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Okul Öncesi Ö¤retmenlerinin Sohbet
ve Hikâye Etkinliklerinde

Kulland›klar› Ö¤retim
Yöntemlerinin ‹ncelenmesi 

Rengin ZEMBAT* S. Tuba ZÜLF‹KAR**

Özet

Bu araflt›rma, okul öncesi e¤itimi ö¤retmenlerinin sohbet ve hikâye etkinliklerini uy-
gularken kullanmay› tercih ettikleri yöntemlerin neler oldu¤unu belirlemek ve bu
yöntemleri uygulamada kullanmalar›na iliflkin sonuçlar› de¤erlendirmek amac›yla ya-
p›lm›flt›r. Araflt›rman›n örneklemini, ‹stanbul ilinin yedi ilçesinde tesadüfi örnekleme
yöntemiyle seçilen, Millî E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› resmî ve özel ilkö¤retim okullar›n-
da ve anaokullar›nda çal›flan 100 okul öncesi ö¤retmeni oluflturmaktad›r. Araflt›rmada
veriler,  kiflisel bilgiler ve konu ile ilgili sorular› içeren anket formu ile sohbet ve hi-
kâye etkinlikleri için haz›rlanan gözlem formlar› kullan›larak toplanm›flt›r. Anket
formlar› ö¤retmenler taraf›ndan, gözlem formlar› ise araflt›rmac› taraf›ndan bizzat soh-
bet ve hikâye etkinlikleri gözlemlenerek doldurulmufltur. Verilerin de¤erlendirmesi
sonucunda, okul türüne göre okul öncesi ö¤retmenlerinin sohbet ve hikâye etkinlik-
lerini uygularken kulland›klar› ö¤retim yöntemlerinin neler oldu¤u belirlenmifltir. ‹s-
tatistiksel de¤erlendirmelerde ö¤retmenlerin kiflisel bilgileri k›sm›nda frekans ve
yüzde kullan›lm›flt›r. Resmî ve özel anaokullar›nda görev yapan ö¤retmenlerin görüfl-
leri aras›nda ba¤›ml›l›¤›n belirlenmesi için kay-kare (X2) testi uygulanm›flt›r. Ayr›ca
ö¤retmenlerden al›nan bilgiler ile araflt›rmac›n›n yapt›¤› gözlem sonuçlar› aras›ndaki
korelasyona bak›lm›flt›r. Elde edilen sonuçlara göre, okul türü de¤iflkeni ile sohbet et-
kinliklerinde tart›flma, gezi ve gözlem-deney yöntemleri, hikâye etkinliklerinde
problem çözme, gezi örnek olay yöntemleri aras›nda ba¤›ml›l›klar söz konusudur. 
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E¤itim bireyin do¤umuyla, hatta ana rahmine düflmesiyle bafllar ve
ölümüne kadar devam eder. ‹nsan yaflam›n›n en önemli bölümü, yak-
lafl›k % 12’lik bir k›sm›, okulda geçer. Bireyin okul hayat› boyunca ala-
ca¤› e¤itim ve ö¤retim onun gelece¤ini etkileyecektir. Bu nedenle
okul hayat›n›n bafllang›ç dönemi say›lan okul öncesi e¤itim, çocu¤un
geliflimi ve e¤itiminde belirleyici bir öge olmaktad›r. Bu dönemde ço-
cuklar›n gelece¤e haz›rlanmas›n›n ve onlar›n bilinçli bir ortamda e¤i-
tilmelerinin gere¤i aç›k bir biçimde ortaya ç›kmaktad›r (Day, 1999). 

