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G
ünümüzde değişimden kaynaklanan yenilenme gereksiniminin duyulduğu 
öncelikli alanların başında eğitimin geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Top-

lumların çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmesinde, gereksinimlere uygun 
yenilenmeyi temel alan kaliteli bir eğitimin sunulması öne çıkmaktadır. Bu anlamda 
okul öncesi dönem kritik bir öneme sahiptir. Yaşamsal değer taşıyan temel bilgi, 
beceri ve alışkanlıkların kazanıldığı bu dönemde çocuğun eğitimi tesadüflere bıra-
kılmamalı, planlı ve sistemli bir şekilde ele alınmalı, eğitimde bilimsel yöntem ve 
teknikler kullanılmalıdır. Okul öncesi dönemde gelişen temel bilgi ve beceri alanla-
rından birisi de okuma yazma becerilerinin gelişimidir. Okuma yazma gelişiminin 
felsefesi, çocukların okumayı öğrenmeden önce belli becerilerde uzmanlaşması ge-
rektiği anlayışına dayanmaktadır. Ancak okuma yazma gelişim dönemleri göz 
önünde bulundurulduğunda okuma öncesi davranışlar, okuma ve yazmanın önemli 
öğeleri olarak görülmüştür. Ülkemizde MEB ilköğretim birinci kademe okullarında 
okuma yazma eğitiminde yapılan en önemli yöntem değişikliği; 1948’ li yıllardan bu 
yana uygulanan çözümleme yöntemini(okuduğunu anlamayı) esas alan cümle yön-
teminden, 2005-2006 eğitim yılından itibaren bireşimsel yöntemi (Fonetik değerleri) 
esas alan bir yönteme geçilmesidir.

Bu bağlamda bu kitapta; okul öncesi (5-6 yaş), ilköğretim ilk kademe (7 yaş) 
çocukları için MEB okul öncesi ve ilköğretim okuma yazma eğitim programını des-
tekleyen, "bireşimsel yöntemi" temel alan, sınıfta kolaylıkla uygulanabilecek, çocuk 
merkezli ve eğlenceli etkinliklere yer verilmiştir.

Kitap iki bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde, erken yıllarda okuma yazma eğitimine ilişkin kuramsal bilgilere 
yer verilmiştir. Kuramsal bölüm, danışmanlığımda Blm. Uzm. Elçin Yazıcı’nın Gazi 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı’na 
bağlı olarak 2010 yılında sunduğu “61-71 Aylık Çocukların Okuma Yazma Be-
cerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması” konulu tezinden 
alınmıştır.

İkinci bölümde ise, bireşimsel yöntemde okuma yazma eğitiminin önemli bir 
parçası olarak görülen alfabe bilgisi, fonolojik farkındalık, sözel dil becerisi, sözcük 
bilgisi ve telaffuz becerisine ilişkin bir eğitim yılı süresince uygulanabilecek eğlenceli 
etkinlik örneklerine yer verilmiştir. 

Öğretmenler için hazırlanmış bu kitap ile birlikte yine Efil Yayını olarak 5-7 yaş 
çocuklarının kullanımına sunulan "Okuma Yazmaya Hazırlanıyorum" adlı alıştırma 
kitabının aynı zamanda kullanılması bir bütünlük sağlayacağından etkin öğrenmeyi 
destekleyecektir.

“5-7 Yaş Çocukları için Eğlenceli Etkinliklerle Okuma Yazmaya Hazırlık” kita-
bının bu alanda yayınlanmış çok az sayıda kitaptan biri olma özelliğiyle, okul öncesi 
ve sınıf öğretmenliği öğretmen adayları ile öğretmenler başta olmak üzere bu alanla 
ilgili herkes için işlevsel bir kaynak olması dileğiyle…

Adalet Kandır

ÖNSÖZ
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O
kul öncesi dönem; çocuğun kişiliğinin oluşumunda önemli olan temel bilgi, 
beceri ve alışkanlıkların kazanılması ve geliştirilmesinde son derece önem-
lidir. Okul öncesi eğitim, çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye 

güdülenmiş çocuğun özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önem-
li görevleri üstlenmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarında, çocukların gelişimlerini 
desteklemek amacı ile onların araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, çe-
şitli görüşler öne sürerek tahminde bulunabilecekleri, neden sonuç ilişkisi kurabile-
cekleri fırsatlar oluşturulmalı ve eğitim programları bu doğrultuda hazırlanmalıdır 
(Lawhon ve Cobb, 2002: 115; Shedd, 2005: 33; Boyle, 2006: 18; Parlakyıdız ve 
Yıldızbaş, 2004).

Bu bağlamda okul öncesi eğitimin bir parçası olan ve pek çok etkinliği kapsa-
yan okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilköğretime başlamadan önce çocuklara 
okuma yazma becerilerinin gelişimini destekleme fırsatı sunmaktadır. Okul öncesi 
dönemde, alfabe bloklarıyla oynama, masal ve öykü dinleme, resimli kitaplarla il-
gilenme, okuma taklitleri yapma (yalancı okuma), yetişkinlerle birlikte okuma de-
nemelerinde bulunma (okumayı paylaşma) vb. etkinlikler yaşam boyu sürecek olan 
okuma-yazma öğrenmenin ve okuma yazma etkinliklerinin temelini oluşturmaktadır 
(Çelenk, 2003: 79; Parlakyıldız ve Yıldızbaş, 2004).

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının, okul öncesi dönemdeki çocukların, al-
gılarını geliştirmelerini, dikkatlerini toplayabilmelerini, hatırlayabilmelerini, akıl yü-
rütme, problem çözme, el-göz koordinasyonu ve kalem tutma becerilerini geliştire-
bilmelerini, eşleştirme, ilişki kurma, sıralama, gruplama gibi bilişsel fonksiyonlarını 
kullanabilmelerini kolaylaştırmayı sağlayan resimli alıştırmaları içerdiği ifade edil-
mektedir (Yıldızbaş ve Parlakyıldız, 2004). Buna göre, okul öncesi dönem çocuğun 
okuma yazma becerilerinin gelişimi yönünden temel olan kritik bir dönemdir.

Birçok beceri ve yetenek gibi okuma yazma becerileri de, basit becerilerin daha 
karmaşık olanlardan önce edinildiği gelişim sürecinde ortaya çıkmaktadır. İlk adım 
farkındalık ve keşiftir. Bu süreçte çocuk, öykü kitaplarını dinlemekten ve onları tartış-
maktan hoşlanır ve basılı materyallerin bir mesaj taşıdığını anlamaya başlar, okuma 
yazma girişimlerinde bulunur, çevresindeki etiket ve işaretlerle ilgilenir, tekerlemele-
re katılır, harfleri tanımlar, ses ve harf eşleştirmeleri yapar, harflerle yazıyı ve yazıyı 
temsil eden işaretleri yakınlaştırmaya çalışır. Bu yönüyle de okul öncesi yılları bu tür 
deneyimler için en önemli zamandır (Albrect ve Miller, 2004: 293).

Uluslararası düzeyde okuma yazma öğretimi ile ilgili literatür incelendiğinde “ilk 
okuma-yazma” kavramına karşılık olarak “early reading and writing” kavramının, 
okul öncesi “okuma-yazma deneyimi” kavramı için de “emergent literacy” kavramı-

GİRİŞ
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nın kullanıldığı görülmektedir. “Emergent Literacy” kavramı; okul öncesi dönemde, 
“okuma-yazma becerisinin, çocuğun, aile ve toplumsal çevresinde yer alan basılı 
okuma araç-gereçlerinin etkisiyle, kendi içinde yavaş yavaş aşamalı olarak gelişip 
olgunlaşması” anlamında kullanılmaktadır. Sulzby ve Teale (1986) bu kavramı ise; 
geleneksel okuma yazmayı geliştirmek, yaygınlaştırmak (davranış ve tutumlar önde 
olmak üzere) ve okuma yazma kavramlarını tanımlamak için kullanmıştır. (Akt. Ab-
dulkarim, 2003: 30). Kısacası “Emergent Literacy” bakış açısı, çocuğa kendi okur-
yazarlığının mimarı olabilme niteliğini de kazandırmaktadır (Bingham, 2002: 8; 
Çelenk, 2003: 76).

“Emergent Literacy” yaklaşımı çocukların okuma ve yazmayı bebeklik dönemin-
de öğrenmeye başladığı düşüncesini ileri sürmektedir. Erken çocukluk yıllarında ge-
lişen okuma yazma kazanımı bebeklikte meydana gelen gelişimsel bir süreç olarak 
incelenmiştir. Çocuklar, uygun malzeme sunan ve onlara destek veren yetişkinlerle 
yazı hakkında bilgi oluştururlar ve aşama aşama okuryazar hale gelirler. Yetişkinler, 
çocuğu yazı yönünden zengin çevreye sokarak ve çocuğa keşif sırasında rehberlik 
ederek onların okuryazar hale gelmelerine yardım ederler (Henniger, 2005: 386; 
Eppe, 2006: 3).

Alfabe bilgisi, harfler ve sesler arasındaki sistematik ilişkiyi inceleyen bir anlayış-
tır. Çocuklar, okuma yazma boyunca alfabetik bilgi edinirler. Ayrıca alfabetik bilgi 
içinde yer alan harf isimlerini bilme harf-ses ilişkisini anlamayı kolaylaştırmakta-
dır. Hecelemenin keşfedilmesiyle ortaya çıkan harf-ses ilişkisi arasında etkin olarak 
düşünmek, çocukları okuma yazma konusunda cesaretlendirmektedir (Sandall ve 
Schwartz, 2008: 179; Güleç, 2008: 16). Buna göre alfabe bilgisi, okuma becerisi-
nin önemli bir parçasıdır. Alfabe bilgisinin, çocukların ileri yıllardaki okuma yazma 
becerisini etkilediği belirtilmektedir. Ancak çocukların okuma yazma becerisine sa-
hip olabilmeleri için alfabe eğitimi tek başına yeterli olmamaktadır. Okuma yazma 
becerilerinin gelişiminde fonolojik (ses) farkındalığının kazandırılması da oldukça 
önemlidir (Niessen, 2003: 10-11)

Fonolojik farkındalık, dilin yapısına karşı olan duyarlılıktır. Ayrıca fonolojik far-
kındalık konuşma dilinde farklı özellikteki sesleri duyma, tanıma ve kullanabilme 
yeteneğidir. Fonolojik farkındalık, söylenen sözcükteki ses birimlerini duyabilme be-
cerisini gerektirir. Araştırmacılar fonolojik farkındalık ile çocukların sesleri duyma 
yeteneği ve erken okur-yazarlık arasında ilişki kurmuşlardır. Çocukların fonolojik 
gelişimi; onların hecelemenin yani sözcüklerin, hecelerin ritimlerinin ve ses birim-
lerinin farkında olması şeklinde devam etmektedir (Albrecht ve Miller, 2004: 294; 
Güleç, 2008: 16-17; Yopp ve Yopp, 2009: 1).

