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ÖZET 

Bu deneysel çalışmada, İlkokul 4. Sınıf ingilizce dersinde oyunla öğretim 

yönteminin akademik başarısına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla Kahramanmaraş İli 

Türkoğlu İlçesi Beyoğlu Yenimahalle İlkokulu’nun 4. sınıflarından iki sınıftan biri 

deney ve diğeri kontrol grubu olacak şekilde seçkisiz olarak belirlenmiştir. Çalışma 

grubunu oluşturan toplam öğrenci sayısı 56’dir. Deney grubunda dersler oyunla öğretim 

yöntemi, kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemi kullanılarak anlatılmıştır. Bu 

çalışmada deney öncesi her iki gruba hazırbulunuşluk testi ve sürecin sonunda her iki 

gruba son başarı testi uygulanmıştır. Araştırmada verilerin istatistiksel olarak 

değerlendirilmesinde iki kategorili değişkenler için t testi, anne eğitim durumu ve baba 

eğitim durumu gibi ikiden fazla kategori içeren değişkenlerde Tek Yönlü Varyans 

Analizi uygulanmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, deney grubu ve deney 

grubunda yer alan kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Fakat bu 

çalışmada ailenin eğitim durumuna göre akademik başarılarında ise anlamlı farklılık 

bulunamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Oyunla Öğretim Yöntemi, Dil Öğretimi. 

                                                

1 Corresponding	  author.	  Email: kizilelma4646@hotmail.com 



©IJECER 2016  
International Journal of Early Childhood Education Research 

  

 

5 
 

 

EFFECTS OF TEACHING WITH GAMES ON ACADEMIC ACHIEVEMENT 
AT FOURTH GRADE LEVEL. AN EXAMPLE IN TURKEY 

 

 

ABSTRACT 

ln this experimental study, the effects of teaching English with games method on 
academic achievement was studied at fourth grade level. The study was carried on in 
Kahramanmaraş province, Turkoglu county, Beyoglu Yenimahalle Primary School in 
Turkey. For this purpose, two groups were chosen randomly from two classes, one was 
for the control group and the other one was for the experimental group. Total number of 
participants were fifty-six students. In the experimental group, teaching with games 
method was used; however, in the control group the conventional methods were used 
while teaching English to fourth graders. In this study, a pre-test before the experiment 
and a post-test at the end of the process were applied on both groups. ln the present 
study, in order to statiscally assert data, t-test was used for two categarical variables and 
one way Anova was applied for those variables that contained more than two categarical 
variables such as mothers' educational status and fathers' educational status. According 
to the results that were collected from the present study, there are great, and meaningful 
differences for the experimental group and female students in the experimental group. 
However, there are not any great differences found between family educational status 
and academic achievement.  

 

Key Words: Primary School, Teaching with Games, Language Education 

 

 

GİRİŞ 

Dil, bir semboller dizisidir. Bu anlamda dil ait olduğu kültüre özgü kavram ve 

imgeleri anlamlı söz dizilişleri ile yansıtan sembollerden oluşur. Kültürel mirasın 

aktarılması ve sosyal yaşamın sürekliğinin sağlanması için dil gereklidir (Aydın, 2011). 

Dünyadaki teknolojik gelişmeler, siyasiler gelişmeler ve dünyadaki değişimler 

sonucunda İngilizcenin hem giderek önemi artmış hem de İngilizce bir ihtiyaç haline 

gelmiştir (Özbay, 2010). Bundan dolayı günümüzde İngilizce sadece iletişim dili olarak 

değil, sosyal açıdan ilerleme aracı olarak da kullanılmaktadır (Teng & Sinwongsuwat, 

2015). Bunun içinde ikinci bir dil öğrenme kaçınılmaz olmuştur. 
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İngilizce dil öğretimi ise, ülkemizde yabancı dil olarak okullarda 

okutulmaktadır. Ancak çocuklar kendi dillerini iyi bilmedikleri için ikinci dili yeterince 

öğrenememektedir. (Tınaz Titiz, 2001). Bunun yanında geleneksel yöntem ve 

tekniklerin kullanılması, yazılı alıştırma yöntemleriyle dil becerilerinin kazandırılmaya 

çalışılması sonucunda öğrenciler konuşmada başarıyı yakalayamadığı gibi öğrencilerde 

kalıcı öğrenmelerde sağlanamıyor (Macedonia, 2005). Bunun içinde son zamanlarda 

öğrenme aktivelerine önem verilmeye başlanmıştır (Anwar, 2015) 

Oyun çocuğun dil gelişimini destekler. Oyunda içerisinde çocuklar duygularını 

ve düşüncelerini anlatır. Çocuklar, oyun içinde sorular sorar ve cevaplar alırlar, zihinsel 

değerlendirmeler yaparlar, komut verirler, düzgün cümleler kurarlar ve rahat konuşma 

alışkanlığı kazanırlar (Akandere, 2006).  Çocuklar, oyun ortamında yeni sözcükler 

öğrenir. Öğrendiklerini ifade ederler. Başkaları onu dinler, o da başkalarını dinler; bu 

yoldan dilini kullanmayı öğrenir. Konuşma becerisi artar (Karadağ ve Çalışkan, 2008).  

Oyun, her yaşta insanın hayatında önemli yeri olan bir etkinliktir. Çocuk için 

yaşadığı dünyayı tanıma ve anlama aracıdır. Çocuğun ciddi bir uğraşıdır (Oktay, 1987). 

Her insanın gerçek yaşantısından daha çok benimsediği, daha çok içinde yaşadığı ve 

mutlu olduğu bir dünyadır (Baykoç Dönmez, 1992). Hayat bir bakıma renkli bir 

oyundur. Hayat oyunla başlar, oyunla biter (Hazar, 1996). Oyun bir eğitim aracıdır 

(Akandere, 2006). Endişeyi azaltır, dersteki monotonluğu giderir, öğrenci odaklı eğitimi 

sağlar, öğrenci katılımını kolaylaştırır, İlgi ve dikkat toplamayı sağlar, hareket 

özgürlüğü kazandırır, motivasyonu artırır. (Fırat, 2007). Çocuğun en doğal öğrenme 

aracıdır. Oyun duygularını ve gördüklerini sınadığı, öğrendiklerini pekiştirdiği bir 

ortamdır. Oyun çocuğun yaşam tarzıdır (Karadağ ve Çalışkan, 2008). Oyun oynamak 

çocuk için kendini gerçekleştirme alanı, düşlediklerine gerçek dünyanın simgesel 

araçlarla kopya etme ve yaşama geçirme sürecidir (Dilidüzgün, 2010). Çocuğun 

informal öğrenme ortamı ve özgürlüğüdür (Tuğrul, 2011). Bir çocuğun sevgiden sonra 

gelen en önemli ruhsal ihtiyacıdır (Yanardağ, 2012). Estetik beceriyi geliştirici 

etkinliklerdir (Aydın ve Akyol Gürler, 2012). Oyun dikkat ve hafıza için uyarıcıdır 

(Garcia, 2012). Öğrenme, yaratma, deneyim kazanma, iletişim kurma, yetişkinliğe 

hazırlanma sürecidir (Kıroğlu, 2012). Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirir. 