Okul öncesi y›llarda çocuklar›n sa¤l›kl› geliflimi ve ö¤renme beceri-
lerinin kazan›m› için e¤itim program›n›n farkl› ö¤retim yöntemleri-
ne yer verilerek haz›rlanmas› gerekir. Bu dönemde çocuklar aktif ö¤-
renicilerdir, ö¤renmeye aç›k ve isteklidirler. Ö¤renme yerine ö¤ret-
me esas al›narak uygulanan e¤itim programlar› çocuklar›n ihtiyaç, il-
gi ve bireysel farkl›l›klar›n› dikkate almaz ve onlar›n pasif, ezberci
bireyler olarak yetiflmelerine neden olur. Ö¤retmen merkezli e¤itim
program›nda ö¤renci dinleyici konumundad›r. Böyle bir programla
yetiflen çocuklar›n araflt›rmac›, problem çözen, yarat›c›, kendine gü-
venen, ça¤dafl ve üretici nitelikte yetiflmeleri beklenmemelidir
(Dodge, Calker, Heroman & Bickart, 1992). Okul öncesi e¤itimin
temel amac› çocu¤u tüm geliflim alanlar›nda desteklemektir. Bu
amaca ulaflmak için haz›rlanan e¤itim programlar›, çocu¤un aktif ka-
t›l›m›n›; ayr›ca düflünme, araflt›rma, inceleme, gözlemleme, ifade et-
me vb. becerilerinin geliflimini sa¤lamal›d›r. Bu nedenle okul önce-
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si e¤itimde Türkçe dil etkinlikleri, hikâye, sohbet, flark›, tekerleme,
bilmece, parmak oyunu ve fliir çocu¤un dil ve biliflsel geliflimini des-
tekleyen en önemli etkinliklerden say›labilir. Sohbet etkinlikleri ge-
nelde hikâye anlat›m›ndan önce yap›lan, tekerleme, bilmece, par-
mak oyunu, fliir gibi etkinlikleri de içerir. Sohbet etkinli¤ine aktif
olarak kat›lan çocuk kendi özelliklerini ve yaflad›¤› çevreyi tan›r.
Dinleme, dinlediklerini anlama, soru sorma, cevap verme ve bir
grup içinde aktivitelere kat›lma becerilerini kazan›r. Çocuklar›n dil
gelifliminde fliir, nitelikli ve do¤al bir kaynak sunar. fiark› etkinli¤i ve
fliir bütünlefltirildi¤inde çocuklar›n ritim, kafiye kullanma ve dikkat
etme becerilerinin geliflimi desteklenir (Buchoff, 1994). Okul önce-
si e¤itim programlar›nda hikâye etkinlikleri önemli bir yer tutar, bu
etkinlikler çocukta al›c› ve ifade edici dil geliflimini destekler ve ço-
cu¤un kelime da¤arc›¤›n› artt›r›r. Hikâye etkinli¤i, çocuklara, hayal
güçlerini ortaya koyma, problem çözme, iç dünyalar›ndaki yaflant›la-
r› yans›tma olanaklar›n› sa¤lar. Hikâyelerde tarihi olaylar, seyahatler,
illüstrasyonlar, yaflamda karfl›lafl›lan durumlar ele al›nmaktad›r. Hi-
kâye anlat›m›nda amaç, konu, kavramlar, kullan›lan materyaller ve
canland›r›lacak karakterler belirlenmeli, ayr›ca ses tonlamalar›, ço-
cuklar›n kat›l›m›n› ve sonuçlar›n de¤erlendirilmesini sa¤lamal›d›r.
Okul öncesi çocuklar›na hikâye anlat›m›n›n etkileri konular›nda çe-
flitli araflt›rmalar vard›r. Örne¤in, bunlardan birinde (Isbell, Sobol,
Lindauer & Lowrance, 2004) hikâye anlat›m›n›n okul öncesi çocuk-
lar›n›n konuflma dili karmafl›kl›¤› ve hikâyeyi anlamalar› üzerindeki
etkisi araflt›r›lm›flt›r. Di¤er bir çal›flmada ise s›n›fta bar›fl›n sa¤lanma-
s›nda hikâyenin etkisi incelenmifltir (Morris, Taylor & Wilson,
2000). Araflt›rmalar göstermektedir ki hikâyeler sadece çocu¤un dil
geliflimini desteklemekle kalmamakta, ayn› zamanda sosyal gelifli-
mini de olumlu yönde etkilemektedir. 