Fonolojik farkındalık, dilin öğelerini araştırarak, bu öğeleri oluşturan sesbirim-
lerle, bu sesbirimlerin görevleriyle ve birbiri ile olan etkileşimleriyle ilgilenmektedir. 
Fonolojik bilgisi olan çocuklar, sözcüklerin içindeki sesleri ayırt edebilmekte ve bu 
sesleri ustaca kullanabilmektedirler. Sözcüklerin ritimli olduğu ve olmadığı zaman-
ları; sözcüklerin aynı harfle başlayıp bittiği zamanları; “gel” sözcüğünün/g//e//l/

olmak üzere üç sesten oluştuğunu ve bu seslerin konuşma diline uyarlanabileceğini 
bilmektedirler. Fonolojik farkındalık sadece özel bir beceriyi temsil etmez aynı za-
manda bireyin dildeki ayrı sesleri duymasına yardım etmek için bir arada işleyen 
pek çok beceriyi temsil eder (Abdulkarim, 2003: 30; Üstün, 2007: 15; Bay, 2008: 
25). Bu becerilerin en önemlilerinden birinin fonolojik farkındalık olduğu belirtil-
mektedir. Fonolojik farkındalık becerisi kazanmış olan çocuklar sözel dil becerilerin-
de de daha bilinçli olarak ilerlemektedirler.

Erken çocukluk döneminde, çocuğun gelişiminin tüm yönlerini destekleyebilecek 
sosyal ve fiziki çevrenin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte çocuğa 
sağlanabilecek zengin dil deneyimleri, gelecekte onun yaşama bakış açısını etkile-
yecektir. Çocuklarda dil yapısı önemlidir. Çocuğun gelişimi sırasında gösterdiği en 
büyük başarılardan biri dili öğrenmesidir. Çocuklar dili, dolaylı ve doğrudan eğitim 
sürecinde çevrenin destek verdiği ölçüde öğrenirler. Dil gelişimi çocukların gelişimiy-
le aynı zamanda başlar ve sabit bir sırada devam eder (Kandır, 2005: 132; Boyle, 
2006: 18; Baran ve Halıcı, 2006: 49).

Okuma ve yazma becerileri de dil ile birlikte gelişir. Bebeklik döneminde dil 
gelişimine ilişkin yapılan bütün etkinlikler, oyunlar ileriye dönük okuma yazma be-
cerilerinin gelişiminde etkili olmaktadır. İlk yıllarda çocuklar yazılı sözcüklerle ilgili 
kendi bilgilerini yapılandırırlar. Bazı çocuklar kendilerine okunan öyküleri dinleye-
rek; bazıları resimlerdeki ipuçlarını keşfederek, bazıları harflerin oluşturduğu ses-
leri öğrenerek bazıları da sözcükleri oluşturan harf biçimlerini hatırlayarak ya da 
bunları ezberleyerek öğrenirler. (Albrecht ve Miller, 2004: 292; Üstün, 2007: 15; 
Cadigan, 2008: 11). Dil gelişiminin başlaması ile birlikte çocuğun çevresi ile olan 
iletişimi artmakta ve çocuk başkalarıyla ilişkilerinde daha başarılı olmaktadır.

Çocuklar dil yeteneklerini anne babalar, öğretmenler ve akranları gibi başka 
insanlarla etkileşimleri sonucunda edinmektedir. Çocuklar dil edinimi için içsel biyo-
lojik eğilimlerine karşın, çevresel girdiler olmaksızın dillerini hiçbir dereceye kadar 
geliştiremezler. Erken dönemde çocukların edindikleri girdinin niteliği ve niceliği on-
ların gelişimleri için önemli bir kaynaktır (Pullen ve Justıce, 2003: 94; Shaw, 2007: 
13).

Çocuklarla etkileşimde bulunan yetişkinler, sözel dil gelişimi için özellikle etkili 
olduğu bilinen çeşitli girdi stratejilerini kullanabilmektedir. Bu girdi stratejileri çocuk-
lara çevre ve belirli linguistik yapılar ve fonksiyonları arasındaki bağı keşfetmele-
rinde yardımcı olmaktadır. Bu stratejilerin kullanımı çocuklara sözlü dil modellerini 
duymada ve bunun sonucu olarak giderek artan şekilde kendi dillerini geliştirmede 
kolaylık sağlamaktadır (Pullen ve Justıce, 2003: 94). Bu bağlamda sözel dil beceri-
leri, okuma becerilerini doğrudan ve dolaylı olarak etkiler ve okuma gelişiminin bü-
tün aşamalarında önemli görülmektedir. Çocuklardaki sözel dil becerilerinin artma-
sıyla birlikte okuma yazma alanlarında da başarılar elde edilmiştir. Okuma yazma 
alanındaki başarılarının etkisini belirlemede sözcük gelişimi de önemli bir etkendir.
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Sözcük gelişimi, okuma kazanımı için önemlidir. Çocuklar ilk sözcüklerini öğ-
rendiklerinde sözcüğün tam anlamını kavrayamamış olabilirler. Zaman içerisinde 
çocukların deneyimlerine bağlı olarak sözcüklerin anlamları zihninlerine yerleşir. 
Bunun sonucunda çocuk bu sözcükleri cümle içinde kullanmaya başlar. Çocuk dört 
yaşına geldiğinde, düşüncelerini dilbilgisi kurallarına uygun, iyi düzenlenmiş kar-
maşık cümlelerle ifade edebilir. Ayrıca çocuklardaki sözcük bilgisinin artması yalnız-
ca yeni sözcüklerin öğrenilmesine değil geçmişte öğrenilen sözcüklerin yeni anlam-
larının öğrenilmesine de bağlıdır (Kandır, 2003: 47-48; Hanson, 2007: 4).

Okul öncesi dönemde çocuğun kazandığı sözcük bilgisi onun okuma yazma 
becerilerini etkilemekle birlikte akademik becerilerini de etkilemektedir. Çocuğun 
sözcük bilgisinin, hem sözel hem de yazılı dil gelişimi üzerinde etkisi vardır. Buna 
bağlı olarak, sözcük bilgisi okuma yazma öğrenimi ile gelecekteki akademik başarı 
düzeyine temel oluşturmaktadır (Boyle, 2006: 18).

Sözcük gelişiminde öykü kitapları oldukça önemlidir. Araştırmacılar çocuklara 
kitap ve diğer basılı materyalleri okumayı, çocuklardaki okuma yazma becerilerini 
geliştirmek için en önemli yöntem olarak görmektedir. Amerikan Okuma Komisyonu 
(The Commission on Reading) “Okumada nihai başarı için gerekli olan bilgiyi oluş-
turmada tek ve en önemli etkinlik çocuklara sesli olarak kitap okumaktır” düşüncesi-
ni savunmaktadır. Bu süreç bebeklikte başlamalı ve hem evde, hem de okulda erken 
çocukluk döneminde devam etmelidir (Henniger, 2005: 389). Bu bağlamda okul 
öncesi dönemdeki çocuklara küçük yaşlardan itibaren iyi ve nitelikli kitap okuma ve 
öykü anlatmanın onların deneyimlerini arttırdığı, sözcük bilgilerini geliştirdiği ve bu 
sayede de yazı farkındalığının ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Öykü kitapları okuma, çocukların yazı kavramının özelliklerini içselleştirmelerin-
de onlara yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak yetişkinler, öykü kitapları okurken 
çocuklara soru sorarak, yazı hakkında yorum yaptırarak ve yazı etkinliklerini takip 

ettirerek, onları yazıya katılmaya teşvik edebilirler. Çalışmalar yetişkinlerin bu tür 
yazıyı kullanmalarının, okul öncesi çocuklarının yazı farkındalığını geliştirmelerinde 
güçlü bir strateji olabileceğini göstermiştir (Pullen ve Justıce, 2003: 92).

Babasının kucağında kitaptaki bir resme bakan sekiz aylık bir bebek ilk okuma 
yazma anlayışını geliştirmektedir. Bir kağıt parçası üzerine karalamalar yapan on 
sekiz aylık bir bebek daha sonraki dönemde karşılaşacağı yazma için hazırlıklar 
yapmaktadır. Bunun gibi ilk deneyimler yoluyla çocuklar, yavaş yavaş kitabın ba-
şından başlama ve sırayla arkasına doğru ilerleme, satırları soldan sağa doğru 
okuma ve yazılan şeylerin bir anlamı olduğunun farkına varma gibi okuma yazma 
kavramlarını öğrenirler (Henniger, 2005: 385-386).

Çocukların okuma yazmaya hazırlık becerileri; görsel, işitsel, bilişsel, sosyal-
duygusal gelişim alanlarındaki becerileri ile paralellik göstermektedir. Bu anlamda 
erken yaştan itibaren çocuklara bu süreç içinde kitap ve farklı okuma yazma mater-
yallerinin sunulması oldukça önemlidir. Bu şekilde çocuğun problem çözme becerisi 
gelişecek, hayal dünyası genişleyecek, çocuk sayılar gibi harflerinde sembollerle 
ifade edildiğini fark edecek, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrene-
cektir (Üstün, 2007: 15).

Erken dönemde çocuğun kazanacağı ilk deneyimler daha sonraki okul yaşamı 
boyunca öğreneceklerinin temelini oluşturmaktadır. Okul öncesi dönemde gelişme-
ye başlayan okuma yazma becerileri özellikle ilköğretim döneminde ve çocuğun 
daha sonraki yaşantılarındaki başarılarını oldukça etkilemektedir. Bu doğrultuda 
çocukların konuşmayı doğal yollarla öğrenmesine benzer olarak, okuma yazma 
becerisinin de çocuğun gelişiminin doğal bir parçası olarak görülmesi son derece 
önemlidir. Bu bağlamda, okuma yazma becerilerinin tanımlanması, özelliklerinin 
bilinmesi ve bu süreçte ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi de ayrıca önem 
taşımaktadır.
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1.  ERKEN DöNEMDE OKUMA YAZMA bECERİLERİNİN 
GELİşİMİ

Ç
ocuğun okul öncesi eğitim döneminde yaşadığı her deneyim, gelecekte 
başlayacağı programlı öğretim için temel hazırlık niteliğindedir. Çocuklar 
okul öncesi dönemde sesleri ayırt etmeyi, söylenenleri dinlemeyi ve yerine 

getirmeyi, soru sormayı ve yanıt vermeyi öğrenir. Düşüncesini ifade etmek, arka-
daşları ve öğretmenleri ile konuşmak, onların yanıtlarını dinlemek, çocuğun sözcük 
dağarcığını zenginleştirir. Okuma yazma iletişimin; okuma, yazma, konuşma, dinle-
me ve görüşme gibi çeşitli öğelerini içine almakta ve okuma yazma gelişimi bu sü-
reçleri etkilemektedir (Güleç, 2008: 18-19; Bay, 2008: 23).