Çocuğu çalışmaya sevk eder. (Garcia, 2012). Yeni kavramları, nesneleri tanımayı ve 
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kullanmayı öğretir. Merak etmeyi, akıl yürütmeyi ve mantıksal çıkarımlar yapmayı 

öğretir (Bilen, 2012). Çocuğa hakkını korumayı, başkalarının hakkını gözetmeyi, 

işbirliği yapmayı ve paylaşmayı öğretir (Özgüven, 2012).  

 

Oyunlarla Öğretim 

Oyun çocuğun yaratıcılığını ortaya çıkaran, çocuğa beceri kazandıran ve aynı 

zamanda çocuğu eğlendiren bir tür yarışmadır (Çoban, 2006). Öğrenci katılımını 

kolaylaştırır, ilgi ve dikkat toplamayı sağlar, hareket özgürlüğü kazandırır, 

motivasyonunu artırır, öğrencilerin başkalarıyla uyumlu olmasını sağlar. Dinleme, 

konuşma, okuma ve yazma olarak kabul edilen temel becerinin gelişmesini sağlar (Fırat, 

2007). Sorgulama ve eleştirel düşünme gibi üst düzey beceriler kazanmalarına yardımcı 

olur. Çocuklar oyun içerisinde hesap, dikkat ve beceriye dayanan, çoğu kez oyalanmak 

için oynanan, aynı zamanda haz veren bir tür yarışmadır. Bu yarışma ortamında 

çocuklarda mutluluk, sevinç, acı, korku, kaygı, kin, nefret, sevgi, bağımlılık, 

bağımsızlık gibi birçok kavramı öğrenir (Akandere, 2006). Çocuğun kendini en rahat 

ifade ettiği ya da gerçekleştirdiği alanlardan biri oyundur (Dilidüzgün, 2010). Çocuğun 

içsel olarak güdülendiği, çocuğun koyduğu kurallara bağlı olarak kendiliğinden gelişen 

ve zevk unsuru davranışlardan oluşan bir etkinliktir (Önder, 2010). Oyun yaratıcılığın 

gelişmesinde önemli bir araçtır (Kıroğlu, 2012).  

Oyun yoluyla öğretimde oyunların seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir (Aydın ve Akyol Gürler, 2012); 

• Oyunda bir amaç olmalıdır. 

• Oyun eğitsel bir değer taşımalıdır. 

• Öğrencilerde neşe ve haz uyandırmalıdır. 

• Seçilen oyun öğrenci seviyesine uygun olmalıdır. 

• Oyunlar açık ve net öğrencilere açıklanmalıdır. 

Öğretmenler ise öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre, öğrenme seviyelerine 

uygun oyunlar üretmeye çalışmalıdır (Beyhan ve Tural, 2007). Oyunlar eğitim ve 

öğretimde özellikle ilkokulda soyut konuların pekiştirilmesinde, derslerin sıkıcılığının 
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giderilmesinde ve öğrencilerin yaratıcılıklarının artırılmasında öğretmenler açısından en 

önemli materyallerdir (Karadağ ve Çalışkan, 2008). Bu materyaller, genellikle öğrenilen 

bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla kullanılır. Oyunun içerisinde öğrencilere sorular 

sorulur. Sınıfta yarışma ortamı yaratır (MEB, 2011). Çocuklar için en önemli ve etkili 

öğrenme fırsatıdır (Tuğrul, 2011). Yaratıcılığı teşvik etmeli, çocuğun gelişimi dikkate 

alınmalı, aşırı rekabeti ortadan kaldırmalı, ilgi çekici, sevindirici ve motive edici 

olmalıdır (Garcia, 2012). Oyun özgürce ve kendiliğinden yapılan haz ve mutluluk 

kaynağı olan, çocuğun tüm gelişim alanlarını uyaran, yetenekleri kadar duyuları ve 

duyguları geliştiren etkinliklerin tümüdür (Kıroğlu, 2012). Yani oyunlarla öğretim, 

kazanımların oyunlarla kazandırıldığı etkinliklerdir. 

İngilizce Dersinde Oynanan Bazı Oyunlar 

Meslekler Oyunu: Öğretmen “Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?” diye soru 

sorar. Öğrencilerin fikrini aldıktan sonra; öğretmen öğrencilerin doktor, öğretmen, pilot, 

kaptan, polis, asker, çiçekçi gibi mesleklerden birini seçmelerini ister. Öğretmen 

öğrencilerden seçtikleri meslekleri anlatmalarını ister. Öğretmen tarafından öğrencilerin 

meslekleri sözlükten bulmaları istenir. Öğretmen rehberliğinde öğrenciler seçtikleri 

meslekleri bir kağıda yazarak yakalarına takarlar. Sınıfta arkadaşlarına tanıtırlar. 

Örneğin: I’m a doctor. I work at a hospital (Fırat, 2007). 

Soru Cevap Oyunu: Öğretmen öğrencilerden çember oluşturmalarını ister. 

Öğrencilerden birbirine sırayla senin mesleğin nedir diye soru sormalarını ister. Herkes 

kendi üzerinde yazan mesleği ve nerede çalıştığını söyler. Öğretmen oyunu çeşitlendirir. 

İkişerli, üçerli gruplara oluşturarak birbirine sorular sormalarını ister. Daha sonra 

öğretmen yaka kartlarını değiştirip değişik uygulamalar yapar (Fırat, 2007). 

Kim Milyarder Olmak İster Oyunu: Öğretmen öğrencilere gruplara ayırır. 

Öğretmen öğrencilerden diyaloglar oluşturmalarını ister. Hangi grup doğru ve daha 

fazla diyalog oluşturursa öğretmen onlara milyarderler grubu tacını hediye eder. 

Puan Toplama Oyunu: Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. Öğretmen 

öğrencilere sorular sorar. Gruptaki öğrencilerin ortaklaşa cevaplamalarını ister. Doğru 

cevaplayan grup ya da gruplar 10 puan alır. Hangi grup daha fazla puan alırsa o grup 

kazanan grup olarak ilan edilir.  
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Gelecekte Ben Oyunu: Öğrencilerin sağ yakalarına öğretmenin daha önce 

hazırladığı meslek resimleri takmaları istenir. Sol yakalarına yetenekleri yazılır. Sırayla 

mesleğini ve yeteneğini sahnede söylerler. Daha sonra yaka kartları değiştirilerek oyun 

devam eder. 

Ben Kimim Oyunu: Öğrencilerden biri tahtaya çıkar, bir mesleğin özelliklerini 

kelimelerle anlatmaya çalışır. Sınıftaki diğer öğrenciler kelimelerden yararlanarak 

öğrencinin kelimelerle anlatmaya çalıştığı mesleği bilmeye çalışır.  

Konuşan Yüzler: Öğrencilerden biri çıkar bir meslek canlandırır. Diğer 

öğrenciler canlandırdığı mesleği İngilizce olarak adını söyler. 

Ben Bilmem Arkadaşım Bilir Oyunu: Öğrenciler çember oluşturur. Bir tanesi 

ortaya geçer, İngilizce meslek özelliği söyler. Öğrencilere birine sorar. Biliyorsa 

cevaplar, yeni soruya geçilir. Bilmiyorsa ben bilmem arkadaşım bilir 

der,arkadaşlarından birini gösterir, onun cevaplamasını ister. 

