğrenci rolleri ve davranışlarının, ders içi etkinlikler ve 

uygulamalarının hazırlanması gerekliliğini vurgulamıştır. 

Bu yaklaşım çoğunlukla etkinlik temelli olarak anılır. Genellikle tanımlama, 

eşleştirme, sıralama ve sınıflandırma gibi problem çözme etkinliklerini;  anket ve 

mülakat yapma gibi etkileşimli etkinlikleri, maske ve doğum günü kartı yapma gibi 

yaratıcı etkinlikler olmak üzere üç çeşit etkinliği içermektedir (Brewster vd., 2004). 

Memiş ve Erdem (2013) iletişim ve kültürün beraber ele alındığı bu yaklaşımda 

öğrencilerin dili kullanabilmeleri için gerekli bilgi, yetenek ve iletişimsel yetiye 

sahip olması gerektiğini belirtmiştir. 

İletişimsel yaklaşım, iletişimde kullanılanlara odaklanmaksızın, dilin parçalarının 

daha fazla öğrenildiği öğretimin aksine, iletişime geçmek için öğrencilerin 

yeteneklerini geliştirdiği bir dil öğretim yöntemidir (Harmer, 2003). 

Sınıf ortamının öğrencilerin yorumlamaları ve uygulamalarına bağlı olduğu bu 

yöntemde mümkün olduğunca gerçek bağlamda orijinal dilin kullanılması gerekliliği 

vurgulanırken, konuşmacının ya da yazarın iletişim sürecindeki amacını çözmenin 

iletişimsel yeteneğin bir parçası olduğu belirtilmiştir (Larsen ve Freeman, 2008). 

Larsen ve Freeman (2008) iletişimsel yaklaşımda hedef dilin sınıf iletişiminin bir 

aracı olduğunu ve dilde uzmanlaşma yerine iletişime geçmenin önemli olduğunu 

vurgulamıştır. Ayrıca öğrencilere fikirlerini sunma imkânı verilen iletişimsel 

yaklaşımda hatalar iletişim becerisi geliştirmenin doğal bir çıktısı olarak 

görülmektedir. Öğretmenin temel görevi iletişimi teşvik edecek muhtemel ortamlar 

kurmaktır. Öğretmen, iletişimsel etkinlikleri kurmada kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek 

etkinlikler sırasında bir danışman gibi davranmaktadır (Larsen ve Freeman, 2008). 
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2.4.9. İçerik Odaklı Öğretim 

1965 yılından sonra Kanada da St. Lambert tarafından Fransızca dil daldırma 

eğitiminden etkilenilerek geliştirilen içerik temelli yabancı dil öğretimi, bireylerin 

amaçları ve ihtiyaçlarına göre yabancı dil öğretiminin yeniden yapılandırılmış 

şeklidir (Memiş ve Erdem, 2013). İçerik odaklı öğretime göre dilin konuşulan ortama 

göre farklılık gösterdiği ileri sürüldüğünden dilin yapısal öğretiminden ziyade dilin 

kullanımı önem kazanmaktadır (Memiş ve Erdem, 2013).  

Dil öğretmek amacıyla bir konunun merkeze alındığı içerik öğretim yaklaşımında 

öğrenmenin öğrencilerin geçmiş bilgileri üzerine inşa edilmesi önerilmektedir. 

Böylece öğrenci kendi dilindeki bağlantıyı algıladığında öğrenmek için daha motive 

olacaktır. Kelimeler, kelimenin anlamını iletmeye yardım edecek bağlamsal ipuçları 

olduğundan daha kolay öğrenilmektedir (Larsen ve Freeman,  2008). 

2.4.10. Görev Odaklı Yöntem 

Dört temel dil becerisinin geliştirilmesini temel alan bu yöntem Harold Palmer ve 

Chomsky’den etkilenen Dr. N.S. Prabhu tarafından geliştirmiştir (Memiş ve Erdem, 

2013).  

Bu yaklaşımı kullanarak öğretmenler amaç ve anlamlarına göre öğrencilerin dili 

kullanmalarına izin vererek ve küçük görevler için destek ve taslak sağlayarak 

öğrendikleri dili kullanmaları için öğrencileri cesaretlendirirler (Brewster vd., 2004). 

Bu yöntemde dilin kullanımından ziyade verilen görev vurgulanmaktadır (Harmer, 

2003). 

Öğrencilere dil öğretimi için doğal içerik sunan görev temelli öğretim yönteminde 

öğrenciler bir işi tamamlarken etkileşime girecek çokça fırsatta sahip olmaktadırlar.  

Böyle etkileşimlerin öğrenciler kendi düşüncelerini ifade etmek ve birbirlerini 

anlamaya çalışmak zorunda olduklarından dil öğretimini kolaylaştırdığı 

düşünülmektedir (Larsen ve Freeman, 2008). 

Harmer (2003) dil yapılarının yerine öğrenciler çözmek zorunda oldukları problem 

ya da yapmak zorunda oldukları bir görev sunulan bu öğretim yönteminde, 

öğretmenlerin görevi tamamlamaları için gerekli olan mantıksal düşünme süreçlerini 

küçük basamaklara böldüğünü ifade etmiştir. Etkinlikler tarafından ortaya çıkan 
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düşünme isteği öğrencilerin yardımsız karşılayabilecekleri seviyenin üstünde 

olmalıdır.  Bu yöntemde öğretmenin öğrencileri sürece dâhil etmenin yollarını 

araması önerilmektedir. Böylece öğretmen, öğrencilerin belirginlik algıları ve 

öğrenmeye hazır oluşları ışığında düzenlemeler yapabilir. Öğretmenler kullandıkları 

dilleri basitleştirmeden öğrencileri mevcut görevi anlamaları için kullanmaktadırlar 

(Larsen ve Freeman, 2008). 

2.5. Kelime 

Kelimenin tanımı, kelime öğretimi, kelime öğrenme stratejileri, yabancı dilde kelime 

öğretiminin önemi ve tarihçesi hakkında bilgiler yer almaktadır. 

2.5.1. Kelimenin Tanımı 

Nuan (2005) dilin sözcüklerden oluştuğunu ve kelime dağarcığının da sözcüklerin 

toplamı olduğunu ifade etmiştir. Hiebert ve Kamil (2005) kelime dağarcığı 

sözcüklerin anlam bilgisi olarak, Ur (2009) ise kelime dağarcığının genel olarak 

yabancı dilde öğretilen sözcükler olarak tanımlamışlardır. Kısacası kelime dağarcığı 

anlam bilgisi öğretilen sözcüklerin toplamı olarak ifade edilebilir. 

2.5.2. Kelime Öğretimi  

Kelime öğretimi sadece kelime tanıtmaktan ziyade öğrenenin kullanabileceği yere 

göre kısmen bilinen kelimeyi geliştirmeyi anlamına gelir (Schmitt, 2000). Hibert ve 

Kamil (2005) kelimenin üzerinde tam anlamıyla uzmanlaşılan ya da geliştirilen bir 

beceri olmadığını, kelime gelişiminin yaşam boyunca devam ettiğini ifade 

etmişlerdir. Schmitt’e göre (2000) kelime öğrenimi öğrenenin ne bildiği ve kelime 

öğrenmede ne kadar istekli olduğuna bağlıdır. Kelimenin konuşma esnasında 

öğrenilmesi ve konuşmaya katılmada gerekli olması yabancı dilde iletişime 

geçmenin temelini oluşturmaktadır (Cameron, 2010). Görüldüğü gibi kelime 

öğretimi, zaman ve sayı kısıtlaması olmaksızın sağlıklı iletişime geçmede öğrenene 

yardımcı olan kelimeleri öğrenme süreci olarak tanımlanabilir. 

Kelime öğrenme aşağıda yer alan kelime bilgisindeki uzmanlıkları içerir ( Nation 

1990; akt: Zimmerman, 2014): 
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1. Anlam: Kelime ne anlama geliyor? Çok anlamlılık var mı? Yan anlamı var 

mı? 

2. Yazılı Şekli: Kelime nasıl görünüyor? Nasıl yazılır? 

3. Söylenme Şekli: Kulağa nasıl gelir? Nasıl telaffuz edilir? 

4. Dil Bilgisi Şekli: Hangi yapıdan oluşur? 

5. Eş Dizimlilik: Kelimelerden önce ve sonra kullanılacak kelimeler nelerdir?   

Kelimeden önce kullanılması gereken belirli kelimeler var mı? 

6. Kaydetme: Kelime resmi mi yoksa değil mi? 

7. Ortaklık: Kelime diğer kelimeler ile nasıl ilişkilidir? 

8. Sıklık: Kelime sıklıkla kullanılır mı?  

Aşağıda zengin, çok yönlü kelime öğretimi temellerine yer verilmiştir (National 

Panel, 2000; akt. Hiebert ve Kamil, 2005): 

1. Belirli bir metin için doğrudan kelime öğretimine ihtiyaç duyulmaktadır. 

2. Tekrar ve çeşitli şekillerde kelimelere maruz kalma önemlidir ve öğrencilere 

çoğu içeriklerde karşılarına çıkması muhtemel kelimeler verilmelidir. 

3. Zengin içerik ile öğrenme, kelime öğreniminde çok yararlıdır. Kelimeler, 

öğrenenlerin yararlı bulabilecekleri farklı bağlamlarda sunulmalıdır. 

4. Kelime görevleri gerektiğinde yeniden yapılandırılmalıdır. Sadece öğrenilen 

kelimelere yoğunlaşmak yerine öğrencilerin okuma metninde ne istenildiğini 

tam anlamıyla anlamaları önemlidir. 

5. Kelime öğrenmede aktif katılım etkilidir. 

6. Bilgisayar teknolojileri kelime öğretiminde verimli kullanılabilinir. 

7. Kelimeler kazara öğrenme ile edinilebilir. Tekrar etme, zengin içerik ve 

motivasyon kazara kelime öğreniminin daha verimli olmasını sağlayabilir. 

8. Sadece bir kelime öğretim yöntemini kullanmak hedeflenen öğrenmeyi 

sağlamayabilir. Çeşitli yöntemler kullanmak, kelimelerin bağlamını 

zenginleştirerek öğrencilerin öğrenecekleri kelimelerle daha fazla 

karşılaşmasını sağlayacaktır. 

Haycraft (1986) kelime öğretilirken kelimenin okunuşu öğretildikten sonra 

yazılışının tanıtılmasını, yeni kelimenin bir bağlam içerisinde sunulmasını ve 

tanıtılan kelimelerin daha sonra alıştırmalarla tekrar edilmesini gerektiğini ifade 

etmiştir. 
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Kelime öğrenme kazara ve kasıtlı öğrenmeyi içerir (Zimmerman, 2014). İyi 

yapılandırılmış kelime programları kazara öğrenmelerin oluşacağı kasıtlı öğretim ve 

etkinliklerin tam bir karışımı olmalıdır (Schmitt, 2000). Kazara kelime öğretiminin 

belirgin bir şekilde ön plana çıkan bir yolu da okumaktır (Zimmerman, 2014). 

Geleneksel yaklaşımda kelime öğretimi bilindiği gibi kasıtlı kelime öğretimi 

etkinliklerine yoğunlaşmıştır. Geleneksel yaklaşım da kelime öğretme ve öğrenmenin 

aksine kazara öğrenme yaklaşımında anahtar, öğrenenleri dile en yüksek düzeyde 

maruz bırakmayı sağlamaktır. Bu durum en etkili şekilde öğrencilerin hedef dilin 

anadil olduğu ülkelerde bulunması ile mümkündür (Schmitt, 2000).  

Kelime öğretimini Nuan (2005)  doğrudan ve dolaylı öğretim olmak üzere iki şekilde 

ifade etmiştir. Doğruda kelime öğretimi sözcüklerin anlamlarını öğretmeyi işaret 

ederken dolaylı kelime öğretimi de öğrencilerin kelime anlamlarını kendilerinin 

bulabilecekleri uygun stratejileri kullanarak öğrenmeleri analamına gelmektedir 

(Nuan, 2005). 

2.5.3. Yabancı Dilde Kelime Öğretiminin Önemi ve Tarihçesi 

Kullanışlı kelime dağarcığı oluşturma, yabancı dil öğretiminde başlangıç seviyesinde 

ön plana çıkmaktadır (Cameron, 2010). Coxhead (2014) öğrencilerin öğrendikleri 

dilde geniş bir kelime dağarcığına sahip olmalarının önemli olduğunu ifade etmiştir. 

Kelime gelişimi dil gelişiminin önemli bir boyutudur ve son yıllarda yapılan 

çalışmalar uygun kelime öğretiminin özellikle okul yaşındaki öğrencilere yarar 

sağlayacağı kanıtlanmıştır (Nuan, 2005). 

Allen (1983)  gerekli kelimeler öğrenilmediğinde iletişimin duracağını ifade ederek 

kelime öğretiminin dil öğretimindeki önemini işaret etmiştir. Kelime dağarcığı, dil 

bilgisini öğrenme ve kullanmada atlama taşı görevini üstlenmektedir (Cameron, 

2010). 

Görüldüğü gibi kelime öğretimi dil öğretiminin temel birleşenlerinden biridir. 

Gerekli olan önem verilmediği takdirde yabancı dil öğretiminde bireylerin dilin 

birincil amaçlarından olan iletişim kurma becerilerini sekteye uğratacaktır. 

Kelime öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve stratejiler yabancı dil öğretiminde 

tarihsel gelişimde çeşitli yaklaşımlarının etkisi altında kalarak farklılık göstermiştir. 
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Yirminci yüzyılda dil öğretiminin odak noktası dil bilgisiydi. Dil bilgisi çeviri 

yöntemi, dil bilgisi ve kelime öğretimi üzerinde bir denge sağlasa da dil-işitme 

yöntemini savunanlar dilde bazı temel yapıların öğrenenler tarafından 

içselleştirildikten sonra kelime dağarcığının gelişeceğini savunmuşlardır (Nuan, 

1991).  

Allen’a göre (1983) yirminci yüzyılda öğrencilerin kelimeleri yardımsız bir şekilde 

öğrenmesini ve dilbilgisi ile dilin ses sisteminde uzmanlaşmasını beklenme kelime 

öğretiminin programlarda ihmal edilmesine neden olmuştur. 

Doğrudan ve dil duyumsal yöntemi ile dil bilgisi yapılarının öğretilmesine büyük 

önem verilmesi derslerde sunulan kelimelerin sayısını oldukça az olmasına neden 

olmuştur.  Öğretilen kelimeler ya açıklaması kolay olduğundan ya da öğretilecek dil 

bilgisi yapısına oldukça uygun olduğundan seçilmiştir (Thornbury, 2007). Kelime 

çalışmalarının ve kelime öğretiminin düşük statüsü büyük ölçüde 1940’lardan 

1960’lara kadar hakim olan Amerikan dilbilimsel kuramlarını temel alan dil öğretim 

yaklaşımlarından kaynaklıdır (Decaricco, 2001). 

1980’lerin başından 1990’ların sonuna kadar kelime çalışmaları katlanarak artmış ve 

kelime öğretimi hak ettiği önemi kazanmıştır. Bu araştırmalara olan ilginin 

canlanmasının nedeni yazılı ve sözlü iletişim arasındaki fark ve kelimelerin dilin 

gerçek kullanımında nasıl işlediği gibi bilgilerin analizi için daha önce ulaşılamayan 

birçok bilgiyi sağlayan bilgisayar destekli araştırmalardır. Daha sonra psikodilbilim 

ezber, bellek ve bilgiyi geri alma gibi dil öğrenme ile ilişkili olan zihinsel süreçler 

hakkında fikir vermiştir (Decaricco, 2001). 

1970’lerde iletişimsel yöntemin ortaya çıkması ile dil öğretiminde kelimenin rolü 

artmaya başlamıştır (Nuan, 1991). Böylece temel bir kelime dağarcığının iletişimdeki 

değerinin farkına varılmıştır  (Thornbury,  2007). Bu konuyla ilgili en önemli 

düşüncelerden biri dil bilgisi ve kelimenin temelde birbirlerine bağlı olmalarıdır 

(Schmitt, 2000). Dil öğretiminde kelime öğretiminin önemi zaman içinde azalıp artsa 

da kelime ve dil bilgisi öğretimi eşit paya sahip iç içe geçmiş dilin iki temel 

unsurudur. 
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2.5.4. Kelime Öğrenme Stratejileri 

Cameron (2010) kelime öğrenme stratejisini, öğrenenlerin kelimeleri anlamalarını ve 

öğrenmelerini sağlayan eylemler olarak ifade etmiştir. Kelime öğrenme stratejileri 

kelime öğrenenlerin kendi kendilerine kelime öğrenmelerine araç olarak 

kullandıkları yaklaşımlardır (Zimmermam, 2014). 