Okuma, yazma, iletişim ve dinleme becerilerinin birbirleriyle ilişkili olduğu be-
lirtilmiştir. Dinleme eğitiminin, küçük yaşlardan itibaren başlaması gerekmektedir. 
Okul öncesi eğitimde çocuğun dinleme yeteneği önemli bir yer tutmaktadır. Dinleme 
eğitiminde amaç, çocukların hedef dildeki sesleri tanımasını, bir bütünlük içinde yer 
alan vurgulama ve tonlamaların sebep olduğu anlam değişikliklerini fark etmesini 

ve en önemlisi de konuşmacıdan gelen mesajı tam ve doğru olarak anlamasını 
sağlamaktır. Çocuğun dinleme becerisini kazanmasında hem ailenin hem de okul 
öncesi eğitim kurumlarının önemi büyüktür. İşitsel algının gelişmesi, çocuğun dört 
yaşından önce dinleme becerilerini ne düzeyde geliştirdiğiyle bağlantılıdır. Dinleme 
ve yanıt verme etkileşimleri aracılığıyla bu becerileri zenginleştirmek için eğlenceli 
dinleme etkinlikleri günlük eğitim programına dahil edilmelidir (Strickland ve Ri-
ley-Ayers, 2006; Schatschneider, Westberg ve Shanahan, 2008; Yaşlı, 2008: 87). 
Dinleme becerisi konuşma kadar önemlidir. İyi dinleme iyi okumayı, iyi konuşma da 
iyi yazmayı etkilemektedir.

Okuma yazma gelişimi ilk olarak dilin yeterli hale gelmesiyle başlar. Çocuklar, 
okuma yazmayı öğrenmeden önce sözlü dili algılamayı ve ifade etmeyi öğrenirler. 
Çocuğun edindiği konuşma dili okumada kullandığı en önemli becerilerdendir. Ço-
cuklarda konuşma, nesnelerin isimlendirilmesiyle gelişmektedir. İlk sözcüğü çocuk-
lar, sekiz-on sekiz aylar arasında söylemektedir. İki yaşına geldiklerinde, iki sözcüklü 
cümlelere geçmektedirler. Üç yaşındaki bir çocuk, dilin temel yapısını öğrenmekte 
ve sekiz sözcüklü cümleler kurabilmektedir. Çocuklar beş yaşına geldiklerinde, artık 
gramer kurallarına uygun cümleler kullanmaktadırlar. Konuşma becerisini kazanan 
çocukların yalnızca dilin kurallarını ve sözcüklerin doğru telâffuzunu öğrenmeleri 
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yeterli olmamakta; sözel olmayan jest, mimik gibi bazı davranışları da bilmeleri 
gerekmektedir. Konuşma dilinin, gereksinim ve istekleri karşılamak başkalarıyla ile-
tişim kurma, duygu ve düşüncelerini ifade etme, hayal dünyaları oluşturabilme, bilgi 
araştırma ve edinilen bilgiyi sunma gibi işlevleri bulunmaktadır (Roskos, Christie ve 
Richgels, 2003; Nebrig, 2007: 17; Bay, 2008: 23; Yaşlı, 2008: 95).

Okul öncesi dönemde okumaya hazırlık sürecinde görsel algı becerisi de önem-
lidir. Görsel algı becerisi, nesneleri renk, şekil, boyut, hacim olarak ayırt edebilme 
becerisidir (Kerem, 2001). Okuma bir algılama sürecidir. Çocuğun okumaya gerçek 
anlamda hazır olabilmesi için, önemli bir alt yapı kurmuş olması gerekir. İlk ola-
rak uygun uzaklıktaki yazıya odaklanmak, harfleri ve sözcükleri ayırt etmek, yazıyı 
soldan sağa doğru izlemek ve kaybetmemek için görsel gelişimin yeterli olması 
gerekmektedir. Görsel gelişim okuma üzerinde etkilidir. Okumanın üç öğesi bulun-
maktadır. Bunlar; dili sembollere bağlı olarak sökme, dili sembollere bağlı olarak 
yorumlama, dil ile sembollere bağlı kalarak ilişki kurabilmedir. Bu nedenle okuma-
ya başlayacak olan çocuğun, sembolleri görmeye alışmış olması gerekmektedir. 
Sembol okul öncesi dönemde resimdir. Resimleri okumayı öğrenen çocuk, seslerin 
resimleri olan sözcükleri daha kolay öğrenebilmektedir (Gunning, 2005; Gardiner, 
2006; Bay, 2008: 18).

Doğumdan beş yaşına kadar çocukların dil, zihinsel, fiziksel ve sosyal-duygusal 
becerileri çok hızlı gelişmektedir. Bu nedenle, okul öncesi dönemde çocukların oku-
ma yazma becerilerinin gelişiminde ev ve okuldaki okuma yazma çevreleri büyük 
önem taşımaktadır. Çocuklarda okuma yazma gelişimi, onların okula başlamadan 
önce akranları, aile üyeleri, yetişkinler ve ev ortamındaki etkileşimlerinden de etki-
lenmektedir. Okuma yazma becerilerinin gelişimi, çocukların akademik başarıları 
üzerinde de etkili olduğundan, yeterli okuma yazma becerisine sahip olmadan oku-
la başlayan çocuklar okul başarılarında zorluk çekmektedir. Araştırmacılar, okul ön-
cesi dönemdeki çocukların sonraki sınıflardaki akademik performansları ile okuma 
yazma becerileri arasında güçlü ilişkiler bulmuşlardır (Abdulkarim, 2003: 30; Boyle, 
2006: 18-19; Güleç, 2008: 18).

Okuma ve yazma birbirine bağımlı ve birbirini destekleyen süreçlerdir; okuma 
yazma yeteneği sözel dille birlikte ardı ardına gelişmektedir. Okuma yazma becerisi, 
tekdüze harf bilgisinin, geleneksel okuma yazma formlarının gelişimsel öncüsüdür. 
Okuma yazma becerisi, belli okuma yazma öncesi becerilerde ve gelişimsel süreç-
lerde ortaya çıkmaktadır. Bu bakış açısı okumanın kazanılması, okuma ve erken 
okuma öncesi arasında hiçbir fark olmaksızın yaşamda ve gelişimde erken ortaya 
çıkan bir dizi kritik noktayı içermektedir (Albrecht ve Miller, 2004: 292; Caplovitz, 
2006: 3; Ellis, 2007).

Erken dönemde gelişen okuma yazma kavramına ilişkin bilgi ve beceriler çocu-
ğun gelecekteki başarısını gösteren önemli ipuçlarıdır. Okumuş çevrelerde yetişen 
çocuklar, okuma yazma altında yatan kavramları anlayarak hatta bazıları okuma 

yazmayı bilerek okula gitmektedir. Okumayla ilgili yapılan çalışmalarda okula ye-
tersiz okuma becerileriyle başlayan çocukların okul yıllarında da yetersiz kaldığı 
saptanmıştır. Araştırmacılar bunu “Matthew Etkisi” (zengin daha zengin olur, yoksul 
daha yoksul) olarak tanımlamıştır. Bu nedenle çocukların yaşamında bir farklılık 
yaratmak isteniyorsa, onlara erken dönemden itibaren uygun okuma yazma ile il-
gili deneyimler sunulmalıdır (Pullen ve Justıce, 2003: 88). Evde ve okulda zengin 
ve çeşitli sözel dil deneyimleri, kitaplardaki yazılar ve konuşulan sözcüklerdeki ses 
yapısına özel ilgi, çocuklar için en iyi okuma yazma çevresini oluşturur (Albrecht ve 
Miller, 2004: 293).

Araştırmacılara göre; erken dönemde okuma yazma becerileri birbiri ile ilişkili 
iki bilgi sistemine bağlıdır:
 Çocukların basılı yayınların anlamını kavramasını doğrudan destekleyen, basım 

dünyasının dışındaki kaynaklardır. Örnek olarak; sözcük, fonolojik süreç beceri-
leri, kavramsal bilgi, öykü şemaları vb.

 Basılı yayın içerisinde basılanları sese veya sesleri yazıya çevirme becerisini des-
tekleyen kaynaklardır. Örnek olarak; ses bilgisi, harf bilgisi, harf ve ses arasın-
daki bağlar, noktalama ve cümle grameri, sözcükleri doğru biçimde düzenleye-
bilecek bellek vb.
Çocukların okuma yazma gelişiminde bu sistemlerden birinin daha baskın ola-

bileceği dönemler vardır. Okul öncesi yıllarda ses bilgisi ve yeterli sözcük dağarcı-
ğı oluşturmak ilk evreyi etkileyecek olan çözümleme için çocuğu hazırlamaktadır. 
İlk evrede güçlü gelişen çözümleme becerileri ve otomatiklik, okuryazarlığın son 
aşamasında çocuğun okunanı anlaması gibi ilk etkenlere yoğunlaşmasını mümkün 
kılmaktadır (Soderman, Gergory ve Mccarty, 2004: 1).

Mavrogenos (1986), çocukların dil ile ilgili örneklere benzer çoğu kavramı an-
layabildiklerini saptamıştır:
 Çevrelerinde gördükleri yazılı sözcükleri (Mc Donald’s gibi) başka mekanlardaki 

sözcüklerle (restaurant gibi) ilişkilendirerek anlamlandırabilmektedirler.
 Basılı bir yazının bir anlamı olduğunu ve bir düşünceyi ilettiğini anlayabilmekte-

dirler.
 Yazılı dilin bazı özelliklerini anlayabilmektedirler; belli bir yöne doğru yazılması, 

aralarında boşlukların olması, arka arkaya dizilmesi ve şekillendirilmesi gibi.
 Harflerin isimleri, görsel ve işitsel ayırımın yapılması, yazılan ve söylenen söz-

cüklerin birbirinin karşılığı olması konularında kısmen bilgi sahibidirler (Akt. Çe-
lenk, 2003: 77).
Çocukların okuma yazma becerilerini sergileyebilmeleri için sözel dil, yazma 

ile ilgili kavramlar, çevresel yazma, alfabe bilgisi, fonolojik süreç becerileri, taklidi 
okuma ve taklidi yazma alanlarında gelişmeleri gerekmektedir (Strickland ve Riley-
Ayers, 2006).
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Okuma yazma; sözel dil becerileri öğrenimini içeren, sözcük ve sözcük dağarcığı 
hakkında bilgi, sözcük dizimi ve dilbilgisi kuralları hakkında bilgi, öykü anlatımı ve 
tekrar anlatım becerilerinden oluşmaktadır. Ayrıca okuma yazma; kodlamalı be-
ceriler hakkında bilgiyi içeren (soldan-sağa, yukardan aşağıya), harf (grapheme) 
bilgisini, harf-ses ilişkisini (Bir harfin belli bir sesi sembolize etmesi), fonolojik far-
kındalığı (Örnek olarak, kalp “k” sesi ile başlar) kapsamaktadır. Okuma yazma 
becerileri çocuğun dil çevresi, öykü kitapları ile deneyimler, diğer çeşitli baskılar ve 
çocuğun geleneksel okuma yazmayı kazanması için, elektronik kitle iletişim araçları 
gibi formal ve informal öğrenme olanakları ile etkileşim kurmasını sağlamaktadır 
(Caplovitz, 2006: 4).

Sözcük dağarcığı okuma başarısının belirleyicisidir. Küçük yaşlardan itibaren ço-
cuklar, özellikle kitaplarla yakından ilgilenmekte ve kitapların resimlerine bakarak 
öykü anlatmaya isteklidirler. Çocukların kitaba karşı olumlu bir tutum geliştirmesi, 
okuma yazma becerilerinin gelişmeye başlamasını sağlayabilmede etkili olmakta-
dır. Çocukların kendilerine kitap okunduğunda, okudukları kitaplardaki resimler ve 
öyküler hakkında konuştuklarında ve öykü hakkındaki basılı materyal konusunda 
kendilerine soru sorulduğunda ve bunu yanıtladıklarında, sözcük dağarcıkları geli-
şir. Daha fazla sözcük bilen çocuklar, basılı eser dünyasına erişmede daha hazırlık-
lıdır (Albrecht ve Miller, 2004: 293; Kandır, Özbey ve İnal, 2010: 73).