Harflerden Kelime Oluşturma Oyunu: Öğrencilere karışık harflerden oluşan 

meslek adları verilir. Öğrencilerden onları doğru şekilde oluşturmaları istenir. Bu oyun 

gruplar halinde de oynatılabilir.  

Nesi Var Oyunu: Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır, bir grup nesi var diye 

soru sorar. Diğer grup İngilizce olarak mesleklerin özelliklerini söylerler.  

Bulmaca Oyunu: Öğretmen öğrencilere önceden hazırlamış olduğu bulmacaları 

dağıtır. İçerisinde yazan meslek adlarını ve mesleğin özelliklerini bulmalarını ister. 

Kıyafet Sandığı: Öğretmen üzerinde kıyafet sandığı yazan, elinde kutu ile sınıfa 

girer. Kutunun içinde kartlar vardır. Bu kartlarda kıyafet resimleri ve kıyafetlerin 

İngilizce isimleri vardır. Öğretmen kutunun içinde ne olduğunu tahmin etmelerini ister. 

İkişer gruplara ayırır. Eşlerden birine İngilizce kıyafet isimleri diğer eşe de aynı 

kıyafetin resimlerini verir, sınıfta sergilemelerini ister. 

Pandomim Oyunu: Öğrenciler kendine birer kıyafet belirler. Öğrenciler 

belirlediği kıyafeti sınıfın önünde canlandırmaya çalışırlar. Sınıftaki diğer öğrencilerde 

kıyafetin ne olduğunu İngilizce telaffuz ederek bulmaya çalışırlar. 
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Mağazamızı Donatalım: Öğretmen öğrencilere kıyafet resimleri dağıtır. Sınıfın 

bir köşesini mağaza olarak belirler. Öğrenciler kıyafetleri hem telaffuz ederler, hem 

kendi kendi mağazalarını donatırlar. 

Çamaşır Mandalı: Öğretmen öğrencilerin önceki derslerinde öğrendiği kıyafet 

resimlerini sınıfa asar, sırayla her öğrencinin bir kıyafet seçerek onu İngilizce 

arkadaşlarına tanıtmasını ister. Doğru yapanlara dönütler ve pekiştireçler sunar. Yanlış 

yapanlara ipucu vererek doğrusunu buldurmaya çalışılır. 

Mevsimini Tanıtma Oyunu: Öğretmen öğrencilerden yardım alarak mevsim 

köşeleri oluşturur. Bu köşelere mevsimleri temsil eden resimler koyarlar. Öğrencileri 

dört gruba ayırır. Her grup kendi köşesindeki mevsimin özelliklerin tanıtır. Daha sonra 

gruplar yer değiştirerek oyun devam eder (Kendini Tanıtma Oyundan uyarlanmıştır.) 

(Yıldırım, 2011). 

Eşya Toplama Oyunu: Öğretmen öğrencilere değişik mevsimlerde 

giyebilecekleri mevsimlik eşya isimleri dağıtır. Sınıfın köşelerine mevsim isimleri verir. 

Sırasıyla öğrenciler kıyafetleri tanıtır ve hangi mevsimde giyiliyorsa o mevsimi temsil 

eden köşeye geçerler. Oluşan mevsim grupları temsil ettikleri mevsimde giyilen eşyaları 

arkadaşlarına tanıtırlar (İngilizce Dersine uyarlanmıştır.) (Yıldırım, 2011). 

Soru Cevap Oyunu: Öğrencilerden biri ebe seçilir. Seçilen ebe bir mevsim ismi 

söyler. Sınıftaki diğer öğrenciler o mevsimin özelliklerini ve o mevsimde neler 

giyildiğini söyler. Bütün öğrenciler ebe olana kadar devam eder (Yıldırım, 2011). 

Kelime Bulmacaları Oyunu: Öğretmen tahtaya hava durumları belirten 

kelimeleri karışık olarak yazar. Öğrencilere önce telaffuz ettirir. Daha sonra öğretmen 

İngilizce olarak mevsim ismi söyler. Öğrenciler öğretmenin söylediği mevsimi temsil 

eden hava durumlarını toplu halde cevaplarlar (İngilizce Dersine uyarlanmıştır.) (Güneş, 

2011). 

Kelimeleri Bul Seslendir Oyunu: Öğretmen mevsimleri temsil eden hava 

durumlarının harflerini karışık olarak yazar. Öğrencilere bulmalarını ve hangi mevsimi 

temsil ettiğini söylemelerini ister (İngilizce Dersine uyarlanmıştır.) (Güneş, 2011). 

Her Kelime Bir Puan Oyunu: Öğretmen öğrenciler gruplara ayırır. Her grubun 

bir kağıt kalem çıkarmasını ister. Öğretmen mevsimler, hava durumu, giyilen kıyafetler, 
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mevsimlerin özellikleri gibi bölümlere ayırmalarını ister. Öğretmen bir mevsim ismi 

söyler. Öğrencilerden mevsimlerin belirten özellikleri yazmalarını ister. En çok puan 

toplayan grup oyunu kazanır (İsim-Şehir Oyunundan uyarlanmıştır.). 

Araştırma Problemi 

Dil öğrenme güç, zor ve kompleks bir süreçtir (Zhang vd., 2011). Çocuk 

yaşamında öğrenilmesi zor olan davranışları, bilgileri ve becerileri oyun içinde 

kendiliğinden öğrenir. Çocuk oyun oynadıkça duyguları belirginleşir, yetenekleri 

gelişir. Oyunda kendini bulur. Çocuk oyun oynarken oyuna kendinden bir şeyler katar 

ve oyunla yaratıcılığını geliştirir (Çoban, 2006). Buradan hareketle; Bu araştırmanın 

problem cümlesi;'' İlkokul 4. sınıflarında İngilizce Dersinde Oyunla Öğretim 

Yönteminin Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi Var mıdır?’' şeklinde belirlenmiştir. 

Araştırmanın Amacı 

Öğrenme sürecinde öğrenci aktif olmalıdır. Kendi deneyimleri yoluyla yeni 

şemalar kurmalıdır. Bilgiyi oluşturmalı ve inşa etmelidir. Öğrendiklerini analiz etmeli, 

sentez etmeli ve uygulamalıdır. Kalıcı ve verimli öğrenme gerçekleştirmelidir (Aydın, 

2011). Her bireyin biricik ve tek olduğu, her bireyin öğrenme stilinin ve yaşantısının 

farklı olduğu kabul edilen günümüzde, ilkokul düzeyindeki öğrencilerin somut öğrenme 

yaşantıları geçirebileceği, kavramları somutlaştıracağı ve kendini ifade edebileceği en 

iyi yöntem oyundur. Bu çalışma ile öğrenmeyi zevkli ve eğlenceli hale getirerek öğrenci 

başarısının artırılması amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara 

cevap aranacaktır. 

