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ÇARPANLAR VE KATLAR ALT ÖĞRENME ALANIN OYUNLA ÖĞRETĠMĠNE YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ1
Özet
Bu araĢtırmanın amacı, 6.sınıf öğrencilerinin matematik öğretiminde oyunların kullanılması hakkındaki düĢüncelerini ortaya çıkarmaktır. AraĢtırmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiĢ bir ortaokulun 6.sınıfında öğrenim
gören 21 öğrenci oluĢturmuĢtur. AraĢtırma verileri, yarı yapılandırılmıĢ 5 açık uçlu
sorudan oluĢan GörüĢme Formu (GF) ile toplanmıĢtır. Veriler betimsel analiz yaklaĢımıyla incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin çoğu oyunla
matematik öğretimi hakkında olumlu görüĢ belirtmiĢtir. Öğrencilerin tamamına yakını oyunla matematik öğretiminin eğlenceli, zevkli, keyifli olduğunu düĢünmektedir. Yine oyunla öğretim ortamı hakkında öğrencilerin çoğu olumlu ifadeler kullanırken, az sayıda öğrenci sevmemiĢ ve fazla gürültülü olduğunu belirtmiĢtir. Genel
olarak oyunla matematik öğretimi ve öğretim ortamı hakkında öğrenci görüĢleri
olumlu olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Anahtar kelimeler: matematik, oyunla öğretim, öğrenci görüĢleri
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Çarpanlar ve Katlar Alt Öğrenme Alanın Oyunla Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri

MULTIPLIERS AND MULTIPLES STUDENT LEARNING NEGOTIATĠONS ON LEARNĠNG ĠN THE LOWER LEARNĠNG FĠELD
Abstract
The purpose of this research, to uncover the six grade students’ thoughts on the
use of games in teaching mathematics. The sample of the study were 21 students
studying for a secondary school in the sixth grade selected by sampling method.
Research data was collected by semi-structured interview forms which consisting
five open-ended questions. Research data were analyzed with descriptive analysis
approach. Many students stated a favorable opinion of using games in the teaching
math based on the results of the survey. Almost all of the students considers that,
teaching maths with games is funny, enjoyable and pleasant. However, most of the
students using positive expressions about environment of learning with games ,
stated that a small number of students who dislike and think it is so noisy. Overall,
students perspective about the mathematics teaching and learning environment
with game is positive.
Keywords: math, teaching with game, student’s perspective
GĠRĠġ
Matematik, dünyanın her yerinde öğrencilerin en çok zorlandıkları alandır. Her ne kadar
küçük yaĢlarda öğretimine somut deneyim ve iĢlemlerle baĢlansa da, zihinsel bir etkinlik gerektiren matematik, soyut düĢünmeye yöneliktir. Bu da matematik öğrenimini zorlaĢtıran nedenlerden biridir (Umay, 1996). Dolayısıyla eğitimciler matematik öğretim ve öğreniminde etkili sonuç alabilecekleri bir arayıĢ içerisine girmiĢlerdir. Ülkemizde yapılandırmacı yaklaĢımı temel
alan ilköğretim programları matematiksel kavramları ve becerileri kazandırmasının yanı sıra
matematiksel düĢünmeyi, problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaĢamda önemli bir araç olduğunu hissettirmeyi de amaçlamaktadır (MEB, 2005: 12).
Matematik hedeflerinin gerçekleĢmesi uygun yöntem ve tekniğin seçilmesine bağlıdır
(Pesen, 2008: 45). Matematik ve oyun kavramları birbirinden hiç uzak değildir (Uğurel ve Moralı, 2008). Öğrencilerde matematiğe karĢı olumlu tutumun geliĢtirilmesinde, matematik öğrenmenin zor olduğu algısının değiĢtirilmesinde ve matematiksel düĢünme yeteneğinin kazandırılmasında oyunlarla matematik öğretimi etkili bir yöntem olabilir (Soylu, 2001). Dolayısı ile matematik derslerinde oyunlara yer verilerek, öğretim hedeflerine ulaĢmada oyunlardan yararlanılabilir.
Ġlköğretim yıllarında çocuk somut iĢlemler dönemindedir. Soyut kavramlardan oluĢan
matematiğin bu dönemde anlaĢılması oldukça zordur. Kavramların öğrenilebilmesi için matematik dersinin somutlaĢtırılması gerekmektedir. Oyun da bu kavramları somutlaĢtıran etkinliklerden birisidir. Oyun yoluyla matematiğin soyut kavramları somutlaĢtırılarak çocuğun matematiği anlayabilmesi sağlanmıĢ olacaktır (Soylu, 2001). Çocukların oyundan hoĢlandıkları ve bu
nedenle zamanlarının çoğunu oyunla geçirdikleri göz önüne alındığında, eğitim-öğretimde
oyunlar kullanılabilmektedir.
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Oyunla eğitim doğaçlama bir yöntem olmasının yanı sıra oyun sürecinde planlama, etkili
öğrenme yaĢantılarını kazandıracak oyun seçimi ve tasarımı, oyuna ayrılan süre, kullanılan araç
ve materyaller, eğitim teknikleri de dikkate alınmalıdır. Oyun etkinliği çocukların istenilen hedeflere ulaĢmalarında, hedeflenen kazanımların kazandırılmasında belirlenen kriterlere göre
değerlendirilmeli ve gözleme dayalı incelemeler kullanılmalıdır (KemertaĢ, 1997).
Oyun üzerine birçok açıklama yapılmıĢ ve kuramlar oluĢturulmuĢ olmasına rağmen, halen
üzerinde düĢünmeye ve bilimsel araĢtırmaya gereksinimi olan bir alandır. Özellikle çocukla
eĢdeğer bir etkinlik olarak görülen oyunla ilgili görüĢler, erken çocukluk alanında yapılan bilimsel çalıĢma ve bulgularla birlikte önemini artırmıĢ ve bazı bilim adamlarını bu alana yönlendirmiĢtir.
Bu çalıĢmada çarpanlar ve katlar alt öğrenme alanının oyunla öğretiminin öğrencilerin
“Ders seviyesine yönelik görüĢlerini” ve “Sınıf ortamına yönelik görüĢlerini” ortaya çıkarması
amaçlanmıĢ ve literatüre katkı sağlaması düĢünülmüĢtür. Bu çerçevede araĢtırmanın problemi,
“Çarpanlar ve katlar alt öğrenme alanının oyunla öğretimine yönelik öğrenci görüĢleri nelerdir?” Ģeklinde belirlenmiĢtir.
YÖNTEM
Araştırmanın Deseni ve Çalışma Grubu
AraĢtırma 2015-2016 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Karadeniz Bölgesinde bulunan
bir devlet okulunun rastgele seçilen bir Ģubesinde 21 altıncı sınıf öğrencisi ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
Veri Toplama Araçları
Çarpanlar ve katlar alt öğrenme alanındaki kazanımların oyunla öğretiminden sonra öğrencilerin oyunla öğretime iliĢkin düĢüncelerini ortaya çıkararak daha derinlemesine bilgi edinmek amacıyla yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği kullanılmıĢtır. Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme
formu hazırlanırken sorular “Öğretim sürecine yönelik görüĢler” ve “Sınıf ortamına yönelik
görüĢler” olmak üzere iki kategoriye ayrılmıĢtır. Hazırlanan sorular alanında uzman akademisyenlerin görüĢüne sunulmuĢ ve gelen dönütler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıĢtır.
Asıl çalıĢmadan önce pilot çalıĢma yapılarak öngörülemeyen hatalar düzeltilerek görüĢme formunun standardizasyonu sağlanmıĢtır. “Ders seviyesine yönelik görüĢler” kategorisine ait üç ve
“Sınıf ortamına yönelik görüĢler” kategorisine ait iki soru olmak üzere toplam beĢ sorudan oluĢan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu oyunla matematik öğrenimi gören öğrencilerin görüĢlerini belirlemek amacıyla uygulanmıĢtır.
Veri Analizi
ÇalıĢmada elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiĢ ve bulgular bölümünde doğrudan alıntılara da yer verilerek sunulmuĢtur. Betimsel analiz yönteminde
elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Aynı zamanda katılımcıların görüĢlerini çarpıcı bir Ģekilde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık
yer verilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2008). Bu çalıĢmada da görüĢmelerden elde edilen veriler araĢ-
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tırma sorularının ortaya koyduğu 2 ana temaya ve 5 alt temaya göre düzenlenerek bulgular bölümünde sunulmuĢtur.
BULGULAR
AraĢtırmanın problemi “Oyunla matematik öğretimi sonrasında deney grubu öğrencilerinin matematik öğretimine yönelik görüĢleri nelerdir?” Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu bağlamda yarı
yapılandırılmıĢ görüĢmelerde 21 öğrencinin verdikleri cevaplardan elde edilen veriler incelenerek tablolar oluĢturulmuĢ, frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıĢtır. Elde edilen bulgular aĢağıda verilmiĢtir:
Öğretim Sürecine Yönelik Görüşler Kategorisine Ait Sorulardan Elde Edilen Bulgular
Yarı yapılandırılmıĢ görüĢmelerde öğrencilere “Matematik konularının öğretiminde oyunların kullanılması derse yönelik tutumunuzu ne yönde etkiliyor?” Ģeklinde sorulan soruya öğrencilerin verdikleri cevaplar kategorilere ayrılmıĢ ve Tablo 1’ de açıklanmıĢtır. ÇalıĢmanın
nitel kısmını oluĢturan görüĢmelerin güvenirlik hesaplaması uyuĢum yüzdesi formülü ile hesaplanmıĢ olup, uyuĢum yüzdesi % 86 olarak bulunmuĢtur.
Tablo 1: Oyunla Öğretimin Kullanıldığı Matematik Dersine Yönelik Öğrenci GörüĢleri
Oyunla Öğretimin Kullanıldığı Matematik Dersine Yönelik Öğrenci GörüĢleri

