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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Araştırmada özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için ortaokul 6. sınıf matematik dersi  

“Kesirler” ünitesi ile ilgili oyun eğitim materyali tasarlamak ve tasarlanan materyalin öğrenci-

lerin akademik başarılarına etkisini incelemek temel olarak amaçlanmıştır. Araştırmada kültü-

rel mirasımızı ön plana çıkarmak için tasarlanan matematik oyun eğitim materyalinin içerisine, 

yerel tarih mirasımız olan yerlerin bilgilerini öğrencilerin QR teknolojisini de kullanarak tarihi 

ve kültürel değerleri keşfetmesini, bilgi ve tecrübe edinerek öğrenmelerini sağlamak ise alt 

amacı oluşturmaktadır. 

Araştırmada tasarım tabanlı araştırma yöntemi olarak ADDIE öğretim tasarımı modeli kul-

lanılmıştır. Çalışma problemin tanımlanması, materyalin yapılması ve materyalin uygulanması 

olmak üzere üç basamaktan oluşmaktadır. Birinci basamakta özel öğrenme güçlüğü tanısı olan 

öğrencilerin bireysel problemlerini belirleyebilmek amacıyla betimleyici durum çalışmasına 

başvurulmuş, ikinci basamakta öğretim tasarım modellerinden ADDIE tasarım modeli kulla-

nılmıştır. Üçüncü basamaktaysa geliştirilen öğretim materyalinin 6.sınıf kesirler kazanımları-

nın gerçekleşmesi üzerine etkisini belirlemek için açıklayıcı durum çalışması yapılmıştır.  

Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet ortaokulunun 6.sınıfında eğitim gören, Rehberlik 

Araştırma Merkezi (RAM) tarafından özel öğrenme güçlüğü tanısı konmuş dört özel eğitim öğrencisi, 

iki matematik öğretmeni ve dört öğrenci velisi oluşturmaktadır. Çalışma grubundan toplanan 

veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları ve akademik başarı testleri aracılığıyla toplanmış-

tır. Görüşme formları betimsel analiz ile incelenmiştir. Testlerin analizi, testlerden elde edilen 

veriler karşılaştırılarak yapılmıştır. Eğitim materyalinin uygulanması ile elde edilen veriler in-

celendiğinde; tasarlanan oyun eğitim materyalinin öğrencilerin 6.sınıf matematik dersi kesirler 

konusundaki kazanımların gerçekleşmesine olumlu katkı sağladığı tespit edilmiştir.  

Proje içerisinde özel öğrenme güçlüğü tanısı olan öğrenciler için tasarlanan oyun eğitim ma-

teryalinin marka, patent ve tasarım tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapıla-

rak,  şekil incelemesi başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. 

2.Problem/Sorun: 

İnsanoğlunun dünyada varoluşundan itibaren bireysel olarak farklılıkları hep olagelmiştir. 

Ancak bu farklılıklar günlük yaşantımızda fazla göze çarpmamakta ve hayatımızı fazla etkile-

memektedir. Bireyler arasındaki farklılığın en belirgini ise öğrenmedeki farklılıklardır. Bireysel 

farklılıkların var olması öğrenme ortamları, öğrenme yöntemleri açısından da çeşitliliğin olması 

gerekliliğini doğurur. Bireysel farklılıklardan dolayı bazı bireylerin öğrenme sürecinde elde et-

meye çalıştıkları kazanımları elde edemedikleri veya zihinlerinde anlamlı hale getirmedikleri 

bilinen bir gerçektir. 

Normal eğitim ortamlarını fırsata çevirip eğitimden en üst düzeyde faydalanan bireyler var 

olduğu gibi; bu fırsatlardan yeterince yararlanamayan, normal eğitim programlarına uyamayan 

veya uymayı istemesine rağmen birçok nedenle uyamayan bireylerde vardır. Çeşitli nedenlerle 

normal eğitim ortamına uyamayan bu bireylerin varlığı,  özel eğitim ihtiyacının gerekliliğini 

ortaya çıkarmıştır. Akademik becerilerden biri olan matematik, özel eğitim gereksinimli öğren-

cilerin günlük yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları alanlardan biridir (Karabulut ve Yıkmış, 

2010). Dolayısıyla matematik dersinin bu özelliği, özel gereksinimli öğrencilerin akademik be-

cerilerinin gelişmesinde, öğrenim hayatına devam etmesinde, öğrenimini tamamlamasında, 
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eğitsel performansına ve engeline uygun bir meslek sahibi olmasında etkili olabilmektedir. An-

cak özel gereksinimli öğrenciler, kaynaştırma ortamında çeşitli nedenlerle matematik dersinin 

olumlu etkilerinden yeterince faydalanamamaktadırlar(Hacısalihoğlu ve Karadeniz, 2017).  

Alan yazına bakıldığında, özel gereksinimli bireylere farklı öğretim yöntemleri kullanıla-

rak matematik öğretiminin yapıldığı çalışmaların olduğu da görülmektedir. Ancak Türkiye’de 

kesirler konusunun öğretimine oyun içeren bir öğrenme materyali tasarlayarak özel gereksi-

nimli olan öğrencilerin matematik dersi ders kazanımlarına erişi düzeyleri ile ilgili herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır.  Bu nedenlerle özel gereksinimli olan öğrenciler için anlamlı ve 

kullanışlı olacak, matematikte kesir konularının öğretiminde kullanılabilecek materyallere ihti-

yaç vardır. 

Matematik öğretim programında öğrencilerin konuları daha rahat ve kalıcı olarak anlaya-

bilmeleri için ders içi ya da diğer dersler arasında ilişkilendirmenin olması vurgulanmıştır. Ma-

tematiğin şekiller, semboller ya da sayılardan ibaret olmadığı; öğrenilenlerin anlamlandırılarak 

günlük hayatta kullanılabilmesine dikkat çekilmiştir (MEB, 2018). İlişkilendirmenin yapılarak 

anlatılan konuların daha kalıcı olacağı beklenmektedir. Disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde, 

matematik dersindeki kavramların farklı disiplinlerle bütünleştirilip, ortak kavram ve becerileri 

bulup ilişkilendirilmesi önem arz etmiştir. Farklı dersler aracılığıyla kültürel miras konusunun 

çocukların gelişim dönemleri dikkate alınarak çocuklara eğitim verilmesi gerekliliği vardır. 

