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Abstract 

In this study; to the attitudes of the students against the science course 
structured with cartoons, the academic achievements and the permanence of 
the information. The investigation has made in experimental model front 
test- last test with control group. The research was conducted with 6th grade 
students attending a secondary school in the Southeastern Anatolia Region. 
The datas of research have been added in 12 education hours at the first 
period of 2016-2017 educatıon year. Researcher has applicated Science 
Lesson manner of Conduct Scale to the groups as data tool which have been 
prepared by research in direction of acquireds and Test of Academic Success 
before education started in about “Plant and Animals Groving”. This time it 
has been applicated both of groups “Science Lesson manner of Conduct 
Scale” and “Academic Success” tests as the last test at the finish of subject.It 
has been used SPSS 20,00 pocked program at the solve datas. It has been 
used at the analyze datas which has been picked –up procedures of statistics 
( t-test), mathematic average (X), standart deviation (S), Frequency (F) and 
percent (%). 
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Özet 

Bu araştırmada; çizgi filmler ile yapılandırılmış fen bilgisi dersine karşı 
öğrencilerin tutumlarına, akademik başarılarına ve bilgilerin kalıcılığına 
etkisini incelemektir. Araştırma ön test ve son test kontrol gruplu deneysel 
modelde yapılmıştır. Araştırma Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir 
ortaokula devam etmekte olan 6. Sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. 
Araştırmanın verileri 2016-2017 öğretim yılı ikinci döneminde, on iki saatlik 
bir sürede toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak, 6. Sınıf Fen Bilimleri 
dersinin “Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” konusuyla ilgili 
kazanımlar doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan Fen Bilimleri 
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akademik başarı testi ve “Fen Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği (FBTÖ)” öğretime 
başlamadan önce uygulanmıştır.  
Verilerin çözümünde SPSS 20,00 paket programı kullanılmıştır. Toplanan 
veriler analizinde İstatistiki işlemlerden t-testi, aritmetik ortalama (x), 
standart sapma (S), frekans (f) ve yüzde (%) kullanılmıştır. Öğrencilerin 
deney gruplarında, bilgilerin kalıcılığı testinde önemli bir farklılık olduğu 
saptanmıştır. 

1. Giriş 

Güçlü toplum için eğitimde gelişmelerin yakından takip edilmesi ve çağdaş eğitim 
öğretim programlarını etkili bir biçimde uygulanması gerekmektedir. Zira, 
uluslararası rekabetin hızla arttığı ortamda aynı işi yapabilmenin de bir önemi 
kalmamaktadır. Geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak, var olan bilgilerini 
kullanarak yeni ve farklı çözümler ortaya koymak gerekmektedir. Bu yarışta önde 
gidebilmek için iş yapabilme yeteneği yüksek, işine iyi motive olmuş, farklı fikirlere 
açık,  değişime ayak uydurabilen üstün yetenekli bireyler yetiştirmek zorunludur. 
Çünkü öğrencilerin başarıyla bitirdikleri her okul, öğrencinin geleceğine ışık 
tutacak, onları çözümün bir parçası haline getirecek ve toplumun geleceğe güvenle 
bakmasını sağlayacaktır. 

Fen, insanın doğal çevresindeki işleyiş ve düzenlilikleri amaçlı, planlı bir çalışmayla 
keşfetme, test etme, onları yeni bağlantıları içinde ayırma, bütünleştirme süreci ve 
bu yolla elde edilmiş güvenilir bilgiler bütünüdür (MEB, 1995). Aynı zamanda fen 
deneysel ölçütleri, mantıksal düşünmeyi ve sürekli sorgulamayı temel alan bir 
araştırma ve düşünme yoludur (MEB, 2004). 

Fen eğitimi, öğrencilerin sadece fenle ilgili bilgileri öğrenmesi demek değildir. Fen 
eğitimi ile öğrenciler bilim adamı gibi olmayı ve o süreci keşfedebilmelidir. Bu 
yüzden fen derslerinde mutlaka çeşitli etkinlikler yapılmalıdır (Köseoğlu vd., 
2005). 

Ulusal Fen Eğitimi Standartları (NSES), okullarda fen öğretiminin amaçlarını 
aşağıdaki gibi belirtmiştir:  

 Doğal dünyayı anlama ve doğal dünyanın zenginliğini ve heyecanını 
deneyimleme imkânı sunma,  

 Bireysel tercihler yaparken uygun bilimsel süreç ve prensipleri kullanma,  

 Toplumsal, bilimsel ve teknolojik konularla ilgili tartışmalara katılma,  

 Bilimsel bilgi ve becerileri kullanarak ekonomik üretkenliği arttırma (NSES, 
1996).  

2004 yılında uygulanmaya başlanan yeni fen ve teknoloji programında 
öğrenmenin niteliğinin değiştiği ve öğretmeden çok öğrenmenin ön plana çıktığı 
görülmektedir. Fen öğrenme, herkesin doğayı anlamak için kullandığı, bunun için 
de her şeyi yeniden keşfetmesi gereken bitmemiş bir süreçtir. Öğrenciler, bu 
programda tıpkı bilim adamı gibi ihtiyaç duydukları bilgiyi ortaya çıkarmaya ve 
değerlendirmeye yönelik etkinliklerde bulunmaya yönlendirilmektedir (MEB, 
2006). 

Pearsal ve Skipper, (1991) yirmi yılı aşkın bir süredir fen öğretimi ile ilgili yapılan 
3500 kadar araştırma, öğrencilerin fen bilimlerindeki kavramları anlamakta 
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başarısız olduklarını göstermiştir. Anlamadaki güçlükler başarılı öğrencilerde bile 
görülmektedir (Alıntı. Gürdal, Şahin ve Bayram, 1998). Fen öğretiminde yapılan 
araştırmalar, başarılı fen öğrencilerinin kavramları yapılandırırken, kavram 
çatılarını oluştururken, birbiriyle ilişkili kavramlar arasında güçlü hiyerarşik 
seviyeler oluşturup, onları iyi bir şekilde ayrıştırdıklarını ve birbiriyle 
bütünleştirdiklerini ortaya koymuştur (Gürdal vd., 1998, alıntı, Novak, 1987). 