f

%

Dersler çok eğlenceli geçti.

12

40

Dersin bitmesini hiç istemedim.

6

20

Dersler çok keyifliydi, zevkli geçti.

4

13,3

Matematiği bu Ģekilde iĢlemek çok güzel.

3

10

Bu derste ilgimi çeken çok fazla Ģey oldu.

3

10

Matematik derslerini sevmezdim, bu derslerden sıkılmadım.

2

6,7

Tablo 1’ de görüldüğü üzere öğrenciler matematik dersi ile ilgili olumlu yönde görüĢ bildirmiĢlerdir. Öğrencilerin %40’ı derslerin çok eğlenceli geçtiğini, %20’si dersin bitmesini hiç
istemediğini belirtmiĢdir. Öğrenci cevaplarından bazı alıntılar aĢağıda verilmiĢtir:
Ö.5: “İşlediğimiz dersler çok eğlenceliydi, arkadaşlarımızla çok eğlendik”
Ö.9: “Dersler çok güzel geçiyordu, dersin bitmesini hiç istemedim, teneffüse çıkmak istemedim”
Ö.14: “Ders anlaşılır, zevkli ve keyifliydi”
Ö.15: “Matematik derslerini bu şekilde işlemek çok güzel, zaman nasıl geçiyor anlamadım”
Ö.18: “Arkadaşlarımla takım olarak çalıştık, ama geri kalanıyla da rakiptik, bu derste ilgimi
çeken çok fazla şey vardı”
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Ö.20: ”Matematik derslerini sevmezdim, çok sıkılırdım ama bu dersler çok güzel geçti hiç sıkılmadım”
Yarı yapılandırılmıĢ görüĢmelerde “Oyunla matematik öğretimi için oluĢturulan ders ortamı, derse olan ilginizi ne yönde etkiliyor?” sorusuna öğrencilerin verdikleri cevaplar kategorilere ayrılmıĢ ve Tablo 2’de açıklanmıĢtır:
Tablo 2: Oyunla Öğretimde Kullanılan Ders Ortamı, Matematik Dersine Olan Ġlgiye Yönelik
Öğrenci GörüĢleri
Oyunla Öğretimde Kullanılan Ders Ortamı, Matematik Dersine Olan Ġlgiye
Yönelik Öğrenci GörüĢleri