Kültürel miras eğitiminin verilebileceği ders, doğal olarak sosyal bilgiler dersidir. Ancak çok 

önemli olan kültürel mirasın sadece bir ders üzerinden verilmesi yeterli değildir. Araştırmada 

kültürel mirasımızı ön plana çıkarmak için tasarlamayı düşünülen matematik oyun eğitim ma-

teryaline yerel tarih mirasımız olan yerlerin bilgilerini öğrencilerin QR teknolojisini de kulla-

narak tarihi ve kültürel değerleri keşfetmesini, bilgi ve tecrübe edinmesini sağlamak ise alt 

amacı oluşturmaktadır. Araştırmada özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için ortaokul 6. sınıf 

matematik dersi  “Kesirler” ünitesi ile ilgili oyun eğitim materyali tasarlamak ve tasarlanan 

materyalin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini incelemek temel olarak amaçlanmıştır. 

Bu çalışmanın alt problemleri aşağıdaki gibidir: 

Oyun eğitim materyali ile öğretimin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin kesirler konusun-

daki başarısına etkisini incelemek, Tasarlanan eğitim materyali ile ilgili özel öğrenme güçlüğü 

olan öğrencilerin, matematik öğretmenlerinin ve velilerin görüşlerini ortaya koymak, Özel öğ-

renme güçlüğü olan öğrencilerinde tasarlanan eğitim materyalinin uygulanabilirliğini değerlen-

dirmek,  Öğrencilerin QR teknolojisini de kullanarak tarihi ve kültürel değerleri keşfetmesini, 

bilgi ve tecrübe edinerek öğrenmelerini sağlamaktır. 

3.Çözüm  

Tarih boyunca matematikçiler oyunlarla daima ilgilenmişlerdir. Bu durumun oluşmasında 

belki bilinmeyene karşı duyulan merak, bir şeyi ilk olarak bulma dürtüsü, problem çözmenin 

verdiği mutluluk duygusu olabileceği gibi belki de asıl neden; matematikçilerin, matematik ve 

oyun arasında benzerlikler dolayısıyla matematikle oyunu özdeşleştirmeleri hatta matematiği 

bir oyun olarak görmeleri yer almaktadır (Umay, 2002). 

Matematik eğitiminde öğretici oyunların kullanılmasının etkinliği üzerine çeşitli araştır-

malar yapılmıştır. Araştırma sonuçları, oyunların öğrencilerin matematiksel bilgilerini yapılan-

dırmasında etkili olduğu, matematiğe karşı tutumlarında olumlu değişmelerin gözlendiği ve 

matematiği değerli olarak gördüklerini göstermektedir. Bu nedenle öğretim sürecinde öğrenme 
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hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yeni oyunların bulunmasına ve daha fazla yapılmasına ihti-

yaç duyulmaktadır (Usta, Işık ve Taş, vd, 2018).Matematik kavram ve becerileri kazanmanın 

gündelik hayatı sürdürebilmedeki önemi dikkate alınırsa, matematik öğretiminin özel gereksi-

nimli öğrencilere göre düzenlenmesi ve onların gereksinimleri doğrultusunda bireyselleştirile-

rek sunulması hayatî önem taşımaktadır (Hudson ve Miller, 2006, Aktaran: Hacısalihoğlu-Ka-

radeniz, 2017). 

Ülkemizde özel gereksinimli öğrenciler sınıflarında, öğretim programlarında yer alan ve 

normal gelişim gösteren öğrencilere göre düzenlenmiş derslerle ve öğretim programlarıyla karşı 

karşıya kalmaktadırlar. Özel gereksinimli çocuklar için farklı öğretim yöntemlerinin kullanıl-

masının yanı sıra, öğretim yöntemlerinin uyarlanması ve çeşitlendirilmesi de gerekebilmekte-

dir(Gobadze ve Düzkantar, 2019).ilkokul matematik programına bakıldığında aşamalılık ilke-

sinin göz önünde bulundurulduğu görülmektedir. Öğretmenler ülkemizdeki bu ilkokul prog-

ramı doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak uygun öğretim yöntemini 

kullanarak öğretim sürecini devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Özel eğitim gerektiren bu öğ-

rencilere matematik dersi konularının öğretimde kullanılacak yöntemlerden birisi de oyunla 

desteklenmiş öğretim yöntemidir. 

 Matematiğin diğer alanları gibi ilköğretim okullarında kesirlerin  öğretiminde bir takım 

sıkıntılar, zorluklar ve çözülmesi gereken sorunları vardır. Kesirlerle ilgili sorunların temelinde, 

kavram bilgisi ve matematik işlem bilgilerinin birbirini tamamlayacak biçimde öğretilmemesi, 

öğrencilerin problem çözmeyle ilgili gerekli bilgi ve becerileri yeterli düzeyde edinememeleri, 

yanlış kurallar kullanma, sürçmeler dikkatsiz işlem yapma ve uygun materyallerin kullanılma-

ması gibi yetersizlikleri olduğu anlaşılmaktadır (Ardahan ve Ersoy,2003).Kesirler ilköğretim 

öğrencilerinin anlamakta çok zorluk çektikleri konulardandır. Bu nedenle, bu konuda var olan 

güçlükleri ve yetersizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla, İlköğretim 6.sınıf Matematik dersi 

kesir konusuna uygun öğretim materyali tasarlanmıştır. 

3.1. Oyun Eğitim Materyalinin Yapılması  

İlk olarak tasarlanan eğitim materyali oyununun tabanı tasarlanırken, sayı değerleri kartı, 

soru kartları cevap anahtarı, oyun kılavuzu ve oyun soru kartları oluşturulurken üç boyutlu ola-

rak CorelDRAW programında çizimleri gerçekleştirilmiştir. CorelDRAW programı, ekranda 

görünen resimleri matematiksel olarak belirlenmiş vektörler olarak görüntüler ve bu şekilde 

kullanır. Tasarımların dijital ortama geçirilmesi yani çizim aşaması, etkili görsel sunumlar ha-

zırlamak, düzeltmeler yapmak için kullanılan en yaygın bilgisayar destekli tasarım programıdır. 