Günümüzdeki ilköğretim öğrencileri, yaklaşık 21. yüzyılın ilk yarısına kadar 
toplumumuza her bakımdan yön verecek bireyler olacaklardır. Bu nedenle 
bugünün çocukları; sorgulayabilen, neden- sonuç ilişkilerini görüp bunlar arasında 
mantıklı bağlar kurabilen ve gerçek problemleri anlayıp çözebilen bireyler olarak 
yetişmelidir. Bunlara ek olarak, Milli Eğitim Bakanlığı 2000 yılı Fen Bilgisi Dersi 
Öğretim Programı, bilimin önemini kavramış, toplumsal ve teknolojik gelişmelere 
uyum sağlayan ve bu gelişmelere katkıda bulunan, görev ve sorumluluk bilinci 
taşıyan, yetenekli, bilgili, deneyimli ve nitelikli uygar bireyler yetişmesini 
hedeflemektedir (MEB, 2000). 

Güçlü bir ilköğretim fen ders programı çocuklara hazır bilgiyi aktaran program 
değil, bilgiye ulaşma becerisine yönelik, problem çözme becerilerini geliştirici, çok 
konu yerine birkaç konuyu daha derinden işleyen bir program olmalıdır. Ayrıca 
çocuklara herhangi bir deneyim kazandırmak yerine, onların fen ilkelerini 
öğrenmelerine yardım edecek deneyimleri dikkatle seçmelidir (MEB, 1995). 

Çağdaş eğitim anlayışında öğrenci bilgiyi yüklenen değil, bilgiyi günlük yaşamında 
kullanan, öğrenmeyi öğrenen, yeteneklerinin farkında olan ve kullanan, ilgili 
olduğu alanları belirleyen, problem çözen, analiz ve sentez yapabilen, akılcı, 
yaratıcılığı yüksek, duygu ve düşüncelerinde ahenk olan, hoşgörülü, bütün 
değerlere saygılı bireyler olarak olgunlaşmasını sağlamak amacıyla öğrenciler 
belirli bir eğitim sürecinden geçmelidir. “Değişen ve gelişen dünyaya uyum 
sağlayabilmek için birey, kendine yaşam boyu öğrenmeyi benimsemelidir” (Can, 
2003). 

Ülkelerin kalkınmasında eğitimin önemli bir yeri vardır. Bireyin aldığı eğitimin 
etkili olabilmesi okul içi ve okul dışı ortamlarla ilişkilidir. Okul içinde ve okul 
dışında oluşturulan ortamların bireyin yaşına ve gelişim dönemine uygun, 
yaratıcılığını destekleyici yönde olması gerekir. 

Değişen dünyanın önemli unsurlarından biri, kitle iletişim araçlarıdır. Bu alanda 
olan gelişmeler işlerimizi kolaylaştırmakla birlikte yaşam biçimimizi etkileyerek, 
yeni alışkanlıklar edinmemize sebep olmuştur. “20. yüzyılın en büyük buluşları 
arasında sayılan kitle iletişim araçları kolay erişilebilir olması nedeniyle izleyici 
kitlesini farklı şekillerde seviyelerde etkilemektedir; en çok etkilenenler ise 
çocuklar ve gençlerdir. Öyle ki bu araçlar`, verdiği mesajlar, renkli ve hareketli 
uyaranları, çeşitli efektleriyle birçok zaman anne – babadan daha fazla 
benimsenebilir. Kitle iletişim araçları içerisinde şüphesiz en önemli yeri 
‘televizyon’ almaktadır (Yurttaş vd., 2014).  

Televizyon;  cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi,  coğrafi farklılıklar,  meslek grupları vb. 
toplumdaki çeşitli gruplara yayın yapmaktadır. Bu gruplar içinde çocukların ilgisini 
çektiği ve etkilediği yadsınamaz bir gerçektir.  Söz konusu çocuk olduğunda film 
türlerinde konunun ele alınışı ve işlenişi çocukların anlayabileceği düzeyde 
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olduktan sonra her türlü filmin çocuklar için uygun olduğu ve ilgisini farklı yönlere 
çekebileceği düşünülebilir. Çizgi filmler tüm dünyadaki çocukların en çok 
sevdikleri, takip ettikleri, izledikleri ve çocuğa en yakın olan filmler arasındaki 
türdür (Özer, 2015). Çocukların bu tercihinin sebebi çizgi filmlerin eğlendirici 
olmasıdır.  Çizgi film her zaman seyircisine farklı bir dünya sunan sanat dalı 
olmuştur. Çizgi film özgü dünya tasarlanan karakterler ve yaratılan hayal gücü ile 
izleyicisiyle bütünleşir. Çocukların kendilerini çizgi film kahramanlarının yerine 
koyması ve gerçek yaşamda oyunlar oynarken doğaçlama hikâyelerin içerisinde 
sıkça bu kahramanlardan bahsetmesi bunun en açık göstergesidir. Çizgi film 
kahramanları zamanla o kadar ünlenmişlerdir ki, kendini tasarlayan sanatçının 
kaleminden ayrılarak özgün ve bağımsız bir yaşam kazanmışlardır. Genelde 
hayvansal tipleme olan bu kahramanlar birer film yıldızı olmuşlardır. (Can, 1996). 

Çizgi filmlerde konular ister gerçekçi biçimde, ister hayal gücünü geliştirici sanal 
bir şekilde verilsin soyut konuların açıklanmasında oldukça yardımcıdır. Sesin ve 
rengin kullanılmasıyla etkin bir öğrenme sağlanabilir ve bilginin kalıcılığı bu 
şekilde daha uzun süreli olur. Çizgi film anlatım bakımından karikatür ve çizgi 
romana yakındır fakat onlardan farklı olarak kendine özgü bir yaratma süreci 
teknikleri, anlatım dili ve yayınlama ortamı vardır. Çizgi filmlerin en önemli özelliği 
hareketliliği, anlatacağı konuyu hareketle anlatmasıdır. Bu şekilde etki yaratır. 
Bunun yanı sıra çizgi film hızdan ve yinelemelerden de yararlanır” (Stephenson, 
1973). 