f

%

Konuyu daha iyi anladım ve unutmadım.

9

36

Oyunları çok beğendim, puanları kazanmak için yarıĢtık.

8

32

Derse daha çok katıldım, söz almak istedim.

8

32

Verilen cevaplar incelendiğinde tüm öğrencilerin etkinliklere yönelik olumlu görüĢleri
olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %36’sı konuyu daha iyi anladığını ve unutmadığını, %32’si
oyunları çok beğendiğini, puanları kazanmak için yarıĢtıklarını ve %32’si derse daha çok katıldığını, söz almak istediğini ifade etmiĢlerdir. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan bazı alıntılar
aĢağıda verilmiĢtir:
Ö.10: “Oyunlar çok güzeldi konuyu daha iyi anlamamı sağladı. Öğrendiklerimi de hatırlıyorum, unutmuyorum”
Ö.12: “Oyunlar çok güzeldi, heyecanlıydı, puanları kazanmak için yarıştık”
Ö.3: “Ders çok zevkliydi, hep katılmak istedim, sürekli parmak kaldırdım ama öğretmen bazılarında ilk beni kaldırmadı”
Yarı yapılandırılmıĢ görüĢmelerde öğrencilere “Oyunla matematik öğretimi sürecinin
derse yönelik baĢarınızı ne yönde etkilediğini düĢünüyorsunuz?” Ģeklinde sorulan soruya öğrencilerin verdikleri cevaplar kategorilere ayrılmıĢ ve Tablo 3’de açıklanmıĢtır:
Tablo 3: Oyunla Matematik Öğretim Sürecinin Matematik Dersinde BaĢarıya Yönelik
Öğrenci GörüĢleri
Oyunla matematik Öğretim Sürecinin Matematik Dersinde BaĢarıya Yönelik f
Öğrenci GörüĢleri

%

Konuyu eğlenerek öğrenmemi sağladı.

12

25

Derste daha baĢarılı oldum.

10

20,83

Oyun gibi göründü ama sonra ders çıkarttık.

8

16,67

Öğrendiklerim aklımda kaldı, unutmayacağım.

8

16,67

Grup olarak çalıĢmamız iyiydi.

7

14,58

Matematikle oyun bir arada çok güzel oluyor.