Ayrıca piksel tabanlı bir program olan Adobe photo shop programı da kullanılmıştır. Eğitim 

materyali oyununun tabanı tasarlanırken son olarak, QR kod uygulaması kullanılmıştır. Co-

relDRAW programı ile çizim işlemi sonrası oyunun çizilmiş son şekli matematik zümre öğret-

menlerinin de görüşleri alınarak eksikleri tespit edilmiş ve eksiklikler düzeltilerek gerçek eği-

tim oyun materyalinin ilk örneği yapılmıştır (Resim 1). 

 

 

 

Resim 1.Öbenbil Oyunu Ilk Hali 

 

3.2.Oyun Materyalinin Yapımında Kullanılan Malzemeler 

Araştırmamızda tasarlanan oyun eğitim materyali hazırlanırken: 
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0,5 mm Dakota, Beyaz Tutkal, Fırça, Maket Bıçağı, Makas, Kutu (Oyun malzemeleri İçin), 

Deniz taşı 6 Adet, Ahşap Taş 8 Adet, 96 Tane Soru Kartı, Soru Kartları Cevap Anahtarı  

3.3.Oyun Materyal Yapım Yönergesi 

        CorelDRAW programında oyun zemini 4 bölüme ayrılmış, her bölüm ise 2 sütuna 

bölünmüş, her sütun 8 kareye ayrılmıştır. Başlangıç bölümlerinde 2, yan bölümlerde ise 3 tane 

toplamda 10 tane   başlama noktaları ve “mekân” denilen altıgenler belirlenmiştir. Altıgenlere 

ise tarihi yerlerin resimleri yerleştirilmiş ve altıgenlerin yanlarına QR kod uygulaması ile bilg-

ileri verilmiştir. Bölümler oyun alanının ortasında bulunan merkezde denilen büyük alanda 

birleşirler. Hazırlanan oyun tabanı baskısı alınarak, hazırlanan zemin üzerine yapıştırılmıştır. 

0.5 mm Dakota ve kaplama için cilt malzemesi kullanılarak kare şeklinde oyun zemini (60x60 

cm) hazırlanmıştır. Soru kartlarından toplam 96 adet hazırlanmıştır. Soruların zorluk dereceler-

ine göre 4 derece belirlenmiştir. Soru kartları 24 adet olarak her biri farklı bir renk kullanılarak 

oluşturmuştur (Resim 2). Her bir oyuncu veya takım için 4 adet farklı renklerde toplam 8 adet 

piyon taşı hazırlanmıştır. Son malzememiz ise sayıları belirlemek için kullanılan 6 adet  eş 

büyüklükte deniz kabuğudur4 adet “Sayı Değer Kartı”(Resim 3).Soru Kartları Cevap Anah-

tarı”(Resim 4).Oyunun kurallarıyla ilgili “Oyun Kılavuzu” hazırlanmıştır (Resim 5).   

 
Resim 2. Soru kartları ve Soruların Zorluk Derecesine Göre Renkleri 

                                            
           Ön Yüz                           Arka Yüz 

Resim 3. Sayı Değer Kartı                      Resim 4.Soru Kartları Cevap Anahtarı                  Resim 5. Oyun Kılavuzu 

 

                                                                

               
Ön yüz                           Arka yüz 

Resim 6. Öbenbil Oyunu Son Hali 

3.4.Materyal Kullanım Yönergesi 

Oyun, iki ya da ikişer kişiden oluşan dört kişiyle, bireysel ya da grup olarak oynanabilir. 

Amaç: Dört taşı da zemin üzerine dikip saat yönünün tersi istikamette bir tur attırıp, zemini 

dolaştırmak ve taş sahibinin önündeki orta bölümden oyun dışına çıkarmaktır. Oyuna Başlama 

Hakkı Elde Etme: Oyuna hangi tarafın başlayacağını belirlemek için, deniz boncukları iki takım 

ZOR KOLAY

NORMAL ÇOK KOLAY

KARTLAR
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oyuncuları arasında üçer adet paylaşılır. Deniz boncukları, oyuncular tarafından avuç içlerinde 

sallanarak yere bırakılır. En çok kapalı atan oyuncu, oyuna ilk başlayan oyuncu olma hakkını 

kazanmış olur. Oyuna Başlama: Oyuna başlamaya hak kazanan taraf sekiz sayısından küçük 

bir sayı atarsa sıra karşı tarafa geçer. Sekiz sayısından büyük bir sayı attığı takdirde boncukları 

atmaya devam eder. Oyuncuların piyon taşı yerleştirme hakkı elde edebilmeleri için 12 ve 15 

sayılarını atmaları gerekmektedir. Eğer bu rakamlar 10 atışta gelmez ise her iki rakip 10 atış 

sonrası piyon taşlarını 12 mekânına yerleştirir.12(mor çerçeveli) ve 15(mor çerçeveli)  sayıları 

atıldığı takdirde alan üzerinde bulunan 12(mor çerçeveli) ve 15(mor çerçeveli)  mekânlarına 

piyon taşı dikilerek oyun başlar Oyuncu eğer 12 atarsa, başlangıç altıgeninden ilerleyerek, 

kendi tarafındaki sağ “mekâna, 15 atarsa, sağ tarafın köşesindeki “mekân”a piyon taşını yerleş-

tirir. Oyun tablasındaki fotoğrafın QR kodunu okutup tarihi yer ile ilgili bilgi alır. Oyun oyna-

nırken 12 ve 15 atan oyuncuların “artır” denilen bir fazla sayı hakkı vardır. Ayrıca kırmızı renk 

altıgenlerdeki soruları bilen her oyuncu 2 adet altıgen ilerletme hakkını elde etmiş olur. QR 

Kod Okutma: Oyuncu oyuna başladığında 12 ve 15 attığında başlayacağı altıgenlerdeki fotoğ-

rafın yanındaki QR kodu cep telefonu veya tableti ile okutur. Fotoğraftaki tarihi yerler hakkında 

bilgi aldıktan sonra oyuna devam eder. Piyon taşı oyun tablasındaki fotoğraflı altıgenlere her 

geldiğinde oyuncu QR kod okutur, fotoğraftaki tarihi yerler hakkında bilgi alır.Kart çekme: 

Oyuna başlayan oyuncu başlangıçtan sonra attığı ilk sayıda piyon taşı hangi renk altıgene gel-

miş ise o renk kartlardan bir tane çeker ve kesir soru kartlarındaki soruyu cevaplamaya çalışır. 