Teknik açıdan düşündüğümüzde çizgi filmler bütün konuların ve türlerin 
canlandırmasına imkân tanıyan zengin bir yapıya sahiptir. Sanal kahramanlara yer 
veren ve ele aldığı konularda özellikle çocuksuluğu kullanan,  sesi, müziği, efektleri 
ve hareketleri farklı biçimlerde ortaya koyarak izleyiciye görsel bir şölen sunar.  
Özellikle grafiklerin istenen anlamı oluşturma konusunda hem öyküsel hem de 
görsel açıdan sağlamakta olduğu ilgi çekicilik, kolay anlaşılırlık ve akılda kalıcılık 
sebebiyle, çocuklara belirli düşünüş,  davranış ve bağlantı biçimlerini benimsetmek 
için son derece işlevsel bir araçtır (Özer, 2015). Çocuk televizyonda gördüğü 
kahramanlarla kendini özdeşleştirerek, gerçek yaşamda kendisini film kahramanı 
olarak görebilir. Bu model alma, kahramanın özelliklerine göre olumlu ya da 
olumsuz olacaktır. Çocukların model aldığı kahramanlar onları şiddete ve 
saldırganlığa yönlendirebilir. Bu nedenle televizyonda çizgi film izlerken anne-
baba denetimi çok önemlidir. Bununla birlikte televizyonun iletilerine açık olan 
çocuklar gördüklerini “gerçeklik “ olarak algılamaları,  gerçek hayatta karşılığını 
aramaya çalışmaları ve ekranda gördüklerinin kurgu olduğunu algılayamamaları 
sorun yaratmaktadır (Temizyürek ve Acar, 2014). 

Bu çalışmanın amacı; İlköğretim altıncı sınıf fen bilimleri dersi “Bitki ve 
hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme” ünitesinin işlenişi sırasında çizgi film 
kullanımının; öğrencilerin akademik başarısına, bu başarının kalıcılığına ve fen 
bilimlerine yönelik tutumlarına etkisini belirlemek, aynı zamanda çizgi filmlerle 
fen eğitimi hakkında öğrenci görüşlerini tespit etmektir.  
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Bu süreçte aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  

 “Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme” ünitesine yönelik “Bitki 
ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme” konusunda, çizgi film 
kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcı 
olmasına bir etkisi var mıdır? 

 Çizgi film kullanımının, öğrencilerin Fen bilimleri dersine yönelik 
tutumlarına bir etkisi var mıdır? 

Bu çalışmada ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi bitki ve 
hayvanlarda üreme, büyüme, gelişme ünitesinin kazanımlarının çizgi film 
etkinlikleriyle gerçekleşme düzeyi karşılaştırılmıştır.  

Araştırmaya ait sayıltılar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 

 Araştırma 2016- 2017 öğretim yılının II. yarıyılında yapılmıştır. 

 Belirlenen örneklem grubunun evreni temsil ettiği varsayılmıştır. 

 Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin zekâ, ilgi ve hazır bulunuşluk 
seviyelerinin benzer düzeyde olduğu varsayılmıştır. 

 Çalışmada bir deney bir tane kontrol grubu bulunmaktadır. 

 Öğrencilerin ‘‘Akademik Başarı Testini’’ ve ‘‘Fen Bilgisi Dersine Tutum 
Ölçeğini’’ yansıttıkları ve testleri içtenlikle cevapladıkları kabul edilmiştir. 

 Araştırma boyunca deney ve kontrol grupları, kontrol edilmeyen dış 
etkenlerden aynı şekilde etkilenmişlerdir. 

Araştırmaya ait sınırlılıklar: 

 Araştırma; Güneydoğuda bir ilde bulunan 6. Sınıf öğrencileriyle sınırlıdır.  

 Araştırma, 3 haftalık uygulama süresi ile sınırlıdır.  

 Araştırma, 6. Sınıf Fen Bilimleri dersi “Bitiklerde ve Hayvanlarda Üreme, 
Büyüme ve Gelişme” ünitesiyle sınırlıdır.  

 Öğrencilerden toplanan bilgiler, Akademik Başarı Testi, Fen Bilimleri Tutum 
Ölçeği ve Bilgilerin Kalıcılığı Testi ve elde edilen verilerle sınırlıdır. 

2. Yöntem 

Araştırmanın amacı çizgi filmlerle desteklenmiş fen eğitiminin öğrenci akademik 
başarısına, tutumuna ve öğrenmenin kalıcılığı üzerine etkisini incelemektir. Bu 
araştırmada deneysel bir yöntem uygulanmıştır. 

2.1. Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın evrenini Güneydoğuda bir ilde bulunan Ortaokul 6/A, 6/B, 
şubelerinden toplam 34 öğrenci oluşturmaktadır. Deneysel bir çalışma olduğu için 
örnekleme yer verilmemiştir.   Araştırma, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı bahar 
Döneminde öğrenciler üzerinde yapılmıştır.  
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Tablo 1. Örneklemin Cinsiyete Göre Dağılımı 
Grup Sınıf Cinsiyet (f) 

Deney Grubu 6/B 
Kız 9 
Erkek 8 

Toplam 17 

Kontrol Grubu 6/A 
Kız 9 
Erkek 8 

Toplam 17 

Örneklemin cinsiyetlere göre dağılımı Tablo 1’de incelenmiştir. Buna göre 
araştırmaya katılan deney grubundaki öğrencilerin 9’unun kız, 8’i erkektir. Kontrol 
grubundaki öğrencilerin 9’i kız, 8’i erkektir. 