Öğrenenler yeni kelimelerin anlamını bulmak için kelime öğrenme stratejilerini 

edinmeleri gerekmektedir. Bu stratejiler, sınıfta öğrenciler yeni ve bilinmeyen bir 

kelime ile karşılaştıklarında yaralı olacaktır  (Nuan, 2005).  

Schmitt (2000) ise kelime öğrenme stratejilerinin gittikçe dikkat çektiğini 

vurgulamıştır.  Özellikle birçok dilbilimsel becerilerle desteklenen dil görevleriyle 

kıyaslandığında çoğu öğrencinin, kelime öğrenme stratejilerini kullandığı 

görülmektedir (Schmitt, 2000). 

Öğrencilerin daha önce okudukları ya da duydukları daha az sıklıkla kullanılan 

kelimelerin anlamını tanımlayarak bağımsız öğrenmeye geçiş yapmalarını 

cesaretlendirdiğinden dolayı bu stratejilere başlangıçta ihtiyaç duyulmaktadır. 

Decaricco (2001) kelime öğrenme stratejilerinin daha önce karşılaşılan kelimelerle 

bütünleştirilmesine ve yeni karşılaşılan kelimenin anlamının bulunmasına katkı 

sağladığını ifade etmiştir. 

Çocukların kelimeleri daha etkili bir şekilde anlayabilmeleri, ezberleyebilmeleri, 

kelimeler ile yapıları bulabilmeleri ve bilinmeyen kelimeler hakkında doğru 

tahminler yapabilmeleri için kelime öğrenme stratejilerini bilmeleri ve geliştirmeleri 

gerekmektedir (Brewster vd., 2004). 

Schmitt’ e (2000) göre en çok kullanılan kelime öğrenme stratejisi ezberleme, tekrar 

ve not almadır. Bu mekanik stratejiler bilgileri aktif bir şekilde kullanmayı gerektiren 

daha karmaşık becerilere göre daha çok tercih edilir (Schmitt, 2000). 

Çocuklar kendi dillerini öğrenirken tahmin etmede ve anlamı bağlamdan çıkarmada 

genellikle başarılıdırlar ve bu stratejileri  hedef dili kendiliğinde öğrenirken de 

sıklıkla kullanırlar (Brewster vd., 2004). 

Cameron (2010) kullanılan yararlı stratejilerin öğrenenler arasında fark 

oluşturduğunu ifade etmiştir. Bu stratejiler: 
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1. Resim ya da metinde yer alan bütün mevcut bilgiler kullanarak anlamı tahmin 

etme. 

2. Kullanış şekline göre kelimeler hakkında dilbilgisel bilgilerin farkına varma. 

3. Anadildeki benzer kelimelerle olan bağlantıların farkına varma. 

4. Bir kelimeyle nerede karşılaştığını ve bunun, kelimenin anlam ve biçimine 

nasıl yardım ettiğini hatırlamadır. 

Decaricco (2001) kelime öğrenme stratejisi olarak bağlamdan anlamı tahmin etmenin 

yanı sıra kelimenin biçimiyle anlamı arasında bağlantı kuran ve bu bağlantıları 

hafızada sağlamlaştırmaya yardımcı olan bellek destekleyici ipuçlar olduğunu ileri 

sürmüştür.  Öğrencilerin yabancı kelime ile anahtar kelime arasındaki ilişkinin nasıl 

olduğunu hatırlaması kelime stratejilerinde önerilen diğer bir unsurdur (Decaricco, 

2001). 

En çok kullanılan stratejiler arasında tahmin etme ve yeni kelimeler hakkında 

çıkarımlarda bulunma yer almaktadır. Çıkarımda bulunma, bilinmeyen kelime için 

genel kültür ve geçmiş deneyimlere dayalı bir şema oluşturmayı içerir. Bu, mevcut 

bilgiler ile belirli mantık basamaklarını takip ederek bilinmeyen kelimeye ilişkin bir 

sonuç çizme anlamına gelmektedir (McCarthy, 1990). 

Bağımsız öğrenmede hafıza desteği için bir başka öneri ise kelime defteri tutmaktır. 

Defterle ilgili ekinlikler belirli bir zaman aralığında öğrenenlerin duyduğu ve 

gördüğü kelimelerin çetelesini tutmayı ve kelimenin sıkılığını, kökenini ve 

türevlerini not almayı içerir (Decaricco, 2001). 

Yeni kelimelerin yazılı kaydını tutma, çoğu öğrenci için dil öğrenmenin oldukça 

önemli bir parçasıdır. Kelimeyi yazma işlemi yalnızca kelimenin yazımıyla ilgili olsa 

da kelimeyi hafızada düzeltmeye yardımcı olur. Bu anlamda öğrenci kayıtlarının en 

yaygın hali kelime defterleridir (McCarthy, 1990). 

Decaricco’ya (2001) göre diğer birçok öğrenen stratejisi hafızada kelimenin anlamını 

güçlendirmeye ve kelimenin anlamını bulmaya yardımcı olsa da öğrencilerin her 

zaman bütün stratejileri kullanmaya çalışmaları ne mümkün ne de istenen bir 

durumdur. Fakat verilen duruma en uygun stratejileri kullanmak öğrenenler için 

yararlı olacaktır (Decaricco, 2001). 
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Schmitt (2000) kelime öğrenme stratejileri üç temel başlık altında toplamıştır. 

Bunlar; hafıza stratejileri, bilişsel stratejiler ve üst bilişsel stratejilerdi. Hafıza 

stratejileri gruplama ya da imgelerin şekilini kullanarak geçmişte öğrenilen bazı 

bilgilerle akılda tutulan kelimeyi ilişkilendirmeyi kapsamaktadır. Bu stratejiler 

genellikle kelimeleri uzun süre akılda tutmayı kolaylaştıran detaylı zihinsel süreçleri 

içermektedir (Schmitt, 2000). 

Schmitt (2000) ileri sürdüğü diğer stratejiler ise bilişsel stratejilerdir. Bu stratejiler 

hafıza stratejilerine benzemekle beraber özellikle zihinsel süreçlere odaklanmamıştır. 

Bilişsel stratejilerde kelime öğrenmek için tekrarlama ve kelime defteri tutmayı 

içeren mekanik araçlar kullanılır. 

Son olarak üst bilişsel stratejiler planlama, izleme, değerlendirme ve öğrenme süreci 

hakkında bilinçli genel bir bakış açısı içerir. Bu strateji aynı zamanda kendi kendini 

test etmede gelişimi ölçme ile en iyi çalışma ve tekrar yöntemine karar vermede 

girdilerden faydalanma imkânını sağlar  (Schmitt, 2000 

2.6. Etkileşimli Kelime Duvarı 

Bu başlık altında EKD tanımı, özellikleri, amaçları, türleri, etkinlik ve oyunları ile 

ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

2.6.1. Etkileşimli Kelime Duvarı Tanımı 

EKD literatür de Kelime Duvarı (KD) ya da Etkileşimli Kelime Duvarı olarak da 

adlandırılmaktadır. Bu tezde Etkileşimli Kelime Duvarı (EKD) kavramı 

kullanılmıştır. 

EKD kelime dağarcığını geliştirmek için kelimelerin belirli kurallar dâhilinde 

eklendiği ve sınıf duvarlarının bir pano olarak kullanıldığı öğretim araçlarıdır 

(Kocaarslan ve Yamaç, 2015). Harmon vd. (2009a) EKD’ yi etkili eğitici alıştırmalar 

ve kelime öğrenmeyi geliştirme potansiyeline sahip olan etkili okuryazarlık araçları 

olarak tanımlamışlardır. 

EKD dil bilimleri eğitimini ve okumayı geliştirmek için kullanılan sınıf stratejisidir 

ve görsel bir iskele olarak hizmet etmektedir (Jackson ve Narvaez, 2013). Jackson 

(2011) EKD’yi görsel bir iskele olarak tasarlanmış olan, dil öğretimini ve okumayı 

destekleme için kullanılan yaygın bir sınıf aracı olarak tanımlamıştır. EKD 
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öğrencilere önemli kelimelerin görsel referansını sunan öğretim aracıdır (Narkon, 

Wells ve Segal, 2011). 

Görüldüğü gibi uzmanlar EKD’yi farklı şekilde tanımlamışlardır. Fakat EKD bütün 

tanımlarda yer alan bazı ortak özelliklere sahiptir. Esasen bir KD sınıfta kelimelerin 

sergilendiği kelime listeleri olarak tanımlanmaktadır. Öğrenciler yeni bir konu ile 

ilgili bir şeyler öğrenirken, kitap okurken ya da dil ile ilgili bilgilerini geliştirirken bu 

kelime listelerine başvururlar (Johntson, 2014). Geleneksel KD’nin aksine EKD 

anlamayı derinleştirmek için kavramsal olarak kelimelerin organize edildiği ve 

anlamının sunulduğu görsel desteğe sahiptir. Bu kelime duvarı genellikle sözcük ile 

beraber görsel bir destek içerir (Jackson, Tripp ve Cox, 2011). Geleneksel kelime 

duvarları öğretmen tarafından hazırlanarak sınıf duvarında asılan organize olmamış 

kelime listeleridir. Bunlardan çoğu sene başında asılıp yılsonuna kadar sınıf 

duvarında kaldığından dolayı eğitsel değildir (Jackson ve Narvaez, 2013). Kelime 

duvarları, kelime öğretimini desteklemek için tasarlanır (Hilden ve Jones, 2012). Bir 

bilgi kaynağı olarak kelime duvarları öğrencileri bilinmeyen kelimeleri analiz 

etmelerine, hecelemelerine ve tanımlamalarına teşvik ederler (Yates, Cuthrell ve 

Rose, 2011). 

EKD’nin tanımı EKD’nin kullanım amacı ve şekli belirlemektedir. Genel olarak 

kelime öğretiminin yanında okuma ve yazma gibi farklı alanları da destekleyen, sınıf 

duvarlarında görsel sunum olarak yer alan bir çeşit sınıf aracı, stratejisi ve tekniğidir. 

Bu araştırmada EKD sınıfta kullanılan bir öğretim tekniği olarak ele alınmıştır. 

Brabham ve Villaume (2001)  EKD özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

1. Sınıfta öğrenciler tarafından yürütülen çalışmalara gelişimsel açıdan uygun 

olan kelimelerin toplamını oluşturmaktadır. 

2. Kelimeler belirli eğitsel bir amaca yönelik olarak seçilir. 

3. Duvardaki kelimeler kümülatiftir. Yeni kelimeler tanıtıldıkça eskileri ileri ki 

çalışmalar için kalır. 

4. Etkinlikler ve KD hakkında konuşma öğrencilerin ders çalışma, düşünme ve 

kelime kullanma şeklini yapılandıran iletişimsel destek sağlar. 

5. Duvardaki kelimeler bağımsız okuma ve yazma etkinliklerinde öğrencilere 

geçici olarak yardım eden görsel bir kaynak görevi görür. 
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Spann (2001) EKD kullanımının çocuklarda etkili olmasını sağlayan faktörleri 

aşağıda sıralamıştır: 

1. Öğrencilere okuma ve yazmanın önemli olduğu vurgulanarak sınıfta 

öğrenilen kelimelerin artması sağlanır. 

2. Kelime duvarları öğrencilerin, kelime analizine ve kullanımına etkin bir 

şekilde katılmalarını sağlayan etkileşimli araçlardır. 

3. EKD öğrencilerin öğrenmelerini sahiplenmesini sağlar. 

4. EKD ver alan kelimeler, özgün dil deneyimlerinden seçildiği için öğrenciler 

kelimeleri anlamlı bir bağlamda görürler. 

5. EKD bağımsız okur ve yazar olmaları için öğrencileri cesaretlendirir. 

6. EKD öğretmenlere her öğrenci için görsel ve somut öğrenme oluşturmada 

yardımcı olur. 

7. EKD öğrencilerin öz değerlendirme yapmalarına yardımcı olur. 

Hooper ve Harmon (2015) kelime duvarlarının öğretmenler ve öğrenciler tarafından 

farklı amaçlar için kullanılan çok yönlü araçlar olduğunu ifade etmişler ve KD 

kullanımında aşağıdaki önerilerde bulunmuştur: 

1. Sınavlar sırasında öğrencilerin KD’ye başvurmasına izin verilmelidir. 

2. Tekrar edilmek üzere öğrenilmiş kelimeler yeni bir yere yerleştirilmelidir. 

3. İlişkili kavramları kolay öğrenmek için renklerle kodlanmış KD 

kullanılmalıdır. 

2.6.2. Etkileşimli Kelime Duvarının Kullanım Amaçları 

EKD’nin kullanım amaçları farklılık göstermektedir. Brabham ve Villaume’a (2001) 

göre EKD’nin amaçları kelime analizini kolaylaştırma, kelimenin doğru yazımına 

model olma ve farklı ünitelerle ilgili kelime hazinesini oluşturmadır. 

EKD’nin ve etkinliklerinin kullanım amaçlarından biri de öğrencilerin sıklıkla 

kullanılan kelimeleri öğrenmeleri için basit metinleri okumalarına izin vermektir  

(Wingate, Rutledge ve Johnston, 2014). Harmon, Wood ve Kiser (2009b) EKD’yi bir 

strateji olarak tanımlayarak aşağıda yer alan üç amaca hizmet ettiğini ileri sürmüştür:  

1. Benzer düşünce, kavram ve deneyimler ile kelimelerin anlamı ve özellikleri 

arasında bağlantı kurmak. 

2. Öğrencileri çoklu, çeşitli ve anlamlı kelime deneyimler ile etkili bir şekilde 

meşgul etmek. 
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3. Öğrencilerin seçimine önem vermek. 

Öğrencilerin uygun bir bağlam içinde kelimenin anlamına başvuran, değerlendiren 

ve yansıtan EKD etkinlikleriyle  ilgilenemesi, EKD’nin öğretici potansiyele sahip 

olduğunu göstermektedir (Harmon vd., 2009b). 

2.6.3. Etkileşimli Kelime Duvarı Oluşturma Basamakları 

EKD’yi oluşturmak zaman harcayıcı bir süreçtir. EKD, planlamayı gerektirir. EKD 

ile ünitede yer alan ve derste öğrenilen kelimeler arasındaki bağlantılar sergilenirken 

yönlendirmeler ve resimlerle her bir kelime için şema oluşturulur. Bundan dolayı 

öğretmenler bilgiyi sunmadan ve öğrencileri  sürece dahil etmeden önce kelimeleri 

organize etmeye ihtiyaç duyarlar (Jackson vd., 2011). EKD sınıflarda oluşturulurken 

izlenilmesi gereken bazı basamaklar vardır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır: 

1. Belirli bir amaca göre sınıfın ihtiyaç duyduğu KD türü belirlenir. 

2. KD’de yer alacak kelimelerin sayısı belirlenir ve gerekli alan hazırlanır. 

3. Yaratıcılık ve hayal gücü kullanılır. 

4. Kelimeler geniş ve açık bir şekilde yazılır. 

5. Hangi kelimelerin KD’ye dâhil edilebilmesi konusunda öğrencilerden fikir 

alınır. 

6. KD’ye kelimeler haftada beş kelime olacak şekilde kademeli olarak eklenir 

ve daha zor kelimeler için resim ya da diğer görseller kullanılır. 

7. Kelimeler yalnızca öğrenciler sınıftayken KD’den kaldırılır (Wingate vd., 

2014). 

Hilden ve Jones (2012) da haftalık olarak KD’ye 5 yeni kelime eklenmesini önerip 

bu sayının çok fazla olmadığını ve öğrencilerin kelimeleri anlamlı bir şekilde 

öğrenmelerini sağlayacağını ifade etmiştir. 

2.6.4. Kelime Duvarı Öğretim Çerçevesi 

KD ile kelime öğretiminde etkin katılımı sağlamak için gerekli olan aşamalar aşağıda 

yer almaktadır (Harmon vd., 2009b): 
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2.6.4.1. Öğretilecek Kelimenin Seçilmesi 

Öğretilecek konuyla ilgili kavramsal açıdan önemli olan kelimelerin seçilmesi EKD 

oluşturmanın ilk adımıdır. Bazı öğrencilerin bilmediği kelimeler çok olsa da 

doğrudan öğretim için en önemli kelimeler ön plana çıkarılmalıdır (Harmon vd., 

2009b).   