Soruyu oyuncu bilir ise oyuna devam eder. Oyuncu soruyu bilemez ise oyun hakkı diğer oyu-

cuya geçer. Her altıgen renklerine göre bu işlem devam eder.Taş Kırma: Oyuncuların piyon 

taşları aynı altıgende buluştukları takdirde taşı sonradan gelen oyuncu rakibinin piyon taşını 

kırmış olur. Kırılan piyon taşın tekrar oyuna dâhil edilebilmesi için 12 veya 15 atılması gerek-

mektedir. Oyunun zemini üzerinde tarihi yerlerle ile işaretlenen “mekân” yerlerinde oyuncular 

birbirlerinin piyon taşlarını kıramaz. Bu sebeple stratejik hamlelerle piyon taşları bu bölmelere 

getirilerek güvende tutulmaya çalışılır.Oyunda Piyon Taşlarının İlerlemesi: Piyon taşının atılan 

sayı kadar ilerletilme hakkı bulunur. Ana piyon taşlar oyuna girdikten sonra, küçük sayıların 

atılması sonucunda elde edilen sayı kadar ilerler. Örneğin taş başlangıç altıgeninde, oyuncu üç 

sayısını, attı üç kare sayar ve piyon taşını o altıgene yerleştirir.Çukura Düşme: Oyuncunun 

kendi önündeki sütunun bitimindeki siyah renkli son bölmeye “çukur” adı verilir. Oyuncu taşını 

bu noktaya getirirse piyon taşı çukura düşmüş kabul olur. Piyon taşı çukurdan çıkarmak için 12 

veya 15 atılması gerekir.Bitiş: Dört Piyon taşını da oyunun orta alanına çıkaran oyuncu oyunu 

kazanmış olur. Eğer oyunun başlangıcında oyuncular süre belirlemiş ise süre sonlandığında en 

çok piyon taşını oyunun orta alanına çıkaran oyuncu oyunu kazanmış olur. Eşitlik halinde ise 

merkeze en yakın piyon taşı sayısı çok olan oyuncu oyunu kazanır. 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Matematik öğretinin özel gereksi-

nimli öğrencilere göre düzenlenmesi 

ve onların gereksinimleri doğrultu-

sunda bireyselleştirilerek sunulma-

ması 

 

Öbenbil(Özelim Ben Bilirim) 

Oyun Eğitim Materyali 

Oyunun birden fazla duyu organına 

hitap etmesi, somut materyaller içer-

mesi ve öğrenci etkileşimini teşvik et-

mesi materyalin etkililiğini açıkça or-

taya koymaktadır. 

Kesirlerin ilköğretim öğrencilerinin 

anlamakta çok zorluk çektikleri, güç-

lükleri ve yetersizliklerinin olması 

  

 

Öbenbil(Özelim Ben Bilirim) 

Oyun Eğitim Materyali 

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin dersi 

zevkli ve eğlenceli hale getiren, başarılı ola-

mama kaygısını azaltan, dikkatini çeken, aktif 

öğrenmeyi sağlayan, ders ortamını zenginleşti-
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4.Yöntem 

Araştırmada, tasarım tabanlı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tasarım tabanlı araştırma, 

döngüsel olarak yapılan analiz, tasarım, geliştirme ve uygulama süreçlerinin araştırmacılar ve 

katılımcılar ile işbirliği içinde ve gerçek uygulama ortamında yapıldığı, bir araştırma yöntemi-

dir(Karakış,2014).Araştırma üç basamaktan oluşmaktadır. Bunlar; problemin tanımlanması, 

oyun eğitim materyalinin yapılması ve oyun eğitim materyalinin uygulanmasıdır. Araştırmanın 

birinci basamağı ve çalışmanın üçüncü basamaklarında, araştırma yaklaşımlarından durum ça-

lışması yöntemi kullanılmıştır. Durum araştırması eğitim alanında nitel araştırmalarda yaygın 

olarak kullanılan bir yöntemdir(Subaşı ve Okumuş,2017). 

Birinci basamakta özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin matematik öğretimi konusun-

daki bireysel problemlerini belirleyebilmek amacıyla betimleyici durum çalışmasına başvurul-

muş, üçüncü basamakta ise geliştirilen öğretim materyalinin 6.sınıf kesir kazanımlarının gerçek-

leşmesi üzerine etkisi olduğunu görmek için ise açıklayıcı durum çalışması yapılmıştır. Araştır-

manın ikinci basamağında ise öğretim tasarımı modellerinden ADDIE tasarım modeli kullanıl-

mıştır. (Özerbaş ve Kaya, 2017). 

4.1. Oyun Eğitim Materyalinin Tasarımı 

Bu araştırmada kullanılan öğrenme materyali ADDIE öğretim tasarım modeli temel alı-

narak oluşturulmuştur. 

4.1.1. Problemin Tanımlanması 

İlk olarak oyun eğitim materyalini kullanılarak öğretilmesi hedeflenen temel matematik 

materyalinin konusu belirlenmiştir. MEB’in 2018 yılında yayınladığı matematik dersi öğretim 

programındaki ortaokul 6.sınıf konu ve kazanımları incelenmiştir. Kesirlerle İşlemler konusu-

nun sekiz kazanımının olduğu 18 ders saati ve ders süresinin 6.sınıf matematik programında 

yüzde 10 gibi yüksek bir yüzdeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra ise özel öğrenim 

gereksinimi olan öğrencilerin eğitim-öğretim yaptığı devlet ortaokuluna gidilerek matematik 

öğretmenleri zümresi ile matematik konuları ve kesirler konusu üzerinde görüşmeler yapılmış, 

en çok zorlanılan konunun kesirler konusu olduğu fikri ortaya çıkmıştır. Konu belirlenirken en 

son yapılan çalışma ise araştırmacı tarafından hazırlanan ön test ve yarı-yapılandırılmış görüş-

meler öğrencilerle yapılmış ve eksiklikler tam olarak tespit edilmiştir.  