• Oyunla öğretimin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretimin 

uygulandığı kontrol grubu öğrencilerin uygulama öncesi gerçekleştirilen ön-

test ve uygulama sonrası gerçekleştirilen son-test akademik başarı puanları 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

• Oyunla öğretimin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi 

gerçekleştirilen ön-test ve uygulama sonrası gerçekleştirilen son-test 

akademik başarı puanları arasında cinsiyete göre anlamlı bir fark var mıdır? 

• Oyunla öğretimin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi 

gerçekleştirilen ön-test ve uygulama sonrası gerçekleştirilen son-test 
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akademik başarı puanları arasında ailenin eğitim düzeyine göre anlamlı bir 

fark var mıdır? 

A: Anne eğitim düzeyine göre, 

B: Baba eğitim düzeyine göre,  

şeklinde belirlenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Makale çalışmasının bu bölümünde yapılan araştırmanın modeli, araştırmaya ait 

çalışma grubu, deney süreci, verilerin toplanması ve son olarak da verilerin 

çözümlenmesi başlıkları işlenmektedir. 

Araştırmanın Modeli 

Gerçek deneme modellerinin ortak özellikleri birden çok grup kullanılması ve grupların 

yansız atama (örnekleme) ile oluşturulmasıdır. Her araştırmada en az bir deney, bir de 

kontrol grubu bulunur (Karasar, 2012). Bu çalışmanın modeli ise; 

Şekil: 1.  Araştırmanın Modeli 

_________________________________________ 

    G1         R            O 1.1          X              O 1.2                                                           

 

..................................................................................... 

     G2        R             O 2.1                          O 2.2                                                                         

 

__________________________________________ dır.  

Araştırmacının bu çalışmasında deneysel araştırmanın bağımsız değişkenini test 

etmek amacıyla ön-test ve son-test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Bu modele göre 

kontrol ve deney gruplarına deneysel işlemden önce hazırbulunuşluk testi ve deneysel 

işlem sonrasında başarı testi verilmiştir.  
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Çalışma Grubu 

Araştırmanın deneklerini Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Beyoğlu 

Yenimahalle İlkokulunda yer alan 4. sınıf düzeyinde toplam 56 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmanın deneklerinin yer aldığı ilkokul ‘elverişli örnekleme yaklaşımı’ ile 

belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle araştırmacıların görev yaptığı kurum, deneysel 

çalışmanın yürütülmesi amacıyla uygun bulunmuştur. Seçilen ilkokulda 4. sınıf 

düzeyindeki 2 şubeden 1’si seçkisiz olarak deney kapsamına alınmıştır.  

Deney Süreci 

Uygulamadan önce İlkokul 4. sınıf İngilizce Dersinin 7. ve 8. ünitede yer alan 11 

tane kazanım belirlenmiştir. Deney grubuna oyunlarla öğretim yöntemine göre, kontrol 

grubuna geleneksel öğretim yöntemlerine uygun planlar hazırlanmıştır. Araştırmacılar 

deney grubuna kazanımları uygulamak amaçlı oyunlar belirlemişlerdir. Belirlenen 

oyunlar öğrencilerin seviyelerine indirgenmiştir. Öğrencilere uygulanmak üzere bir 

hazırbulunuşluk testi hazırlanmıştır. Hazırbulunuşluk testinde soruların kapsam 

geçerliliğini sağlanması için her kazanıma yönelik sorular hazırlanmıştır. Bunun içinde 

belirtke tablosu hazırlanmıştır. Bu test ilçemizdeki 120 öğrenciye uygulanarak testin 

güvenirlik ve madde analizleri yapılmıştır. Bu testte uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. 

Madde analizleri yapılarak son hali verilmiştir. Bu test denek gruplarına ön-test olarak 

uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonunda kullanılmak üzere başarı testi hazırlanmıştır. 

Başarı testinde soruların kapsam geçerliliğini sağlanması için her kazanıma yönelik 

sorular hazırlanmıştır. Bunun içinde belirtke tablosu hazırlanmıştır. Başarı testi farklı üç 

tane okulda 100 tane öğrenciye uygulanmıştır. Uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. Bu 

uygulamaların sonunda madde analizleri yapılarak son hali verilmiştir. İlgili makamdan 

gerekli izin alınarak uygulama süreci başlamıştır. Deney ve kontrol grubuna 

kazanımlara yönelik her bir sınıf için 16 ders saati ders uygulaması yapılmış olup, 

toplamda 32 ders saati ders işlenmiştir. Bu çalışma 8 hafta sürmüştür. Belirlenen 

kazanımlar deney grubu öğrencilerine oyunlarla öğretim, kontrol grubu öğrencilerine 

geleneksel öğretim yöntemi ile işlenmiştir. Ayrıca kontrol grubunda oyun 

kullanılmamasına dikkat edilmiştir. Deney grubun dersler ise oyunlarla işlenmiştir. 

Öğrencilere oyunları nasıl oynayacakları hakkında açıklamalar yapılmıştır. Kazanımı 

gerçekleştirmek için belirlenen oyunlar oynatılmıştır. Bu çalışmanın yürütüldüğü her iki 
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grupta da dersler aynı öğretmen tarafından işlenmiştir. Uygulama sonunda deney ve 

kontrol grubuna başarı testi uygulanmıştır. Ayrıca bu çalışmada öğrenciler hakkında 

bilgi edinmek amaçlı kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Belirlenen kazanımlar ise 

şunlardır; .  

1. Describing what people do regularly. 

2. Expressing likes and dislikes. 

3. Making simple inquiries.  

4. Accepting and refusing. 

5. Describing the weather. 

6. Expressing basic needs. 

7. Making simple inquiries. 

8. Making simple requests. 

9. Naming common objects. 

10. Naming the seasons of the year. 

11.Telling people what to do.  

Veri Toplama Araçları 

Bu bölümü kişisel bilgiler formu, hazırbulunuşluk ve başarı testinin geçerlilik, 

güvenirlilik, madde güçlüğü ve ayırt ediciliği oluşturmaktadır. 

Kişisel Bilgiler Formu 

Öğrenciler ve öğrenci ailesi hakkında bilgi edinmek amacıyla araştırmacılar 

tarafından geliştirilmiştir. Bu formda öğrencilerin cinsiyeti, öğrencilerin babanın 

öğrenim durumunu ve annenin öğrenim durumunu belirtmeleri istenmiştir. 

Hazırbulunuşluk ve Başarı Testi 

Araştırmacı gerçek uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları önceden belirlemek 

ve önlemini almak, eksiklikleri gidermek, aksaklıkları tespit etmek amacıyla ön 

uygulama yapmıştır. Bu çalışmanın öncesinde uygulanmak amacıyla bir 

hazırbulunuşluk testi geliştirilmiştir. Bu testin 7 sorusu doğru- yanlış, 5 sorusu 
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eşleştirme, 20 sorusu çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. Bu test ön uygulamada 120 

öğrenciye uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonunda uygulamak amacıyla bir son test 

geliştirilmiştir. Bu testin 7 sorusu doğru- yanlış, 3 sorusu boşluk doldurma, 20 sorusu 

çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. Başarı testi ön uygulamada 100 öğrenciye 

uygulanmıştır. Böylece bu testlere geçerliliği, güvenirliği ve madde analizleri yapılarak 

son hali verilmiştir. 