Program hedeflerinin gerçeklefltirildi¤i e¤itim durumlar› oluflturu-
lurken, çocuklar›n ihtiyaçlar›na ve özelliklerine uygun ö¤retim yön-
temlerinin belirlenmesi, ö¤renmenin kal›c› olmas›n› sa¤lamas› aç›-
s›ndan önemlidir. Ö¤retmenlerin etkinliklerini uygularken farkl›
yöntemler kullanmalar› çocuklar›n kat›l›mlar›n› artt›r›r, ancak bunu
uygulayabilmeleri için ö¤retmenlerin yöntem bilgilerinin yeterli ol-
mas› gerekmektedir. Yöntemlerin bilinçli ve do¤ru bir flekilde uy-
gulanmas›, okul öncesi e¤itim döneminde temel ihtiyaç, geliflim ve
yeteneklerine yön verilecek çocuklar›n ö¤renmelerini, olgunlaflma-
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lar›n› ve olumlu davran›fllar kazanmalar›n› sa¤lar (Ayers, 1995).

Okul öncesi e¤itimde kullan›lacak yöntem ve tekniklerin ö¤renci-
nin dikkatini sürekli tutma, hat›rlamas›n› uyarma, ipuçlar›n› kolay-
ca yakalamas›n› ve ö¤renme ifline bizzat kat›lmas›n› sa¤lama gibi ifl-
levleri olmal›d›r (Fidan, 1990). Bunlar› sa¤layabilmek için gelifltiril-
mifl birçok ö¤retim yöntem ve tekni¤i vard›r. Ö¤retmenlerin bu
yöntemler aras›ndan kendilerine, ö¤rencilerine ve kazand›rmak is-
tedikleri davran›fllara en uygun olan›n› seçmeleri gerekmektedir.
Ayr›ca, ö¤retmen uygulamaya çal›flt›¤› yöntemlerde, olanaklara ve
duyulan ihtiyaçlara göre yöntemin esas›n› bozmadan de¤ifliklikler
de yapabilmelidir (Kemertafl, 2001). Özgür düflünme becerisi ka-
zanm›fl, sorumluluk ve güven duygular› geliflmifl bireylerin yetiflti-
rilebilmesi için e¤itim programlar›n›n içeri¤i ve uygulanmas› önem-
lidir ve burada en büyük görev ö¤retmene düfler. Ö¤retmenlerin,
planlar›nda kullanacaklar› hedefleri saptarken, bunlar›n gerçeklefl-
mesini sa¤layacak olan etkinliklerin seçimi ve e¤itim program› için-
deki dizilifli konular›nda ö¤retim yöntem ve tekniklerinden destek
almalar› gerekmektedir. Ö¤retmenlerin yaln›zca geleneksel yön-
temlere de¤il, ça¤dafl yöntemlere de yer vermeleri beklenir. Bu
yüzden ö¤retmenler bütün derslerde ayn› yöntemleri kullanmak
yerine, örne¤in sohbet ve hikâye etkinli¤inde deney, gezi, gözlem,
araflt›rma, problem çözme vb. farkl› yöntemlere de yer vererek, ço-
cuklar›n ezberci bir sistemle yetifltirilmesini önlemelidirler. Bunun
için ö¤retmen, ö¤retim yöntemleri hakk›nda bilgi edinmeli, bunla-
r› ö¤retimi kolaylaflt›r›c› olma yönünden incelemeli ve söz konusu
yöntemlerin kullan›l›fl›yla ilgili beceri kazanmal›d›r. Hedefe, konu-
ya ve duruma uygun tekniklerin seçilifli kuflkusuz ilgiyi ve etkin ka-
t›l›m› artt›r›r, ö¤renciyi güdüler ve böylece s›n›f içi etkinlikleri daha
verimli ve anlaml› k›lar (Anning, 1991; Kauchock & Egger, 1993).

Yap›lan araflt›rmalar, çocu¤un e¤itiminde ne kadar uyar›c› bir e¤itim
ortam› oluflturulursa bireyin o oranda baflar›l› oldu¤unu göstermifltir.
Ayçiçe¤i (1996), 5-13 yafl grubundaki 545 çocuk üzerinde yapm›fl ol-
du¤u araflt›rmas›nda, bu yafl grubundaki çocuklar›n e¤itim ve ö¤reti-
minde birden fazla duyu organ›n›n birbirini destekleyici flekilde ö¤-
retim yöntemlerinde kullan›lmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›r.