2.2. Veri Toplama Araçları  

Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi için ‘‘Akademik Başarı Testi’’, ‘‘Fen ve 
Teknoloji Tutum Ölçeği’’ ile ‘‘Bilgi kalıcılık Testi (Akademik başarı Testi)’’ 
kullanılmıştır. Ölçekler hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. 

2.2.1. Akademik başarı testi 

Araştırmada kullanılan çizgi film tekniğinin mevcut başarıyı nasıl etkilediğini 
ölçmek amacıyla “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” konusuna ilişkin 
Akademik Başarı Testi kullanılmıştır. Testin geliştirilmesi için iki Fen bilimleri 
öğretmeni ile üç öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda hazırlanan sorular, 
pilot uygulama için seçilen 7. Sınıftan, 70 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen 
veriler analiz edilmiştir.  

Bu doğrultuda başarı testi için 40 soru hazırlanmıştır. “Canlılarda Üreme, Büyüme 
ve Gelişme” ünitesinin kazanımlarına göre hazırlanan öğrenci başarı testinde yer 
alan soruların güvenirliklerini ölçmek amacıyla test, araştırma öncesinde bir 
önceki yılın 6. Sınıfında öğrenim gören 7. Sınıflardan 70 öğrenciye uygulanmıştır. 
Öğrenci Başarı Testinin güvenirlik katsayısı 0,85 olarak hesaplanmıştır. Bu ifade 
testin  % 85 oranında güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Sorunun ayırt etme gücü ise, sorunun yüksek puanlarla düşük puanları ayırt 
etmedeki etkililik derecesini göstermektedir. Ayırt etme gücü ne kadar yüksek 
olursa sorunun ayırt ediciliği de o kadar fazladır. Başarı testini oluşturan soruların 
ayırt edicilik derecelerine bakıldığında soruların tümünün ayırt ediciliklerinin 0,55 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıt edicilik değerinin 0,4’ten büyük olması gerekmektedir. 
Bu sonuç akademik başarı testinin orta güçlükte olduğunu göstermektedir. 

Başarı testinin puanlandırılması ve değerlendirilmesi aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

Doğru cevap-1 puan            Yanlış cevap-0 puan           Boş soru-0 puan 

Öğrencilerin her doğru cevapladıkları soru için 1 puan verilerek test 40 puan 
üzerinden değerlendirilmiştir. Test pilot çalışma olarak, 7. Sınıf öğrencilerine 
uygulandıktan sonra her bir soru için madde analizi, geçerlilik ve güvenirlik 
hesaplamaları yapılarak araştırmanın amacına uygun olmayan ve anlaşılmayan 
sorular çıkarılmıştır. Bu şekilde benzer kazanımlar aynı soruda sınanmış, 
çalışmanın geçerlilik-güvenilirlik özellikleri korunmaya çalışılmış ve zaman 
bakımından eğitim programının ekonomiklik ilkesine uyulmuştur. Testin 
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geçerliliği tez danışmanı ve iki Fen bilimleri öğretmeni olmak üzere üç uzman 
görüşü alınarak ve soru sayısı 20’ye indirilerek sağlanmıştır. 

Çalışmada 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarında meydana gelen değişimin 
ölçülebilmesi için söz konusu kazanımlarla ile ilgili sorular hazırlanmıştır. 
Araştırmacının öğrenme döngüsüne göre oluşturulan bir “Akademik Başarı Testi”  
kullanılmıştır.  

2.2.2. Tutum ölçeği 

Tutum davranışa hazırlayıcı bir fiildir, tutumlar gözlenemez. Bunun için bireyler 
ilk önce, o tutum objesi hakkında bazı bilgilere sahip olurlar. Daha sonra onu 
duygusal bir tepki olarak ifade ederler. Son olarak da davranışa dönüştürürler. 
Bireyler, sahip oldukları bilgileri, davranışa dönüştürme aşamasında etraftan gelen 
tepkilere de karşılık verirler (Kağıtçıbaşı, 1988). 

Fen bilimine yönelik tutum ve davranışlar fen eğitiminin temelini oluşturmaktadır. 
Bu tutumlar ile öğrencilerde bilimsel düşünüşün ve yaşayışın temelleri 
atılmaktadır. Böylece yaşamları boyunca, bilimin ve aklın öncülüğünde, 
karşılaşılan sorunlar karşısında bilimsel tutum ve davranışlar sergileyebilmenin 
önü açılmış olmaktadır (Yılmaz, 2005). 

Öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla için Uzun 
(2011)  tarafından kullanılan 16 maddelik 3’lü Likert tipinde Fen ve teknoloji 
dersine yönelik tutum ölçeği tutum ölçeği kullanılmıştır.  

Uzun (2011), belirtilen ölçeğin uluslararası bir proje olan ROSE (Relevance Of 
Science Education) projesinde kullanılan ölçek olduğunu ifade etmiştir. Bu ölçeğin 
Türkçe ’ye uyarlanması, ilköğretim öğrencileri için ilk uygulaması güvenirlik ve 
geçerlik çalışmaları Korkmaz (2005) tarafından yapılmıştır. Korkmaz’ın 
çalışmasında ölçeğin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı 0.82 olarak 
bulunmuştur.  

2.3.. Araştırma Süreci 

Araştırmada 6. sınıflarda 3 hafta (12 saat) olmak üzere 6/B sınıfına çizgi film 
etkinlikleri ile 6/A sınıfına da düz anlatım tekniği ile ünite konuları işlenmiştir. 
“Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme” ünitesinin alt ünitelerine 
geçilmeden önce kontrol ve deney grubunun tamamına, öğrencilerin ön bilgilerinin 
eşit olup olmadığını anlamak için güvenilir ve geçerliliği daha önceden yapılmış 
olan “Akademik Başarı Testi” uygulanmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin fen 
bilimleri dersine karşı tutumlarını ölçen bir tutum ölçeği uygulanmıştır. 