2.6.4.2. Kelimenin Sunulması 

Öğrencilerin, kelimeler hakkında mantıklı anlam oluşturmaları için zengin eğitici 

içerik kullanarak sözcükler tanıtılır (Harmon vd., 2009b). Yeni kelimeler sınıf 

tartışmaları aracılığıyla öğrencilerin sorgulamaları sağlanarak tanıtılır. Daha sonra 

kelimeler duvara asılır (Jackson ve Narvaez, 2013). 

2.6.4.3. Kelimeler Arasından Bağlantıların Yapılması 

Öğrenciler kelimenin anlamını öğrendikten sonra durumu açıklama, çizim ve 

boyama gibi KD etkinlikleriyle meşgul olurlar (Harmon vd., 2009b).  Hedeflenen 

kelimeler duvara asıldıktan sonra diğer öğrenilen kelimeler ve kavramlar arasında 

bağlantı kurulur (Jackson ve Narvaez, 2013). 

2.6.4.4. Kelime Duvarını Anlamlı Şekilde Kullanma 

Dersin bu aşamasında öğrenciler anlamlı soru ve cevap geliştirmelerini sağlayan 

etkinliklerle meşgul olurlar (Harmon vd., 2009b). 

2.6.4.5. Kelimenin Anlamını Paylaşma 

EKD öğretiminde son bölümde öğrenciler öğrendiklerinin sentezini yapar. 

Öğrenciler dönem boyunca öğrendikleri bütün bilgileri sınıfa sunmak için toplar 

(Harmon vd., 2009b). 

2.6.5. Etkileşimli Kelime Duvarı Çeşitleri 

Öğretmenler ve öğrenciler belirli bir amaca uygun KD geliştirmek için beraber 

çalışırlar. Öğretmenler, öğrencilerin yaşına ve seviyesine uygun olacak şekilde 

aşağıda yer alan farklı çeşitlerde KD uygulayabilirler (Wingate vd., 2014). 
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2.6.5.1. ABC Kelime Duvarı 

En yaygın kullanılan kelime duvarlarından biri olan ABC KD’de alfabede yer alan 

harflerin hepsi listelenir. Bu KD’da her harfe referans olacak şekilde çeşitli kelimeler 

yer almaktadır. Bundan dolayı daha çok 4 ile 7 yaşları arasında olan çocuklarda ve 

özellikle anasınıflarında daha etkilidir. Kelimeyle birlikte küçük resim ve fotoğraf 

gibi görsellerin yer alması öğrencilerin harfin sesini hatırlamasına yardımcı olur. 

Öğrenciler konuşma ve yazma çalışmalarında bu görsel koleksiyonda yer alan 

kelimeleri kullanır. Bu KD’nin en fazla etkili olduğu konular çevresel temalar, çocuk 

isimleri, haftanın günleri, aylar, tatil kelimeleri ve renklerdir. Bu tür kelimeler aşina 

olunan, kolay fark edilebilen ve çocukların sıklıkla kullanıdğı kelimelerdir. Aynı 

zamanda ABC KD sıklıkla kullanılan ve önemli olan kelimelerin öğretiminde 

faydalıdır (Wingate vd., 2014). 

2.6.5.2. Edebiyat Temelli Kelime Duvarı 

Bu kelime duvarları çocukların okudukları hikâyelerdeki kelimelerden oluşur. 

Edebiyat temelli kelime duvarları çocuklarda işe yarar. Çünkü neredeyse bütün yaş 

grupları gelişimlerine uygun kitap okurlarken yeni kelimelerle karşılaşırlar. 

Öğretmenler listeleri geliştirirken öğrencileri de dahil ederler  (Wingate vd., 2014). 

2.6.5.3. Seyyar Kelime Duvarı 

Seyyar kelime duvarları gerçek duvarlar değillerdir. Bu bireysel listeler ya da kelime 

koleksiyonları herhangi bir yere ya da merkezden merkeze öğrencilerle birlikte giden 

taşınabilir araçlardır. Seyyar KD, öğrencilerin öğrenmeye çalıştıkları kelimeleri ya da 

sınıftaki KD’de yer alan kelimeleri kullanmalarını sağlar ve öğrencilere bireysel 

planlama fırsatı sunar. Bu listeler, etkinlikleri planlama, materyal seçme ve 

öğrencilerin gelişimini kaydetme görevi görürler (Wingate vd., 2014). 

2.6.5.4. Kelime Merdiveni Kelime Duvarı  

Bu KD öğrencileri eleştirel düşünmeleri için teşvik eder. Öğrenciler okudukları 

kitapta yer alan yeni kelimeleri bulur. Daha sonra bu kelimeleri merdiven şeklinde 

yazarlar. Bir kelimenin son harfi diğer bir kelimenin ilk harfi olur. Çocuklar 

alternatif olarak kelimeleri yatay ya da dikey yazar (Wingate vd., 2014). 
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2.6.5.5. Tavan Kelime Duvarı 

KD’nin çocuklar için sıradan olmayan bu formatı sınıf duvarları dolu olduğunda 

kullanılmaktadır. Kelime listeleri özel tasarlanan alanlara kısa uzunluklardaki 

ipliklerle asılırlar ya da tavana yapıştırılır. Bu KD öğrencileri etraflarına bakmaları 

için cesaretlendirmenin eğlenceli bir yolludur. (Wingate vd., 2014). 

2.6.5.6. Kavram Kelime duvarı 

Kavramlarla ilişkili kelimeler oluşturulurken çocukların ilk harfe yoğunlaşmalarına 

yardımcı olur. Öğretilmek istenen renk, şekil, duygu ve yer gibi konularla ilgili hedef 

kavramlar seçilir. KD’nin başına kategoriye göre başlık kartı asılır (Spann, 2001, 

s.29). 

2.6.6. Etkileşimli Kelime Duvarı Etkinlikleri 

EKD çeşitli etkinlikler ve oyunlar ile öğrencilerin etkileşime girerek kelimeleri 

öğrenmelerini sağlar. Tablo 2.1'de EKD etkinlikleri ve oyunları yer almaktadır 

(Spann, 2001). 
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Tablo 2.1 

 EKD Etkinlik ve Oyunları  

Etkinliğin Adı Amacı Uygulaması 

Zamanlanmış kelime 

duvarı testi 

Öğrencilerin okuma akıcılığı ve kelimeleri 

tanıma becerileri kazanmalarına yardımcı 

olur. 

Öğrencilerden bir dakika içerisinde 

KD’de yer alan kelimeleri doğru 

şekilde okumaları istenir. Öğretmen 

doğru okunan kelimeleri sayar. Birinci 

olan öğrenci ilan edilir. 

Şimdi Gördüm. 
Öğrencilerin görsel hafızalarını 

güçlendirmelerine yardımcı olur. 

Öğrenciler sınıfa gelmeden önce 

KD’de bir kelime çıkarılır. Daha sonra 

öğrencilerden kelime duvarında 

olmayan kelimeyi bir parça kâğıda 

isimleri ile birlikte yazmaları istenir. 

Kelime Duvarı 

Hafıza Oyunu 

Öğrencilerin görsel hafızalarını 

güçlendirmelerine yardımcı olur. 

Öğrencilerden kelime duvarındaki 

kelimelere bir dakika çalışmaları 

istenir. 

 Öğrencilerden gözlerini kapamalar 

istendikten sonra KD’den bir kelime 

kaldırılır ve öğrencilerin tahminlerini 

bir kağıda yazmaları istenir. Doğru 

tahmin eden öğrencilerden kelimenin 

yazılışını kontrol etmeleri istenir. 

Gizli Parola 
Öğrencilerin kelimelerin farklı özelliklerini 

özümsemelerine yardımcı olur. 

Öğrencilere seçilen kelimelerle ilgili 

’Gizli kelimem altı harften oluşur ve m 

harfiyle başlar.’ gibi ipucuları verilir. 

Öğrencilerin kelimeyi tahmin etmeleri 

istenir.  

Kremaya Çiz 

Öğrencileri KD’deki kelimelerle alıştırma 

yapmaları için dokunsan yaklaşım 

kullanmalarını sağlar. 

Tıraş köpüğü bir sıraya sıkılır ve 

öğrencilerden KD’de yer alan 

kelimeleri ister akıllarından isterse 

kelime duvarına bakarak yazmaları 

istenir. 

Kelime duvarı 

Kelime-O 

Öğrencilerin kelimeleri tanıma becerilerini 

geliştirmelerini sağlar. 

Öğrencilere daha önce hazırlanan 

Bingo kartı dağıtıldıktan sonra 

kelimelerle ilgili ipucu verilir. 

Öğrenciler buldukları kelimeyi sesli 

söyleyip kelimenin üstünü kapatırlar. 

Bu şekilde aşağıdan yukarıya ya da 

çapraz şekilde dizen öğrenciler ’Word-

O’ diye seslenir. 

Büyük Kelimeler 

Kelimeleri tekrar düzenlenirken 

öğrencilerin yazma alıştırmaları 

yapmalarını sağlar. 

KD’den uzun bir kelime seçip 

öğrencilerden bu kelimedeki harfleri 

kullanarak türetebildikleri kadar fazla 

kelime türetmeleri istenilir. 
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Yaratıcı Hikâye: Öğrencilerden bireysel olarak ya da grupça, KD’de yer alan 

kelimeleri kullanarak bir hikâye yazmaları istenir  (Wingate vd., 2014). 

Günlük: Öğrencilerden kendi günlüklerinde ve KD’de yer alan ortak kelimelerin 

altını çizmeleri istenir (Wingate vd., 2014). 

Kelime Tahmin Et: Öğrencilerin bazıları KD’de yer alan kelimeler ile ilgili sırayla 

ipucu verirken diğer öğrenciler ise bu kelimeleri tahmin etmeye çalışır (Wingate vd., 

2014). 

2.7. İlgili Araştırmalar 

EKD tekniği ve çocuklara kelime öğretiminde yapılan araştırmalar iki bölüm halinde 

yer almaktadır. 

2.7.1. Türkiye’de Yapılan Araştırmalar 

İlgili alan yazın incelendiğinde Türkiye’de EKD ile ilgili yalnızca bir çalışmaya 

ulaşılmıştır. Ancak çocuklara kelime öğretimden farklı öğretim yöntem-tekniği ve 

aracının etkililiği ile ilgili birçok çalışmaya ulaşılmıştır. Bu başlık altından çocuklara 

İngilizce dersi kelime öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve aracı ile 

ilgili araştırmalar incelenmiştir. 

Solak’ın (2006) çocuklarda İngilizce öğretiminde hikâye temelli öğretimin etkili 

olma durumu üzerine yaptığı çalışmanın amacı hikâye temelli öğretim yönteminin 

çocukların İngilizce kelime bilgisi ve kelime kalıcılığı üzerindeki rolünü 

araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu devlet okulunda beşinci sınıfta okuyan 

32 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel ve nicel verilerin elde edildiği bu çalışmada kontrol 

gruplu öntest-sontest deneysel desen kullanılmıştır. Dersler 3 hafta boyunca deney 

gurubunda hikâye temelli öğretim yöntemi kontrol gurubuna da ise geleneksel 

yöntem kullanılarak işlenmiştir. Uygulamadan önce öntest uygulamadan sonra ise 

sontest yapılmıştır. Daha sonra başarı testi kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Elde 

edilen veriler incelendiğinde iki gurubun öntest sonuçları arasında anlamlı bir fark 

bulunmazken, grupların sontest sonuçları arasında sayısal bir fark olsa da bu farkın 

anlamlı olmadığı görülmüştür. Yani hikâye temelli öğrenme yöntemi ile geleneksel 

yöntem arasında İngilizce kelime öğretimi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
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fark bulunmamıştır. Araştırma sonucunda yapılan anket sonuçlarına göre ise hikâye 

temelli öğretim yönteminin uygulandığı sınıftaki öğrencilerin öğretim sırasında daha 

istekli ve öz güvenli olduğu görülmüştür. 

Şenol (2007) oyun tekniğinin İngilizce kelime öğretimine etkisini araştırmak amacı 

ile bir çalışma yapmıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel olan bu 

çalışmanın, çalışma grubunu altıncı sınıfta okuyan 40 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmanın uygulama kısmında hedef kelimeleri deney grubu eğitsel oyunlarla 

öğrenirken kontrol grubu ise geleneksel yöntemle öğrenmiştir. Her iki grubun almış 

oldukları sontest puan ortalamaları analiz edildiğinde deney grubu lehine anlamlı bir 

sonuç elde edilmiştir. Araştırma da elde edilen bulgulara göre oyun ile İngilizce 

kelime öğrenen öğrencilerin daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.     

Cellat’ın (2008) bilgisayar destekli öğretim yönteminin İngilizce dersi kelime 

öğreftimine etkisini araştırmak amacıyla yaptığı araştırmanın çalışma grubunda 

dördüncü sınıfta okuyan 68 öğrenci yer almıştır. Uygulama sırasında deney 

grubundaki öğrenciler kelimeleri bilgisayar ile kontrol grubunda ise öğretmen 

eşliğinde öğrenmişlerdir. Tanıma ve üretme testleri her uygulama sonrasında ve 

uygulamalardan iki hafta ve bir ay sonra kalıcılık testi olarak yapılmıştır. Her iki 

grubun almış olduğu puan ortalamaları analiz edildiğinde tanıma testi ve tanıma 

testinin kalıcılığında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Üretme 

testinde ise grupların sadece uygulamadan hemen sonra verilen testten aldıkları puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Böylece bilgisayar 

destekli öğretim yönteminin kelimeleri tanıma, tanımanın kalıcılığında ve üretme de 

etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Demircioğlu’nun (2008) drama ile çocuklara İngilizce kelime öğretimi üzerine 

yaptığı çalışmada dramanın kelime öğretimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Araştırmaya bir ilkokulunda üçüncü sınıfta okuyan 50 öğrenci katılmıştır. Deney 

gurubuna drama yöntemi ve kontrol gurubuna da klasik yöntem ile İngilizce dersi 

işlenmiştir. Araştırma boyunca 5 sınav ve 1 başarı testi uygulanmış. Veriler t-testi ile 

analiz edilmiştir. Veri analizleri sonucunda iki gurubun başarı testi ve sınav 

puanlarında deney gurubu lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Böylece 

drama etkinlikleri İngilizce kelime öğretiminde klasik yönteme göre daha etkili 

olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Yıldız (2009) proje temelli öğretim yönteminin öğrencilerin İngilizce kelime 

öğrenimi üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla bir ilköğretim okulunun altıncı 

sınıfında okuyan 48 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirdiği bir araştırma yapmıştır. 

Öntest-sontest kontrol gruplu kullanılan bu çalışma nicel ve yarı deneyseldir. Deney 

gurubuna belirlenen konular proje tabanlı öğretim yöntemiyle öğretilirken, kontrol 

gurubuna ise geleneksel yöntemle öğretilmiştir. İki gurubun öntest sonuçları arasında 

anlamlı bir fark görülmemiştir. Grupların sontest sonuçları analiz edildiğinde deney 

gurubu lehine anlamlı bir fark vardır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre proje 

tabanlı öğretim yöntemin İngilizce kelime öğretiminde geleneksel yönteme göre daha 

etkilidir. 

Yılmaz-Bulut’un (2010) çocuklara kelime ediniminde yaratıcı drama çalışmalarının 

etkili olma durmu üzerine yürüttüğü araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı 

deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmaya bir ilköğretim okulunda yedinci sınıfta 

okuyan 78 öğrencisi katılmıştır. Deney grubuna belirlenen kelimeler yaratıcı drama 

yöntemiyle kontrol grubuna da geleneksel yöntemle öğretilmiştir. Öğrencilere başarı 

testi ve Gardner’ in güdüleme tutum ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca uygulama sırasında 

yedi tane kelime sınavı uygulanmıştır. Sonuç olarak dramanın çocukların İngilizce 

dersi kelime öğretim düzeylerine ve İngilizce dersine yönelik tutumlarına olumlu 

etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Kalaycıoğlu (2011) tarafında yapılan çalışmanın amacı eğitsel oyun tekniğinin okul 

öncesi öğrencilerinin İngilizce kelime öğretimine etkisini araştırmaktır. Ayrıca 

çalışmada cinsiyetin İngilizce kelime öğretimi üzerineki etkisi de araştırılmıştır. Dört 

yaşında olan 33 anaokul öğrencisinin katılımını ile gerçekleştirilen çalışma tam 

deneyseldir.  Dört hafta süren uygulama sırasında İngilizce kelimeler kontrol 

grubuna tam fiziksel yanıt yöntemi ile deney grubuna ise fiziksel yanıt yöntemiyle 

birlikte oyun tekniği kullanılarak öğretilmiştir. Veri toplama aracı olarak İngilizce 

kelime performans kontrol listesi kullanılmıştır. Uygulama sonunda her iki grubun 

almış olduğu puan ortalamaları deney grubu lehin istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur.  Buna göre oyun çocuklara İngilizce kelime öğretiminde etkili 

bulunmuştur. Fakat araştırma sonunda cinsiyetin kelime öğretimine etkisi 

bulunmamıştır. 
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Bir başka araştırmada Öcal (2011) tarafından tam fiziksel yanıt ile dilbilgisi çeviri 

yönteminin ve çocuklara İngilizce kelime öğretiminde etkili olup olamadığını 

belirlemek için yapılmıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel çalışma modelinin 

kullanıldığı bu araştırmanın çalışama grubunu sekizinci sınıfta okuyan 38 öğrenci 

oluşturmaktadır. Öntest yapıldıktan sonra 6 hafta boyunca deney gurubu tam fiziksel 

yanıt, kontrol gurubu ise dil bilgisi çeviri yöntemi ile İngilizce derslerini işlemiştir. 