3

6,25
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Verilen cevaplar incelendiğinde tüm öğrencilerin etkinliklere yönelik olumlu görüĢleri
olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %25’i konuyu eğlenerek öğrenmelerini sağladığını, %20,8’i
derste daha baĢarılı olduğunu, % 16,6’sı oyun gibi göründüğünü ama sonra ders çıkarttığını,
%16,6’sı öğrendiklerinin aklında kaldığını ve unutmayacağını, %14,5’i grup olarak çalıĢmalarının iyi olduğunu, %6,25’i matematik oyunun bir arada çok güzel olduğunu ifade etmiĢlerdir.
Öğrencilerin verdikleri cevaplardan bazı alıntılar aĢağıda verilmiĢtir:
Ö.6: “Dersi oyunla işlememiz, konuyu eğlenerek öğrenmemi sağladı, dersler çok zevkli oldu”
Ö.10: Matematik dersinin oyunla işlenmesi başarımı arttırdı, daha da başarılı olmamı sağladı”
Ö.13: “Oyun gibi göründü ama sonra ders çıkarttık oyunlardan”
Ö.17: Oyunla konuyu çok iyi anladım, oyunla öğrendiğim için öğrendiklerim aklımda kaldı,
oyunla tekrar ederek iyice öğrenmiş oldum
Ö.4: “Grupla çalışmamız iyiydi, bilemediklerimizi birbirimize sorduk, arkadaşlarımla bir arada
tartışma imkânı buldum”
Ö.1:”Matematikle oyun bir arada çok güzel oluyor, bu şekilde her konuyu öğrenebileceğimi
düşünüyorum. Oyunla matematik öğretimi beni güzel yönde etkiledi”
Öğrencilerin görüĢleri incelendiğinde oyunla matematik öğretimi yöntemine yönelik “öğrenci görüĢlerinin” olumlu yönde olduğu görülmektedir.
Sınıf Ortamına Yönelik Görüşler Kategorisine Ait Sorulardan Elde Edilen Bulgular
Yarı yapılandırılmıĢ görüĢmelerde öğrencilere “Matematik konularının oyunla öğretilmesi sınıf ortamını nasıl etkiliyor?” Ģeklinde sorulan soruya öğrencilerin verdikleri cevaplar kategorilere ayrılmıĢ ve Tablo 4’de açıklanmıĢtır:
Tablo 4: Matematik Konularının Oyunla Öğretimin Sınıf Ortamına Etkilerine Yönelik
Öğrenci GörüĢleri
Matematik Konularının Oyunla Öğretimin Sınıf Ortamına Etkilerine Yönelik Öğ- f
renci GörüĢleri

%

Sınıf ortamı çok eğlenceli ve güzeldi.

10 30,31

Sınıfta olmaktan daha mutlu olduk.

8

24,24

Grup arkadaĢlarımla yardımlaĢtık ve fikir alıĢ veriĢi yaptık.

6

18,18

Grup olarak çalıĢtık.

5

15,15

Grup içinde anlaĢamadık.

2

6,06

Derste biraz gürültü fazla oldu.

2

6,06
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Öğrencilerin verdikleri cevaplardan genel olarak olumlu bir sınıf ortamı olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %30,31’u sınıf ortamının çok eğlenceli ve güzel olduğunu, %24,24’ü
sınıfta olmaktan daha mutlu olduklarını, %18,18’i ise grup arkadaĢlarıyla yardımlaĢtığını ve
fikir alıĢ veriĢi yaptığını ve %15,15’i grup olarak çalıĢtıklarını belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin
%6,06’sı grup içinde anlaĢamadıklarını ve %6,06’sı da derste biraz gürültü olduğunu ifade ederek olumsuz yönde görüĢ bildirmiĢlerdir. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan bazı alıntılar aĢağıda verilmiĢtir:
Ö.15: “Olumlu yönde etkiledi. Sınıf ortamı çok eğlenceli ve çok güzeldi”
Ö.13: “Sınıfı iyi etkiliyor. Oyunla ders yapmak çok zevkliydi, sınıfta olmaktan çok mutlu oldum”
Ö.19: “Arkadaşlarımla çok iyi anlaştık, zorlandığımızda yardımlaştık ve birbirimize soru sorarak fikir alış verişinde bulunduk”
Ö.21: Çok iyi bir ortam oldu, arkadaşlarımla berber çalıştık.”
Ö.8: “Ders güzeldi ama benim cevabım doğruyken arkadaşlarım benim cevabımı kabul etmedi
yanlış cevap verdik, arkadaşlarımla anlaşamadık”
Ö.6: “ Derse herkes katılmaya çalışınca, herkes bir şeyler söylemeye çalışınca biraz gürültü
oldu”
.Ö.9: “Grup olmak iyi değildi, çünkü bazı arkadaşlar yardım etmiyor”
Ö.12: Grup şeklinde oynamak güzel, çünkü insan öteki grupları yenmek isteyince daha istekli
oluyor”
Yarı yapılandırılmıĢ görüĢmelerde öğrencilere “Oyunla matematik öğretimi yöntemi ve
bu yöntemin kullanılması esnasında arkadaĢlarının ders içindeki davranıĢları ile ilgili ne düĢünüyorsun?” Ģeklinde sorulan soruya öğrencilerin verdikleri cevaplar kategorilere ayrılmıĢ ve
Tablo 5’de açıklanmıĢtır:
Tablo 5: Oyunla Matematik Öğretimi ve ArkadaĢlarının Ders Ġçindeki DavranıĢlarına
Yönelik Öğrenci GörüĢleri
Oyunla Matematik Öğretimi ve ArkadaĢlarının Ders Ġçindeki DavranıĢlarına Yöne- f
lik Öğrenci GörüĢleri