Kontrol grubu olarak 6/A sınıfı seçilmiştir.  Dersin öğretmeni bu sınıflara “Bitki ve 
Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesini öğretim programında belirtilen 
yöntemlere göre işlenmiştir. Öğrenciler çoğunlukla dinleyici konumunda 
kalmışlardır ve sadece öğretmen tarafından kendilerine sorulan soruların 
cevaplarını vermişlerdir.  

Deney grubu olarak 6/B sınıfı seçilmiş ve bu sınıfta çizgi film etkinlikleri ile ders 
işlenmiştir. Seçilen çizgi filmler konunun belli kısımlarında akıllı tahtaya 
yansıtılarak öğrenciye sunulmuştur. Çizgi filmlerin gösteriminin ardından, 
öğrencilere öğretmen tarafından gerekli açıklamalar yapılmıştır. Belirlenen çizgi 
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filmler ünite ile ilgili birçok kavramı içermesine dikkat edilmiştir. Çizgi filmlerin 
gösterimi sırasında, öğrencilerin dikkatli bir şekilde çizgi filmleri izledikleri, 
öncesinde derse karşı ilgi duymayan öğrencilerin de çizgi filmleri büyük bir 
dikkatle izledikleri belirlenmiştir.  

Yapılan çalışmalar sonucunda deney ve kontrol gruplarına “Akademik Başarı Testi” 
ve “Fen bilimlerine yönelik tutum ölçeği” uygulanmış, her iki grupta var olan 
değişim incelenmiştir. Aynı zamanda deney grubu öğrencilerine yarı 
yapılandırılmış görüşme formu dağıtılmış, öğrencilerin uygulama hakkında 
görüşleri alınmıştır. Uygulama tamamlandıktan sonra bilgilerin kalıcılığını test 
etme amacıyla sekiz hafta sonra her iki gruba da “Akademik Başarı Testi” yeniden 
uygulanmıştır 

3. Bulgular 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, istatistiksel analiz sonuçları ile tablolar 
ve grafikler aşağıda sunulmuştur.  

3.1. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Başarı Ön Test Sonuçlarına 
İlişkin Bulgular 

Uygulama öncesi deney ve kontrol grubunun üniteye ait mevcut bilgilerini ölçmek 
amacıyla ön-test uygulanmıştır. Bu amaçla öğrencilere ABT uygulanmış ve her 
soruya bir puan verilerek 20 puan üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Örneklem 
sayısının küçüklüğü dikkate alınarak verilere Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. 
İstatistik sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı ön test puanlarına ilişkin Mann-
Whitney U testi sonucu 

Gruplar N Sıra ortalaması Sıra Toplamı U p 
Kontrol Grubu 19 18,11 344,00 44,000 0,809 
Deney Grubu 17 18,94 322,00 

Tablo 2 görüldüğü gibi p= 0,809 değeri, anlamlılık düzeyi olarak kabul edilen 0,05 
değerinden büyük olduğu için deney ve kontrol gruplarının arasında istatiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bu sonuç grupların homojen olduğunu 
göstermektedir.  

3.2. Kontrol Grubu Öğrencilerinin Başarı Ön Test, Son Test ve Kalıcılık Testi 
Puanlarına İlişkin Bulgular  

Kontrol grubu öğrencilerine uygulama öncesi ve düz anlatım tekniği kullanılarak 
işlenen ders sonrasında ABT uygulanmıştır. Kontrol grubunun ön test, son test ve 
kalıcılık testi sonuçları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını 
test etmek amacıyla örneklem küçüklüğü dikkate alınarak non parametrik 
testlerden Friedman testi uygulanmış ve istatiksel sonuçları Tablo 3’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 3. Kontrol grubu öğrencilerinin başarı ön test, son test ve kalıcılık testi puanlarına 
ilişkin Friedman testi sonuçları 

Tekrarlı ölçümler  N Sıra ortalaması Sd X2 p 
Ön test 12 6,83 2,82 7,136 0,028 
Son test 12 9,58 3,43 

Kalıcılık testi 12 8,83 3,35 
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Yapılan Friedman testi sonuçlarına göre p=0,028 değerinin anlamlılık düzeyi 
olarak kabul edilen 0,05 değerinden küçük olması, düz anlatım tekniği ile ders 
işlenen gruplardaki öğrencilerin ön test,  son test ve kalıcılık puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Anlamlı farkın hangi 
zaman noktalarında olduğuna bakmak için Tip 1 hatayı da kontrol edebilmek adına 
Wilcoxon İşaretli sıralar testi Bonferroni ayarlanmış alfa değeri kullanılarak 
yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 4. Kontrol grubu öğrencilerinin başarı ön test, son test ve kalıcılık testi puanlarına 
ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi 

Tekrarlı ölçümler     p 
Ön test - Son test 0,012 

Ön test - Kalıcılık testi 0,082 
Son test- Kalıcılık testi 0,476 

Tabloya bakıldığında ön test-son test puanları arasında p değerinin .012 çıktığı 
görülmektedir. Bu değer Bonferroni ayarlanmış alfa değerinden (.05/3= .017)  
küçük olduğu için ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu 
söylenebilir. Ön test ve kalıcılık testi için p= .082, son test ve kalıcılık testi için ise 
p= . 476 olduğu görülmektedir. Bu değerler  Bonferroni ayarlanmış alfa değeri ön 
test ve kalıcılık testi  için .025 (.05/2)’den ve son test ve kalıcılık testi için ise 
.05’den büyük olduğu için ön test ile kalıcılık testi ve son test-kalıcılık testi 
arasında anlamlı bir fark yoktur denilebilir. Bu veriler bize düz anlatım tekniğinin 
kullanıldığı kontrol grubunda son testte bir başarı artışı gözlendiği ama bunun 
kalıcı olmadığı sonucunu göstermektedir. 