Çocuklara sesli okuma yaparak çocuklarda anlamayı oluşturmak ve başarılı 
okuma yapmak için gerekli olan becerileri anlamak arasında güçlü bir ilişki bulun-
maktadır. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin günde yaklaşık 30 dakika sesli okuma yap-
tığı çocuklar, yaşamlarında yetişkinler tarafından sesli okuma yapılmayan çocuklara 
göre daha kolay okumaktadır. Kitap okunan çocuklar basılı sözcüklerin nasıl işe 
yaradığı ve yazılı sözcüğe nasıl erişildiği konusunda birçok kavram öğrenmektedir 
(Albrecht ve Miller, 2004: 293).

Çocuklar okumayı ve yazmayı öğrenmeden önce, sözel dili algılamayı ve ifade 
etmeyi öğrenmektedirler. Çocuğun edindiği konuşma dili, görsel-işitsel ayırt etme, 
düşünme, neden sonuç ilişkisi kurabilme, sıralama, genelleme yapabilme okuma-
ya hazırlık evreleri olup okul öncesi dönemden başlayarak gelişmektedir. Okuma 
gelişimi, harf, sesbirim ve sözcük gibi dil ile ilgili unsurların kazanılmasını ve bunlar 
arasında neden sonuç ilişkisinin kurulmasını gerektirir. Çocuğun ilköğretime baş-
lamadan önce sahip olduğu temel becerilerden sözel dil becerisi, ses farkındalığı, 
görsel ayırt etme ve yazı bilinci okuma becerileri üzerinde son derece etkilidir (Gü-
ven, 1991; Kerem, 2001; Girgin, 2003; Sevinç, 2003).

Çocuklar sözel dil becerisini, sözel dili konuşarak ve yetişkinleri dinleyerek edin-
mektedir. Beş yaşlarında çocuklar uzun ve karmaşık cümleler kullanmaya başla-
makta, uzun sohbetlere katılmakta, geniş bir sözcük dağarcığı kullanabilmektedir. 
Çocuğun beş yaşındaki sözel dil becerisi, onun yedi yaşındaki okuma başarısının ön 
göstergesi olarak düşünülmelidir (Sevinç, 2003, Sperling ve Head, 2003).

Sözlü öyküler oluşturma da okuma becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır. Okul 
öncesi eğitimde öğretmenler çocukların konuşmaya dahil olmaları için ortam oluş-
turmalı ve çocuklar konuşmaya katıldıkları zaman onları ödüllendirmelidir. Okul ön-
cesi eğitim ortamlarında çocukların üzerinde konuşmaya ve tartışmaya ilgi duyacak-
ları konular planlanmalıdır. Planlama yapılırken sohbetin çocukları dil etkinliklerine 
dahil etmenin en iyi yollarından biri olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk-
larla sohbet ortamı oluşturulabilecek birçok konu bulunmaktadır. Sınırlı deneyimleri 
olan çocukların sohbete dahil olabilmeleri için yaşamlarına dönük konular seçmek 
ve aşamalı olarak yeni konuları sunmak önemlidir (Pierce, 2003).

Çocukların, başarılı bir şekilde okumayı öğrenebilmesi için, geliştirilmesi gere-
ken iki temel beceriden söz edilebilmektedir. Bunlar okudukları dili anlama ve yazılı 
sözcükleri akıcı bir biçimde çözümleyebilme becerileridir. Okul öncesi dönem ço-
cuklarında, cümle tekrarı ve renk isimlendirme gibi dil becerilerinin, alfabe bilgisi ve 
okuma hızı gibi sözcük okuma becerileri ile ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Yaden, 
Rowe ve MacGillivray, 1999).

Fonolojik farkındalık ise, okumada başarıya götüren sözel bir dil becerisi olarak 
düşünülmektedir. Konuşulan dildeki ayrı sesleri duyma, tanımlama ve bunlarla oy-
nama yeteneğidir. Aynı zamanda ses, sözcük, cümlecik ve cümle yapıları gibi dilin 
oluşturulma biçimini anlama kapasitesidir (Albrecht ve Miller, 2004:293).

Fonolojik farkındalık konuşma dilinde ayrı sesleri duyma, tanıma ve kullanabil-
me yeteneğidir ve söylenen sözcükteki sesbirimlerini duyabilme becerisini gerektir-
mektedir (Sevinç, 2003). Okul öncesi dönemdeki çocuklar okuma ile ilgili herhangi 
bir eğitim almadan önce, fonolojik farkındalık geliştirmektedirler. Çocuğun konuş-
manın ses parçalarından oluştuğunu kavraması, okuma olgunluğu için bir koşul 
olarak görülmektedir (Gunning, 2005; Gardiner, 2006).

Harf-ses benzeşmesi ve harfi tanıma, fonemik ve fonolojik farkındalığın geliştiril-
mesi üzerine eğitim alan çocuklar ve okul öncesi sözel dil becerilerinin gelişimi için 
fırsatlara sahip olan çocuklar, iyi okuyucular olmak ve erken okuma yazma beceri-
lerinin öğrenimi için hazırlıklıdırlar (Halsey, 2008: 22).

Okul öncesi yıllar boyunca çocuklar yazılı sözcüklerle ilgili kendi bilgilerini oluş-
turmaktadır. Çocuklar için kitapların ve basılı materyallerin detaylı olarak incelen-
mesi ile birlikte tekrar tekrar ve değişik biçimlerde yapılan deneyimler yazılı sözcüğü 
anlamaya başlamalarında onlara yardımcı olmaktadır. Yetişkinlerin de çocukların 
okur-yazarlığının ortaya çıkmasında rolü önemlidir. Çocuklara sesli öyküler oku-
maktan sözel dilin yazılı materyalle ilişkilendirilmesine kadar, öğretmenin okur-ya-
zarlığın ortaya çıkmasını desteklemedeki rolü dinamiktir (Albrecht ve Miller, 2004: 
292).

Okul öncesi dönemde yazı bilincini geliştirmek için çocuklara çeşitli yazılar ta-
nıtılmalı ve çocuğun yazının bilgi iletişiminde kullanıldığını anlaması sağlanmalıdır. 
Erken yaşlardaki bu fonksiyonel ve çeşitli deneyimler, çocukların okumayı öğren-
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mede yazı dili ile ilgili becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Okul öncesi 
yaşlarda yazı diline yönelik geliştirilen duyarlılığın, daha sonraki okuma gelişimini 
kolaylaştırdığı bilinmektedir. Çocuklar yazı hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi edin-
mekte ve bu bilgi edinme sürecinde yazının bir resim olmadığını aynı zamanda bir 
metnin görsel olarak nasıl planlandığını da anlamaktadırlar. Örnek olarak; çocuk 
metnin sayfanın üstünden başladığını, soldan sağa yazıldığını, sayfa çevrildiğinde 
diğer sayfaya geçildiğini anlamaktadır. Çocuklarda yazılı materyalin bir mesaj ta-
şıdığı bilgisinin kazanılması, sözlü dil ile yazılı dil arasında köprü oluşmasını sağla-
maktadır (Kerem, 2001; Sevinç, 2003; Gunning, 2005).

Gunning (2005) yazma gelişimini; çizme, karalama (yazının anlamı vardır), harf 
benzeri biçimler (erken görsel ipuçları), taklit (ortadan sonraki görsel ipuçlarına ge-
çiş), fonetik öncesi heceleme (sonraki görsel ipuçları), taklidi heceleme (fonetik ipuç-
ları), geleneksel heceleme (geçişli ve geleneksel) şeklinde sıralamıştır.

Çocukların herhangi bir öğrenme çevresinde faydalı okur-yazarlık repertuarı 
oluşturabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken üç faktör vardır:
 Birinci faktör; çocukların yaş ve cinsiyet farkları, bilişsel organizasyon, temel dil 

ve sosyokültürel farklılıklarıyla ilgili olanlardır.
 İkinci faktör; çocuğun okul öncesi ve ilk sınıf süresince sınıf içi ve dışında devam 

eden okur-yazarlık becerileriyle ilgili tüm tutumlarını kapsar. Bunlar öğretmen-
lerin sınıftaki uygulamalarına bağlıdır. Bu uygulamaların en önemli olanları ço-
cuğun sınıf deneyimi ve etkinliklerinin anlamlılığı, öğrenme ortamında kendisini 
nasıl hissettiği ile ilgilidir.

 Üçüncü faktör ise sonuçlardır. Burada esas olan çocuğun gelişiminin nasıl göz-
lendiği ve çocuğun gelişimsel gereksinimlerine yönelik olarak bu bilginin diğer-
leriyle nasıl paylaşıldığıdır. Çocuğun başarısında amaçlar ve sonuçların dikkatli-
ce eşleşmesi önemli bir rol oynayacaktır (Soderman ve diğerleri, 2004: 2).
Robinson, Schneider ve Hutinger (2006), çocuklara okuma yazma öğretimi ile 

ilgili kazandırılması gereken kavramları doğal okuma yazma kavramları olarak 
aşağıdaki şekilde belirlemişlerdir:
 İletişim kurmak için resimleri ve sözcükleri kullanılır.
 Resimlerin anlamları vardır.
 Resimler öyküler anlatır
 Sözcüklerin anlamları vardır.
 Sözcükler öyküler anlatır.
 Sözcükler resimleri anlatır.
 Çocuklar resimleri ve sözcükleri kullanarak kendi öykülerini oluşturabilirler.
 Öykülerin bir düzeni vardır.
 Öykülerde karakterler, eylemler ve ortamlar vardır.

 Öyküler başlangıç, orta ve sonuç (giriş-gelişme-sonuç) bölümlerinden oluşur.
 Bir sayfadaki sözcükler soldan sağa doğru okunur.
 Okuma sayfanın en başından sonuna doğru yapılır
 Yazılan ve söylenen sözcüklerin arasında birebir uyum vardır.
 Söylenilen her sözcük alfabenin bir veya daha çok harfini kullanarak yazılmış 

olabilir.
 Yazılan sözcükler, tıpkı konuşulan sözcüklerin kısa duraklarla ayrılması gibi, boş-

luklarla ayrılırlar.
Çocukların okuma yazma öğrenmeleriyle ilgili çalışmalar, erken çocuklukta eği-

tim veren eğitimciler için bilgi sağlamıştır. Bu çalışmalar; çocuklar okuma yazma öğ-
renmeye resmi öğrenmelerine başlamadan çok önce başladıkları için, okul öncesi 
çocuklara okuma yazma öğreniminde kullanacakları yüksek sesli okunan öyküleri 
dinleme, şarkıları söyleme, kendi seçtikleri kitaplara bakma, çizim yapma-yazma, 
öykü canlandırma ve okuma yazma materyallerini keşfetme gibi olanaklar sun-
maktadır. Ayrıca sözel dil, fonolojik farkındalık, alfabe bilgisi ve yazı bilgisi okuma 
yazma başarısıyla yakından ilgilidir. Sınırlı okuma yazma deneyimlerine sahip olan 
çocuklar okul öncesi eğitime eksik okuma yazma becerileriyle başlamaktadır. Bu 
nedenle erken okuma yazma deneyimlerinin niteliği ve niceliği okuma başarısını 
tahmin etmede son derece güvenilir kaynaklardır (Sandall ve Schwartz, 2008: 172).

Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, okuma yazma beceri-
lerini geliştirmeye yönelik bir sınıf ortamı yaratmaları önemlidir. Öğretmenin önce-
likle uygun bir çevre düzenlemesi yapması gerekir. Bunun içinde yazılı materyaller 
yönünden zengin ve iyi düzenlenmiş bir sınıf ortamı ve kaliteli bir eğitim progra-
mı hazırlaması ve öğretmenin çeşitli yöntem ve tekniklerle bu programı çocuklara 
aktarması gerekmektedir. Öğretmen sınıflardaki materyalleri, köşeleri etiketleyerek 
yazı farkındalığı oluşturabilir. Ayrıca öğretmenin, çocukların yaş ve gelişim özellik-
lerine uygun olarak basitten karmaşığa doğru gidecek şekilde okuma yazma çalış-
malarına yer vermesi önemlidir. Erken yaşlardan itibaren çocuklara okuma yazma 
becerilerinin kazandırılması, çeşitli etkinlikler yoluyla görsel ve işitsel algılarının, dil 
becerilerinin geliştirilmesi ve çocuklara becerilerini geliştirmeye yönelik uygun oku-
ma yazma ortamlarının ve fırsatlarının sağlanması gerekmektedir (Kandır ve diğer-
leri, 2010: 72-73).

Okul öncesi dönemde öğretmenler, çocukların bilgi ve anlama düzeylerini göz-
lemleyerek çocukların eğitime başlama noktasına karar vermelidirler. Bu, çocukların 
öğrenmelerine fırsat sağlamak ve uygun ortamı oluşturmak için önemli ve gereklidir. 
Öğretmenler rollerini, öğrenmeye rehberlik etme ve öğrenmeyi yönlendirme olarak 
genişletmelidirler. Okul öncesi öğretmenleri, çocukların okuma yazmaya hazırlık 
çalışmalarındaki becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak etkinlikleri kullanmalı-
dırlar (Bay, 2008: 16).
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2. OKUMA YAZMA YAKLAşIMLARI
Okuma yazma üzerine çalışan araştırmacılar, çocukların okuma yazma gelişim-

leri ve çocuklara okuma yazma öğretimi ile ilgili belirli yaklaşımları kabul etmekte-
dirler. Bu yaklaşımları Crawford (1995);
 Geleneksel yaklaşımlar (Olgunlaşmacı, Gelişimsel Hazır Bulunuşluk, Birleştir-

meci)
 Çağdaş yaklaşımlar (Gelişime Uygun Uygulamalar, Sosyal Uygulama Olarak 

Okuma Yazma, Doğal Okuma Yazma, Sosyal Etkileşimci, Eleştirel Okuma-Yaz-
ma) olarak sınıflandırmıştır (Beecher ve Makin, 2002: 67).

2.1. Geleneksel Yaklaşımlar

Geleneksel öğretiminin amaçları müfredat geliştiriciler tarafından belirlenir. Öğ-
retimde kullanılacak program içeriği ve stratejiler önceden belirlenir ve belirlendiği 
şekilde uygulanır. Geleneksel yaklaşıma göre, çocukların yaşam deneyimleri henüz 
kısıtlı olduğundan, çocukların bilgiyi bulmak ve onun bilincinde olmak gibi bir so-
rumluluğu yoktur. Geleneksel yaklaşım; resmi olarak okuma yazma eğitiminin, ço-
cukların bu işlevler için gereksinim duyduğu zihinsel ve fiziksel olgunluğu geliştirdiği 
altı yaş civarında başlaması gerektiği görüşünü benimsemektedir. Ayrıca, çocukla-
rın okuma kitaplarını, çalışma kitapçıklarını ve el yazısı çalışmalarını temel alarak 
çocuklara okuma ve yazmanın öğretilmesi gerektiği görüşünü savunmaktadır. Bu 
bağlamda geleneksel yaklaşımlarda çocuğun rolü oldukça sınırlıdır ve bu yaklaşım 
öğretmen merkezlidir (Henniger, 2005: 386; Güleç, 2008: 29).

2.1.1. Olgunlaşmacı Yaklaşım

Okuma yazma öğrenimi ile ilgili geleneksel bir yaklaşım olan olgunlaşmacı yak-
laşım ise, çocukların profesyonel düşünürler olarak-özellikle gelişimleriyle ilişkili-
“olgun/ergen” olduklarında, okuma yazma becerisini göstermelerine odaklanmıştır. 
Vygotsky’nin doğal gelişim teorisine göre de, okuryazarlık öğretimi çocuğun orga-
nik olarak büyümesini ve olgunlaşmasını kapsar. Olgunlaşmanın becerilerde bir ön 
şart olarak görüldüğünü düşünülmektedir. Olgunlaşmaya bağlı değişimin pek çok 
unsuru okuma yazma ile ilişkilidir. Örnek olarak, soyutlama ve bilginin ayrıştırıl-
masıyla ilgili becerinin artması, bilgiyi mantıksal bir şekilde organize etme becerisi, 
detaylara daha çok dikkat etme, temsili resim yapma becerisi, küçük motor bece-
riler ve el-göz koordinasyonunun gelişimidir. Çocuğun okumayı öğrenmeden önce 
olgunlaşmasının problemlere neden olduğu düşünülmektedir. 1930’larda yapılan 
çalışmalar, çocukların altı buçuk zihin yaşına geldiklerinde okumak için yeterli ol-
gunluğa ulaştıklarını ortaya çıkarmıştır (Beecher ve Makin, 2002: 67-68; Kostelnik, 
Sodermen ve Whiren 2004: 320).

2.1.2. Gelişime Hazır bulunuşluk Yaklaşımı

Gelişime hazır bulunuşluk yaklaşımı, çocukların “okuma öncesi programlar” 
yoluyla okulda öğrenmeye hazır olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Çocukların 
ayrıştırılmış becerileri (örnek olarak, sol-sağ hareketleri, renkleri tanıma, şekiller 
ve modeller, gerçek okuma yazmanın öncesinde yazma çalışmalarının diğer türleri 
gibi.) uygulamaları ile okuma yazmayı öğrenmeye hazır oldukları varsayılmıştır. Ge-
nellikle çalışma sayfaları üzerinde gerçekleştirilen önceki deneyimler, sonraki gerçek 
okuma yazma için bir hazırlık niteliğindedir (Beecher ve Makin, 2002: 68).

2.1.3. birleştirmeci Yaklaşım

Birleştirmeci yaklaşım ise, çocuğun okuma yazmanın unsurlarını içten dışa bir 
modelden öğrenmektense dıştan içe bir modelden öğrenmesine yoğunlaşmıştır. Ör-
nek olarak; çocuk sözcüğü hecelere ayırır, seslerle harfleri eşleştirir ve bütünleştirir, 
sözcüğü yüksek sesle okur ve bu yollarla yazılı bir metni anlar. Çocuklar okumak ve 
anlamak için alfabetik kodları, sözcük anlamını içeren hiyerarşik becerileri ve kod 
çözme becerilerini öğrenmeye gereksinim duyarlar. Çocuklara beceri hiyerarşilerini 
kazandırmada öğretmenin rolü oldukça önemlidir. Birleştirmeci yaklaşım, okullarda 
yaygın bir şekilde kullanılmıştır ve çoğunlukla beş yaş altındaki çocuklara yönelik 
programlara dahil edilmiştir (Beecher ve Makin, 2002: 69).

2.2. Çağdaş Yaklaşımlar

Okuma yazma öğretimi ile ilgili yaklaşımlardan bir diğeri de çağdaş yaklaşım-
lardır. Çağdaş yaklaşımlarda çocukların yaşamında önemli bir yere sahip olan oku-
ma yazma çalışmalarının toplum ve çevrenin etkisiyle nasıl yapılandırıldığı vurgu-
lanmaktadır.

2.2.1. Gelişime Hazır (özgü) Uygulamalar Yaklaşımı

Çağdaş yaklaşımlardan gelişime hazır (özgü) uygulamalar yaklaşımı, yalnızca 
bir kişinin öğrettiği kuralları ve müdahaleleri hatırlamak yerine, çocuğun öğrendik-
lerini yapılandırması yönüyle daha önceki bakış açılarından önemli ölçüde farklılık 
göstermiştir. Her ne kadar çevre önemli olarak görülse de çevre/ortam özelliğinin 
(örnek olarak, ev ortamının) okuma yazma açısından çocuğun gelişimine etkisi tam 
olarak açıklanmamıştır. Bu yaklaşımda eğitimcilerin gözleyen ve kolaylaştıran rolün-
de olduğu, oyun yoluyla çocukların öğrenmelerini aktif bir şekilde yapılandırdıkları 
vurgulanmaktadır (Beecher ve Makin, 2002: 69-70).
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2.2.2.  Sosyal Uygulama Olarak Okuma Yazma Yaklaşımı

Erken okuma yazma ile ilgili olan sosyal uygulama olarak okuma yazma yak-
laşımı, tamamlayıcı bakış açılarından üretilmiştir. Sosyo-kültürel bakış açılarında 
okuma yazma sosyal bir yapılanma olarak görülmektedir. Bu yaklaşım, çocukların 
okuma yazma öğrenmelerinin aileleri ve toplumlarındaki sosyal uygulamalar ile 
gerçekleştiğini vurgulamaktadır. Sosyal uygulama olarak okuma yazmanın, insanlar 
tarafından sosyal ve fiziksel ortamlarda etkileşim ve anlamlandırma aracı ve sosyal 
bir teknoloji olarak kullanıldığı savunulmaktadır (Beecher ve Makin, 2002: 70).

2.2.3. Sosyal Etkileşimci Yaklaşımı

Sosyal etkileşimci yaklaşım, sosyal ortamlardaki etkileşimin odak noktasını oluş-
turmaktadır. Vygotsky (1978) ve Bruner’in (1983, 1984) teorileri olan sosyal etkile-
şimci yaklaşım, ayrıntılı olarak incelemek için açıklamalar sunmaktadır. Vygotsky ço-
cuklar ve onları destekleyen yetişkinler ya da onlarla yetenekli akranları arasındaki 
sosyal etkileşimi, öğrenme sürecinin önemli bir parçası olarak görmektedir. Çocuk 
ile diğerleri arasındaki etkileşimler yakınsal gelişim alanlarının artmasıyla diğerle-
rinden öğrenme fırsatlarını gerekli kılmaktadır Çocukların dil ve okuma yazma ile 
ilgili öğrenmelerini yapılandırdıkları çevrenin düzenlenmesi sosyal etkileşim açısın-
dan önemli olduğu için, koşullar bu yaklaşımda kritik bir rol oynamaktadır (Albrecth 
ve Miller, 2004: 297; Beecher ve Makin, 2002: 71).