%

Herkes derse katıldı.

8

38,2

Benim ve arkadaĢlarımın derse olan ilgisi arttı.

7

33,3

ArkadaĢlarımla sürekli iletiĢim halinde olabildim.

6

28,5

Öğrencilerin %38,2’ si herkesin derse katıldığını, %33,3’ü kendisinin ve arkadaĢlarının
derse olan ilgilerinin arttığını ve %28,5’i arkadaĢlarıyla sürekli iletiĢim halinde olabildiğini ifade etmiĢlerdir. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan bazı alıntılar aĢağıda verilmiĢtir:
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Ö.17: “Grup içinde arkadaşlarımla konuşabiliyordum, birbirimizin yüzünü görüyorduk. Bir şey
sormak istediğimde sorabiliyordum”
Ö.7: “Herkes çalışkan gibiydi, herkes parmak kaldırıp derse katılıyordu”
Ö.11: “Benim ve arkadaşlarımın derse olan ilgisi arttı, matematik derslerinin bundan sonra
hep böyle olmasını istiyoruz”
Ö.15: “Grup olmak güzeldi, çünkü biz her şeyi belki bilemeyiz, o zaman grubumuzdaki arkadaşlarımızdan düşüncelerini alırız”
Öğrencilerin yarı yapılandırılmıĢ görüĢmelerde verdikleri cevaplar incelendiğinde öğretim sürecine ve sınıf ortamına yönelik görüĢler kategorilerinde olumlu yönde görüĢ belirttikleri
görülmektedir.
SONUÇ, TARTIġMA ve ÖNERĠLER
Ortaokul 6. sınıflarda çarpanlar ve katlar alt öğrenme alanındaki kazanımların kavratılmasında oyunla öğretim yöntemi sonrasında deney grubundaki 21 öğrenci ile yapılan yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeler sonucunda öğrencilerin oyunla öğretim yöntemine iliĢkin görüĢlerinin
olumlu yönde olduğu gözlenmiĢtir.
Ders seviyesine yönelik görüĢler kategorisine ait sorulardan elde edilen bulgulara göre,
oyunla öğretim sonrasında öğrenciler genel olarak matematik dersinin eğlenceli geçtiğini, dersi
daha çok sevdiklerini, dersten daha çok keyif ve zevk aldıklarını, zamanın çok çabuk geçtiğini,
oyunları çok beğendiklerini, konuyu daha iyi anladıklarını ve kalıcı olduğunu ve derse daha çok
katılmaya baĢladıklarını, grup çalıĢmasını sevdiklerini belirtmiĢlerdir.
Sınıf ortamına yönelik görüĢler kategorisine ait sorulardan elde edilen bulgulara göre
oyunla öğretim yaparken, öğrenciler fikir alıĢveriĢi yaparak ve tartıĢarak konuyu daha iyi öğrendiklerini, derse katılımı ve derse olan ilgilerinin arttığını ve sınıf ortamının eğlenceli olduğunu, arkadaĢlarıyla kolay iletiĢim kurabildiklerini belirtirken, iki öğrenci dersin biraz daha fazla
gürültülü geçtiği ve grup arkadaĢı ile anlaĢamadığı görüĢünü dile getirmiĢlerdir. Elde edilen
sonuçlara göre genel olarak öğrencilerin, oyunla öğretim yöntemine yönelik görüĢlerinin olumlu
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
GörüĢ bildiren bütün öğrenciler oyunla öğretim yöntemi ile ilgili olarak olumlu yönde görüĢ bildirerek uygulamanın hoĢlarına gittiğini ifade etmiĢlerdir. Bu sonuç Dinçer (2008), Songur
(2006), Tural Sönmez (2012) ile Yağız (2007)’ın araĢtırma sonuçları ile paralellik göstermektedir. Dinçer (2008) matematik dersinde müziklendirilmiĢ matematik oyunlarıyla yapılan öğretimin öğrencilerin derse iliĢkin tutumlarını artırmada geleneksel öğretime göre daha etkili olduğu,
Songur (2006) ise oyun ve bulmacalarla öğretim yönteminin öğrencilerin matematiğe karĢı tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaĢmıĢlardır. Yine benzer Ģekilde Tural Sönmez
(2012) öğrencilerin web tabanlı oyunların sağladığı görsellikle ve aktif katılımla derse ilgilerinin arttığı, daha iyi motive oldukları; Yağız (2007) oyun temelli öğrenme ortamlarının öğrencilerin hoĢuna gittiği ve kaygılarını azalttığı sonucuna ulaĢmıĢlardır.