Öntest sonuçlarının analizinde iki gurubun almış olduğu puanlar arasında anlamlı bir 

farkın olmaması bu iki gurubun uygulamadan önce benzer kelime bilgisine sahip 

oldukları anlamına gelmektedir. Uygulama sonrasında her iki grubun almış olduğu 

sontest puanlarına göre tam fiziksel yanıt yönteminin dilbilgisi çeviri yöntemine göre 

daha etkili olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

Yardım (2011) tarafından yapılan araştırmanın amacı bilgisayar destekli hikâye 

anlatımının beşinci sınıf öğrencilerinin İngilizce kelime öğretimine etkisini 

araştırmaktır. Öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen olan araştırmanın 

çalışma grubunu 60 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama sırasında İngilizce kelimeler 

deney grubuna bilgisayar destekli hikâye anlatımı ile kontrol grubuna ise öğretmen 

destekli hikâye anlatımı ile öğretilmiştir. Araştırma sonunda grupların almış 

oldukları sontest puanları kontrol grubu lehine anlamlı bulunmuştur. Böylece 

öğretmen destekli hikâye anlatımı İngilizce kelime öğretiminde bilgisayar destekli 

hikâye anlatımına göre daha etkili bulunmuştur. 

Çelebi (2012) bilgi haritalarının sekizinci sınıf öğrencilerinin İngilizce kelime 

öğretimine, hatırlama düzeylerine ve İngilizce dersine yönelik tutumuna etkisini 

araştırmak amacıyla bir çalışma yapmıştır. Araştırmanın uygulama sürecinde deney 

grubuna İngilizce kelimeleri bilgi haritalama tekniği ile kontrol grubuna ise listeleme 

tekniği ile öğretilmiştir.  Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre bilgi haritaları 

ile çalışan deney grubunun öğrencileri, listeleme tekniğiyle kelime çalışan kontrol 

grubunun öğrencilerine göre daha fazla kelime öğrendiği tespit edilmiştir. Ayrıca 

yapılan anket sonucuna göre öğrencilerin bilgi haritaları ile kelime öğrenirken sorun 

yaşamadıklarını sadece daha fazla zamana ihtiyaç duydukları bulgusu elde edilmiştir. 

Güleç’in (2012) Konya’da dördüncü sınıfta okuyan 37 öğrenci ile yaptığı araştırma 

bir örnek olay çalışmasıdır. Araştırmada nöro linguistik programlama tekniği ile 

desteklenmiş hikâye anlatım yönteminin öğrencilerin İngilizce dersindeki kelime 
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bilgilerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla öğrencilere kelime bilgisi ölçeği, tutum 

anketi ve iç motivasyon envanteri uygulanmıştır. İki hafta boyunca öğrencilere nöro 

linguistik programlama tekniği ile desteklenmiş hikâye anlatım tekniği kullanılarak 

kelime öğretilmiştir. Yapılan analizler sonucunda bu yöntemin kelime öğreniminde 

oldukça etkili olduğu ve öğrenilen kelimelerin kalıcılığının sağlandığı tespit 

edilmiştir. Aynı zamanda uygulanan tutum anketlerinin sonuçları nerdeyse bütün 

öğrencilerin İngilizceye karşı olumlu bir tutum geliştirdiğini göstermektedir. 

Özdemir’in (2012) yapmış olduğu çalışmanın amacı  hikâye anlatma ve rol oynama 

yönteminin, çocukların kelime öğrenmelerine ve öğrenilen kelimelerin 

hatırlanmasına olan etkisini araştırmaktır. Çalışma grubunu sekizinci sınıfta okuyan 

68 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın deseni öntest-sontest kontrol gruplu 

deneysel desendir. Deney grubuna belirlenen kelimeler hikâye anlatım ve rol oynama 

tekniğini birleştirilerek öğretilmiştir. Kontrol grubuna ise aynı kelimeler normal 

öğretim teknikleri kullanılarak öğretilmiştir. Her iki grubun almış olduğu puanlar 

analiz edildiğinde birleştirmiş hikâye anlatımı ve rol oynama teknikleriyle kelime 

öğretimi, öğrencilerin yakın tanıma-hatırlama ve  uzak tanıma-hatırlamalarında etkili 

bulunmuştur.      

Tezier (2012) yaratıcı dramanın  yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin İngilizce 

kelime öğretimine ve öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumuna etkisini 

araştırmak amacıyla bir araştırma yapmıştır. Araştırma deseni statik grup 

karşılaştırmalı desendir. Çalışma grubunda 106 öğrenci yer almaktadır. Altı ay süren 

araştırmada İngilizce dersleri deney grubunda drama ile kontrol grubunda ise klasik 

yöntemle işlenmiştir.  Uygulama sonrasından yedinci sınıfların sontest puanları 

ortalamaları analiz edildiğinde deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir. Yani drama yedinci sınıf öğrencilerin İngilizce kelime öğretiminde 

etkili bulunmuştur.  Ayrıca yedinci sınıflara uygulanan tutum sontest puanları analiz 

edildiğinde deney grubu lehine anlamlı bir sonuç elde edilmiştir. Buna göre 

dramanın öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumuna olumlu bir etkisinin olduğu 

söylenebilir. Sekizinci sınıf  kelime bilgisi testi ve tutum ölçeği sontest puanlarının 

analiz sonuçlarına göre drama tekniğinin İngilizce dersi kelime öğretiminde ve 

öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumunda etkili bulunmuştur. 
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Yıldız’ın (2012) çocuklara yabancı dil öğretimi üzerine yaptığı araştırmada kavram 

haritaları tekniğinin İngilizce kelime öğretimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu 

araştırmanın çalışma grubunu Bafra’da bir ilköğretim okulunun altıncı sınıfında 

okuyan 54 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmanın sonucuna göre kavramsal 

haritalama tekniğinin kullanıldığı deney gurubu ile geleneksel yöntemin kullanıldığı 

kontrol gurubu arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan bu 

araştırmaya göre kavramsal haritalama tekniğinin öğrencilerin kelime öğretiminde 

etkili olmadığı görülmüştür. 

Gülsoy’un (2013) yaptığı araştırmanın amacı oyunların  altıncı sınıf öğrencileri 

İngilizce kelime öğretimine ve öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumuna 

etkisini araştırmaktır. Araştırmanın yöntemi karma olup veri toplama aracı olarak 

kelime bilgisi testi ve anket kullanılmıştır. Araştırmanın uygulamasında deney 

grubuna kelimeler oyun ile kontrol grubuna ise mevcut öğretim programında yer alan 

öğretim yöntemleriyle öğretilmiştir. Araştırma sonucunda grupların sontest 

puanlarının deney grubu lehine anlamlı olduğu bulgusu elde edilmiştir.  Böylece 

oyun tekniği öğrencilerin İngilizce dersi kelime öğretiminde etkili bulunmuştur. 

Ayrıca yapılan anket sonuçlarına göre oyunlar ile İngilizce kelime öğretiminin 

öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarına olumlu etkisi olduğu söylenebilir. 

İzzetova’nın (2013) yapmış olduğu çalışmanın amacı  çoklu zekâ temelli ders 

planlarının okul öncesi öğrencilerinin İngilizce dersi kelime öğretimine etkisini 

araştırmaktır. Araştırmanın yöntemi karma olup kelime testi ve yapılandırılmış 

görüşmeler veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 

beş yaşında olan 19 anaokulu öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen 

bulgular analiz edildiğinde çoklu zekâ kuramına uygun olarak planlanan derslerdeki 

etkinliklerin okul öncesi öğrencilerin İngilizce kelime öğrenimlerinde ve öğrenilen 

kelimelerin akılda tutulmasında etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca 

uygulayıcı öğretmenler ile yapılan  görüşme sonuçlarına göre çoklu zekâ etkinlikleri 

İngilizce öğretmenlerine kelime öğretimine yardımcı olmaktadır.  

Özçelik (2013) bir öğretim materyali olarak İngilizce konuşan eğitici oyuncakların 

 ve cinsiyetin öğrencilerin İngilizce kelime öğreniminde etkili olup olamadığını 

araştırmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre konuşan oyuncakların 

anasınıfındaki öğrencilerin İngilizce kelime öğrenmelerine olumlu etkisi olduğu 
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tespit edilmiştir. Ancak cinsiyet değişkeninin İngilizce kelime öğretimine etkisi 

bulunmamıştır.    

Erdoğan (2014) oyun tekniğinin çocukların İngilizce kelime öğrenimi başarısına ve 

tutumuna yönelik etkisini araştırmıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu tam deneysel 

desenli olan bu araştırmanın çalışma grubunu beşinci sınıfta okuyan 100 öğrenci 

oluşturmaktadır. Kelime testi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler veri toplama aracı 

olarak kullanılmıştır. Araştırma sonunda oyun, çocukların kelime öğretiminde etkili 

bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin oyun ile kelime öğretimine yönelik olumlu bir 

tutuma sahip oldukları söylenebilir. 

Başören’in (2015) yaptığı çalışmanın amacı drama öğretim tekniğinin yabancı dil 

kelime öğretimine ve öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumuna etkisinin 

araştırmaktır. Çalışmanın yöntemi nicel ve nitel verilerin elde edildiği karma 

yöntemdir. Öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı 

araştırmaya  sekizinci sınıfta okuyan 50 öğrenci katılmıştır.  Araştırma boyunca 

İngilizce dersleri deney grubunda drama yöntemi ile kontrol grubunda ise dilbilgisi 

çeviri yöntemi ile işlenmiştir. Grupların almış oldukları sontest puan ortalamalarına 

göre deney grubunun lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Buna  göre 

deney grubunda kullanılan drama tekniği İngilizce kelime öğretiminde etkili 

bulunmuştur. Her iki grubun almış oldukları tutum sontest puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 

Bilen (2015) iş birlikli öğrenme stratejilerinin dördüncü sınıf öğrencilerinin İngilizce 

kelime öğretimi üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla bir çalışma yapmıştır.  48 

öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmanın deseni karmadır. Veri toplama 

aracı olarak kelime testi, günlük ve görüşme kullanılmıştır.  Araştırmanın uygulama 

süresince deney grubunda dersler işbirlikleri öğrenme yöntemi ile kontrol grubunda 

ise geleneksel yöntemle işlenmiştir. Uygulama sonrasında yapılan sontest puan 

ortalamaları analiz edildiğinde işbirlikli öğrenme yönteminin dördüncü sınıf İngilizce 

dersi kelime öğretiminde etkili bulunmuştur. Ayrıca uygulama sonrasında 

öğrencilerin İngilizce dersine ve grup çalışmasına olan tutumlarında olumlu bir artış 

olduğu gözlemlenmiştir. Öğretmen ile yapılan görüşmede elde edilen bulgular 

öğrencilerin İngilizce dersine yönelik olumlu tutumları geliştirdiklerini 

göstermektedir. 
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Kocaman’ın (2015) bilgisayar destekli öğretimin, altıncı sınıf öğrencilerinin İngilizce 

kelime öğrenme stratejilerine ve kelime öğrenmelerine etkisini araştırmak amacıyla 

yaptığı araştrımanın çalışma grubunu altıncı sınıfta okuyan 68 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmanın deseni yarı deneysel deseni olup  veri toplama aracı 

olarak kelime öğrenme stratejileri ölçeği ve başarı testi kullanılmıştır.  Elde edilen 

veriler analiz edildiğinde öğrencilerin tamamlayıcı stratejileri kullanma düzeylerinde 

anlamlı bir artış olurken ölçekte yer alan diğer stratejileri kullanma düzeylerinde ise 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca geliştirilen bilgisayar destekli kelime yazılımı 

ve eğitsel oyun uygulamaları öğrencilerin kelime öğrenmelerinde etkili bulunmuştur. 

Araştırmada elde edilen diğer bir sonuç ise cinsiyetin kelime öğretiminde bir 

etkisinin olmadığıdır.    

Çelik (2015) beyin temelli öğretim stratejisinin çocuklara İngilizce kelime 

öğretiminde etkili olup olmadığını tespit etmek amacı ile bir araştırma yapmıştır. 

Veri toplamacı aracı olarak görüşme ve kelime testinin kullanıldığı araştırmanın 

yöntemi karmadır. 70 öğrencinin katıldığı araştırmada deney grubunda kelime 

öğretiminde beyin temelli öğretim stratejisi kullanılırken  kontrol grubunda ise 

Türkçe kelimelerin karşılığının verildiği geleneksel teknik kullanılmıştır. Grupların 

almış oldukları sontest puan ortalamalarının analizine göre beyin temelli öğretim 

stratejisi İngilizce dersi kelime öğretiminde etkili bulunmuştur. Görüşme sonucuna 

göre öğrenciler bu yöntemde süreçten haberdar oldukları için beyin temelli öğretim 

stratejisinin etkili olduğunu ifade etmişlerdir.  

Tokdemir’in (2015) yaptığı çalışmanın amacı dramanın İngilizce kelime öğretiminde 

öğretmenlere yardımcı olup olmadığını  ve öğrencilerin drama ile kelime öğrenirken 

eğlenip eğlenmediklerini ortaya koymaktır. Nitel bir araştırma olan çalışmanın 

çalışma grubunu ikinci sınıfta okuyan 20 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 

yaşları küçük olduğundan herhangi bir test uygulanmamıştır. Veri toplama aracı 

olarak gözlem ve görüşme kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi 

kullanılarak  değerlendirilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin drama ile kelime 

öğrenirken daha istekli olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmen görüşlerine göre drama 

yöntemi öğrencilerin İngilizce dersine katılım düzeylerini ve motivasyonlarını 

arttırmıştır.   
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Çoşkun (2016)  KD ile ilgili bir araştırma yapmıştır. Yapılan çalışmanın amacı 

KD’nin öğrencilerin kelime öğrenmelerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktır.  

Araştırma öğrencilerin KD ile kelime öğrenme gelişimlerine ve KD hakkındaki 

görüşlerine yoğunlaşmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 34 üniversite hazırlık 

öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın yöntemi nicel ve nitel verilerin birlikte 

kullanıldığı karma yöntemdir.  Araştırmanın uygulaması sekiz hafta sürmüştür. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kelime testi, görüşme ve yansıtıcı yazılar 

kullanılmıştır. Hedeflenen kelimeler sınıfa sunulduktan sonra KD’ye asılmış ve her 

derste tekrar edilmiştir. Farklı KD etkinlikleri kullanılarak hedef kelimeler ile ilgili 

alıştırmalar yapılmıştır. Öğrenciler kelimeleri bildiklerinde kullanma listesine, 

bilmediklerinde ise kayıp listesine asılmıştır. Deney grubundan seçilen 14 öğrenci ile 

sınıfta yapılan KD etkinlikleriyle ilgili görüşme yapılmıştır. Ayrıca öğretmen her 

ders sonunda yapılan etkinlikler ile ilgili notlar almıştır. Grupların almış olduğu 

sontest puanları analiz edildiğinde deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olduğu tespit edilmiştir. Böylece KD etkinlikleri öğrencilerin kelime 

öğrenmelerinde etkili bulunmuştur. Ayrıca öğrenciler ile yapılan görüşmeler ve 

öğretmenin almış olduğu notlar öğrencilerin KD ile kelime öğrenmeye karşı olumlu 

bir tutuma sahip olduğunu göstermektedir. 