3.3. Deney Grubu Öğrencilerinin Başarı Ön Test, Son Test ve Kalıcılık Testi 
Puanlarına İlişkin Bulgular  

Deney grubu öğrencilerine uygulama öncesi ve çizgi film tekniği kullanılarak 
işlenen ders sonrasında ABT uygulanmıştır. Ön test, son test ve kalıcılık testi 
sonuçları arasında istatiksel bakımdan anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek 
amacıyla örneklem küçüklüğü dikkate alınarak non parametrik testlerden 
Friedman testi uygulanmış ve istatiksel sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5. Deney grubu öğrencilerinin başarı ön test, son test ve kalıcılık testi puanlarına 
ilişkin Friedman testi sonuçları 

Tekrarlı ölçümler  N X Sd X2 p 
Ön test 15 6,07 1,75 18,471 0,000 
Son test 15 10,27 3,24 

Kalıcılık testi 15 9,20 3,23 

Tablo 5’deki Friedman testi sonuçları incelendiğinde, deney grubundaki 
öğrencilerin ön test, son test ve kalıcılık testi puanlarının anlamlı olarak 
farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır (χ² (3) = 18.775, p< .05). İstatistiksel olarak 
anlamlı farkın ön test ve sontest puanları arasında son test lehine ve ön test ile 
kalıcılık testi puanların arasında ise kalıcılık testi lehine farklılaştığı görülmektedir.  

Anlamlı farkın hangi zaman noktalarında olduğuna bakmak için Tip 1 hatayı da 
kontrol edebilmek adına Wilcoxon İşaretli sıralar testi Bonferroni ayarlanmış alfa 
değeri kullanılarak yapılmış ve sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Deney grubu öğrencilerinin başarı ön test, son test ve kalıcılık testi puanlarına 
ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi 

Tekrarlı ölçümler  p 
Ön test - Son test 0,000 

Ön test - Kalıcılık testi 0,009 
Son test- Kalıcılık testi 0,232 

Tablo 6 incelendiğinde,  öntest-sontest puanları arasında p değerinin .000 çıktığı 
görülmektedir. Bu değer Bonferroni ayarlanmış alfa değerinden (.05/3= .017)  
küçük olduğu için ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu 
söylenebilir. Ön test ve kalıcılık testi için p= .009 olduğu görülmektedir. Bu değer 
Bonferroni ayarlanmış alfa değeri olan .025’den (.05/2) küçük olduğu için, ön test 
ve kalıcılık testi arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmektedir.   

Son test-kalıcılık testi için ise p=. 232 olduğu görülmektedir. Bu değer .05’den 
büyük olduğu için ‘‘son test ile kalıcılık testi ve arasında anlamlı bir fark yoktur’’ 
denilebilir. Bu veriler bize çizgi film tekniğinin kullanıldığı deney grubunda son 
testte elde edilen başarının kalıcılık testinde de devam ettiği ve öğrenmenin kalıcı 
olduğu sonucuna götürmektedir. 

3.4. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Başarı Son Test Puanlarına 
İlişkin Bulgular 

Çalışma grubunda bulunan deney grubu ve kontrol grubuna uygulama sonrasında 
ABT son test olarak uygulanmış ve yine her soru bir puan üzerinden 
değerlendirilmiştir. Veriler Mann-Whitney U testi ile değerlendirilmiş ve sonuçlar 
Tablo 7’ de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı son test puanlarına ilişkin Mann-
Whitney U testi sonuçları 

Gruplar N Sıra ortalaması Sıra Toplamı U p 
Kontrol Grubu 18 17,44 314,00 143,000 0,738 
Deney Grubu 17 18,59 316,00 

Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son 
test puanları arasında p< 0.05 (p= .738) düzeyinde anlamlı bir fark 
görülmemektedir (Tablo 7).  

3.5. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Başarı Kalıcılık Testi Puanlarına 
İlişkin Bulgular 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulamadan sekiz hafta sonra yapılan 
kalıcılık testi arasındaki ilişkiyi görmek üzere Mann-Whitney U testi uygulanmış ve 
sonuçları aşağıda verilmiştir.  

Tablo 8. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı kalıcılık testi puanlarına ilişkin 
Mann-Whitney U testi sonuçları 

Gruplar N Sıra ortalaması Sıra Toplamı U p 
Kontrol Grubu 12 13,50 162,00 84,00 0,768 
Deney Grubu 15 14,40 216,00 

Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son 
test puanları arasında p< 0.05 ( p= .738) düzeyinde anlamlı bir fark 
görülmemektedir. 
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3.6. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin FTDTÖ Ön ve Son Test 
Puanlarına İlişkin Bulgular 

Deney ve kontrol gruplarına uygulama öncesi uygulanan FTDTÖ ön test ve son test 
verilerinde deney ve kontrol grubu arasında fark olup olmadığını belirlemek 
amacıyla veriler Mann-Whitney U testi analizi ile değerlendirilmiş ve sonuçlar 
Tablo 9 ve Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 9. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin FTDTÖ ön test puanlarına ilişkin Mann-
Whitney U Testi Sonuçları 

Gruplar N Sıra ortalaması Sıra Toplamı U p 
Kontrol Grubu 16 15,91 254,50 118,500 0,719 
Deney Grubu 16 17,09 273,50 

Tablo 9 incelendiğinde p değerinin 0,719 ( >0,05) olduğu deney ve kontrol grubu 
öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları arasında uygulama 
öncesinde anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.  

Tablo 10.  Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin FTDTÖ son test puanlarına ilişkin Mann-
Whitney U testi sonuçları 

Gruplar N Sıra ortalaması Sıra Toplamı U p 
Kontrol Grubu 17 16,09 273,50 120,500 0,402 
Deney Grubu 17 18,91 321,50 

Tabloya bakıldığında düz anlatım tekniği ile ders işlenen kontrol grubu ile çizgi 
film tekniğinin kullanıldığı deney grubunun FTDTÖ son test puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir (p>.05). Deney 
grubuna ait FTDTÖ ön ve son testleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı 
belirlemek üzere toplanan veriler Mann-Whitney U Testi ile analiz edilmiş ve 
aşağıdaki tablo elde edilmiştir. 