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, Yıl: 5, Sayı: 19, Ocak 2018, s. 482-491

489

Çarpanlar ve Katlar Alt Öğrenme Alanın Oyunla Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Öğrencilerin büyük bir kısmı, oyunla öğretimde görev paylaĢımı, yardımlaĢma ve paylaĢım içerisinde olunmasına olanak sağladığı için grup çalıĢması yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etmiĢlerdir. Ayrıca, öğrencilerin yarısından fazlası oluĢturulacak gruplardaki öğrenci
sayısının 4 olması gerektiğini ve grupların birbirine denk oluĢturulması gerektiğini vurgulamıĢlardır. Özgenç (2010)’un araĢtırma sonuçları bu bulguları desteklemektedir. Özgenç (2010)
oyunla öğretimde grup çalıĢmalarına yer verilmesinin ve oyunla öğretimde dersin renklendirilmesinin öğrencilerin derse katılımı açısından etkili olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.
Öğrencilerin tamamı oyunla öğretim yöntemiyle baĢarılarının arttığını ve büyük çoğunluğu da öğrendiklerinin kalıcılığına olan inançlarını dile getirmiĢlerdir. AraĢtırmadan elde edilen
bu sonuç Bakar vd. (2008), Yağız (2007)’nin araĢtırma sonuçları ile paralellik göstermektedir.
Bakar vd. (2008) eğitsel bilgisayar oyunlarının kullanımıyla öğrencilerin eğlenerek öğrendikleri
ve ilgilerinin arttığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. Benzer Ģekilde Yağız (2007), oyunla öğretim yapılan ortamların öğrencilerin bireysel olarak öğrenmelerine yardımcı olduğu ve öğrenmeyi desteklediğini ortaya koymuĢtur.
ÇalıĢmadan elde edilen söz konusu sonuçlar doğrultusunda aĢağıda yer alan öneriler sunulmuĢtur.


Oyun temelli öğretim yöntemine iliĢkin öğrenci, öğretmen, veli ve okul idarecilerinin görüĢlerini kapsayan nitel bir çalıĢma yapılabilir.



Daha farklı oyunlar geliĢtirilerek farklı çalıĢmalarda kullanılabilir.



Benzer çalıĢma farklı sınıf düzeylerinde yapılarak sonuçlar karĢılaĢtırılabilir.



Oyun ile öğretim yönteminin öğrencilerin tutumları üzerine etkisi araĢtırılabilir.



Çarpanlar ve katlar alt öğrenme alanı ile sınırlı olan çalıĢma diğer konularda hatta diğer ders
alanlarında da araĢtırılarak sonuçları karĢılaĢtırılabilir.
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