Ayrıca kesirleri anlamlı hale getirecek, günlük hayatta ve diğer derslerde kesir kullanımında 

başarılı olmalarına katkı sağlayacak, özel öğrenim gereksinimi olan öğrencilerin zevkli, rahat 

ve eğlenceli kullanılabileceği, somut ve kazanımları anlamlı hale getirecek bir eğitim materya-

linin geliştirilmesi gerektiği kararına varılmıştır. 

4.2.Çalışma Grubu 

4.2.1.Öğrenciler- Öğretmenler -Veliler 

Araştırmada, problemin tanımlanması ve materyalin uygulaması basamağında 2021/2022eği-

tim-öğretimyılındaaltıncısınıftaeğitim alan dört özel öğrenme güçlüğü tanısı alan öğrenci çalış-

mada yer almıştır. Araştırmanın uygulama basamağında öğrencilere Ö.1, Ö.2, Ö.3, Ö.4, kodla-

ren, ilgilerini çeken oyun şeklinde farklı mate-

matik eğitim materyali tasarlandığında öğren-

cilerin derse karşı ilgileri artmakta olduğunu ve 

öğrenmelerini daha kolay ve hızlı gerçekleştir-

dikleri sonucuna varılmıştır. 

Öğretim sürecinde öğrenme hedefle-

rinin gerçekleştirilmesi için yeni 

oyunların bulunmasına ve daha fazla 

yapılmasına ihtiyaç duyulması 

 

Öbenbil(Özelim Ben Bilirim) 

Oyun Eğitim Materyali 

Özel öğrenme güçlüğü tanısı olan öğ-

rencilerin matematik dersi kesirler 

konusundaki kazanımlarına erişi dü-

zeylerinde etkili olduğu tespit edil-

miştir. 



9 

rıyla isimlendirilmiştir. Öğrencilerin belirlenmesiyle birlikte ve matematik öğretmenleri ile gö-

rüşme yapılmıştır. Yapılacak olan çalışma anlatılmış, uygulama öğretmenlere açıklanmıştır. 

Uygulama süresince konuyla ilgili hiçbir çalışma yapmamaları öğretmenlere bildirilmiştir. 

Araştırmaya katılması istenen öğrenciler tespit edildiğinde velilerle ön görüşme gerçekleştiril-

miştir. Yapılan görüşme sonrasında veliler okula davet edilmiş, araştırmaya ilişkin detaylı bilgi 

verilmiştir. Veliler bu görüşme sonucunda öğrencilerinin araştırmaya katılma kararını vermiş-

lerdir. Öğrencilerinin araştırma uygulamasına katılmasına karar veren velilere, veli onam formu 

ve araştırmacı tarafından hazırlanan veli izin (EK-6) belgesi imzalatılmıştır. 

4.3.Veri Toplama Araçları  

4.3.1.Kesirler Ünitesi Akademik Başarı Testi (KÜ-ABT)- Yarı-Yapılandırılmış Görüşme 

Formları 

Kesirler ünitesi ile ilgili kazanımlara uygun olarak 12 sorudan oluşan kazanım esaslı bir 

“Kesirler Ünitesi Akademik Başarı Testi (KÜ-ABT)”hazırlanmıştır (Ek-1).Akademik Başarı 

Testi, oyun eğitim materyali uygulanmadan önce ön bilgileri ölçmek amacıyla ve uygulama 

basamağından sonra öğrencilerin 6.sınıf kesirler ünitesi akademik başarılarını belirlemek için 

kullanılmıştır.  

Araştırmada dört farklı yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmanın 

ilk basamağında problemin tanımlanması için yapılan öğrenci görüşmelerinde kullanılan gö-

rüşme formu (Ek-2) .İkinci görüşme formu ise oyun eğitim materyali hazırlanıp uygulandıktan 

sonra araştırmaya katılan öğrencilerle yapılmıştır. İkinci görüşme formu (Ek-3) oyun eğitim 

materyalini değerlendirme amacıyla yapılmıştır. Üçüncü görüşme formu ise öğretmenlerin ta-

sarlanan oyun eğitim materyaline yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. (Ek 

-4).Velilerle yapılan görüşmede ise, dört sorudan oluşan form kullanılmıştır (Ek -5). 

4.4.Verilerin Analizinde Kullanılan Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmada veriler görüşme yoluyla 

elde edildiğinden verilerin analizinde nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan betimsel veri 

analiz yöntemi kullanılmıştır. Materyalin hazırlanmasından önce ve eğitim materyalinin uygu-

lanma sonrası uygulanan Kesirler Ünitesi Akademik Başarı Testi (KÜ-ABT) ‘nin puanlaması 

doğru cevap 10 puan yanlış ve boş cevaplar ise 0 puan ile değerlendirilmiştir.     

4.5.Oyun Eğitim Materyalinin Uygulanması 

Araştırmada katılımcı olacak özel öğrenim gereksinimi olan öğrenciler, okul idaresi, ma-

tematik öğretmenleri ve rehber öğretmen ile birlikte belirlenmiştir. Bu öğrenciler belirlenirken 

ilk olarak rehberlik araştırma merkezi tarafından özel öğrenim gereksinim raporları dikkate alı-

narak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğrenciler aynı tanıya sahip öğ-

rencilerdir. Tasarlanan eğitim materyalinin uygulanacağı öğrenciler belirlendikten sonra aileler 

ile görüşülmüş, gerekli veli izinleri alınmış(Ek-4), ailelere yapılacak olan çalışmaya ilişkin 

açıklamalarda bulunulmuştur. Hem ailelere hem de öğrencilerin matematik öğretmenlerine ya-

pılacak olan çalışma ile ilgili herhangi bir etkinlik yapamamaları gerektiği ifade edilmiştir.  