2.7.2. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar 

May (1993) tarafında yapılan araştırmanın amacı KD’nin öğrencilerin sıklıkla 

kullanılan kelimeleri öğrenmelerinde etkili olup olmadığını belirlemektir. 

Araştırmaya birinci sınıfta okuyan 20 öğrenci katılmıştır. Altı hafta süren 

uygulamada veri toplama aracı olarak okuma ve yazma testleri kullanılmıştır. İlk üç 

hafta beşer kelime flash kartlar ile öğretilmiştir. Daha sonraki üç hafta boyunca beşer 

kelime EKD kullanılarak öğretilmiştir.  Öğrencilere her hafta öğrenmiş oldukları 

kelimeler ile ilgili değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca uygulama sonrasında yapılan 

test sonuçları analiz edildiğinde EKD sıklıkla kullanılan kelimelerin öğretiminde 

etkili bulunmuştur. 

Walton (2000) KD ile ilgili bir araştırma yapmıştır. Çalışmanın amacı birinci sınıf 

öğrencilerinin sıkılıkla kullanılan kelimelerin okunuş ve yazılışını öğrenirken 

kullandıkları KD ile ilgili bilgilerini ve algılarını açıklamaktır. Üç sınıfta yürütülen 

çalışmada 63 öğrenci ve onların üç öğretmeni ile yapılan görüşmeler analiz edilip 
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sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucu 1. sınıf öğrencisinin çoğunun, KD’nin ne 

olduğu, nasıl ve ne zaman kullanıldığını bildiklerini göstermiştir. Bunun yanında 

öğretmenlerin eğitsel yönlendirmeleri öğrencilerin KD’nin sınıfta nasıl ve ne zaman 

kullandıklarını etkilemiştir. Ayrıca araştırmada elde edilen bulgulara göre KD 

etkinliklerinin, öğrencilerin kelime bilgisini ve kelime farkındalıklarını arttırmalarına 

yardımcı olduğu tespit edilmiştir. 

Jasmine ve Schiesl’in  (2009) birinci sınıfta okuyan 20 öğrencinin katılımı ile yapmış 

olduğu çalışmanın amacı KD ve etkinliklerinin öğrencilerin okuma akıcılığına 

etkisini araştırmaktır. Bu araştırma bir durum çalışması olup araştırmanın 

uygulaması 4 hafta sürmüştür.  Veri toplama aracı olarak başarı testi yerine ön 

çalışma, son çalışma kayıtları, görüşme ve gözlem kullanılmıştır. Ön ve son çalışma 

kayıtlarında öğrencilerin bir dakikada okudukları kelimeler hesaplanmıştır. Ayrıca 

rastgele 5 öğrenci seçilerek öğrencilerin KD etkinlikleri tamamlamaları 

gözlemlenmiştir. KD etkinlikleri ile ilgili bilgi toplamak amacı ile seçilen 6 öğrenci 

ile görüşme yapılmıştır.  Elde edilen bulgular neticesinde KD etkinlikleri 1. sınıf 

öğrencilerinin sıklıkla kullanılan kelimeleri öğrenmelerini sağlayarak öğrencilerin 

okuma alışkanlığını geliştirmelerine olumlu etkisi olmuştur. Ayrıca görüşme 

sonucunda KD etkinlikleri öğrencilerin öğrenirken eğlenmelerini sağlamıştır. 

Böylece KD öğrencilerin sıklıkla kullanılan kelimeleri öğrenmelerine yardımcı 

olurken öğrencilerin okuma akıcılığını geliştirmelerini olumlu etkilemiştir. 

Southerland (2011) yapılmış olduğu çalışmanın amacı EKD’nin ortaokul 

öğrencilerinin İngilizce kelime öğrenmelerinde ve öğrenilen kelimelerin kalıcılığını 

sağlamada etkili olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmanın deseni yarı deneysel 

desendir. Araştırmanın çalışma grubu 67 sekizinci sınıf öğrencisi, 57 yedinci sınıf 

öğrencisi olmak üzere toplam 124 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubuna 

kelimeler EKD ile kontrol grubuna ise devam eden öğretim programı ile 

öğretilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak başarı testi ve haftalık 

değerlendirme testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre EKD ortaokul 

öğrencilerinin kelime öğretiminde ve öğrenilen kelimelerin kalıcılığını sağlamasında 

etkili bulunmuştur. 

Latham (2011)  etkileşimi kelime duvar üzerine bir araştırma yapmıştır. Araştırmada 

EKD stratejilerinin öğrenci ve öğretmenlerin kelime öğrenmeye yönelik algılarına 
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etkisi araştırılmıştır. Araştırma bir örnek olay çalışması olup 4 öğretmen ve 62 

öğrencinin katılımı ile yürütülmüştür.  Dört ayrı sınıfta üçer öğrenci olmak üzere 

toplam 12 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır.  Araştırmada 

kullanılan diğer veri toplama araçları anket, değerlendirme, görüşme, bilgi 

değerlendirme ölçeği, gözlem ve öğrenci ürün dosyalarıdır. Yapılan araştırmada 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:   

1. Öğretmenler ve öğrencilerin EKD ile ilgili olumlu bir algıları vardır.  

2. Öğretmenler dersin özel amaçlarını karşılamak için EKD stratejisini kullanıp 

öğrencilerin kelime öğrenmelerini desteklemiştir.  

3. Öğrencilerin motivasyonları ve kelime bilgileri artmıştır.  

4. EKD öğrencilerin kelimeler arasında bağlantı kurmasını sağlamadığından 

kelimelerin not alınarak ezberlendiği klasik yönteme kıyasla daha etkili 

bulmuştur.  

Henrichs (2011)  tarafından EKD ile ilgili nicel bir araştırma yapılmıştır. Bu 

araştırmanın amacı EKD’nin öğrencilerin öğrenme ve kelime anlama becerisine 

etkisini araştırmaktır. Araştırmaya üçüncü sınıfta okuyan 16 öğrenci katılmıştır. 

Matematik ve fen bilimleri dersinde kullanılan EKD ile ilgili öğrencilerin görüşlerini 

almak için veri toplama aracı olarak anket, görüşme ve sınıf ürün dosyaları 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre EKD matematik ve fen bilgisi derslerinde 

öğrencilerin kelimeleri öğrenme ve  içeriği  anlamalarında etkili bulunmuştur.    

AlShaiji ve Alsaleem’in (2014) yapmış oldukları çalışmanın amacı KD öğretiminin 

ana sınıf öğrencilerinin İngilizce kelime öğretimi ve okuma akıcılığına etkisini 

araştırmaktır. Çalışma grubunda 55 ana sınıf öğrencisinin yer aldığı araştırmanın 

deseni öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desendir. 10 hafta boyunca deney 

grubuna İngilizce kelimeler, KD etkinlik ve oyunları ile öğretilirken kontrol 

grubunda ise devam eden öğretim programıyla yürütülmüştür. Araştırma sonunda 

KD İngilizce kelime öğretiminde ve okuma akıcılığında etkili bulunmuştur. 

Jackson (2014) yaptığı araştırmanın amacı etkileşimli, Kavram Kelime Duvarının 

(KKD) ortaokul öğrencilerin fen bilgisi dersine desteğini araştırmaktır. Araştırmaya 

altıncı sınıf okuyan 115 öğrenci katılmıştır. Sekiz hafta süren araştırmada öğrenciler 

geleneksel KD ve EKD ile Fen Bilgisi derslerini işlenmiştir. Uygulama sonrasında 
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öğrencilerin testten almış oldukları puan ortalamaları analiz edildiğinde etkileşimli 

KKD’nin öğrencilerin fen bilgisi başarısında etkili olduğu sonucu elde edilmiştir.. 

Lica (2014) EKD’nin yedinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisine 

etkisini tespit etmek amacıyla bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmanın deseni yarı 

deneysel desendir.  Araştırmanın çalışma grubunu 323 öğrenci oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak 20 soruluk çoktan seçmeli test kullanılmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre EKD yedinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisinde etkili 

bulunmuştur. 

Ratliff (2015)  EKD kullanımının İngilizce öğrenenlerin kelime kalıcılığına etkisini 

araştırmak amacıyla bir araştırma yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk 

yılları olan ve altıncı sınıfta okuyan 20 öğrenci üzerine yapılan çalışma altı hafta 

sürmüştür. Her hafta sosyal bilgiler dersinde işlenen beş kelime olmak üzere toplam 

otuz akademik kelime EKD ile öğretilmiştir. Veri toplama aracı olarak başarı testi 

kullanılmıştır. Başarı testi kelimeyi yazma, kelimeyi tanımlama, kelimenin resmini 

çizme ve kelimeleri kullanarak cümle yazmadan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda 

EKD’nin kelime öğretiminde başarılı bir sınıf stratejisi olduğu ve diğer stratejiler ile 

birlikte kullanılabileceği ileri sürülmüştür.   

Rosier’in (2015) KD’nin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin okuma akıcılığına 

etkisini araştırmak amacıyla yapmış olduğu çalışmaya 48 öğrenci katılmıştır. 10 

hafta boyunca deney grubuna devam eden okuma programı ile birlikte KD 

etkinlikleri kullanılmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir müdahalede 

bulunulmamıştır. Araştırma sonunda elde edilen veriler analiz edildiğinde KD’nin 

öğrencilerin okuma akıcılığında etkili olduğu tespit edilmiştir.. 

Vintinner, Harmon, Wood ve Stover (2015) yapmış oldukları çalışmanın amacı 

İngilizce öğretmenlerinin lisede kullanılan EKD’nin etkili olup olmadığı ile ilgili 

görüşlerini almaktır.  Çalışma nitel bir araştırmadır. Görüşme ve yansıtıcı günlük ile 

elde edilen veriler incelenerek içerik analizi yapılmıştır. Görüşme lisede çalışan 5 

sınıf öğretmeni ile yapılmıştır. EKD etkinliklerini İngilizce derslerinde kullanmadan 

önce ve kullandıktan sonra öğretmenlerle görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler 

analiz edildiğinde EKD lise öğrencilerine kelime öğretiminde etkili bulunmuştur. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma deseni, çalışma grubunun belirlenmesi ve özellikleri, araştırma 

süreci,  veri toplama araçları, verilerin elde edilme süreci ve verilerin analizi 

başlıkları altında araştırmayla ilgili bilgiler sunulmuştur. 

3.1. Araştırma Deseni 

EKD tekniğinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerin İngilizce dersi kelime bilgisini ve derse 

yönelik tutumunu arttırmada etkili olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan 

bu nicel araştırma bağımsız değişkenin, (EKD)  bağımlı değişken (kelime bilgisi, 

öğrenilen kelimelerin kalıcılığı ve İngilizce dersine yönelik tutum) üzerindeki 

etkisinin araştırıldığı deneysel bir araştırmadır. 

Deneysel araştırmalar, neden-sonuç ilişkileri hakkındaki hipotezleri test etmek için 

kullanılan ve en az bir bağımsız değişkenin bir ya da daha fazla bağımlı değişken 

üzerindeki etkisinin araştırıldığı araştırma yöntemleridir (Fraenkel ve Wallen, 2006). 

Deneysel araştırmalar denek sayısına göre zayıf, yarı ve gerçek deneysel desen 

olmak üzere üçe ayrılmaktadır.  

Eğitim araştırmalarında gerçek deneysel çalışmaların çoğunlukla mümkün olmaması 

nedeniyle okul yönetimi tarafından oluşturulan sınıfların araştırmada seçkisiz bir 

şekilde deney ve kontrol gurubuna atanmaları ile yapılan araştırma deseni yarı 

deneysel desen olarak adlandırılmaktır (Metin, 2015).  Bir ilkokulda yer alan iki adet 

dördüncü sınıfın seçkisiz olarak deney ve kontrol gruplarına atandığı bu araştırmada 

öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. 

Ayrıca araştırmada nicel verilerin yanında EKD ile ilgili öğrenci görüşlerini almak 

için öğrenci günlüklerinden elde edilen nitel verilerden yararlanılmıştır.  
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Tablo 3.1 

 Araştırmanın Deseni 

Gruplar Öntest İşlem Sontest 

D 

Deney Grubu 

Ö1 

Kelime Bilgisi 

Testi 

X 

Etkileşimli Kelime 

Duvarı 

Ö3 

Kelime Bilgisi 

Testi 

K 

Kontrol Grubu 

Ö2 

Kelime Bilgisi 

Testi 

X 

Devam Eden 

Öğretim 

Ö4 

Kelime Bilgisi 

Testi 

 

Araştırmada araştırmacının derslerine girdiği dört tane dördüncü sınıfa araştırma 

öncesi hazırlanan ve uygulamada işlenecek üniteler kapsamındaki kelimelerden 

oluşan kelime bilgisi testi yapılmıştır. Test sonucuna göre en yakın iki sınıf deney ve 

kontrol grubu olarak seçkisiz atanmıştır. Elde edilen sonuçlar analiz edildiğinde iki 

grubun öntest sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmaması grupların deney 

öncesi kelime bilgilerinin aynı olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca İzgi (2014)  tarafından geliştirilen İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği 

uygulama öncesi gruplara öntest olarak uygulanmıştır. Grupların öntest tutum 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.   

Araştırma öncesi belirlenen ünitelerdeki kelimeler deney grubuna EKD ile kontrol 

grubuna ise MEB (Miili Eğitim Bakanlığı) tarafından hazırlanan 4. sınıf İngilizce 

öğretim programda yer alan öğretim yöntem ve teknikleri ile öğrenme yaşantıları 

düzenlenmiştir. Öğretimin sonunda her iki gruba kelime bilgisi testi ve tutum ölçeği 

sontest olarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar araştırmacı tarafından analiz 

edilmiştir. 

Deney grubunda yer alan öğrencilerin EKD ile ilgili görüşlerini almak için her 

uygulama sonrası öğrencilerden uygulamaya yönelik olumlu ve olumsuz fikirlerini 

belirtikleri ders günlük tutmaları istenmiştir. Günlüklerden elde edilen veriler 

betimsel olarak analiz edilmiştir. 
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3.2. Çalışma Grubu  

Araştırma EKD’nin öğrencilerin İngilizce dersi kelime bilgisi ve İngilizce dersine 

yönelik tutumları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan deneysel bir çalışma 

olduğundan bir evren tayinine gidilmemiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2016-

2017 eğitim öğretim yılı Antalya İli Alanya İlçesinde yer alan bir ilkokuldaki dört 

tane dördüncü sınıf şubesinden kelime bilgisi ve tutum öntest puan ortalamaları 

birbirine en yakın olan iki dördüncü sınıf şubesinde eğitim gören ve 9 ile 10 yaşları 

arasında 42 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma grubuna ait bilgiler tablo 3.2’de yer 

almaktadır. 

Tablo 3.2 

 Araştırma Grubunun Özellikleri 

Gruplar Kişi Sayısı Yüzde 

     Deney Grubu  

Kız 

Erkek 

20 

11 

9 

%100 

%55 

%45 

    Kontrol Grubu 

Kız 

Erkek 

22 

11 

11 

%100 

%50 

%50 

 

Araştırmada yer alan deney ve kontrol grubunun öntest kelime bilgisi sonuçları 

bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 3.3’te yer 

almaktadır. 

Tablo 3.3  

Deney ve Kontrol Grubu Öntest Kelime Bilgisi Puanlarının Karşılaştırılması  

Gruplar N  x̄ S T p* 

Deney 20 30.10 13.63 

0.258             0,79 

Kontrol 22 31.18 13.48 

*p<0,05 

Tablo 3.3’te görüldüğü gibi deney grubunun öntest kelime bilgisi puan ortalaması 

30.10; kontrol grubunun öntest kelime bilgisi puan ortalaması ise 31.18’dir. Her iki 
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grubun öntest kelime bilgisi puanları bağımsız gruplar t-testi ile analiz edildiğinde iki 

grupların öntest kelime bilgisi puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı 

görülmektedir (p>0,05).  Buna göre her iki grubun araştırmaya dahil edilen üniteler 

kapsamında yer alan kelimeler ile ilgili aynı bilgi seviyelerinde oldukları 

söylenebilir. 

Ayrıca her iki gruba tutum ölçeği öntest olarak yapılmıştır. Tablo 3.4’te deney ve 

kontrol grubunun öntest tutum puanları yer almaktadır. 