Güvenirlik 

Verilerin madde analizleri yapılmıştır. Yapılan istatistik çözümlemeleri 

sonucunda; güvenirlik katsayısı (KR–20) hesaplanmıştır. Hazırbunuşluk testinin KR-20 

güvenirlik katsayısı 0.93 ve başarı testinin (KR-20) güvenirlik katsayısı 0.94 

bulunmuştur. 

Çoktan seçmeli testlerde 10-15 arası maddeden oluşan testler için KR-20 değeri 

0.50 yeterli iken, 50 madde üzerinde oluşan testlerde KR-20 değerinin en az 0.84 

olmalıdır (Tan ve Erdoğan, 2001). Hazırbulunuşluk testinin 26 maddeden ve başarı 

testinin ise 25 maddeden oluştuğu göz alındığında bu testlerin güvenilir oldukları 

bulunmuştur.   

Geçerlilik 

Bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi bir özellik 

karıştırmadan doğru olarak ölçebilmesidir. Bu durum, ölçme aracının ölçülmek istenen 

özelliklerin tamamını ölçüp, ölçme konusu ya da olmayan özelliklerin ölçüm işlemine 

karışmasını engelleyebilme gücü olarak görülebilir (Şişman, 2013). Bir ölçmenin 

geçerli sayılabilmesinin ilk koşulu, onun güvenir olmasıdır. Geçerlilik evrensel değildir. 

Bir ölçme aracı belli bir amaç ve koşullar için geçerlidir. Bir amaç için geçerli olan 

ölçme aracı başka bir amaç için geçerli sayılamaz (Karasar, 2012). Başarı testleri için 

konu, davranış karşılaştırmasını içeren belirtke tablosunu hazırlamak, bu konuda önemli 

ipuçları verir. Kapsam geçerliliğini incelemede kullanılan mantıksal yollardan biri 

uzman görüşüne başvurmaktır (Büyüköztürk ve vd., 2012).  

Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan 26 maddeden oluşan hazırbulunuşluk 

testi ve 25 maddeden oluşan başarı testi için uzman görüşüne başvurulmuş, ayrıca 

araştırmacıların okulundaki çalışan sınıf öğretmenlerinin ve yakın çevrede çalışan 
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İngilizce öğretmenlerinin görüşleri alınarak kapsam geçerliliğine destek sağlanmıştır. 

Alınan geri dönütlere göre gerekli düzenlemeler yapılmıştır.  

Madde Güçlüğü ve Ayırt Ediciliği 

Madde güçlüğü ve madde ayırt ediciliğini belirlemek için grubun üsten %27’si 

ve alttan %27’ si alınır, arada kalan diğer cevap kâğıtları madde analizinde dikkate 

alınmaz (Gönen ve vd., 2011). Madde güçlüklerinin 0,50 civarında olması beklenir 

(Büyüköztürk ve vd., 2012). Ancak ölçme amaçlı bir testin madde güçlük indeksleri 

0,30 ile 0,80 sınırı içerisinde kalmalıdır (Çepni ve Akyıldız, 2009). Ayırt edicilik 

indeksi (0,40) veya daha yüksek bir değerde ise madde çok iyi, düzeltilmesi gerekmez 

(0,30)-(0,40) arasında ise iyi, düzeltilmesi gerekmez; (0,20)-(0,30) arasında ise madde 

zorunlu hallerde aynen kullanılabilir veya değiştirilebilir; (0,20)’den daha küçük bir 

değerde ise madde kullanılmamalıdır veya yeniden düzenlenmelidir (Turgut, 1992). 

 

 

Hazırbulunuşluk Testinin Madde Güçlüğü ve Ayırt Ediciliği 

Sorular Madde 

Güçlüğü 

Madde 

Ayırt 

Ediciliği 

Sorular Madde 

Güçlüğü 

Madde 

Ayırt 

Ediciliği 

S1.** 0,90 0,19 S17. 0,62 0,53 

S2. 0,60 0,47 S18.** 0,83 0,53 

S3.** 0,97 0,06 S19. 0,40 0,56 

S4. 0,53 0,53 S20. 0,38 0,56 

S5. 0,42 0,53 S21. 0,72 0,63 

S6. 0,39 0,56 S22. 0,48 0,63 

S7. 0,47 0,41 S23. 0,60 0,47 

S8. 0,49 0,38 S24. 0,45 0,63 
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S9.** 0,25 0,34 S25. 0,69 0,63 

S10.** 0,43 0,22 S26. 0,58 0,72 

S11. 0,70 0,59 S27. 0,55 0,53 

S12. 0,52 0,72 S28. 0,57 0,75 

S13.** 0,76 0,63 S29. 0,46 0,94 

S14. 0,68 0,78 S30. 0,44 0,75 

S15. 0,59 0,84 S31. 0,50 0,78 

S16. 0,74 0,53 S32. 0,59 0,75 

Tabloya bakıldığında; ön uygulama ile ölçme aracının çeldiricilerinin ne 

düzeyde olduğunu belirlemek için soruların madde analizi yapılmıştır. Ölçme aracının 

her bir maddesinin güçlük değeri bulunmuş olup bu değerler, bir soru hariç 0,30 ile 0,80 

arasında yer almayan maddeler testten atılmıştır. Bu başarı testinde yer alan p değerleri 

S1.= 0.90, S3=0.97, S13=0,76 soruları kolay soru olduğu için testten atılmıştır. Bu testte 

S9=0.25 zor bir soru olmasından dolayı testten atılmıştır. Bu başarı testinde ölçme 

aracının madde ayırt ediciliği incelendiğinde; ayırt edicilik değeri 0.40 altında olan S1= 

0.19, S2= 0.06, S9 = 0.34, S10.= 0.22 düşük olduğu için bu sorular testten atılmıştır. 

Diğer soruların madde güçlüğü ve madde ayırt ediciliği iyi olduğu için aynen 

değiştirilmeden kullanılmasına karar verilmiştir. 

Başarı Testinin Madde Güçlüğü ve Ayırt Ediciliği 

 

Sorular Madde 

Güçlüğü 

Madde 

Ayırt 

Ediciliği 

Sorular Madde 

Güçlüğü 

Madde 

Ayırt 

Ediciliği 

S1. 0,78 0,30 S16. 0,51 0,50 

S2. 0,69 0,50 S17. 0,31 0,40 
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S3.** 0,92 0,20 S18.** 0,25 0,50 

S4. 0,49 0,40 S19. 0,28 0,30 

S5. 0,32 0,50 S20. 0,59 0,60 

S6.** 0,00 0,00 A1. 0,68 0,90 

S7. 0,41 0,30 A2. 0,65 0,70 

S8. 0,81 0,40 A3. 0,72 0,60 

S9. 0,38 0,60 A4. 0,72 0,60 

S10. 0,37 0,60 A5. 0,68 0,80 

S11. 0,46 0,60 A6.** 0,83 1,00 

S12. 0,43 0,50 A7. 0,71 0,70 

S13.** 0,30 0,40 B1. 0,44 0,60 

S14. 0,58 0,40 B2. 0,42 0,70 

S15. 0,65 0,40 B3. 0,42 0,80 

Tabloya bakıldığında; ön uygulama ile ölçme aracının çeldiricilerinin ne 

düzeyde olduğunu belirlemek için soruların madde analizi yapılmıştır. Ölçme aracının 

her bir maddesinin güçlük değeri bulunmuş olup bu değerler 0,30 ile 0,80 arasında yer 

almayan maddeler testten atılmıştır. Bu başarı testinde yer alan S3.=0.92, A6=0.83 

kolay soru olduğu için testten atılmıştır. Bu başarı testinde S13=0.30, S18=0,25 soruları 

zor olduğu için testten atılmıştır. Bu başarı testinde ölçme aracının madde ayırt ediciliği 

incelendiğinde; ayırt edicilik değeri 0.30 altında olan S3= 0.20 sorusu testten atılmıştır. 