Geliştirilmiş olan öğretim materyalin uygulanabilmesi için gerekli tasarım ve son iyileştir-

meler yapılmıştır. Tasarlanan materyalin uygulama işlem basamakları şu şekildedir: 

a. Altıncı sınıf “Kesirler” ünitesi için yıllık planda belirtilen tarihten 2 hafta önce çalışma 

grubu öğrencilerine “Kesirle Ünitesi Akademik Başarı Testi” ön test olarak uygulanmıştır.  

b. Eğitim materyali toplam dört haftadaki matematik derslerinde toplam 20 ders saati boyunca 

destek eğitim odasında(DEO)uygulanmıştır. Uygulama sırasında uygulamaya temel olan 

görüşmeler yapılmıştır. 

c. Çalışma grubunda bulunan öğrenciler, oyunun ikili gruplar halinde oynanması gerektiğin-

den bu öğrencilerden ikili çalışma grupları oluşturmuştur. 

d. Uygulamayı yapacak olan öğretmelere hem uygulama başında ve hem de uygulama bo-

yunca haftalık olarak ön bilgilendirmeler yapılmıştır. 
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e. Uygulama çalışması birlikte yapılacak olan matematik öğretmenlerine, çalışma başlamadan 

iki hafta önce, uygulama sırasındaki sınıf ortamı,  oturma sistemi ve süre hakkında ayrıntılı 

bilgiler verilmiş ve gerekli uyarılarda bulunulmuştur.  

f. Daha önce oluşturulan, materyal kullanım yönergesi çerçevesinde materyalin nasıl uygula-

nacağı, öğrencilerin düzeylerine göre ne kadar süre verileceği, bu esnada hangi açıklamala-

rın yapılacağı gibi birçok konu hakkında öğretmenlere bilgiler verilmiş ve sonrasında uy-

gulamaya geçilmiştir. 

g. Uygulama öncesi öğrencilerin ön bilgilerini kontrol etmek ve derse olan ilgilerini arttırmak 

amacıyla çeşitli sorular sorulmuştur. Daha sonra ise öğrenciler oyun etrafında toplatılmıştır. 

Önlerinde duran oyun materyali hakkında kısa bilgiler verilmiş ve materyali tanımaları sağ-

lanmıştır. Öğrenciler materyali tanırken, öğretmen materyali öğrencilerin nasıl kullanacak-

larını ayrıntılı olarak anlatmıştır. (Resim 7). 
                                                                                  

 
 

Resim 7. Oyun Uygulama Fotoğrafları 

h. Uygulama çalışmasının her aşamasında oyun hakkında değerlendirmeler yapılmış; uygu-

lama sürecinin sağlıklı işleyip işlemediği kontrol edilmiştir. 

i. Ayrıca tasarlanan oyun eğitim materyali okuldaki araştırma uygulama sonrasında her hafta 

bir öğrencinin velisine verilerek evde oyunu oynamaları istenmiştir (Resim 8). 

  
Resim 8. Evde oyun Uygulama Fotoğrafları 

Uygulama esnasında elde edilen bilgiler neticesinde öğretim materyalinin basit, sade ve 

anlaşılır olduğu, matematik dersi kesirler konusu kazanımlarına uygun seçildiği ve hazırlandığı, 

dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatıldığı, görsel 

özelliklerin var olduğu(renk, şekil vb.), oyun eğitim materyalinin önemli noktalarını vurgula-

mak amacıyla kullanıldığı, aşırı kullanımdan kaçınıldığı, kullanılan yazılı metinler ve görsel-

işitsel özellikler, öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun olduğu ve öğrencinin gerçek haya-

tıyla tutarlılık gösterdiği, öğrenciye alıştırma ve uygulama imkânı sağladığı, her öğrencinin eri-

şimine ve kullanımına açık olduğu, sadece öğretmenin kullanabileceği türden değil, öğrencinin 

de kullanabileceği kadar basit olduğu, dayanıklı hazırlandığı, bir defalık kullanımlarda zarar 

görmeyeceği, gerektiği takdirde  geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir olduğu gibi on tane ma-

teryal temel ilkelerine uyduğu tespit edilmiştir.  

Materyalin bu ilkeler çerçevesinde güçlü yanlarının var olduğu, ancak bazı düzeltilmesi 

gereken yanlarının da olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca materyal uygulaması sonrasında öğren-

cilerle “Kesirle Ünitesi Akademik Başarı Testi” (son test) ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler 

yoluyla veriler toplanmıştır. 

Sonuç olarak tasarlanan öğretim oyun eğitim materyalinin değerlendirme süreci MEB, ma-

tematik programı(2018), özel öğrenme güçlüğü tanısı olan öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri 

kapsamları göz önüne alınarak yapılmıştır. 

4.6. Bulgular 

4.6.1.Akademik Başarı Testi (ABT)Analizi 

Tasarlanan oyun eğitim materyali tasarımına başlamadan önce öğrencilere uygulanan “Ke-

sirle Ünitesi Akademik Başarı Ön Testi” ile tasarlanan oyun eğitim materyali uygulandıktan 
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sonra öğrencilere değerlendirme amaçlı uygulanan “Kesirle Ünitesi Akademik Başarı Son Testi 

”nden elde edilen verilerin analizi yer almaktadır.  

Bu testler, tasarlanan oyun eğitim materyali uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra 

öğrencilerin akademik başarı düzeyleri arasındaki farklılığı ölçmek ve materyalin özel öğrenme 

güçlüğü olan öğrencilerin 6.sınıf kesir kazanımlarına olan katkısını analiz etmek için yapılmış-

tır. Tablo 4. görüldüğü üzere her bir soruya öğrencilerin verdiği doğru cevap artı (+) yanlış 

cevap ise eksi (–) olarak işaretlenmiştir. Ö.1, Ö.2, Ö.3, Ö.4 her bir öğrenciyi temsil etmektedir.  

Tablo 4.Öğrencilerin Akademik Başarı Testi Analizi 

Öğrencilerin başarılarının analizine baktığımızda Tablo.4’te görüldüğü üzere materyali 

uygulanmadan önce yapılan akademik başarı ön testinde öğrencilerin hepsinin üçüncü ve 

yedinci sorulara doğru cevaplamadığı görülmektedir. Ön test soruları doğru cevaplama yüz-

desi 35,4 dür. Akademik başarı son testinde ise yedi soruya öğrencilerin tamamı doğru cevap 

vermiştir. Kalan beş soruya ise 4 öğrencinin 3 tanesi doğru cevap vermiştir. Akademik ba-

şarı son testi soruları doğru cevaplama yüzdesi 89,5’tir. Buna göre son test puanları ön test 

puanlarından daha yüksektir. Akademik başarı ön testi ile son testi arasındaki yüzde oranları 

farkı şekil.7 de verilmiştir. 