2.2.4. Eleştirel Okuma Yazma Yaklaşımı

Eleştirel okuma yazma yaklaşımı, toplumdaki farklı bireylerin ve grupların sos-
yal, politik ve ekonomik güçlerinin dil ve okuma yazma ile ilişkisini incelemektedir. 
Teknoloji ve popüler kültür çocukların yaşamlarında ve çoklu okuma yazmalarında 
güçlü birer rol oynadığı için çocuklar yazıları anlayabilme ve analiz edebilmeye, sos-
yal olarak yapılandırılmış yazıları anlamaya, belirli görselleri ve söylemleri eleştirel 
bir şekilde tartışmaya ve analiz etmeye gereksinim duymaktadırlar. Avustralya’da, 
pek çok eğitim ortamında baskın kültürlerle ilgili dil ve okuma yazma uygulamala-
rına değer verilmektedir (Beecher ve Makin, 2002: 71).

2.2.5.  Doğal Okuma-Yazma Yaklaşımı (Emergent Literacy)

Doğal okuma yazma yaklaşımı Clay (1966), Wells (1985), Holdaway (1991) ve 
Hall’un (1997) geliştirdiği bir yaklaşımdır. Okuma yazma kazanımı bebekte mey-
dana gelen gelişimsel bir süreç olarak incelenmiştir ve bu süreç erken çocukluk 
yıllarında gelişmektedir. Bu yaklaşım “emergent literacy” olarak kabul edilmiştir. 
Okuryazar bir ailede büyüyen ve okuryazar bir toplumda yaşayan çocukların çoğu, 

aile ve toplumla birlikte günlük yaşamın bir parçası olarak okuma yazmaya kendi-
liğinden dahil olmaktadır. Sözel dili geliştirdikleri gibi aynı yollarla okuma yazmayı 
da öğrenmektedirler (Beecher ve Makin, 2002: 71; Eppe, 2006: 3).

Doğal okuma yazma yaklaşımı (Emergent Literacy)’na göre, okuma öncesi süreç 
ile okuma arasında açık bir sınır yoktur ve okul öncesi dönemde gelişen davranış-
larla ilişkili okuma yazma, okuma yazma kazanımının mantıklı ve önemli yönleri 
olarak düşünülmektedir. Özellikle sözel dil, yazma bilgisi ve fonolojik süreçler, bir 
sözcükteki sesleri çıkarma, kaynaştırma ve ritimli olan seslerin ortaya çıkması gibi 
ilkokula başlayan çocukların okuma yeteneklerindeki farklılıkların kaynağıdır (Eppe, 
2006: 3).

Gelişimsel bütünlükteki genel yapılar çocuğun aile, toplum ve kültürel gruplara 
ait bir birey olarak görülmesinin üzerine kurulmuştur. Bu görüş çocukların formal 
ortamlarda eğitimcilerin okuma yazmayı aktarmaları yerine, evlerinde veya çevrele-
rindeki belirli insanlarla gerçekleştirilen sosyal uygulamalara daha çok dikkat çek-
miştir. Okul öncesi dönemde, çocuklar henüz geleneksel formdaki okuma yazmaya 
hazır olmadıkları için doğal okuma yazmaya odaklanmaya gereksinim duyarlar. 
Doğal okuma yazma yaklaşımı, geleneksel okuma yazma becerilerinden önce gel-
melidir ve geleneksel okuma yazma becerileri ile ilişkili olmalıdır (Beecher ve Makin, 
2002: 72).

Ayrıca Eppe (2006)’ e göre ise, bireylerin okumayı nasıl öğrendiğine dair iki 
farklı görüş vardır. Bunlardan biri yukarıda açıklanan doğal okuma yazma yakla-
şımı (emergent literacy), diğeri ise geleneksel okul olgunluğu (resmi okur-yazarlık 
öğretimi) yaklaşımıdır.

Resmi Okur-yazarlık Öğretimi: Resmi okur-yazarlık öğretimi (okul olgunluğu 
yaklaşımı), çocuklar okulda formal eğitim almaya başladığında okuma yazma ka-
zanımını incelemektedir. Bu görüşe göre, altı yaşına kadar yerel okullarda okuma 
yazma öğretilmez ve onlar formal eğitim için hazır olarak düşünülmektedir (Eppe, 
2006: 3).

Çocuklar ilk sınıflarda okuma yazmayı anlamaya başlamalarına rağmen sınıf 
öğretmenleri de aynı zamanda resmi okur-yazarlık eğitimini uygulamaktadırlar. 
Okur-yazarlık uzmanları ses eğitimi (ses ve yazılı olan karşılıklarıyla ilişkili olan ses 
kombinasyonları arasındaki ilişkileri öğretme) ve bütüncül dil öğrenimi (çocuklara 
anlamlı okuma yazma etkinliklerinden okuma ve yazmayı anlamalarını sağlamada 
yardımcı olma) kavramlarının temel prensiplerini tartışmaktadır. Önceki eğitimciler 
daha çok bütüncül dil öğrenimine önem verirken, günümüz araştırmacılarının çoğu 
başarılı olmak için okuma öğretiminin hem ses öğretimini hem de bütüncül dil yak-
laşımını kapsaması gerektiğini iddia etmektedirler (Henniger, 2005: 386). Resmi 
okur-yazarlık öğretimi de resmi okuma öğretimi ve yazma öğretimi olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır:
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Resmi Okuma Öğretimi

Resmi okuma öğretimi, eğitimcilerin hem ses hem de bütün dil öğrenimini kap-
sayan bir okuma öğretimini desteklemektedir. Çocukların yeteneklerinde ve dene-
yimlerinde büyük farklılıklar olduğu için bütünlemeci yaklaşım, bütün çocuklar için 
en etkili yaklaşımdır. Okuma müfredatına hem ses hem de dil öğreniminin önemli 
öğeler olarak ilave edilmesinden çok, bunların okuma öğretiminde bulunması gö-
rüşü savunulmaktadır. Okuma müfredatı bazı öğeleri içermektedir. Bunlar;
 Günlük okuma deneyimleri: Çocuklara kitap okunmalı ve çocukların bağımsız 

okuma etkinlikleri ile uğraşmaları sağlanmalıdır.
 Sistematik kod öğretimi: Ses öğretimi anlamlı okuma deneyimlerinin bir parçası 

olarak buraya dahil edilmelidir.
 Günlük yazma deneyimleri: Okuma, okuma yazma deneyiminin bir parçası 

olduğu için çocuklar öğretmen destekli yazma deneyimleri ile ilgilendikçe bu 
alanla ilgili yeni fikirler edinirler.

 Küçük grup çalışması: Küçük gruplarda hem öğretim hem de etkileşim yoluyla 
çocuklara daha iyi okuyucular olma fırsatı verilmelidir.

 Teşvik edici müfredat: Çocuklara heyecan verici ve teşvik edici genel bir müf-
redat sunulduğunda, onlar dünya ile ilgili bilgilerini ve sözcük dağarcıklarını 
geliştirirler.

 Bireyselleştirilmiş öğretim: Okumada ilerlemiş veya ek olarak okul yardımına 
gereksinim duyan çocuklar için öğretmenler motivasyon ve gelişimin daha güçlü 
olması için okuma öğretimini bireyselleştirmeye çalışmalıdır.

Yazma Öğretimi

Çocuklar deneyimlerden birşeyler öğrenirken onlara yazmayı öğretmek ve daha 
sonra da onlara kendi konularını seçme olanağı vermek daha iyi olmaktadır. Araş-
tırmacılar, çocuklara iyi yazı yazma davranışlarını da öğretmeyi teşvik etmektedir. 
İyi yazanlar ne yazacağını düşünürler (yazma öncesi); taslak yaptıkları şeyi tekrar 
tekrar okurlar; daha sonra da yaptıkları taslaklara ilaveler, çıkarmalar ve yeniden 
düzenlemeler yaparlar; yazım hatası, dilbilgisi ve noktalama problemlerini gözden 
geçirirler. Bu süreç genellikle yazma çalışmalarını öğretme biçimi gibi düşünülmek-
tedir. Bu yaklaşımda;
 Çocukların kendi yazıları için kendi konularını seçmeleri gerekir.
 Yazma, hayali dinleyiciler için değil, gerçek kişiler için (akran, ebeveyn ve diğer-

leri) yapılmalıdır.
 Başlangıçta yazma, yazıyı yazan kişinin diğerlerine anlatmak istediği konu üze-

rine odaklanmalıdır.
 Çocuklar nitelikli bir yazı üretebilmek için çok fazla taslak yapma fırsatına sahip 

olmalıdır.

 Öğretmen çocuklara mümkün olduğunca farklı konularla ilgilenme fırsatı tanı-
malıdır (öykü anlatma, ikna etme, bilgi verme vb.) (Henniger, 2005: 394).

3. OKUMA YAZMAYI ETKİLEYEN FAKTöRLER
Çocuklarda okuma yazma becerileri diğer gelişim alanlarındaki beceriler gibi 

çevrelerindeki okuma yazmaya ait uyaranlar yolu ile kazanılmaktadır (Üstün, 2007: 
11). Çocukların okuma yazma becerilerini geliştirmeleri için uygun ortamların yara-
tılmasına gereksinim vardır.

Okuma yazmaya temel olacak becerilerin öğretilmesini etkileyen çeşitli faktörler 
bulunmaktadır. Bunlar;

3.1. Sosyo-Ekonomik Faktörler

Okul öncesi dönem, çocukların okuma yazma öğrenmeye çok istekli oldukları 
bir dönemdir. Ancak çocuklarn çoğu okula başladığı zaman çok sayıda sosyo-eko-
nomik faktör başarı veya başarısızlık için zemin hazırlamaya başlamaktadır. Dü-
şük gelirli çocukların okur-yazarlık gelişimini düşük kaliteli sağlık hizmetleri, yetersiz 
beslenme, diğer sağlık problemleri gibi faktörler etkilemektedir. Çocuğun bakımı 
da ailenin gelirinden etkilenmektedir. Sözcük dağarcığı ve okuma olanaklarında, 
sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ailelerin çocukları ile sosyo-ekonomik düzeyi düşük 
ailelerin çocukları arasında farklılıklar görülür ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük ai-
lelerin çocukları okula başladığında okuma güçlüğü riskine sahip olmaktadır. Düşük 
gelirli ailelerin çocuklarında otizm, astım gibi sağlık problemlerinin olması daha 
muhtemeldir (Kostelnik ve diğerleri, 2004: 320; Shedd, 2005: 23).