Tablo 3.4  

Deney ve Kontrol Grubu Öntest Tutum Puanlarının Karşılaştırılması 

Gruplar N x̄ 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
U Z P 

Deney 20 3,16 21,85 446 

213           -0,117          0,9  

Kontrol 

 

22 

 

3,19 

 

21,18 

 

437 

*p<0,05 

Deney ve kontrol grubu öntest tutum puanları karşılaştırması grup puanları normal 

dağılım göstermediğinden Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Tablo 3.4’e 

göre deney grubu ve kontrol gurubu öntest tutum puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

Yapılan bu analizler sonucunda uygulama öncesi iki grubun öntest kelime bilgisi 

puanları ve öntest tutum puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektir. 

Bunun sonucunda iki grup seçkisiz bir şekilde deney ve kontrol gruplarına 

atanmıştır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada grupların kelime başarısını ölçmek için İngilizce kelime bilgisi testi ve 

İngilizce dersine olan tutumlarını ölçmek için tutum ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca 

deney grubunda yer alan öğrencilerin EKD etkinlikleri ile ilgili görüşlerini almak 

için EKD uygulama sonrası İngilizce ders günlükleri ile nitel veriler elde edilmiştir. 

Bu veri toplama araçları ile ilgili detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur. 
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3.3.1. İngilizce Dersi Kelime Bilgisi Testi 

Deney ve kontrol grubunun İngilizce dersi kelime başarısını ölçmek için kelime 

bilgisi testi araştırmada öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Araştırmacı 

tarafından geliştirilen bu test araştırmada uygulama sürecinde deney grubuna EKD 

ile kontrol grubuna ise MEB tarafından hazılanan 4. sınıf İngilizce dersi öğretim 

programında yer alan öğrenme yaşantıları ile öğretilen Kıyafetlerim ve Meslekler 

ünitelerinde yer alan 95 hedef sözcüğün öğrenme başarısını ölçmek amacıyla 

oluşturulan bir kelime bilgisi testidir. Kelime bilgisi testi üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde iki adet eşleştirme, ikinci bölümde altı adet boşluk doldurma;  son 

bölümde ise yirmi adet çoktan seçmeli soru yer almaktadır. Ünitelerde yer alan 

hedefler kelimelere uygun olarak oluşturulan kelime bilgisi testi 14 soru 

Kıyafetlerim, 14 soru Meslekler ünitelerinden olmak üzere toplam 28 sorudan 

oluşmaktadır. Kelime bilgisi testi Ek-1’de sunulmuştur. Testin geçerliği için iki 

uzman görüşüne başvurulmuştur. Ayrıca farklı okullarda görev yapan İngilizce 

öğretmenlerinden test ile ilgili görüşleri alındıktan sonra test yeniden düzenlenmiştir. 

Kelime bilgisi testi oluşturulduktan sonra testin güvenirliğini belirlemek için pilot 

uygulama 5. sınıfta okuyan 43 öğrenciye yapılmıştır. Kelime bilgisi testinin 

güvenirliğini belirlemek için Kr-20 formülü kullanılmıştır. Kelime bilgisi testinin 

güvenirlik katsayısı 0,83 çıkmıştır.  Bir ölçme aracının güvenirlik katsayısı 0,00-1,00 

arasında değer almaktadır. 𝑟𝑥 ≥0,70 olması durumunda testin güvenilir olduğu 

söylenebilir. Uygulanan testtin güvenirlik katsıyı 0,83 olarak hesaplandığından 

hazırlanmış olan kelime bilgisi test için aşağıdaki yorumlar yapılabilir. 

1. Test ile yapılan ölçme işlemi güvenilirdir. 

2. Test kendi içerisinde tutarlıdır. 

3. Testin maddeleri birbiriyle uyumludur. 

4. Test sonuçları tesadüfî hatalardan arınıktır. 

5. Testle güvenilir ölçümler elde edilmiştir. 

3.3.2. Tutum Ölçeği 

Araştırmada grupların İngilizce dersine yönelik tutumlarını ölçmek için 

uygulamadan önce öntest ve uygulamadan sonra ise sontest olarak kullanılan tutum 

ölçeği İzgi (2014) tarafından geliştirilmiştir. Tutum ölçeği gerekli izinler alınarak 

araştırmada kullanılmıştır. 5’li Likert tipi olan tutum ölçeğinde 10 olumlu 10 
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olumsuz olmak üzere toplam 20 madde yer almaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 

İzgi (2014) tarafından 0.80 bulunmuştur. Tutum ölçeği Ek-2’de yer almaktadır. 

3.3.3. İngilizce Günlüğü 

Araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış ders günlüğüyle öğrencilerin 

derse ve EKD’ye yönelik olumlu ve olumsuz düşüncelerinin elde edilmesi 

amaçlanmıştır. Öğrenciler her uygulama sonrası olumlu ve olumsuz düşüncelerini 

ders günlüğüne yazmışlardır. İngilizce günlüğü örneği EK-3’te yer almaktadır. 

3.4. Verilerin Toplanması 

Araştırmada ilkokul 4. sınıf 2016-2017 eğitim öğretim yılı İngilizce dersi öğretim 

programında 7. ve 8. ünitelerde yer alan 95 hedef kelime deney grubuna EKD ile 

kontrol gurubuna ise MEB tarafından hazırlanmış ilkokul 4. sınıf İngilizce dersi 

öğretim programında yer alan etkinlikler ile öğretilmiştir. Araştırmanın uygulaması 

2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde yapılmıştır. Uygulama haftada iki 

ders saati olmak üzere toplam 8 hafta yürütülmüştür. Tablo 3.5’te araştırmanın 

uygulama takvimi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 3.5 

 Araştırmanın Uygulama Takvimi 

Tarih Uygulamalar 

2 Mart 2018 Öntest 

1. Hafta 06-10 Mart 2018 7.Ünite Meslekler 

2. Hafta 13-17 Mart 2018 7.Ünite Meslekler 

3. Hafta 20-24 Mart 2018 7.Ünite Meslekler 

4. Hafta 27-31 Mart 2018 7.Ünite Meslekler 

5.Hafta 03-07 Nisan 2018 8. Ünite Kıyafetleri 

6.Hafta 10-14 Nisan 2018 8. Ünite Kıyafetleri 

7. Hafta 17-21 Nisan 2018 8. Ünite Kıyafetleri 

8. Hafta 24-28 Nisan 2018 8. Ünite Kıyafetleri 

4 Mayıs 2018 Sontest 
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Tablo 3.5’te görüldüğü gibi ilk olarak her iki gruba kelime ve tutum ölçeği öntest 

olarak uygulanmıştır. Daha sonra 8 haftalık uygulamadan sonra kelime ve tutum 

ölçeği sontest olarak uygulanmıştır.  

3.4.1. Deney Grubu Uygulamaları 

Deney grubuna EKD ile ders planları oluşturulurken konuyla ilgili yapılan literatür 

çalışmasından faydalanılmıştır. Deney grubunun ders planı EKD’nin kullanım 

amaçları, çeşitleri, EKD ile yapılan etkinlikler ve oyunlar arasından 4. sınıf İngilizce 

dersi Kıyafetlerim ve Meslekler ünitelerinin kazanımlarına ve ünitelerde yer alan 

kelimelere göre öğrencilerin hazır bulunuşlukları da göz önünde bulundurularak 

araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.  

Deney grubuna araştırmadan önce kelime duvarlarının amacı, işlevi ve 

kullanılmasında uyulması gereken kurallar detaylı bir şekilde sunulmuştur. Buna 

göre Meslekler ünitesine uygun olarak sınıfta ABC KD oluşturulmuştur.  Ünitelerde 

yer alan kelimeler öğrencilere tanıtıldıktan sonra sınıfta oluşturulmuş olan EKD’ye 

kelime kartları öğrenciler tarafından yerleştirilmiştir. Böylece 4 hafta boyunca ders 

planında yer alan EKD etkinlikleri yapılıp oyunları oynanarak Meslekler ünitesi ile 

ilgili kelimelerin öğrenilmesi sağlanmıştır. ABC KD’de öğrenciler Git-Bul görev 

kartıyla her hafta olmak üzere 4 hafta boyunca görevlendirilmişlerdir. ABC KD EK-

5’te yer almaktadır. Öğrencilerin ders planı kapsamında 3 hafta boyunca Meslekler 

ünitesi ile ilgili tuttukları KD Ofis Dosyası örnekleri EK-7’da yer almaktadır. 

Kıyafetlerim ünitesine uygun olarak da KKD oluşturulmuştur. Ünitede yer alan 

kelimeler öğrencilere sunulduktan sonra kelimeler KKD’ye öğrenciler tarafından 

yerleştirilerek planda yer alan etkinlikler uygulanmıştır. Deney grubunda yer alan 

öğrencilerin ders dışında etkinlikler ile öğrenmelerini pekiştirmeleri için KKD’de 

öğrenciler KD dosyası oluşturmaları için görevlendirilmişlerdir. KKD Ek-6’da yer 

alırken öğrencilerden 4 haftalık uygulama boyunca evlerinde yapmış oldukları KD 

örnekleri EK-8 yer almaktadır. Ayrıca EK-4’te öğrencilerin her uygulama sonrasında 

dersle ilgili düşüncelerini yazdıkları yarı yapılandırılmış İngilizce günlüğü yer 

almaktadır. Ders planı kapsamında hazırlanan Kelime-O etkinlik kâğıdı EK-9’da yer 

almaktadır. EKD ile hazırlanan ders planları Ek-3’te yer almaktadır. 
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Uygulama sonrasında üniteler kapsamında araştırmacı tarafından geliştirilen kelime 

bilgisi testi ve İzgi (2014) tarafından geliştirilen tutum ölçeği öntest ve sontest olarak 

kullanılıp nicel veriler elde edilmiştir. Ayrıca her ders sonunda öğrencilerin İngilizce 

dersi ve EKD ile ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerini yazdıkları yarı 

yapılandırılmış öğrenme günlüklerinden nitel veriler elde edilmiştir.  

3.4.2. Kontrol Grubu Uygulamaları 

Kontrol grubuna hedef sözcükler İngilizce dersi öğretim programına uygun olarak 

hazırlanan ders kitaplarında yer alan etkinlikler ile öğretilmiştir. Kontrol grubunda 

dersler MEB tarafından hazırlanan 4.sınıf İngilizce dersi öğretim programında yer 

alan öğretim yöntem ve teknikleri ile yürütüldüğünden öğrencilere farklı bir 

açıklama yapılmamıştır. 

Meslekler ünitesinde mesleklerle ilgili kelimeler öğrencilere sunulduktan sonra 

kelimeler tahtaya yazılmış ve öğrencilerin deftere kelimeleri yazmaları istemiştir. 

Daha sonra ders kitabında yer alan boşluk doldurma etkinliğinde öğrencilerden 

görsele bakarak görsele uygun bina isimlerini, görsellerin altlarına yazmaları 

istenmiştir. Meslek isimlerinin öğrenilmesinin hedeflendiği etkinlikte öğrencilerden 

dinleyerek uygun görseli doğru meslek ismiyle eşleştirmeleri istenmiştir. Diğer 

etkinlikler ise benzer şekilde dinleyip işaretleme ve bakıp görsele uygun doğru 

mesleği söyleme olarak yapılmıştır. Ünitenin sonunda öğrencilerden ders dışı 

etkinlik olarak mesleklerle ilgili görsel proje oluşturmaları istenmiştir.  

Kıyafetlerim ünitesinde öğrencilere ünitede yer alan kelimeler sunulmuş, tahtaya 

yazıldıktan sonra öğrencilerden kelimeleri deftere yazmaları istenmiştir. Daha sonra 

kitapta yer alan etkinlikler öğretmen kılavuz kitabı göz önünde bulundurularak 

yürütülmüştür. İlk olarak görsele bakarak görselde yer alan isimler ve resimleri fark 

etmeleri istenmiştir. Daha sonra da görsel ve resmi eşleştirme, görseldekini söyleme, 

görsele bakıp dinleyerek tekrar etme ve eşleştirme etkinliklerine derste yer 

verilmiştir. Ünitenin sonunda öğrencilerden üniteyle ilgili ders dışı etkinlik olarak 

mevsimlere uygun giyilen kıyafetler ile ilgili proje hazırlamaları istenmiştir. Kontrol 

grubunda dersler öğretim programına uygun olarak yürütüldüğünden ayrıca ders 

planı yapılmamıştır. Dersler ünitelendirilmiş yıllık plana uygun bir şekilde ders ve 

çalışma kitabı kullanılarak işlenmiştir. 
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3.5. Verilerin Analizi 

Araştırmada deney ve kontrol grubunun öntest ve sontest puanları arasında anlamlı 

bir farkın olup olmadığını belirlemek için kelime bilgisi testi ve tutum ölçeği 

aracılığı ile nicel veriler toplanmıştır. Elde edilen nicel verilerin çözümlenmesinde 

SPSS 24.0 (Software Package for Statistical Analaysis) paket programı 

kullanılmıştır. Her iki grup arasında kelime bilgisi testi öntest puanları 

karşılaştırılırken bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının 

kelime bilgisi sontest puanları ve tutum ölçeği öntest ve sontest puanlarını 

karşılaştırmak için Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Ayrıca grup içi 

karşılaştırmalarında deney grubu öntest ve sontest puanları karşılaştırmasından 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, kontrol grubu öntest ve sontest puanları 

karşılaştırmasından bağımlı gruplar t-testi kullanılmıştır. Sonuçların 

yorumlanmasında anlamlılık düzeyi p>0,05 olarak kabul edilmiştir. Grupların kelime 

bilgisi testinden aldıkları puanlar EK-10’da yer almaktadır. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırma problemleri kapsamında elde edilen bulgular yer almaktadır. 

4.1. İngilizce Kelime Bilgisi Testine Ait Bulgular 

Bir araştırmada istatistiksel analiz yapmadan önce elde edilen verilerin normal 

dağılıp dağılmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer veriler normal dağılım 

gösteriyorsa parametrik testler veri analizi için kullanılır. Araştırma verilerinin 

normal dağılım göstermediği durumlarda ise parametrik olmayan testler 

kullanılmaktadır. 

Deney grubu ve kontrol grubunun sontest kelime bilgisi puanları karşılaştırılmadan 

önce grupların sahip olduğu puanların normallik varsayımını test etmek için 

normallik testi uygulanmıştır. Test puanlarının normal dağılım gösterip 

göstermediğini değerlendirirken (n:50) Shapirowilk testi değerlerine bakılmıştır. 

Gruplar arası puanlar kıyaslanırken her iki grubun test puanlarının normallik 

değerlerine bakılarak uygun veri analiz tekniği seçilmiştir. Grup içi puanlarını analiz 

etmek için ise her grubun almış olduğu puanların normallik değerleri göz önünde 

bulundurularak uygun veri analiz tekniği kullanılmıştır. 

Kelime ile ilgili normallik değerleri aşağıda yer alan Tablo 4.1’de gösterilmiştir.  

Tablo 4.1 

Kelime Bilgisi Testinden Elde Edilen Verilerin Normal Dağılım Analizi 

Testler İstatistik Sd P 

DG KT Öntest 0,989 20 0,997 

DG KT Sontest 0,861 20 0,008 

KG KT Öntest 0,959 22 0,470 

KG KT Sontest 0,948 22 0,284 

 

Tablo 4.1’de görüldüğü gibi bazı veriler setleri normal dağılım göstermemektedir.  

Bu nedenle araştırmada normal dağılım göstermeyen veriler parametrik olmayan 

testler ile normal dağılan veriler ise parametrik testler ile analiz edilmiştir. 
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Çalışma grubunun oluşturulması bölümünde her iki grubun kelime bilgisi testi öntest 

puan analizleri ile ilgili açılamalar yapıldığından bu bölümde grupların öntest puan 

sonuçlarına değinilmemiştir. 

4.1.1. Deney Grubu Öntest ve Sontest Kelime Bilgisi Puanları Arasında Anlamlı 

Bir Fark Var mıdır? 

Deney grubunun öntest ve sontest kelime bilgisi puanlarını analiz etmek için 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Tablo 4.2’de deney grubunun 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 4.2 

Deney Grubu Öntest ve Sontest Kelime Bilgisi Puanlarının Karşılaştırılması 

Testler 
N Mean 

Rank 
Sum of Ranks Z p* 

Öntest-Sontest 

Negatif rank 

Positif rank 

Ties 

1 

19 

0 

9,00 

10,85 

 

-3,586 

 

0,00 

*p< 0,05 

Tablo 4.2’e göre deney grubunun öntest-sontest kelime bilgisi puanları 

karşılaştırıldığında grubun puanları arasında p< 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir (p=0,00). Buna göre EKD duvarı öğrencilerin kelime 

öğrenmelerinde etkili bulunmuştur. 