Okul öncesi e¤itiminde etkinliklerin uygulanmas›nda farkl› yön-
temlerin kullan›lmas› önemli iken ayn› zamanda söz konusu etkin-
likler kavram kazan›mlar›nda birer yöntem olarak ele al›nmaktad›r.
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Casey, Kersh ve Young (2004)’›n yapt›klar› araflt›rmada, hikâye ve
masallar›n erken çocukluk döneminde matematik ö¤retiminde,
geometri, ölçme, grafik çizme gibi becerilerin kazan›m›n› daha çok
artt›rd›¤› görülmektedir.

Araflt›rman›n amac›, okul öncesi ö¤retmenlerinin Türkçe dil etkin-
liklerinden sohbet ve hikâye etkinliklerini uygularken hangi yön-
temleri kullanmay› tercih ettiklerini belirlemek ve etkinlik uygula-
malar›nda hangi yöntemlere daha s›k yer verdiklerini saptamakt›r.

Araflt›rman›n amac›na ulaflmak için afla¤›daki sorulara yan›t aranm›flt›r:

1. Okul öncesi ö¤retmenlerinin sohbet etkinli¤inde anlat›m, soru-ce-
vap, tart›flma, problem çözme, gösteri, rol oynama, deney-gözlem,
oyun ve gezi yöntemlerine yer vermeleri ile ö¤retmenlerin yaflla-
r›, ö¤renim durumlar›, hizmet süreleri ve görev yapt›klar› okul
(resmî-özel) de¤iflkeni aras›nda anlaml› ba¤›ml›l›k var m›d›r? 

2. Okul öncesi ö¤retmenlerinin hikâye etkinli¤inde anlat›m, soru-
cevap, tart›flma, problem çözme, gösteri, rol oynama, oyun ve ge-
zi yöntemlerine yer vermeleri ile ö¤retmenlerin yafllar›, ö¤renim
durumlar›, hizmet süreleri ve görev yapt›klar› okul (resmî-özel)
de¤iflkeni aras›nda anlaml› ba¤›ml›l›k var m›d›r?

3. Okul öncesi ö¤retmenlerinin sohbet ve hikâye etkinliklerinde kullan-

d›klar› yöntemler (gözlem sonuçlar›) ile bu etkinliklerde kulland›klar›n›

ifade ettikleri yöntemler (anket sonuçlar›) aras›nda iliflki var m›d›r? 

Yöntem

Evren ve Örneklem

Araflt›rman›n evreni, ‹stanbul ilindeki Kad›köy, Maltepe, Pendik,
Üsküdar, Ümraniye, Befliktafl ve Fatih ilçeleri s›n›rlar› içinde bulu-
nan Millî E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› resmî ve özel ilkö¤retim ve ba-
¤›ms›z anaokullar›nda görev yapan okul öncesi ö¤retmenlerinden
oluflmaktad›r. 

Araflt›rman›n örneklemini, bu ilçelerde bulunan ve ‹stanbul Millî
E¤itim Müdürlü¤ü taraf›ndan sosyoekonomik duruma göre kade-
melendirilen resmi ilkö¤retim okullar›nda ve anaokullar›nda çal›flan
50, özel ilkö¤retim okullar›nda ve anaokullar›nda çal›flan 50 olmak
üzere tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 100 okul ön-
cesi ö¤retmeni oluflturmaktad›r. 
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Araflt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerden resmî okullarda görev yapanla-
r›n % 30’unu, özel okullarda görev yapanlar›n ise % 64’ünü 20-25
yafl aras› ö¤retmenler oluflturmaktad›r. 46 ve üstü yafl grubundan
olan ö¤retmenlerin oran› resmî okullarda % 10 iken özel okullarda
bu yafl grubundan ö¤retmen çal›flmad›¤› görülmektedir. 

Ö¤retmenlerin mezun olduklar› okul türleri incelendi¤inde, resmî
okullarda görev yapan ö¤retmenlerin % 38’inin 4 y›ll›k anaokulu
ö¤retmenli¤i bölümünden mezun oldu¤u, özel okullarda görev ya-
pan ö¤retmenlerin ise % 60’›n›n k›z meslek lisesi mezunu oldu¤u
saptanm›flt›r. Resmî okullarda normal liseden mezun ö¤retmenler
çal›flmamas›na ra¤men, özel okullarda % 10 oran›nda normal liseden
mezun ö¤retmenlerin çal›flt›¤› görülmektedir.