 
Tablo 5.Akademik Başarı Testi Ön Test - Son Test Ortalamaları 

Tablo 5’de gösterilen öğrencilerin bireysel olarak öğrencilerin başarı yüzdelerine bakıldığında 

ise Ö1 kodlu öğrenci akademik başarı ön testinde 40 puan başarı göstermişken akademik başarı 

son testinde ise 120 puan başarı göstermiştir. Ö2 kodlu öğrenci akademik başarı ön testinde 50 

puan başarı gösterirken akademik başarı son testinde 100 puan başarı göstermiştir. Ö3 kodlu 

öğrenci akademik başarı ön testinde 40 puan başarı göstermişken akademik başarı son testinde 

110 puan başarı göstermiştir. Ö4 kodlu öğrenciye baktığımızda ise bu öğrencide akademik ba-

şarı ön testinde 40 puan almış iken akademik başarı son testinde 100 puan başarı göstermiştir.   

35,4

89,5

0

50

100

Ön test Son test

Akademik Başarı Testi Ortalamaları

Kesirle Ünitesi Akademik Başarı  

Ön Test 

 

Doğru 

Cevaplama 

Yüzdesi (%) 

Kesirle Ünitesi Akademik Başarı 

Son Test 

 

Doğru 

Cevaplama 

Yüzdesi (%) 
Test Cevapları Test Cevapları 

 Ö.1 Ö.2 Ö.3 Ö.4 Ö.1 Ö.2 Ö.3 Ö.4 

Sorular         

Soru 1 + - - + 50 + + + + 100 

Soru 2 + + + - 75 + + + + 100 

Soru 3 - - - - 0 + + + + 100 

Soru 4 - - + + 50 + + + + 100 

Soru 5 - + - + 50 + + + + 100 

Soru 6 + - - - 25 + + + - 75 

Soru 7 - - - - 0 + - + + 75 

Soru 8 - + + - 50 + + + - 75 

Soru 9 - - - - 0 + + - + 75 

Soru 10 - + - - 25 + + + + 100 

Soru 11 - + + + 75 + + + + 100 

Soru 12 + - - - 25 + - + + 75 

Ortalama 

Başarı 

Yüzdesi 
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Tablo 6.Akademik Başarı Testi Bireysel Doğru Cevaplar 

Bu sonuçlar tasarlanan oyun eğitim materyalinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin 

6.sınıf kesir konusu kazanımlarını gerçekleştirmelerine büyük katkı sağladığı ve büyük oranda 

değişime yol açtığı saptanmıştır. 

4.6.2.Öğrencilerin Oyun Eğitim Materyali Hakkındaki Görüşlerinin Analizi 

Yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. 

Tasarlanan oyun eğitim materyalinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin materyal hak-

kında düşünceleri alındığında, katılımcıların tamamı tasarlanan oyun eğitim materyali hakkında 

olumlu düşüncelerini belirtmişlerdir. Materyalin öğrenme kalıcılığını arttırdığı, öğrenmeyi ko-

laylaştırdığı, katılımcıların derse ilgilerini arttırdığı, derslerin daha eğlenceli olduğu, materyal 

kullanımının kolay olduğunu, öğrenciler arasında rekabetini olumlu yönde arttırdığı, geçmiş 

öğrenmelere ve yerel tarihi mekânların da öğrenilmesine de katkı sağladığı gibi olumlu etkiler 

gösterdiği görülmüştür. 

4.6.3.Öğretmenlerin Oyun Eğitim Materyali Hakkındaki Görüşlerinin Analizi 

Öğretmenlerin oyun eğitim materyali hakkındaki görüşlerinin analizine bakıldığında ise;  

Araştırmaya katılan iki öğretmende, öğrencilerinin kesir konusunu öğrenmesine geliştirilen 

oyun eğitim materyalinin faydalı olduğu ve üst sınıflardaki akademik becerilerinin gelişmesi 

için işlevsel bir oyun olduğunu,  günlük yaşamdaki basit kesir sorularının ve özelliklede kesir 

problemlerini çözebilmesine yardımcı olacağını ve diğer derslere de aktarabilmesi için faydalı 

bulduklarını, öğrencilerin kesirler konusu becerilerine erişmesinin matematiğin diğer konuları 

üzerinde de etkili olacağını ve diğer konuların akademik becerilerini elde etmede yararlı olaca-

ğını, geliştirilen oyun eğitim materyali oynarken gösterdiği olumlu davranışların sınıf içinde 

olumlu neticelerle sonuçlanacağını belirtmişlerdir. 

4.6.4.Velilerin Oyun Eğitim Materyali Hakkındaki Görüşlerinin Analizi 

Velilerin oyun eğitim materyali hakkındaki görüşlerinin analizine bakıldığında ise; okulda 

böyle farklı ders materyalleri ile ders yapıldığında öğrencilerinin okuldaki başarısını arttıraca-

ğını, materyal ile matematik dersi kesirler konusunda daha istekli olduklarını, araştırmada ta-

sarlanan oyun ile çocuklarının kesirler konusunda daha başarılı olacağını düşündüklerini, ço-

cuklarının materyal sayesinde kazanımlara eriştiklerini, bununda öğrencilerinin arkadaşları ta-

rafından daha fazla kabul görüleceklerini düşündüklerini, geliştirilen oyun eğitim materyali ile 

kesir becerilerinin artması sonucunda öğrencilerin kendi başlarına alışveriş yapma gibi günlük 

yaşam becerilerini kolaylaştıracağını düşündüklerini, Araştırmayı ve tasarlanan oyun eğitim 

materyalini yararlı bulduklarını ve  bu tür materyallerin daha çok geliştirilmesi gerektiğini be-

lirtmişlerdir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde özel öğrenim güçlüğü tanılanmış öğrencilerin kesirlerin öğrenimi için tasarla-

nan oyun eğitim materyalinin, piyasada benzeri ürünler bulunmamaktadır.  Bu nedenle piya-

sada tektir.  