Okuma yazma öğrenmeye başlamadan önce, zengin okuma yazma araçlarıy-
la dolu bir ortamda büyümek ve iyi bir hazırlık dönemi geçirmek çok önemlidir. 
Evde yazılı materyallerin olmaması, kütüphaneler gibi kurumlara ulaşılamaması, 
dezavantajlı okullardaki akademik olumsuzluklar, sosyo-ekonomik düzeyi düşük ai-
leler üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Okuma yazma ile ilgili materyallerin evde 
olmaması çocuğun birçok okuma yazma etkinliğinden mahrum kalmasına neden 
olmaktadır. Çocuklara kitap alınmalı, çocuklar kütüphaneye götürülmeli, gazete ve 
dergilere abone olunarak okuma yönünden zengin bir çevre oluşturulmaya çalı-
şılmalıdır. Ebeveyn eğitimlerindeki farklılıklardan dolayı uygun iş olanağına sahip 
olmayabilirler, bu da çocukların okuma yazma gelişiminde sosyo-ekonomik bir et-
kiye sahiptir. Bazı araştırmalar, düşük gelir ile düşük okuma başarısı arasında pozitif 
bir ilişki olduğunu göstermiştir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları planlanırken, 
ailelerin sosyo-kültürel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Günlük bakım çer-
çevesinde okuma yazma kaynaklarının eksikliği, eğitici kişilerin olmaması, düşük 
gelirli ailelerin çocuklarında bahsedilen okuma yoksunluğunun etkilerini artırmak-
tadır (Shedd, 2005: 24; Bay, 2008: 14).
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Farklı ekonomik gruplardan gelen çocukların sözcük dağarcığındaki farklılıkla-
rın incelendiği bir araştırma, okuma yazma gelişiminde yoksulluğun etkilerini büyük 
ölçüde göstermektedir. Araştırmacılar formal eğitimden önce okumayı öğrenen ço-
cukların kitaba olan ilgilerinin çok fazla olduğunu ve bu dönemde kitaplar ile ilgili 
deneyimlerinin çocukların daha sonraki okul dönemlerindeki başarılı okuma yazma 
gelişimleri ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Kitap okumaya ayrılan zaman, gelire 
göre büyük oranda farklılaşmaktadır. Yüksek gelire sahip ailelerin çocukları ilk 5 
yılda 1000-1600 saatini okumaya ayırırken, düşük gelire sahip ailelerin çocukları 
25 saatlik gibi az bir zaman ayırmaktadır. Okul öncesi yıllarındaki bu farklılıkların 
daha sonraki okuma becerileri üzerinde etkili olduğu görülmüştür (Üstün, 2007: 16; 
Shedd, 2005: 23).

Sosyo-ekonomik düzey, düşük ailelerde sadece maddi olanakların kısıtlı olması-
na değil aynı zamanda anne-baba ruh sağlığının bozulmasına ve strese yneden ola-
rak çocukların eğitiminin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Maddi olanakların 
kısıtlılığı ve ev içerisinde bireylerin kendilerine ait alanların bulunmaması çocukların 
okul başarısının olumsuz etkilenmesine yol açan faktörler arasındadır. Anne-ba-
banın çocuklarının gereksinimlerini karşılayabilecek olanaklardan yoksun olmaları 
gerilim ve çatışmaya yol açabilir ve çatışmalar aile içerisinde ilişkilerin bozulmasına 
neden olur. Bunun çocuklar açısından sonucu, gerginlik ve strese yatkınlık olarak 
kendisini göstermektedir. Çocuklar büyüdükçe ev içerisindeki sorunların özellikle de 
yetersiz kaynakların daha fazla farkında olmaya başlarlar (Ahioğlu, 2006: 28-29).

Farklı sosyal ve kültürel değerlere sahip çocukların, öykü kitabı okumaya ulaşma 
durumları farklılaşabilmektedir Okul öncesi eğitim alma olanağı olmayan çocuklar 
için bu dönemde, anne ve babalar evde çocuklarına zengin uyaranların olduğu 
ortamları hazırlayarak onların olumlu deneyimler kazanmaları için fırsatlar sunma-
lıdırlar (Bay, 2008: 14).

3.2. Kültür Etkisi

Kültür etkisi, kültürel ve etnik yapı açısından, okuma yazma gelişiminde önemli 
bir rol oynamaktadır. Okuma yazma becerilerinin gelişiminde risk taşıyan çocuklar 
düşük gelire sahip çocuklardır. Kültürel farklılıklar, öğrenme yaklaşımları ile ilgilidir 
ve dikkate alınmalıdır. Çünkü farklı etnikler eğitime farklı amaçlarla yaklaşmakta-
dır. Bu kültürel farklılıklar ailelerin okuma yazmayı nasıl anladıklarını göstermek-
tedir. Yaşadığı toplumun dilini konuşamayan ebeveynler okuma yazma becerisini 
geliştirecek etkinliklere daha az önem vererek, bu gelişimi okuma yeteneği olarak 
görmektedir. Hem okuma engelleri gibi öğrenme yaklaşımındaki kültürel farklılıklar 
hem de zorluklar, çocuklarda okuma yazma becerisini etkileyebilmektedir. Kültürel 
ve etnik yapı sosyo-ekonomik statü ile yakından ilişkilidir (Shedd, 2005: 26).

3.3. Genel Kültür bilgisi

Çocukların çevrelerinde olup biten birçok şeyden haberdar olmaları onların ile-
ride meraklarını, öğrenme güdülerini harekete geçirecek, dolayısıyla çocuklar yeni 
birçok şeyi öğrenmeye ilgi duyacaktır (Howe ve Harret, 2005).

Çocuklar genel kültür bilgisini, yaşantılarından, yetişkinlerle iletişimlerinden, 
araştırmalarından ve oyunlarından kazanmaktadırlar. Ancak sosyo-ekonomik ola-
rak az gelişmiş bölgelerdeki anaokullarında bulunan veya okul öncesi eğitim ku-
rumlarından yararlanamayan çocuklar, bu ortamlardan yeteri kadar faydalanma 
olanağından mahrumdurlar. Araştırmalara göre, genel bilgi yoksunluğu ilköğretim 
sürecinde okumayı zorlaştırmaktadır. Çocukların genel kültürlerini desteklemek için; 
soru sormaları özendirilmeli, onların düşüncelerine değer verildiği gösterilerek so-
rularına tatmin edici yanıtlar verilmeli, çeşitli konular hakkında düşünmeleri sağlan-
malı ve açık hava araştırmaları ve alan gezileri yapılmalıdır (Halle, Calkins, Pitzer 
ve Martinez-Beck, 2004; Sevinç, 2003; Güleç, 2008: 14).

3.4. Ev Ortamı

Kendine güven duyan çocuklar yeteneklerini en üst düzeyde kullanmaktadırlar. 
Çocuklar, çabaları desteklendiğinde daha başarılı olmakta ve başardıkça öğrenen 
bir birey olarak olumlu duygular geliştirmektedirler. Ancak desteklenmeyen çocuklar 
başarısız olduklarına inanabilmektedirler. Ailesinden ve çevresinden yeterli destek ve 
ilgiyi göremeyen çocuklar isteksizlik, ilgisizlik gibi duygusal sorunları yaşayabilmek-
tedir. Bu durum, çocuğun öğrenmede başarısızlık yaşamasına neden olabilmektedir. 
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına karşı çocuğun ilgisinin sağlanabimesi için 
ailelerin çocuğa gerekli sevgi ve ilgiyi göstermesi gerekmektedir (Bay, 2008: 15).

Toplumsal çevre koşullarının da çocuğun gelişiminde önemli rolü olduğunu vur-
gulayan ve özellikle yaşamın ilk yıllarında çocuğun içinde yaşadığı aile ve yakın çev-
renin sağladığı olanakların çocuğun duygusal, toplumsal ve zihinsel gelişimindeki 
rolüne değinen görüşler giderek ön plana çıkmıştır. Yeterli bilişsel gelişme çocuğun 
deneyimleyeceği uygun yaşantıların fazlalığına bağlıdır (Kılıç, 2008: 45).

Okuma yazmada ev ortamı, sosyo-kültürel bir kavram olarak tanımlanmaktadır. 
Bu kavram; okuma yazma gelişimini çocuklarla konuşma, gereksinimleri tamamla-
mak için bilgisayar kullanma, günlük yaşamda okuma yazma materyalleri yönün-
den zengin (dergi, gazete) doğal bir çevre olarak desteklenmektedir. Evde yapılan 
etkinlikler çocuk okula başladığında alt yapı sağlamaktadır. Ev ortamında yetişkinler 
tarafından çok çeşitli ve zengin deneyimler kazandırılan çocuk, yaşamı boyunca 
okumayı eğlenceli bir deneyim olarak adlandıracaktır. Bazı araştırmalar, çocuğun 
okuma yazma gelişiminde evdeki okuma ortamının olumlu etkileri olduğunu göster-
miştir. Evde yeterli okuma ortamı bulamayan çocuklar okula başladıklarında okuma 
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zorluğuyla karşılaşma açısından diğer çocuklara göre daha yüksek risk altındadırlar 
(Shedd, 2005: 29).

Yapılan bir araştırmada okuma becerisi, gelişimi ve çevre arasındaki ilişkiyi or-
taya konulmuştur. Buna göre evdeki etkinliklerin bilişsel gelişime katkı sağladığı 
bulunmuştur. 313 aile üzerinde yapılan araştırmada okuma yazma gelişim prog-
ramına katılan annelerin (HOME) prosedüre uygun olarak evde çocuklarına daha 
eğitsel bir ortam hazırladıkları belirtilmiştir (Shedd, 2005: 30). Bu anlamda ev or-
tamı, öğrenme yeteneğinin gelişiminde, dolayısıyla okumaya hazırlıklı olma yönün-
den son derece önemlidir.

3.5. Aile Katılımının Etkileri

Ev ortamında okuma yazma becerileri çocukların gelişiminde yaşamsal bir öne-
me sahip olmasına rağmen en önemli faktör aile katılımıdır. Aile katılımı ve okuma 
yazma becerileri arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Okuma yazma becerisinde 
aile katılımı çocuğun gelecekteki okul başarısını tahmin etmede en önemli faktör-
dür. 143 aile ile yapılan bir araştırmada, çocuğun dil ve okuma yazma becerisi ve 
aile katılımı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, ailenin 
eğitici bir model olarak kullanılmasının çocukta büyük ölçüde dil ve okuma yazma 
sonuçları ile ilgili olduğu bulunmuştur. Bazı araştırmacılar sosyo-ekonomik düzeyi 
düşük ailelerin çocuklarının okuma yazma becerilerini geliştirmeleri için çabanın 
evde başlaması gerektiğini ve evdeki etkinlikler üzerindeki olan aile etkisinin çocuk-
ların okuma becerilerini etkilediğini belirtmişlerdir. Evdeki etkinlikler, evin özellikleri, 
ebeveyn uygulamaları, çocuğun hem entelektüel hem de okuma becerileri olan bi-
lişsel becerilerini geliştirmeye katkı sağlamaktadır (Shedd, 2005: 32-33; Strickland 
ve Riley-Alley, 2006).

Evde, arabada, sokakta vb. yerlerde aile ile etkileşimde olan çocuk, okuma yaz-
manın farklı yönlerini öğrenmekte, özel bir amaç sergileyen ve doğal ortamında 
bulunan bilbordlar, öyküler, listeler gibi çok çeşitli okuma yazma türleri ile karşı-
laşma fırsatı bulmaktadır. Anneler özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerde 
genellikle birinci kaynak olarak görülmektedir. Çocuklardaki başarı sürecinin ve 
bilişsel gelişimin anlaşılması aile eğitimi ve daha önceki okuma yazma gelişimi ile 
doğrudan ilişkilidir. Anne babasını okurken gören çocuk, bunu bir eğlence olarak 
görecektir ve kendi etkinlikleriyle bağdaştırarak benzer davranışlarda bulunacaktır 
(Shedd, 2005: 33-35).