Tablo 11.  Deney grubu öğrencilerinin FTDTÖ ön ve son test puanlarına ilişkin 
MannWhitney U testi sonuçları 

 N Sıra ortalaması Sıra Toplamı U p 
Ön Test 16 18,38 294,00 114,00 0,425 
Son Test 17 15,71 267,00 

Tablo 11 incelendiğinde deney grubunda FTDTÖ ön ve son test sonuçları 
karşılaştırıldığında öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşmadığı görülmektedir 
(p=0,425>0,05). 

Kontrol grubuna ait FTDTÖ ön ve son testleri arasında anlamlı bir farkın olup 
olmadığı belirlemek üzere toplanan veriler Mann-Whitney U Testi ile analiz 
edilmiş ve Tablo 12’deki bulgular elde edilmiştir. 

Tablo 12. Kontrol grubu öğrencilerinin FTDTÖ ön ve son test puanlarına ilişkin 
MannWhitney U testi sonuçları 

 N Sıra ortalaması Sıra Toplamı U p 
Ön Test 16 19,78 316,50 91,500 0,107 
Son Test 17 14,38 244,50 
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Tablo 12 incelendiğinde kontrol grubunda FTDTÖ ön ve son test sonuçları 
karşılaştırıldığında öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir(p>0,05). 

4. Tartışma Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın bu bölümünde, bulgulardan elde edilen sonuçlar verilmiş ve 
araştırmacılara gelecekte yardımcı olacağını düşündüğümüz öneriler sunulmuştur. 

4.1. Akademik Başarı Bakımından Grupların İncelenmesi 

Bu çalışmada İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin çizgi filmlerle yapılandırılan fen 
bilimleri dersinin, fen eğitimine yönelik tutumları,  akademik başarılarına olan 
etkisi ve çizgi filmlerin derslerde kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri 
araştırılmıştır. Konu başlığı olarak Bitki ve Hayvanlarda üreme büyüme ve gelişme 
ünitesi seçilmiş, belirlenen çizgi filmler ders programına uygun zamanlarda 
öğrencilere izletilmiştir.  

Araştırmada elde edilen veriler istatistik paket programında analiz edilmiştir. Nicel 
verilerin değerlendirilmesinde aritmetik ortalama ve standart sapmanın yanında, 
bağımlı bağımsız örneklem t testinden yararlanılmıştır. Çalışmada yarı 
yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel veriler frekans olarak betimsel 
yolla analiz edilerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Uygulama öncesinde deney ve kontrol grubunun üniteye ait bilgilerini ölçmek 
amacıyla örneklem sayısının küçüklüğü dikkate alınarak verilere Mann-Whitney U 
testi uygulanmıştır. Uygulanan ön test sonuçlarına göre deney ve kontrol 
gruplarının homojen olduğu ve istatiksel olarak bir farklılığın olmadığı 
görülmüştür. Bu sonuç uygulamanın geçerliliği ve güvenirliliği açısından olumsuz 
bir durum olmadığı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda uygulama sonrasında 
elde edilecek sonuçların tutarlılığı ve tesadüfi hatalardan arınıklığı sağlanmıştır. 

Kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi sonuçları arasında istatiksel 
bakımdan anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek amacıyla örneklem 
küçüklüğü dikkate alınarak non parametrik testler uygulanmıştır. Elde edilen 
veriler, düz anlatım tekniği ile ders işlenen gruplardaki öğrencilerin ön test,  son 
test ve kalıcılık puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
görülmüştür. Kontrol grubunda bulunan öğrencilerin akademik başarı puanlarında 
bir artış vardır fakat bunun kalıcılığı olmadığı görülmektedir. Kontrol grubu 
öğrencilerinin demografik bilgilerine bakıldığında ders dışı çalışma saatlerinin 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca fen dersine karşı ilgi durumlarının kontrol 
grubu öğrencilerinde yine yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumda öğrencilerin 
akademik başarılarının son testte artması beklenilebilecek bir durum olarak 
karşımıza çıkarmaktadır.   

Deney grubu öğrencilerinin ön test, son test ve kalıcılık testi sonuçları arasında 
istatiksel bakımdan anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek amacıyla örneklem 
küçüklüğü dikkate alınarak non parametrik testler uygulanmıştır. Yapılan bu 
testlere göre öğrencilerin ön test puan ortalamalarının uygulama sonrasında 
arttığı, ayrıca kalıcılık test puanında da bu artışı koruduğu görülmektedir. Bu bulgu 
çizgi film etkinliklerinin gösterildiği deney grubunda uygulamanın öğrenci 
başarısına olumlu yönde katkı sağladığını göstermektedir. Uygulama sonucunda 
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istatistiksel olarak anlamlı farkın ön test ve son test puanları arasında son test 
lehine ve ön test ile kalıcılık testi puanların arasında ise kalıcılık testi lehine 
oluştuğu belirlenmiştir. Çizgi film tekniğinin kullanıldığı deney grubunda son testte 
elde edilen başarının kalıcılık testinde de devam ettiği görülmüştür. Bu durumda 
çizgi film etkinlikleri öğrenci zihninde kalıcı bir etkiye sebep oluşturmuştur. Çizgi 
filmler ile görsel olarak zenginleştirilen ders içeriği öğrenmenin kalıcılığına katkı 
sağlamıştır. Yapılan sınırlı sayıda araştırmaların sonuçları öğrencilerin başarılarını 
artırdığını göstermektedir (Abdüsselam, 2013; Arslan ve Türker, 2008; Çelik 
Özgür, 2015; Öztaş, 2007; Telli vd., 2004). Örneğin Çelik Özgür (2015) tarafından 
‘‘7.sınıf basit makineler konusunun film ve çizgi filmler ile öğretimin tutuma ve 
akademik başarıyı etkisi’’ yapılan başlıklı çalışmada, uygulanan ön test ve son 
testler karşılaştırıldığında kontrol ve deney gruplarının her ikisinin de 
başarılarında artış olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, kontrol ve deney grubunda 
uygulanan etkinliklerin başarıyı olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Benzer 
şekilde Arslan ve Türker’in (2008)  “İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti 
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretiminde Belgesel Filmlerin Kullanılması” 
başlıklı araştırma sonucu göstermiştir ki, belgesel film kullanımı ile yapılan 
öğretim öğrencilerin, T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine ilişkin akademik 
başarı düzeylerini arttırmaktadır. 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulama sonunda ABT son test olarak 
uygulanmış ve veriler değerlendirilmiştir.  Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin 
son test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Her iki grupta 
başarı durumunda artış gözlemlenmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında her iki 
grup için yapılandırmacı yaklaşım ile oluşturulan ders planının etkisi olduğu 
söylenebilir. Çelik Özgür’in (2015) yaptığı çalışmada bu durumun, kontrol 
grubunda uygulanan Fen ve Teknoloji programında yer alan etkinliklerin de 
başarıyı arttırmada etkili bir paya sahip olduğu şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca 
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı kalıcılık testi puanlarına ilişkin test 
sonuçlarına göre her iki grup arasında bir fark olmadığı gözlemlenmiştir.  