Ö¤retmenlerin hizmet süreleri incelendi¤inde, resmî okullarda gö-
rev yapan ö¤retmenlerin % 40’›n›n, özel okullarda görev yapan ö¤-
retmelerin ise % 44’ünün hizmet süresinin 1-5 y›l aras›nda de¤iflti-
¤i belirlenmifltir. Resmî okullarda 26 ve daha fazla y›ld›r görev ya-
pan ö¤retmenlerin oran› % 10 iken özel okullarda bu gruba giren
ö¤retmen görülmemektedir. Bu sonuç yafl de¤iflkeni ile paralellik
göstermektedir.

Veri Toplama Arac›

Bu araflt›rmada iki farkl› veri toplama arac› kullan›lm›flt›r.

Anket: Ö¤retmenlerin uygulad›klar› etkinliklerde hangi yöntemleri
ne oranda kulland›klar›n› belirlemek üzere araflt›rmac›lar taraf›ndan
ilgili literatür incelenerek oluflturulmufltur. ‹ki bölümden oluflan
anketin birinci bölümünde kiflisel bilgiler ile ilgili 7 soru, ikinci bö-
lümünde ise ö¤retmenlerin sohbet ve hikâye etkinlikleri uygulama-
lar›nda kulland›klar› ö¤retim yöntemleri ile ilgili 10 soru bulunmak-
tad›r. ‹kinci bölümdeki sorular›n cevap fl›klar› “her zaman”, “ba-
zen” ve “hiç” olarak belirlenmifltir.

Gözlem Formu: Sohbet ve hikâye etkinliklerinde kullan›lan yön-
temleri gözlemleyerek kaydetmek için haz›rlanm›fl bu formda soh-
bet etkinli¤i için 77, hikâye etkinli¤i için 63 madde bulunmaktad›r.

Gözlem formunun maddeleri, kaynak taramas› yap›larak ve her
yöntemin gerçeklefltirilmesindeki davran›fl basamaklar› ele al›narak
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haz›rlanm›flt›r. Okul öncesi e¤itimi konusunda uzman olan 6 ö¤re-
tim üyesinin görüflleri al›nd›ktan ve önerdikleri ifade de¤ifliklikleri
yap›ld›ktan sonra gözlem formuna son hâli verilmifltir. 

Hikâye etkinli¤i ile ilgili maddeler “Anlat›m” (12 madde), “Soru
Cevap” (15 madde), “Tart›flma” (5 madde), “Problem Çözme” (12
madde), “Gösteri” (4 madde) ve “Rol Oynama”d›r (16 madde).
Sohbet etkinli¤i için haz›rlanan maddeler ise “Anlat›m” (12 mad-
de), “Soru Cevap” (16 madde), “Tart›flma” (5 madde), “Problem
Çözme” (12 madde), “Deney-Gözlem” (13 madde), “Gösteri” (4
madde) ve “Rol Oynama” (15 madde)” olarak belirlenmifltir.

Gözlem formunda, davran›fl›n gerçekleflip gerçekleflmedi¤ini ifla-
retlemek için “Tamamen”, “Biraz” ve “Hiç” seçenekleri kulla-
n›lm›flt›r. Bir yöntemin kullan›ld›¤›n›n kabul edilebilmesi için
maddelerin büyük ço¤unlu¤unda “tamamen” fl›kk›n›n iflaretlen-
mifl olmas› gerekmektedir. 

‹fllem

Anket ö¤retmenler taraf›ndan doldurulmufltur. Ankete verilen ce-
vaplar kodlanarak bilgisayara ifllenmifl ve istatistiksel ifllemlerin ya-
p›lmas›nda SPSS 11.0 istatistik program›ndan faydalan›lm›flt›r. Bu
araflt›rmada ö¤retmenlerin kiflisel bilgileri ile ilgili veriler için fre-
kans (f) ve yüzde (%) hesaplamalar› kullan›lm›flt›r. Anketin ikinci
bölümündeki sorular›n de¤erlendirilmesinde ise kay-kare (X2) tes-
ti uygulanm›fl, anlaml›l›k düzeyi p<.05 olarak kabul edilmifltir. Göz-
lem formundan elde edilen puanlar her bir alt boyut için o alt bo-
yuttaki madde say›s›na bölünerek standartlaflt›r›lm›flt›r. Anket ve
gözlem formu 1-3 puan aras›nda de¤erlendirilmifl ve bu puanlar ara-
s›ndaki korelasyonlara bak›lm›flt›r.