3.6. öğretmenin Rolü

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına etki eden faktörler göz önünde bulun-
durularak, öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını uygun bir şekilde 
gerçekleştirebilmeleri için bu çalışmalar içerisinde hangi etkinliklere yer verilmesi 

gerektiğinin öğretmenler tarafından bilinmesi gerekmektedir (Bay, 2008: 15).

Ayrıca öğretmenin rolü; çocukları gözlemek, onlara bu ortamı ve ortamda yer 
alan materyalleri tanıtarak çocukları bu materyalleri kullanmaya teşvik etmek ve 
katılım gösteren her çocuğun ilerlemesini, gelişmesini sağlamaktır. Öğretmen; ço-
cukların gelişimsel gereksinimlerini ve ilgi alanlarını mutlaka göz önünde bulun-
durmalıdır; sonrasında da kendisine tahsis edilen materyalleri çocukların gelişim 
özelliklerine göre tasarlayıp hazırlamalıdır. Ayrıca öğretmen tarafından yapılan ma-
teryaller, bu ortama dahil edilebilir. Öğretmen çocukları bu materyallerin hepsini 
çocukların bağımsız olarak kullanmaları konusunda teşvik edebilmelidir. Çocukların 
materyalleri kullanmalarının ardından da alınan dönütlerle çocukların gelişimlerin-
deki ilerlemeler kaydedilmelidir (Hayes, Fellow ve Casey, 2008).

Etkili okuma yazma öğretimi için öğretmenlerin de göz önünde bulundurmaları 
gereken ilkeler vardır. Etkili okuma yazmaya hazırlık çalışmaları için;
 Çocukları okumaya motive edecek zaman
 Küçük grup çalışması
 Öğretim zamanı ve desteği arttırılması
 Başarı için yüksek beklentiler
 Proje-temelli uygulamalar
 Mesleki gelişimin sürdürülmesi
 Programlar ve sınıflar arasında işbirliği
 Aile katılımı
 Öğretime temel oluşturması için çocuk gelişim takibi
 Okuma-yazma etkinliğini programın önemli bir parçası olarak görme
 Okumayı öğrenmeleri için çocuklara gerekli olan becerileri tanımlamak
 En uygun programın (içerik, yoğunluk, sıra) geliştirilmesi veya seçilmesi
 Kitap okuma gereklidir (Strickland ve Riley-Alley, 2006).

Bir okul öncesi öğretmeni olarak yapabilecek en etkili yöntemlerden birisi de 
ebeveynleri evde çocuklarına sesli bir biçimde kitap okuma sürecine başarılı bir şe-
kilde dahil edebilmenin yollarını bulmaktır. Sesli okuma doğal okuma-yazma süre-
cinin gelişiminde temel bir unsur olarak görülmektedir. Bu süreçte özellikle karşılıklı 
okuma yöntemi etkilidir. Çocukla birebir karşılıklı okuma, çocuğun sözcük dağar-
cığını ve yazma farkındalığını geliştirmekte ve çocuğun öykülere daha fazla ve kar-
maşık yanıtlar vermesini kolaylaştırmaktadır. Bir öykünün farklı yönlerini keşfetme 
ve öyküde geçen sözcükleri tekrar etme, alıcı ve ifade edici sözcük dağarcığını zen-
ginleştirmektedir. Araştırmalar, okumadaki başarı için gerekli olan tek ve en önemli 
etkinliğin karşılıklı okuma yöntemi olduğunu göstermektedir. Bu, basit gibi görünse 
de gerçekte dikkatli bir planlama ve sürekli bir çaba gerektirmektedir. Ebeveynler ve 
aileler yoğun bir yaşama sahiptir ve genelde bu çabanın okumada bir başarı nedeni 
olduğunu gözden kaçırırlar (Henniger, 2005: 390; Strickland ve Riley-Alley, 2006).
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Ebeveynler ve çocukların karşılıklı okuma yöntemi olasılıklarını arttırmak için ya-
pılabilecekler şu şekilde sıralanabilir;
 Okumak için bir mantık geliştirme: Ebeveynler çok meşgul kişiler oldukları için 

çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri için son derece motive olmaları gerek-
mektedir. Bu durumu destekleyen araştırma ve yazılar toplanmalı ve bunlar özet-
lenerek bir bülten biçiminde onlara gönderilmelidir.

 İyi çocuk edebiyatı örneklerini önerme: Bütün yaşlarda ve farklı okuma yete-
neklerine sahip çocuklar için uygun olan binlerce kitap bulunmaktadır. Ebeveyn-
lerin kendi çocukları için hangi kitabın uygun olacağı ve bunları nereden temin 
edebilecekleri konusunda rehberliğe gereksinimleri vardır. Evlere düzenli ara-
lıklarla listeler gönderilmelidir. Böylece ebeveynler sürekli olarak kaliteli edebi 
eserlerden haberdar olacaklardır.

 Okuma çantaları hazırlama: Her biri iyi çocuk kitaplarıyla donatılmış ve ebe-
veynlere neyi nasıl yapacaklarını anlatan bir açıklama ile okuma işini diğer et-
kinliklere dönüştürme olasılığını da anlatan açıklamaların bulunduğu bir ya da 
daha fazla çanta hazırlanmalıdır. Her günün sonunda bir günlük kullanım için 
bir çocukla bu çanta eve gönderilmelidir. Her çocuğun mutlaka düzenli olarak 
bunu eve götürdüğünden emin olunmalıdır.

 Ebeveyn toplantıları düzenleme: Çocuklara kitap okumanın önemini anlatan ve 
nitelikli çocuk edebiyatından örneklerin bulunacağı ve nereden temin edilebile-
ceği gibi fırsatların bulunduğu bir akşam toplantısı düzenleyerek ebeveynleri bir 
araya getirmek yararlı olabilir. Bu konuyu diğer ebeveynlerle tartışmak isteksiz 
olan ebeveynleri bu önemli sorumluluğa katılmaya teşvik edebilir.
Okul öncesi eğitimde ilk okuma yazmaya yönelik yapılacak olan hazırlık çalış-

malarının, çocuğun eğitim yaşamında çok önemli olduğu görülmektedir. Çocukla-
ra bu yeterliliği kazandıracak olan okul öncesi öğretmeni olduğundan, öğretmen 
okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını sadece kağıt üzerinde yapılan çalışmalarla 
sınırlandırmamalı, müzik, sanat, oyun ve matematik gibi farklı etkinlik alanları ile 
bütünleştirerek veya çalışma sayfalarındaki materyalleri üç boyutlu hale getirip ço-
cukların bu malzemelere şekil verebilmelerini sağlayarak da gerçekleştirebilmelidir. 
Çocukların sesler ve harfler arasındaki ilişkiyi kavramalarında önemli adımlar olan 
fonolojik farkındalığı geliştirici etkinlikler düzenleyebilir. Bu etkinlikleri düzenlerken 
harf eğitimine dikkat etmelidir. Okul öncesi öğretmenleri “doğru” harf şeklini vur-
gulama isteğine karşı koymalıdırlar. Eğer bir çocuk yazıyla ilgili bir yardım talep 
ederse, öğretmen desteklemelidir, fakat çoğu zaman okul öncesi çocuklarının ge-
reksinim duyduğu şey günlük yaşama ait etkinlikler ve gelişen yazma becerilerini 
kullanmaları için yetişkin desteğidir (Sandall ve Schwartz, 2008: 178; Kandır ve 
diğerleri, 2010: 75; Bay, 2008: 16).

Bu bağlamda öğretmenler; okur-yazarlıkla ilgili zengin bir anaokulu çevresi 
oluşturmalı, doğal okuma gelişiminin mümkün olduğuna inanmalı, çevredeki harf 
ve sözcüklere çocukların ilgisini çekmeli, programlarında harf, sözcük ve sesleri vur-

gulayan okur-yazarlıkla ilgili oyun ve etkinlikler kullanmalı, okur-yazarlık etkinlikleri-
ni zevkli birer deneyime dönüştürmeli, okuma yazma etkinliklerinde doğal, yaratıcı, 
özendirici ve teşvik edici olmalı fakat kesinlikle baskıcı olmamalıdır. Her çocuğun 
kendi gelişim hızına sahip olduğunu unutmamalıdır (Ada, 2004: 186). Okul ön-
cesi çocuklarla çalışan öğretmenler; alfabe bilgisi, fonolojik bilgi ve yazı kavramı 
gibi okur-yazarlık öncesi becerilerin birbirleriyle ilişkisi hakkında bilgi sahibi olmalı, 
etkinliklerini bu doğrultuda hazırlayabilmelidir (Kostelnik ve diğerleri, 2004: 320).

Ayrıca öğretmenler;
 Konuşan sözcük-işlemcileri kullanabilirler (sesli-sözcüğü heceleyen)
 Resimli klavyeler kullanabilirler
 Çocuklarla birlikte onların isimleri, çalışma veya ilgilendiği konularla ilgili alfabe 

veya harf kitabı yapabilirler
 ABC kitapları (Alfabe) tasarlayabilirler (tanıdık nesneler ile)
 Harf kartları oluşturabilirler
 Hayvan taklitleri, dramatizasyon çalışmaları yapabilirler.
 Resimli (yazısız) kitaplara bakma ve bunlarla ilgili konuşma etkinlikleri düzenle-

yebilir.
 Çok resimli kitaplar kullanabilirler.
 Ses kaydı ile okuma etkinliği yapabilirler.
 Bilgisayar programları kullanabilirler.
 Canlı kitap kullanabilirler.
 Tanıdık bir kitabı okuma (hafızadan) etkinliği yapabilirler (Hayes ve diğerleri, 

2008; Gunning, 2005; Clark ve Kragler, 2005: 290).

4. OKUMA bECERİLERİ
Okuma, görsel motor semboller serisini sözlü veya sözsüz olarak ses dizilerine 

çevirme sürecidir. Okuma, yazıdan anlam çıkarma, yazılı alfabe bilgisi kullanma ve 
kavrama yeteneği kazanmak için dilbilgisi ve sözcük gibi sözel dil becerileri olarak 
tanımlanabilir. Aynı zamanda okuma, ön bigilerin kullanıldığı, yazar ve okuyucu 
arasında aktif ve etkili iletişimi gerekli kılan, dinamik bir anlam kurma sürecidir. 
Okuma öğretiminin temel amacı, çocuğa yazı ve çizim dilini, iletişim kurmada etkili 
bir şekilde kullanma becerilerini kazandırmaktadır. Okuma becerileri, okul öncesin-
den başlayarak gelişmektedir (Caplovitz, 2005: 3; Unutkan, 2006: 62; Bay, 2008: 
9; Kılıç, 2008: 58; Pilten, 2009: 32).

Albrecht ve Miller’e (2004) göre, okuryazarlığın gelişim sürecindeki ilk basamak, 
farkındalık ve araştırmacılıktır. Bu aşamada çocuklar öykü kitaplarını dinlemek ve 
tartışmaktan hoşlanmakta ve basılı materyallerin bir mesaj taşıdığını anlamaya baş-
lamaktadırlar. Bu dönemde okuma yazma girişimlerinde bulunarak, çevresindeki 