4.2. Fen ve Teknoloji Dersine Karşı Tutumların Değerlendirilmesi 

Deney ve kontrol gruplarına uygulama öncesi uygulanan FTDTÖ ön test ve son test 
verilerinde herhangi fark olmadığı belirlenmiştir. Deney grubuna ait FTDTÖ ön ve 
son testleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı belirlemek amacıyla yapılan 
test sonuçlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 
Aynı şekilde kontrol grubundan yapılan analizler sonucunda istatistiksel açıdan 
fark olmadığı belirlenmiştir. Uygulama süresinin kısa olması öğrencilerin fen 
eğitime olan süreçlerinde anlamlı bir fark oluşumu için yeterli değildir.  

 

  



110            Ateş, E., Dönel Akgül, G. & Geçikli, E. (2021). An Example of Action the Concept Teaching 
to Education of Scinece with Cartoon Films 

 

Kaynakça 

Abdüsselam, Z. (2013) Çizgi filmlerin fen öğretimine etkisi: Kuvveti keşfedelim 
örneği. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. 
(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). 

Arslan, Ö. ve Türker, H., (2008) “İlköğretim 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap 
Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretiminde belgesel filmlerin kullanımı”, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2); 92-104.  

Can, A.(1996) Okulöncesi çocuklara yönelik televizyon programları içinde çizgi 
filmlerin çocukların gelişimine ve iletişimine etkileri, Marmara 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. (Yayımlanmamış Doktara 
Tezi). 

Can, G., (2003) “Psikolojik Danışma ve Rehberlik”, Peğem A Yayıncılık, Ankara, 56-
58. 

Çelik Özgür, S. (2015) 7. Sınıf Basit Makineler Konusunun Film ve Çizgi Filmler ile 
Öğretimin Tutuma ve Akademik Başarıya Etkisi, Erzincan Üniversitesi, Fen 
Bilimler Enstitüsü, Erzincan. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).  

Gürdal, A., Şahin, F. ve Bayram, H. (1998) Cumhuriyetin 75. Yılında Fen Eğitimi, 
Milli Eğitim Dergisi, 139.  

Kağıtçıbaşı, Ç.(1988) İnsan ve İnsanlar (8. Baskı), İstanbul: Evrim Yayınları. 

Korkmaz, H. (2005) Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı İlköğretim Öğrencilerinin 
Bilim Ve Bilim Adamlarına Yönelik İmgelerini Değiştirir mi? I. Ulusal Fen ve 
Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu: Proje Tabanlı 
Öğrenme. Selçuk Üniversitesi ve Yasemin Karakaya Vakfı, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Ankara. 

MEB. (1995) Fen Bilgisi Öğretmen Kılavuzu. Ankara. Devlet Kitapları Basım Evi. 

MEB. (2000) İlköğretim Okulu Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programı. Ankara. Devlet 
Kitapları Basım Evi. 

MEB. (2004) İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4-5. sınıflar) Öğretim Programı. 
Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi. 

MEB. (2005) İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim 
Programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi. 

MEB. (2006) İlköğretim Fen Ve Teknoloji 6. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: 
Evren Yayıncılık. 

RTÜK (2006) İlköğretim Çağındaki Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları 
Kamuoyu Araştırması. www.rtuk.org.tr, Erişim tarihi: 28.02.2018 

Özer, Ö.(2015) İkibin Sonrası Sinemalarada Gösterilen Çizgi Filmlerin Okul 
Öncesinde Kazandırılması Gereken Değerler Açısından 
İncelenmesi.(Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, İstanbul. 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2021, 11 (1), 97-112.  111 

 

Öztaş, S., (2007) Tarih öğretimi ve filmler: "Tarih öğretiminde film kullanılmasının 
öğrenci başarısı üzerine etkisi" Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

Stephenson, R. (1973) “The Animated Film”, Tantivy Press. New York. 

Telli, A.,  Yıldırım, H., Şensoy, Ö. ve Yalçın, N. (2004) İlköğretim 7. sınıflarda Basit 
Makinalar Konusunun Öğretiminde Laboratuar Yönteminin Öğrenci 
Başarısına Etkisinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 24(3), 291-305. 

Temizyürek, F. ve Acar, Ü. (2014) Çizgi Filmlerdeki Subliminal Mesajların Çocuklar 
Üzerindeki Etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 3 (3), 25-39.  

Uzun, S. (2011) İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik 
görüşlerinin ve fen belirlenmesine yönelik tutumlarının incelenmesi, Rize 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi).  

Yılmaz, E. (2005) Etik Liderlik Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması, XlV.Eğitim 
Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 808-814. 

  

 

 

  



112            Ateş, E., Dönel Akgül, G. & Geçikli, E. (2021). An Example of Action the Concept Teaching 
to Education of Scinece with Cartoon Films 

 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Social Science is the property of 
Strategic Research Academy and its content may not be copied or emailed to 
multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written 
permission. However, users may print, download, or email articles for individual 
use. 