Ayrıca S6 sorusu yanlış bir soru olduğu için testten atılmıştır. Diğer soruların madde 

güçlüğü ve madde ayırt ediciliği iyi olduğu için aynen değiştirilmeden kullanılmasına 

karar verilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Bu araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin demografik özelliklerini 

betimleyici frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmış, hazırbulunuşluk testi ve başarı testi 
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puanlanmıştır. Deney grubunu ve kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin ön-test ve son-

test puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla deney ve 

kontrol grubu için bağımlı t-testi, cinsiyet gibi iki kategorili değişkenler için bağımsız 

gruplarda t testi; annelerin eğitim durumu, babaların eğitim durumu gibi ikiden fazla 

kategori içeren değişkenlerde gruplar arasındaki farklılığın incelenmesi için Tek Yönlü 

Varyans Analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular araştırmanın amaçlarına uygun 

olarak tablolar halinde sunulmuştur. 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

  Bu bölümde ingilizce dersinde oyunla öğretim yönteminin akademik başarısına 

etkisini incelemek üzere araştırmanın alt amaçlarına ilişkin istatiksel analizler sonucu 

ortaya çıkmış deneklerin frekans dağılımları, bulgular ve yorumlar yer almaktadır.  

Tablo 4.1. Deneklerin Dağılımı 

Gruplar Sınıf Uygulanan Yöntem n % 

01 Deney 

 

4-B İngilizce Dersinde Oyunla Öğretim 

Yöntemi 

28 50 

02 Kontrol 

 

4-A 2015-2016 Yılı İlkokul 4. Sınıf İngilizce 

Dersi Öğretim Programı 

28 50 

Toplam 56 100 

 

Tablo 4.1.‟de araştırmadaki deneklerle ilgili bilgiler verilmiştir. Deney 

grubundaki öğrencilerin oranı % 50 iken, kontrol grubundaki öğrencilerin oranı % 50 

olduğu görülmektedir. Tabloya bakıldığında deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin 

oranlarının birbirine eşit olduğu görülmektedir.  
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Tablo 4.2. Deneklerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Cinsiyete Göre 

Dağılım 

Deney Grubu n % 

Erkek 13 46,4 

Kız 15 53,6 

Total 28 100,0 

 

Tablo 4.2.‟de öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı yer almaktadır. Deney 

grubunda öğrencilerin oranlarına bakıldığında, öğrencilerin % 46,4’ü erkek, 

öğrencilerin % 53,6’sı kız, deney grubundaki erkek öğrenciler ortalamanın biraz 

altındadır. Bu çalışma grubunda kızların sayısı, erkeklerin sayısından daha fazla olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Tablo 4.3. Deneklerin Annelerinin ve Babalarının Eğitim Durumlarına Göre 

Dağılımı 

 

 

Anne Öğrenim Durumu 

Deney Grubu n % 

Hiçbiri 4 14,3 

İlkokul 18 64,3 

Ortaokul 3 10,7 

Lise 3 10,7 

 

Baba Öğrenim Durumu 

İlkokul 12 42,9 

Ortaokul 5 17,9 

Lise 11 39,2 

Total 28 100,0 

 

Tablo 4.3.‟te öğrencilerin annelerinin eğitim durumlarına göre dağılımı yer 

almaktadır. Deney grubundaki öğrencilerin annelerinin 14,3 Hiçbir okula gitmediği, 
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deney grubundaki öğrencilerin annelerinin % 64,3 ilkokul mezunu olduğu, deney 

grubundaki öğrencilerin annelerinin % 10,7 ortaokul mezunu olduğu, deney grubundaki 

öğrencilerin annelerinin % 10,7 lise mezunu olduğu görülmektedir. Tabloya 

bakıldığında deney grubundaki öğrencilerin annelerinin çoğunun eğitim durumunun 

ilkokul mezunu olduğu anlaşılmaktadır.  

Deney grubundaki öğrencilerin babalarının % 42,9 ilkokul mezunu olduğu, 

deney grubundaki öğrencilerin babalarının % 17,9 ortaokul mezunu olduğu, deney 

grubundaki öğrencilerin babalarının % 39,2 lise mezunu olduğu, deney grubundaki 

öğrencilerin babalarının çoğunun eğitim durumunun ilkokul ve lise mezunu olduğu 

görülmektedir.  

Tabloya bakıldığında bu çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin annelerinin ve 

babalarının lisans mezunu olmaması eğitim seviyelerinin düşük olduğunun 

göstergesidir. Ayrıca tabloya bakıldığında öğrencilerin annelerinin eğitim seviyesi, 

babalarının eğitim seviyesinden daha düşük olduğu anlaşılmaktadır.   

• Birinci Alt Amaca İlişkin Bulgular 

            İlkokul 4. sınıf ingilizce dersinde oyunla öğretim yönteminin uygulandığı deney 

grubunun akademik başarısı ile geleneksel yöntemlerle öğretim yapılan kontrol 

grubunun akademik başarısının amacı “Oyunla öğretimin uygulandığı deney grubu ile 

geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerin uygulama öncesi 

gerçekleştirilen ön-test ve uygulama sonrası gerçekleştirilen son-test akademik başarı 

puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” şeklindedir. Deney ve kontrol grupları ön-

test akademik başarı testi ortalamaları bağımlı gruplarda “t testi” ile karşılaştırılmış 

sonuçları ve ortalamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo: 4.4. 

Kontrol/ Deney Grubu Eğitim 
Durumu 

N Ortalama Std. Sapma t p 

Kontrol 
Grubu 

Ön Test 
Puanı 

28 57,93 18,63  

-0,456 

 

0,652 
Son Test 
Puanı 

28 59,21 23,47 
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Deney Grubu Ön Test 
Puanı 

28 33,57 17,88  

-8,188 

 

0,000* 
Son Test 
Puanı 

28 62,29 23,26 

 

Deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı farkın olup olmadığının tespiti 

için t testine bakılmıştır. Kontrol grubunun ön test ortalaması 57,93 iken son test 

ortalaması 59,21 olup bu ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir 

(p>0,05). Deney  grubunun ön test ortalaması 33,57 iken son test ortalaması 62,29 olup 

bu ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. (p<0,05). Deney grubunun 

başarı ortalaması kontrol grubunun başarı ortalamasından anlamlı derecede artarak daha 

yüksek çıkmıştır. Başka bir deyişle ingilizce dersinde oyunla öğretim yöntemi 

geleneksel öğretim yöntemlerinde ingilizce kazanımların öğrenilmesinde daha etkili 

olmuştur. 