4.1.2. Kontrol Grubunun Öntest ve Sontest Kelime Bilgisi Puanları Arasında 

Anlamlı Bir Fark Var mıdır? 

Kontrol grubunun öntest ve sontest kelime bilgisi puanları bağımlı örneklem t-testi 

ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 4.3’te yer almaktadır. 

Tablo 4.3 

Kontrol Grubu Öntest ve Sontest Kelime Bilgisi Puanlarının Karşılaştırılması 

Testler N Ss T p* 

Öntest-Sontest 22 18.77 -6,836 0,00 

*p< 0,05 
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Tablo 4.3’e göre kontrol grubunun test puanları kelime bilgisi öntest ve sontest 

puanları arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı bir fark vardır (p=0,00). Bu bulguya 

göre kontrol grubu kelime öğretiminde MEB tarafından hazırlanan İngilizce 4. sınıf 

öğretim programında yer alan öğretim yöntem ve teknikler etkili bulunmuştur. 

4.1.3. Deney Grubu ile Kontrol Grubunun Sontest Kelime Bilgisi Puanları 

Arasında Anlamlı Bir Fark Var mıdır? 

Deney ve kontrol grubunun sontest kelime bilgisi puanları hesaplanıp grupların almış 

oldukları puanların analizi Mann Whitney U testi ile yapılmıştır. Elde edilen değerler 

Tablo 4.4’te sunulmuştur.  

Tablo 4.4 

Deney ve Kontrol Grubunun Sontest Kelime Bilgisi Puanlarının Karşılaştırılması 

*p< 0,05  

Tablo 4.4’e göre deney grubunun sontest kelime bilgisi aritmetik ortalaması 

(x̄=77,15) ile kontrol grubunun sontest kelime bilgisi aritmetik ortalaması (x̄=58,55) 

arasında fark olduğu görülmektedir.  

Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına karar vermek için grupların 

Mann Whitney U testi sonuçlarına bakıldığında deney grubu ile kontrol grubu 

arasında sontest kelime bilgisi puanları arasında p<0,05 düzeyinde deney grubu 

lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (U=136, p=0.03, z=-2.120). 

Bu durumda deney grubunda EKD ile kelime öğretimini, kontrol grubuna devam 

eden öğretim programında yer alan öğretim yöntem ve tekniklerinden daha etkili 

olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

4.2. Tutum Ölçeğine Ait Bulgular 

Deney grubu ve kontrol grubunun tutum öntest puanlarına ait bulgulara çalışma 

grubu bölümünde değinildiğinden bu bölümde grupların tutum sontest puanları ile 

Gruplar N x̄ 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
U Z p* 

Deney 

Kontrol 

20 

22 

77,15 

58,55 

25,70 

17,68 

514 

389 
136 -2,120 0,03 
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ilgili karşılaşma yer almaktadır. Deney grubu ve kontrol gurubunun tutum sontest 

puanları karşılaştırılmadan önce grupların almış oldukları puanların normal dağılım 

analizini yapılmıştır. 

Tablo 4.5 

Tutum Ölçeğinden Elde Edilen Verilerin Normal Dağılım Analizi  

Testler İstatistik Sd P 

DG Tutum Öntest 0,818 22 0,001 

DG Tutum Sontest 0,858 22 0,005 

KG Tutum Öntest 0,903 20 0,048 

KG Tutum Sontest 0,944 20 0,279 

 

Tablo 4.5’te görüldüğü gibi grupların tutum sontest puanları normal dağılım 

göstermediğinden grupların puanları analiz edilirken parametrik olmayan veri analiz 

yöntemi kullanılmıştır.  

4.2.1. Deney Ve Kontrol Grubunun Sontest Tutum Puanları Arasında Anlamlı 

Bir Fark Var Mıdır?  

Deney ve kontrol gruplarının sontest tutum puanları Mann Whitney U testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçları tablo 4.6’da yer almaktadır. 

Tablo 4.6 

Deney ve Kontrol Grubu Sontest Tutum Puanlarının Karşılaştırılması 

Gruplar N X̄ 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
U Z p* 

Deney 

Kontrol  

20 

22 

  3,06 

    2,96 

19,83 

23,02 

396,50 

506,50 
186 -0,849 0,3 

*p<0,05 

Tablo 4.6’da görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının almış oldukları tutum 

sontest puanları aritmetik ortalamalar arasında fark olmasına rağmen gruplar arasında 

p<0,05 düzeyinde anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p=0,3). Bu durumda EKD’nin 

öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarını arttırmada etkili olmadığı 

görülmektedir. 
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4.3. İngilizce Günlüğüne Ait Bulgular 

Öğrencilerin EKD ile İngilizce kelime öğrenmelerine yönelik görüşlerini almak için 

öğrencilerin her ders yazdıkları yarı yapılandırılmış ders günlüklerinde yer alan nitel 

veriler içerik bakımından analiz edilmiştir. Öğrencilerin ders ile ilgili yapmış 

oldukları olumlu ve olumsuz ifadeler Tablo 4.7’de yer almaktadır. 

Tablo 4.7 

Günlüklerde Yer Alan İfadelerin Frekans Dağılımı 

Nitelik Başlıklar Frekans 

 

 

Olumlu İfadeler (f=111) 

 

EKD etkinlik ve oyunları 

 

EKD 

 

İngilizce dersi 

 

 

78 

 

6 

 

33 

Olumsuz İfadeler (f=29) 

 

EKD etkinlik ve oyunları 

 

EKD 

 

İngilizce dersi 

 

 

 

24 

 

1 

 

3 

 

 

Tablo 4.7’ye göre deney grubundaki öğrencilerin günlüklerde yazmış oldukları 

olumlu ve olumsuz ifadeler EKD etkinlik ve oyunları, EKD ve İngilizce dersi olmak 

üzere üç başlık altında toplanmıştır. Tablo 4.7’ye göre deney grubunda yer alan 

öğrencilerin uygulama boyunca yazmış oldukları İngilizce dersi günlüklerinde yer 

alan en fazla görüş EKD ve EKD etkinlik ve oyunları ile ilgilidir. Bunun nedeni 

derslerin EKD etkinlikleri ve oyunlarına göre planlanmasıdır.  

Tablo 4.7’ye bakıldığında olumlu ve olumsuz toplam 145 görüşten 117 görüşün 

olumlu, 28 görüşün ise olumsuz olduğu görülmektedir. EKD etkinlik ve oyunları ile 

ilgili 78 olumlu, 24 olumsuz olmak üzere toplam 102 tane deney grubu öğrencisine 

ait görüşü bulunmaktadır. EKD ile ilgili frekans değerlerine bakıldığında 6 olumlu, 1 

olumsuz olmak üzere toplam 7 görüş bulunmaktadır. Deney grubunda bulunan 

öğrencilerin İngilizce dersi ile ilgili görüşlerinin frekans değerlerine bakıldığında 
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33’ü olumlu, 3’ü olumsuz olmak üzere toplam 36 görüş bulunmaktadır. Olumlu 

görüşlerin frekans değerlerinin fazla olması yapılan çalışmanın faydalı olduğu 

yönünde yorumlanabilir. 

Tablo 4.8’de öğrencilerin günlüklerinde yer alan olumlu ve olumsuz görüşler EKD 

etkinlik ve oyunları, EKD VE İngilizce dersi olmak üzere üç başlık şeklinde yer 

sunulmuştur. 

Tablo 4.8 

Öğrenci Görüşleri 

Nitelik Başlıklar Görüşler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olumlu 

 

EKD etkinlik ve 

oyunları 

 

Kelime duvarı ile oynadığımız oyunlar çok 

zevkliydi. 

Kelime duvarı ile oynadığımız oyunlar çok 

güzeldi. 

Etkinlikler çok güzeldi. 

Etkinlikler çok eğlenceli. 

..... oyununu oynadık. Çok eğlendik. 

..... oyunu çok eğlenceli. 

 

EKD 

Kelime duvarı çok kolay. 

Kelime duvarı çok faydalı. 

Kelime duvarına kelime yapıştırmak 

eğlenceli. 

Kelime duvarını düzenlemeyi sevdim. 

Kelime duvarını çok sevdim. 

 

İngilizce dersi 

 

 

Ders çok güzel geçti. 

İngilizce dersi çok eğlenceliydi. 

İngilizce dersini çok seviyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

Olumsuz 

 

 

 

EKD etkinlik ve 

oyunları 

 

...... oyununu sevmedim. Çok sıkıcıydı. 

Kelimeyi bilemediğim için katılamadım. 

Söyleyemediğim için oyunu sevmedim. 

..... oyununu anlamadım. 

 

EKD 

 

Kelime duvarını yaparken çok zaman 

geçti. 

 

 

İngilizce Dersi 

 

 

Çok sıkıcıydı. 

Çok eğlenmedim. 

 

 

Deney grubu öğrenci görüşlerinin yer aldığı Tablo 4.8’e bakıldığında öğrenciler 

EKD etkinlik ve oyunları ile ilgili olumlu görüşlerini “KD ile oynadığımız oyunlar 
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çok zevkliydi, çok eğlenceliydi, etkinlikler çok güzel ve eğlenceliydi, oynadığımız ... 

oyunundan çok zevk aldık, oyun çok eğlenceliydi.” şeklinde ifade etmişlerdir. 

Öğrencileri EKD etkinlik ve oyunları ile ilgili olumsuz görüşlerini “... oyununu 

sevmedim, çok sıkıcıydı, kelimeyi bilemediğim için etkinlik ve oyunlara 

katılamadım, söyleyemediğim için oyunu sevmedim, ... oyununu anlamadım.” 

şeklinde belirtmişlerdir. Tablo 4.8’de EKD ile ilgili olarak öğrenciler “KD çok 

kolaydı, çok faydalıydı, KD’ye kelime yapıştırmak eğlenceliydi, KD’yi düzenlemeyi 

sevdim, KD’yi çok sevdim.” şeklinde olumlu görüşlerini belirtmiştir. Öğrenciler 

EKD ile ilgili olumsuz olarak “KD’yi yaparken çok zaman geçti.” şeklinde ifade 

etmişlerdir. 

Deney grubu öğrenci görüşlerinin yer aldığı Tablo 4.8’e bakıldığında İngilizce dersi 

ile ilgili olarak öğrenciler “Ders çok güzel geçti, İngilizce dersi çok eğlenceliydi, 

İngilizce dersini çok seviyorum.” şeklinde olumlu görüş belirtirken yine İngilizce 

dersi ile ilgili “Çok sıkıcıydı, çok eğlenemedim.” gibi ifadeler kullanarak olumsuz 

görüş belirtmişlerdir.  
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BÖLÜM V 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırma problemlerine dayalı olarak elde edilen bulgulara dair 

sonuçlar, sonuçlara ilişkin tartışmalar ve öneriler yer almaktadır. 

5.1. Sonuç 

5.1.1. İngilizce Kelime Bilgisi Testine İlişkin Sonuçlar 

EKD’nin 4. sınıf İngilizce dersi kelime öğretiminde etkili olup olmadığını tespit 

etmek için yapılan araştırmada araştırmacı tarafından belirlenen iki ünite ile ilgili 

kelime bilgisi testi geliştirilmiştir. Kelime bilgisi testi; öğrencilere uygulamadan önce 

öntest, uygulamadan hemen sonra sontest olarak uygulanmıştır.  

Deney ve kontrol grubuna öntest olarak uygulanan kelime bilgisi testi puan 

ortalamalarına göre her iki grupun kelime bilgisi puanları arasında anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir. Böylece deney ve kontrol gruplarının uygulama öncesi 

belirlenen her iki üniteye yönelik İngilizce kelime bilgilerinin aynı düzeyde olduğu 

tespit edilmiştir. 

Grup içi yapılan karşılaştırmalarda deney grubunun almış olduğu öntest ve sontest 

kelime bilgisi puanları kıyaslandığında öntest ve sontest kelime bilgisi puanlarından 

sontest lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu bulguya göre EKD ile kelime 

öğretimi 4. sınıf öğrencilerinin kelime öğrenmelerinde etkili bulunmuştur. Kontrol 

grubunun öntest ve sontest kelime bilgisi puaları karşılaştırıldığından sontest lehine 

anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Buna göre MEB tarafından hazırlanan 4. sınıf 

İngilizce dersi öğretim programında yer alan öğretim yöntem ve teknikleri etkili 

bulunmuştur. 

Deney ve kontrol grubunun almış olduğu sontest puanları kıyaslandığında iki grup 

arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu bulgusu elde edilmiştir. Bu göre 

kelime öğretiminde EKD tekniğinin 4. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersi kelime 

bilgisini arttırmada MEB tarafından hazırlanan 4. sınıf İngilizce dersi öğretim 
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programında yer alan öğretim yöntem ve tekniklerine göre daha etkili olduğu sonucu 

elde edilmiştir. 

Elde edilen bu sonuçlar bir öğretim aracı ve sınıf stratejisi olan EKD’nin öğrencilerin 

etkinlikler ve oyunlar aracılığı ile derse etkin katılımını sağlayarak İngilizce kelime 

öğretiminde başarılı olmasını sağlamaktadır. EKD daha önce hazırlanan bir tahtada 

kelimelerin yazılı bir şekilde sergilenmesini sağlayarak yürütülen etkinlik ve 

oynanan oyunlar öğrencilere duvarda yer alan kelimeleri kullanma fırsatı 

sunmaktadır. Böylece EKD ile kelime öğrenen öğrencilerin başarıları daha yüksek 

olduğu sonucu elde edilmiştir. 

5.1.2. Tutum Ölçeğine İlişkin Sonuçlar 

EKD’nin öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumuna etkisini belirlemek 

amacıyla iki gruba tutum ölçeği, öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Her iki 

grubun öntest tutum puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

tespit edilmemiştir. Uygulama sonrasında gruplara aldığı sontest tutum puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında iki grubun sontest tutum puanları arasında anlamlı 

bir fark tespit edilmemiştir. Elde edilen bu bulguya göre EKD’nin öğrencilerin 

İngilizce dersine yönelik tutumunu arttırmada etkili olmadığı sonucu elde edilmiştir.  

5.1.3. İngilizce Günlüğüne İlişkin Sonuçlar 

Deney grubu öğrencilerinin uygulama süresince her ders sonunda yazdıkları yarı 

yapılandırılmış İngilizce günlüklerinden elde edilen verilere bakıldığından 

öğrencilerin daha çok olumlu yorumlarda bulunduğu ve bu yorumların derse ve 

EKD’ye yönelik olduğu görülmektedir. İngilizce günlüklerine göre öğrencilerin EKD 

etkinlik ve oyunları ile kelime öğrenirken eğlendiklerinden EKD öğrencilerin 

İngilizce dersine yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamıştır. 

5.2. Tartışma 

Çocuklara yabancı dil öğretime olan ilgi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

giderek artmaktadır. Erken yaşta dil öğrenmenin daha etkili olduğunun düşünülmesi 

çocuklara yabancı dil öğretimine olan ilginin artmasının nedenleri arasındadır. Fakat 

dilin farklı becerilerinde yetişkinlerin çocuklardan daha hızlı ve iyi öğrendiği 
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bilinmektedir. Bu da erken yaşta İngilizce öğretiminin daha etkili olduğu görüşü 

üzerinde tartışmalara yol açmıştır. Erken yaşta dil öğretiminin birçok avantajı olduğu 

ileri sürülmektedir. Bunlardan biri öğrencilerin küçük yaştan itibaren dil öğretimine 

başlamalarından dolayı dili öğrenmeye harcadıkları sürenin yetişkinlere göre daha 

fazla olmasıdır. Ayrıca çocukların daha iyi taklit etmeleri onların yabancı dil 

öğretiminde sahip oldukları avantajlardan bir diğeridir. 

Türkiye’de de çocuklara yabancı dil öğretimi 2012-2013 eğitim öğretim yılında 

gerçekleşen 6287 sayılı yasadaki değişiklikle kabul edilen 12 yıllık zorunlu eğitim 

sistemine geçiş ile ilköğretim 4. sınıftan 2. sınıf düzeyine indirilmiştir. Bu durum 

çocuklara yabancı dil öğretimi üzerinde araştırma yapılması gereken yeni bir alan 

oluşturulmuştur. Çocukların sahip oldukları bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 

becerilere göre sınıf ortamının oluşturulması, konulara uygun öğretim yöntem ve 

tekniklerin belirlenip gerekli öğretim araçlarının sağlanması belirlenen kazanımların 

gerçekleştirilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle çocuklara yabancı dil öğretiminde 

kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. 

İletişimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli kelime bilgisine sahip 

olmak gerekmektedir. Aksi taktirde iletişim kesilir. Yabancı dil öğretiminin ilk 

yıllarında çocukların hem anadillerinde hem de yabancı dilde kelime dağarcığını 

oluşturdukları da göz önünde bulundurulduğunda çocuklara yabancı dil öğretiminde 

kelime öğretimi önem kazanan bir tema olmuştur.  

Çocuklara yabancı dilde kelime öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik, araç 

ve stratejileri ile ilgili yapılan çalışmalar öğretmenlere hangi öğretim yöntem, teknik 

ve araçlarının etkili ve sınıfta kullanılabilir olduğunu göstermektedir.  

EKD sadece sınıflarda kelimelerin sunulduğu bir öğretim aracı değil aynı zamanda 

çeşitli oyunların oynanıp etkinliklerin yapıldığı bir sınıf stratejisidir. Jackson ve 

Narvaez (2013)  kelime duvarlarını dil öğretiminde ve okumayı güçlendirmede 

kullanılan bir sınıf stratejisi olduğunu ve görsel bir iskele olarak hizmet ettiğini ifade 

etmiştir. 

EKD, öğrencilerin kelimeler ve kavramlar arasında bağlantı kurmasına yardımcı 

olmaktadır. Ayrıca öğrencileri kelime hazineleri oluşturarak bağımsız okuma ve 
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yazmaya teşvik etmektedir. Bu araştırma kapsamında EKD’nin çocukların İngilizce 

kelime öğretimine ve derse yönelik tutumuna etkisi sınanmıştır.  

Grupların almış oldukları öntest-sontest kelime bilgisi puanları analiz edilmiştir. 

Deney grubunun öntest-sontest kelime bilgisi puanları arasında anlamlı bir farkın 

olduğu görülmektedir. Kontrol grubununda öntest-sontest kelime bilgisi puanları 

arasında anlamlı bir fark vardır.  Buna göre deney grubunda kullanılan EKD tekniği 

ve kontrol grubunda kullanılan MEB İngilizce öğretim programında yer alan öğretim 

yöntem ve teknikleri kelime öğretiminde etkili bulunmuştur. Her iki grubta  öntest 

sonrasında planlanan dersler işlenmiştir. Her ne kadar grupların artış oranında fark 

olsada her iki grupta yürütülen çalışmalar kelime öğretiminde etkili bulunmuştur.  

Gruplar arası karşılaştırmada deney guru ve kontrol grubunun sontest puanları analiz 

edilmiştir. Bu analize göre deney grubunun sontest kelime bilgisi puanı ile kontrol 

grubu sontest kelime bilgisi puanı arasındanki farkın deney grubu lehine anlamlı 

olduğu görülmüştür. Yapılan araştırma sonucunda EKD çocuklara İngilizce kelime 

öğretiminde etkili bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen bu bulgu yapılan bazı 

çalışmaların bulguları ile örtüşmektedir. Bu çalışmalardan biri Ratllif (2015) 

tarafından yapılan çalışmadır. ABD’de ilk yılları olan öğrenciler ile yapılan 

çalışmada EKD’nin kelime öğretimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma 

sonucunda EKD’nin kelime öğretiminde etkili bir sınıf stratejisi olduğu bulgusu elde 

edilmiştir. May (1993), Jasmine ve Schiesl (2009) ve Southerland’in (2011) yapmış 

oldukları çalışmalarda benzer bulgular elde edilmiştir. Ayrıca Türkiye’de Çoşkun 

(2016) tarafından yapılan ve KD’nin öğrencilerin kelime öğrenme üzerindeki 

etkisinin araştırıldığı çalışmada KD ve etkinlikleri kelime öğretiminde etkili 

bulunmuştur.  

Yapılan bu araştırmada deney grubunun sontest kelime bilgisi puan ortalamasına 

(X̄=77.15) bakıldığında EKD’nin devam eden öğretim programında kullanılan 

yöntem ve tekniklere göre daha etkili bulunsa da tek başına yeterli olmadığı 

söylenebilir. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine sahip olmalarından dolayı farklı 

öğretim yöntem ve tekniklerinin birbirini destekleyecek şekilde kullanılması 

hedeflenen başarıya ulaşılması açısından önemlidir. Yani kelime öğretiminde etkili 

bulunan EKD’nin sınıf içinde farklı öğretim teknikleriyle desteklenmesi öğrencilerin 

kelime öğrenme başarısını daha da arttıracaktır. Ayrıca EKD’nin öğrenciler için yeni 
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bir teknik olması ve yalnızca araştırmada belirlenen sürede uygulanması kelime 

öğretiminde daha fazla başarının elde edilmesini engellediği düşünülmektedir. Bu 

nedenle EKD ile kelime öğretiminde öğrencilerin daha başarılı olmalarını sağlamak 

için daha uzun süre kullanılması gerektiği düşünülmektedir. 

KD kendi başına kelimeleri öğretmez. EKD, farklı okul kademelerinde kelime 

öğrenme ve öğretmeyi desteklemek için etkili eğitsel alıştırmaların kullanılması 

halinde etkili okuma yazma araçları olacağı ifade edilmiştir (Harmon vd., 2009a). 

KD, dili ve okuryazarlığı öğrenmek için bir referans noktasıdır. KD ile okuma 

kontrolü öğretmenlerden öğrencilere geçebilir. (Wingate vd., 2014). Kelime 

duvarları hedeflenen kelimelerin öğrenilmesini sağlamanın yanında çocukların 

yazım, okuma ve yazma stratejileri, kelime-ses uyuşma ve daha fazlasını öğretmeye 

yardımcı olmak için kullanılan etkileşimli kelime gösterimidir (Narkon, Wells ve 

Segal, 2011). Jasmine ve Schiesl (2009) ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile yaptıkları 

çalışmada KD ve etkinliklerinin öğrencilerin okuma akıcılığına etkisi araştırılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda KD ve etkinlikleri öğrencilerin sıkılıkla kullanılan 

kelimeleri öğrenmelerine yardımcı olarak öğrencilerin okuma akıcılığını 

geliştirmesinde etkili bir teknik olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada öğretmen 

gözlemlerinden elde edilen bulgular öğrencilerin, KD’yi okuma yazma 

etkinliklerinde bağımsız bir şekilde kullandıklarını göstermektedir.  

EKD ile yürütülen eğitsel etkinlikler, oyunlar ve uygulamalar öğrencilerin birbirleri 

ve öğretmenleri ile etkileşime geçmelerini sağlayarak öğrencilerin kelime 

öğrenmelerinin yanında derse yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacaktır. 

Araştırmada diğer bir problem durumu EKD öğrencilerin İngilizce dersine yönelik 

tutumuna etkisinin olup olmadığıdır. Araştırma uygulamadan önce ve sonra her iki 

grubua yapılan tutum ölçeğinden elde edilen bulgulara göre deney ve kontrol 

grubunun tutum sontest puanları ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark tespit edilmemiştir.  

Araştırmada EKD’nin öğrencilerin İngilizce dersine yönelik olumlu tutum 

geliştirmesinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çoşkun’un (2016) yapmış 

olduğu çalışmada öğrencilerin KD’ye yönelik tutumu araştırılmıştır. Öğrenciler ile 

yapılan görüşmelerden ve öğretmen tarafından alınan notlardan elde edilen veriler 
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incelendiğinde öğrencilerin KD’ye yönelik olumlu tutuma sahip oldukları sonucu 

elde edilmiştir.  

Çoşkun’un (2016) yapmış olduğu araştırmadan edilen sonuç yapılan bu araştırmada 

öğrencilerin tuttukları günlüklerden elde edilen bulguları destekler niteliktedir. 

Araştırmada günlüklerden elde edilen verilerde 145 öğrenci görüşü yer almaktadır. 

Bu görüşlerin 109’u EKD etkinlik ve oyunları ile ilgili olup bunlardan 25’i olumsuz 

ifadelerden oluşurken geri kalan görüşlerin olumlu olduğu görülmektedir. Bu 

olumsuz ifadelerin çoğunda öğrenciler kelimeyi bilmediklerinden dolayı EKD oyun 

ve etkinliklerine katılmak istemediklerini belirtmiştir. Ancak genel olarak öğrenci 

günlüklerinde yer alan yorumlar öğrencilerin EKD etkinlik ve oyunlarına yönelik 

olumlu bir tutum geliştirdiklerini göstermektedir. Ayrıca günlüklerde yer alan olumlu 

yorumların 33’ü İngilizce dersiyle ilgilidir. Derse yönelik olarak yalnızca 3 olumsuz 

yorum bulunmaktadır. İngilizce dersine yönelik olumlu yorumlarda öğrenciler 

yapılan etkinlik ve oyunlarla derste çok eğlendiklerini ve bu nedenle İngilizce dersini 

çok sevdiklerini ifade etmişlerdir. 

Tutum ölçeğinde elde edilen bulguların, günlüklerde yer alan bu verileri destekler 

nitelikte olmamasının nedenleri arasında uygulayıcı öğretmenin 2.sınıftan itibaren 

öğrencilerin İngilizce öğretmeni olmasından dolayı öğrencilerin öğretmenlerine ve 

derse karşı duygularının sabit olması ileri sürülebilir. 

Ayrıca deney ve kontrol gurubunda yer alan öğrencilerin daha önce hiç tutum ölçeği 

yapmamaları ve her ne kadar uygulayıcı öğretmen öğrencilere ölçeği cevaplarken 

samimi olmaları gerektiğini ifade etse de kontrol grubu öğrencilerinin yaşlarının 

küçük olmasından kaynaklı derse yönelik sahip oldukları olumsuz düşüncelerinin 

öğretmen tarafından bilinmesinden korkmaları olabileceği düşünülmüştür.  

5.3. Öneriler 

Bu bölümde araştırmaya ilişkin olarak uygulayıcılara ve araştırmacılara yapılan 

öneriler yer almaktadır. 
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5.3.1. Uygulayıcılara Yönelik Öneriler 

1. Yapılan araştırma sonucunda İngilizce dersi kelime öğretiminde EKD etkili 

bulunmuştur. EKD’nin özellikle İngilizce dersinde yeni kelime öğretiminin 

yoğun olduğu ilkokullarda kullanılması, öğrencilerin kelimeleri daha etkili bir 

şekilde öğrenmesini sağlayacağından İngilizce öğretmenleri tarafından tercih 

edilebilir. 

2. Türkiye’de yeni olan bir teknik olan EKD’nin türü, etkinlikleri, oyunları ve 

ödevleri hakkında İngilizce öğretmenlerine uygulamalı hizmet içi eğitim 

verilebilir. 

3. İngilizce öğretmenleri EKD’yi yalnızca öğrencilere kelime öğretimde değil 

aynı zamanda yazma, konuşma, okuma ve kelimeleri telaffuz etme gibi farklı 

alanlarda kullanılabilir 

4. EKD İngilizce dersinde olduğu gibi Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi 

dersleri gibi farklı derslerde yer alan akademik kelimelerin öğretiminde de 

alan öğretmenleri tarafından kullanılabilir. 

5. EKD’nin hazırlanması sırasında gerekli materyaller, araç ve gereçler okul 

idareleri tarafından karşılanabilir 

6. EKD’de yer alan etkinlik ve oyunlar sırasında sınıf düzeni ve her öğrencinin 

yapılan etkinliğe katılımı açısından kalabalık sınıflar için uygun değildir. Bu 

nedenle EKD sınıf mevcudunun daha az olduğu sınıflarda kullanılabilir. 

7. Oluşturulacak olan EKD ve etkinlikleri işlenecek olan ünite ve konuya uygun 

olarak iyice planlandıktan sonra uygulanabilir. 

8. Öğretmenler EKD için gerekli materyalleri dersten önce hazırlayabilir. 

5.3.2. Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

1. Yapılan bu araştırmada EKD’nin 4. sınıf öğrencilerinin İngilizce kelime 

bilgisine ve dersine yönelik tutumuna etkisi araştırılmıştır. EKD’nin İngilizce 

dersi kelime öğretiminde etkili olduğu bulunmuştur. İngilizce kelime 

öğretiminde farklı yöntem ve tekniklerin İngilizce dersi kelime öğretimine ve 

öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarına etkisi araştırılabilir 

2. Çalışmada EKD’nin kelime bilgisine etkisi araştırılmıştır. Yapılacak olan 

araştırmalarda EKD’nin öğrenilen kelimelerin kalıcılığını sağlamasında etkili 

olup olmadığı araştırılabilir. 
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3. Araştırma ilkokul 4. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Yapılacak olan 

araştırmalar farklı okul kademelerinde farklı sınıf düzeylerinde yapılabilir. 

4. Araştırma, araştırmacının çalıştığı okulda dört tane dördüncü sınıf arasından 

kelime bilgisi ve tutum öntest puanları birbirine yakın olan iki sınıfın deney 

ve kontrol grubuna seçkisiz ataması ile yürütülmüş yarı deneysel bir 

araştırmadır. Seçkisiz atama kullanılarak oluşturulacak grupların katılımı ile 

EKD’nin kelime öğretimine etkisi araştırılabilir 

5. EKD’nin farklı derslerde kelime öğretimine ve öğrencilerin derslere yönelik 

tutumlarına etkisi ile ilgili araştırmalar yapılabilir 

6. Yapılan araştırmada EKD’ye yönelik olarak öğrenci görüşleri alınmıştır. 

Yapılacak çalışmalarda EKD’nin sınıf içi kullanımına yönelik öğretmen 

görüşlerine başvurulabilir. 

7. Araştırmada EKD ile kelime öğretimi 8 haftalık sürede uygulanmıştır. 

Yapılacak olan araştırmalarda EKD ile kelime öğretimi daha uzun sürede 

uygulanıp etkililiği araştırılabilir. 

8. Araştırmada EKD’nin etkili olup olmadığı araştrmacı tarafından planlanıp 

uygulanmıştır. Uzmanlar tarafından öğretmenler bilgilendirilerek 

öğretmenlerin EKD’yi snıfta kullanma süreci incelenebilir. 

9. Araştırmada kullanılan EKD etkinlik ve oyunları dışında hazırlanan EKD 

etkinlik ve oyunları ile planlanan çalşmaların etkisi incelenebilir. 
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EK-5 ABC Kelime Duvarı 

 

 

 

 

 



106 
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EK-7 Kelime Duvarı Ofis Dosyası Örnekleri 
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EK-8 Öğrenciler Tarafından Yapılan Kelime Duvarı Örnekleri
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EK-9 Word-O Etkinlik Sayfası 
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EK-10 Puan Çizelgeleri 

Deney Grubu Kelime Bilgisi Testi Puan Çizelgesi 

 

Öğrenciler 
Kelime Bilgisi Testi     

Öntest Sontest 

Öğrenci 1 37 91 

Öğrenci 2 24 57 

Öğrenci 3 28 97 

Öğrenci 4 32 69 

Öğrenci 5 30 57 

Öğrenci 6 35 100 

Öğrenci 7 36 92 

Öğrenci 8 58 100 

Öğrenci 9 2 45 

Öğrenci 10 20 100 

Öğrenci 11 37 97 

Öğrenci 12 41 50 

Öğrenci 13 21 97 

Öğrenci 14 25 76 

Öğrenci 15 46 62 

Öğrenci 16 52 100 

Öğrenci 17 17 53 

Öğrenci 18 15 97 

Öğrenci 19 13 51 

Öğrenci 20 33 52 
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Kontrol Grubu Kelime Bilgisi Testi Puan Çizelgesi 

Öğrenciler 
Kelime Bilgisi Testi 

Öntest Sontest 

Öğrenci 1 60 100 

Öğrenci 2 20 20 

Öğrenci 3 10 17 

Öğrenci 4 44 74 

Öğrenci 5 33 24 

Öğrenci 6 29 48 

Öğrenci 7 49 100 

Öğrenci 8 32 88 

Öğrenci 9 23 70 

Öğrenci 10 8 28 

Öğrenci 11 24 79 

Öğrenci 12 29 60 

Öğrenci 13 30 61 

Öğrenci 14 16 49 

Öğrenci 15 32 62 

Öğrenci 16 33 84 

Öğrenci 17 25 22 

Öğrenci 18 34 56 

Öğrenci 19 30 46 

Öğrenci 20 24 34 

Öğrenci 21 41 69 

Öğrenci 22 60 96 
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