40 50 40 40
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Oyun Eğitim Materyalimiz; 

 Matematik dersi kesirler konusu kazanımlarına uygun seçildiği ve hazırlandığı, 

 Matematik dersinin bütün bilgilerini değil, önemli ve özet bilgilerle donatıldığı, 

 Görsel özelliklerin var olduğu (renk, şekil vb.),  

 Oyun eğitim materyalinin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanıldığı, 

aşırı kullanımdan kaçınıldığı,  

 Kullanılan yazılı metinler ve görsel-işitsel özellikler, öğrencinin pedagojik özellik-

lerine uygun olduğu, 

 Öğrencinin gerçek hayatıyla tutarlılık gösterdiği,  

 Öğrenciye alıştırma ve uygulama imkânı sağladığı,  

 Her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olduğu,  

 Sadece öğretmenin kullanabileceği türden değil, öğrencinin de kullanabileceği ka-

dar basit olduğu, dayanıklı hazırlandığı,  

 Bir defalık kullanımlarda zarar görmeyeceği, 

 Gerektiği takdirde geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir olduğu gibi özellikleri yö-

nüyle farklılık göstermektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Elde edilen araştırma uygulaması öncesi ve sonrası bulguları ışığında, tasarlanan oyun eği-

tim materyalinin ile özel öğrenme güçlüğü tanısı olan öğrencilerin kesirler konusu öğretiminde 

performanslarının anlamlı bir şekilde arttığı tespit edilmiştir. Oyunun birden fazla duyu orga-

nına hitap etmesi, somut materyaller içermesi ve öğrenci etkileşimini teşvik etmesi materyalin 

etkililiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Tasarlanan oyun eğitim materyali uygulaması sonrasında,  özel öğrenme güçlüğü olan öğ-

rencilerin dersi zevkli ve eğlenceli hale getiren, başarılı olamama kaygısını azaltan, dikkatini 

çeken, aktif öğrenmeyi sağlayan, ders ortamını zenginleştiren, ilgilerini çeken oyun şeklinde 

farklı matematik eğitim materyali tasarlandığında öğrencilerin derse karşı ilgileri artmakta ol-

duğunu ve öğrenmelerini daha kolay ve hızlı gerçekleştirdikleri sonucuna varılmıştır. Araştır-

mada tasarlanan oyun eğitim materyalinin de özel öğrenme güçlüğü tanısı olan öğrencilerin 

matematik dersi kesirler konusundaki kazanımlarına erişi düzeylerinde etkili olduğu tespit edil-

miştir. 

Oyun eğitim materyalimizin tüm okullarda kullanımının sağlanması için çeşitli kurumlarla 

görüşülerek çoğaltılmasını sağlamak ve materyalimizin android uygulamasını özel öğrenme 

güçlüğü olan öğrencilerin hizmetine sunmak için çalışmaktayız. Projemizle geliştirmiş olduğu-

muz oyun eğitim materyalimizin patent ve marka başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu’na 

yapılarak, patent başvurusunun şekli incelemesi başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Sonraki 

aşama olan araştırma talebi başvurusu yapılmıştır. 
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 7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

MEB, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde(2018) özel eğitim ihtiyacı olan bireyi şu 

şekilde tanımlamaktadır; Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından ak-

ranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren birey denir. Kargın ise (2004), “Özel gereksi-

nimli bireyler, normal gelişim gösteren akranlarına göre, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal 

özellikleri yönünden farklı gereksinimlere sahiptir.” diye tanımlar. Bu farklılıkları ve gereksi-

nimleri gereği bu bireylerin özel eğitime ihtiyaçları vardır. 

 Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gereksinimlerinin karşılanması için farklı eğitim or-

tamları bulunmaktadır. Bu ortamların belli başlıları özel eğitim okulları, normal okullardaki 

özel sınıflar ve normal sınıflardır (Batu, Kırcaali-İftar ve Uzuner, 2004). Bu uygulamalar ara-

sında özel gereksinimli öğrencinin normal sınıfta eğitilmesi temeline dayanan “kaynaştırma 

uygulamaları” en fazla kabul gören ve son yıllarda yaygın olarak kullanılandır (Kargın, 2004)  

Ülkemizde matematiğin diğer alanları gibi ilköğretim okullarında kesirlerin  öğretiminde 

bir takım sıkıntılar, zorluklar ve çözülmesi gereken sorunları vardır. Kesirlerle ilgili sorunların 

temelinde, kavram bilgisi ve matematik işlem bilgilerinin birbirini tamamlayacak biçimde öğ-

retilmemesi, öğrencilerin problem çözmeyle ilgili gerekli bilgi ve becerileri yeterli düzeyde 

edinememeleri, yanlış kurallar kullanma, sürçmeler dikkatsiz işlem yapma ve uygun materyal-

lerin kullanılmaması gibi yetersizlikleri olduğu anlaşılmaktadır (Ardahan ve Ersoy,2003). 

Kesirler ilköğretim öğrencilerinin anlamakta çok zorluk çektikleri konulardandır. Bu ne-

denle, bu konuda var olan güçlükleri ve yetersizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla, İlköğretim 

6.sınıf Matematik dersi kesir konusuna uygun öğretim materyali tasarlanmıştır. 

 

 

 AYLAR  

İşin Tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 

Literatür Taraması 
x x x       

Arazi Çalışması 
 x x x x x x   

Verilerin Toplanması ve 

Analizi  x x x x x x x x 

Proje Raporu Yazımı 

     x x x x 

Maliyet Listesi (1 Adet Materyal için) 

Malzemeler Adet Fiyatı 

Oyun Tablası 1                20 TL 

Soru Kartı 96                10 TL 

Piyon Taşı                       8                8 TL 

Deniz Boncuğu 6               16 TL 

Değer Kartı 4                 5 TL 

Oyun Kılavuzu 2                 2 TL 

Cevap Anahtarı 2                 2 TL 
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9. Riskler 

     

  Projedeki materyalizmin toplam maliyeti 63 TL’dir. 
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Riskler Eylem Planı 

Mukavva 60x60 cm ebatında kesilmeyebilir. Dışardan uzman yardımı alınmalıdır 

Oyun tabanı iyi yapıştırılmadığında yırtılabilir. Kaliteli yapıştırıcı alınmalıdır. 

Oyun özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere oy-
natılamayabilir. 

Özel eğitim uzmanından yardım alınmalıdır. 
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