• İkinci Alt Amaca İlişkin Bulgular 

           İlkokul 4. Sınıf ingilizce dersinde oyunla öğretim yönteminin uygulandığı deney 

grubunun akademik başarısının amacı “Oyunla öğretimin uygulandığı deney grubu 

öğrencilerinin uygulama öncesi gerçekleştirilen ön-test ve uygulama sonrası 

gerçekleştirilen son-test akademik başarı puanları arasında cinsiyete göre anlamlı bir 

fark var mıdır?” şeklindedir. Deney grubu ön-test ve son-test akademik başarı testi 

ortalamaları bağımsız gruplarda “t testi” ile karşılaştırılmış, sonuçları ve ortalamaları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo: 4.5. 

Cinsiyete Göre Eğitim 
Durumları 

N Ortalama Std. Sapma t p 

Ön Test Puanı Erkek 13 24,31 13,14  

-2,875 

 

0,008* Kız 15 41,60 17,89 

Son Test Puanı Erkek 13 49,85 19,77  

-3,000 

 

0,006* Kız 15 73,07 20,97 
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Deney grubundaki öğrencilerin cinsiyete ilişkin öğrenmeleri arasında anlamlı 

farkın olup olmadığının tespiti için t testine bakılmıştır. Deney grubundaki erkeklerin ön 

test ortalaması 24,31 iken  son test ortalaması 49,85 olup bu ortalamalar arasındaki fark 

istatistiksel bakıldığında anlamlı bir artış vardır. (p<0,05). Deney grubundaki kızların 

ön test ortalaması 41,60 iken  son test ortalaması 73,07 olup bu ortalamalar arasındaki 

fark istatistiksel bakıldığında anlamlı bir artış vardır. (p<0,05). Deney grubunda ön test 

ve son test puan ortalamaları cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. 

Kızların ortalaması erkeklerin ortalamasından anlamlı derecede daha yüksektir. Başka 

bir ifade ile ingilizce dersinde oyunla öğretim yönteminin kullanıldığı deney grubunda  

kız öğrencilerin kazanımları öğrenmesinde daha etkili olmuştur.   

•  Üçüncü Alt Amaca İlişkin Bulgular 

              İlkokul 4. sınıf ingilizce dersinde oyunla öğretim yönteminin uygulandığı 

deney grubunun akademik başarısının amacı “Oyunla öğretimin uygulandığı deney 

grubu öğrencilerinin uygulama öncesi gerçekleştirilen ön-test ve uygulama sonrası 

gerçekleştirilen son-test akademik başarı puanları arasında ailenin eğitim düzeyine göre 

anlamlı bir fark var mıdır?” şeklindedir.  

A: Anne eğitimine göre; 

B: Baba eğitimine göre; 

Deney grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanları annelerinin eğitim 

durumuna göre ve babalarının eğitim durumunu göre puan ortalamaları “Tek yönlü 

varyans analizi ” ile karşılaştırılmış sonuçları ve ortalamaları aşağıdaki tablolarda 

verilmiştir. 

Tablo: 4.6. 

Anne Eğitim Durumuna Göre N Ortalama Std. 
Sapma 

t p 

Ön Test 
Puanı 

Hiçbiri 4 37,50 9,00  

 

0,367 

 

 

0,777 

İlkokul 18 31,00 18,76 

Ortaokul 3 41,33 21,39 

Lise 3 36,00 23,58 
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Total 28 33,57 17,88 

Son Test 
Puanı 

Hiçbiri 4 67,00 18,29  

 

0,306 

 

 

0,821 

İlkokul 18 59,11 24,45 

Ortaokul 3 70,67 22,03 

Lise 3 66,67 31,07 

Total 28 62,29 23,26 

 

Deney grubundaki öğrencilerin ön test ve son test puanları annelerinin eğitim 

durumuna göre ortalama puanları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu ortalamaların 

karşılaştırılması için yapılan Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, öğrencilerin 

annelerinin eğitim durumuna göre puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur 

(p>0,05). Deney grubundaki öğrencilerin annelerinin eğitim durumlarına göre ön test ve 

son test puanları açısından farklılık yoktur. Bu bulgu doğrultusunda deney grubundaki 

öğrencilerin annelerinin eğitim durumuna göre ön test ve son test ölçümlerinde 

akademik başarılarının benzer düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Tablo: 4.7. 

 

Baba Eğitim Durumuna Göre N Ortalama Std. Sapma F p 

 

Ön Test 
Puanı 

İlkokul 12 30,00 12,85  

 

0,742 

 

 

0,486 

Ortaokul 5 30,80 21,05 

Lise  11 38,73 21,36 

Total 28 33,57 17,88 

 

Son Test 
Puanı 

İlkokul 12 56,33 21,20  

0,682 

 

0,515 Ortaokul  5 68,00 23,15 

Lise 11 66,18 26,01 

Total 28 62,29 23,26 
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Deney grubundaki öğrencilerin ön test ve son test puanları babalarının eğitim 

durumuna göre ortalama puanları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu ortalamaların 

karşılaştırılması için yapılan Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, deney 

grubundaki öğrencilerin babalarının eğitim durumuna göre puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). Deney grubundaki öğrencilerin babalarının eğitim 

durumlarına göre ön test ve son test puanları açısından farklılık yoktur. Bu bulgu 

doğrultusunda deney grubundaki öğrencilerin babalarının eğitim durumuna göre ön test 

ve son test ölçümlerinde akademik başarılarının benzer düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

 SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

  Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgu ve yorumlara dayanarak ortaya 

çıkan sonuçlara, tartışmalara ve konu ile ilgilenen tüm araştırmacı ve eğitimciler için 

önerilere yer verilmiştir.  

 Sonuç ve Tartışma 

 Birinci Alt Amaca Yönelik Sonuç ve Tartışma 

İlkokul 4. sınıf ingilizce dersinde deney grubuna uygulanan oyunla öğretim 

yönteminin akademik başarısına etkisi ile kontrol grubuna uygulanan geleneksel 

öğretim yönteminin akademik başarısına etkisi arasında deney grubu lehine anlamlı bir 

farklılık vardır.  Burada deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı farklılığın 

bulunması oyunla öğretim yönteminin geleneksel öğretim yönteminden daha etkili 

olduğudur.  

Yıldız (2001) tarafından “İngilizceyi çocuklara oyun yoluyla öğretme” konusu 

araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda çocukların hareket, eğlence, yarışma ve işbirliği 

içeren tüm oyun türlerinden hoşlandıkları; oyunların öğrencilerin öğrenmeye 

yoğunlaşmalarına yardımcı olduğu ve öğretmenin farklı oyun türlerini derste kullanması 

gerektiği sonucuna varmıştır. 

 Zengin (2002), “Eğitsel Oyunlar ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Dersinde Kullanımı” oyunun bireyin fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişime 

olan etkisi ve bireye özgürlük, yaratıcılık, yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatını vermesi 

gibi özelliklerinin, oyunun sınıf ortamında kullanımını gündeme getirdiğini 

vurgulamaktadır. 
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Dursun (2007) yaptığı “Yabancı Dil Öğretiminde birinci kademeye devam eden 

öğrencilere hedef sözcüklerin oyunla öğretimi adlı çalışmasında oyunla sözcük 

öğretiminin İngilizce öğretiminde çocukların öğrenmesinde etkili olduğunu sonucuna 

ulaşmıştır. 

Kraemer et al (2002) kelime- söz öbeği kart oyunu geliştirmiştir. Bu oyun 

öğrenciler arası etkileşimi artırdığı, öğrencilerin gramer, dil ve konuşma becerilerini 

geliştirdiğini ve hatta öğrenciler arasında arkadaşlık ilişkilerini geliştirdiğini belirtmiştir. 

Ayrıca bu oyun öğrencilerin gerek ana dil öğreniminde gerek yabancı dil öğretiminde 

yeni kelime inşasına katkı sağladığı ve desteklediği sonucuna varmıştır. 

White (2000) alfabe öğretimi için geliştirdiği kart oyununda kelimelerden ve 

görsel kartlardan yararlanmıştır. Her harf için belirli sayıda kartın ve puanlamanın 

olduğu bu oyun, çocukluktan yetişkinliğe kadar her yaş grubu için uygun olduğu 

vurgulanmıştır.  Bu tarz oyunun sadece alfabe öğretiminde değil, dil öğretiminde de 

geliştirilip kullanılabilir. 

Dodd et al, (1997)‘nın icat etiği, bulduğu soru-cevap oyununu kelime 

öğretiminde kullanmıştır. Bu oyunun bilinen diğer soru-cevap oyunlarından farklı 

olduğunu, soruların kartın aynı tarafında yer almadığını, herkesin olası cevaplar 

düşünmesi sağladığını vurgulamıştır. Bu oyunun eğlenceli, eğitici ve yararlı olduğunu 

belirtmiştir. 

İkinci Alt Amaca Yönelik Sonuç ve Tartışma 

Deney grubunda yer alan öğrencilerin ön test ve son test akademik başarı 

puanları arasında cinsiyete ilişkin akademik başarılarına bakıldığında deney grubunda 

yer alan erkek ve kız öğrencilerin akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Fakat kız öğrencilerin ön test ve son test akademik başarı puanları 

arasında farklılık anlamlı derecede daha yüksek çıkmıştır. İngilizce dersinde öğrenme 

etkinlikleri yapılırken, cinsiyetin öğrencilerin akademik başarılarını etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Aksüt (2011) yaptığı “Öğrencilerin benlik kaygısı, ebeveyn tutumları ve yaban 

dil öğretimindeki başarıları arasındaki ilişki” adlı çalışmasında öğrencilerin cinsiyetleri 
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göre öğrenmeleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışma 

yapmış olduğumuz çalışmayı desteklememektedir. 

Üçüncü Alt Amaca Yönelik Sonuç ve Tartışma 

Deney grubunda yer alan öğrencilerin ön test ve son-test akademik başarı 

puanları arasında annelerinin ve babalarının eğitim düzeyine ilişkin anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. İngilizce dersinde annenin ve babanın eğitim düzeyinin öğrencilerin 

akademik başarısını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Aksüt (2011) yaptığı “Öğrencilerin benlik kaygısı, ebeveyn tutumları ve yaban 

dil öğretimindeki başarıları arasındaki ilişki” adlı çalışmasında ebeveyn tutumlarının ve 

öğrencilerin yabancı dil öğrenme başarılarının da birbirleriyle karşılıklı ilişki içerinde 

olduğu sonucuna varmıştır. Bu çalışma yapmış olduğumuz çalışmayı destekler nitelikte 

değildir.  

ÖNERİLER 

Uygulamaya Yönelik Öneriler 

1. Okul ortamlarına ve çevresine öğrencilerin akademik öğrenmelerini geliştirici 

oyun alanları düzenlenebilir.  

2. Okul yönetimi, öğretmenler ve veliler çocuk oyunlarının önemi hakkında 

bilgilendirilebilirler. İlkokul öğrencilerinin eğitim durumlarında oyunlara sık sık yer 

verilmelidir. 

3. İlkokulda İngilizce dersinde konuları somutlaştırmak amacıyla oyunlara yer 

verilebilir.  

4. İngilizce dersinde öğretmenler oyunları dersin giriş bölümünde öğrencinin 

dikkatini çekmek, öğrenciyi güdülemek, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini artırmak 

için gelişme bölümünde, öğrencilerin öğrendiği konuları pekiştirmesi ve öğrenci 

katılımını sağlamak için, dersin sonuç bölümünde ise öğrencilerden dönüt almak için 

kullanılabilir.  

5. Öğrencilerin öğrendiklerini sentez ve analiz edebilmesi, uygulamaya 

koyabilmesi ve öğrencilerde kalıcı ve verimli öğrenme oluşturabilmek için  oyunlara yer 

verilebilir. 
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6. İlkokulda öğrencilerin dikkat süresini artırmak, aktif katılımını saglamak, 

öğrencilerin kendini ifade edebileceği ortam oluşturmak, öğrencilere zevkli ve eğlenceli 

öğrenme ortamı hazırlamak için oyunlara yer verilebilir. 

7. Bu çalışmada ailenin eğitim durumunun öğrenci öğrenmelerini etkilemediği 

sonucunu ulaşılmıştır. Aileleri çocuk oyunları hakkında bilgilendirici çalışmalar 

yapılabilir.  

8. Öğretmenler ve veliler öğrencileri dil zekâsını geliştirici ortamlara 

yönlendirebilir. Bu zekâ alanına yönelik çalışmalar yaptırabilirler.  

Yapılacak Uygulamalara Yönelik Öneriler 

1. Bu araştırma ilkokul 4. Sınıf ingilizce dersinde oyunla öğretim yönteminin 

akademik başarısına olan etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmaya benzer deneysel çalışmalar 

ilkokulun diğer sınıf düzeylerinde ve farklı derslerde yapılabilir.   

2. Bu çalışma ilkokul 4.sınıf ingilizce dersinde jobs ve clothes ünitesinde yer 

alan 11 tane kazanımda uygulanmıştır. Bu çalışmaya benzer çalışma dersin diğer 

ünitelerinde ve kazanımlarında uygulanabilir. 

3. Bu çalışmada İlkokul 4. Sınıf ingilizce dersinde oyunla öğretim yöntemi ile 

öğretim yapıldığında cinsiyetin öğrencilerin akademik başarısına etkisi araştırılmıştır. 

Bu çalışma ilkokulun diğer sınıf düzeylerinde de yapılabilir.  

4. Bu çalışmada ilkokul 4. Sınıf ingilizce dersinde cinsiyetin ve ailenin eğitim 

durumlarının öğrencilerin akademik başarısına etkisi araştırılmıştır. Diğer derslerde ve 

değişkenler üzerinde benzer çalışmalar yapılabilir.  

5. Bu araştırmanın örneklemini 58 öğrenci oluşturmaktadır. Bundan sonra daha 

büyük örneklemler üzerinde benzer çalışmalar yapılabilir.  
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