Bulgular

Ö¤retmenlerin yafl, ö¤renim durumu ve hizmet süresi de¤iflkenleri
ile sohbet ve hikâye etkinliklerinde kulland›klar› yöntem çeflitleri
aras›nda ba¤›ml›l›k bulunmad›¤› görülmüfltür.

Sohbet etkinlikleri s›ras›nda kullan›lan anlat›m, soru cevap, prob-
lem çözme, gösteri, rol oynama, gezi, örnek olay, oyun yöntemleri
aç›s›ndan okul türü de¤iflkeni için yap›lan kay-kare testi sonucunda
ba¤›ml›l›k bulunmam›flt›r. Ancak tart›flma yöntemi (X2=6,460 sd=2
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p<0,05), gezi yöntemi (X2=23,611 sd=2  p<0,01) ve  gözlem-deney
yöntemi (X2=8,734 sd=2  p<0,05) kullanma oranlar› incelendi¤inde,
bu iki de¤iflenin birbirine ba¤›ml› oldu¤u görülmüfltür. Gezi, de-
ney-gözlem ve tart›flma yöntemlerinin özel okullarda çal›flan ö¤ret-
menler taraf›ndan daha fazla kullan›ld›¤› görülmektedir (Tablo 1).

Hikâye etkinlikleri s›ras›nda kullan›lan anlat›m, soru cevap, tart›fl-
ma, gösteri, rol oynama, yöntemleri aç›s›ndan resmî ve özel okullar

aras›nda yap›lan kay-kare testi sonucunda ba¤›ml›l›k bulunmam›fl-
t›r. Ancak problem çözme yöntemi (X2=6,164 sd=2 p<0,05), gezi
yöntemi (X2=6,270 sd=2 p<0,05), örnek olay yöntemi (X2=10,812
sd=2 p<0,01 ) ve gözlem-deney yöntemi (X2=7,218 sd=2 p<0,05)
kullanma oranlar› incelendi¤inde, bu iki de¤iflenin birbirine ba¤›m-
l› oldu¤u görülmüfltür. Problem çözme, gezi, deney-gözlem ve ör-
nek olay yöntemlerinin özel okullarda çal›flan ö¤retmenler taraf›n-
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Tablo 1
Okul Türü De¤iflkenine Göre Ö¤retmenlerin Sohbet Etkinli¤inde Kulland›klar›
Ö¤retim Yöntemleri Kay-kare Sonuçlar›

hiç bazen her zaman toplam
Anlat›m Resmî okul 6 5 39 50

Özel okul 5 5 40 50
Soru cevap Resmî okul 6 5 39 50

Özel okul 6 7 37 50
Tart›flma* Resmî okul 10 19 21 50

Özel okul 8 9 33 50
Problem çözme Resmî okul 5 15 30 50

Özel okul 5 9 36 50
Gösteri Resmî okul 8 23 19 50

Özel okul 6 22 22 50
Rol oynama Resmî okul 6 12 32 50

Özel okul 5 9 36 50
Gezi** Resmî okul 28 16 6 50

Özel okul 8 16 26 50
Örnek olay Resmî okul 8 13 29 50

Özel okul 9 5 36 50
Gözlem-deney*** Resmî okul 12 12 26 50

Özel okul 5 5 40 50
Oyun Resmî okul 5 9 36 50

Özel okul 9 5 36 50
* X2=6,460 sd=2 p<0,05  ** X2=23,611 sd=2  p<0,01  *** X2=8,734 sd=2  p<0,05



dan daha fazla kullan›ld›¤› saptanm›flt›r (Tablo 2).

Sohbet etkinlikleri s›ras›nda anlat›m, soru cevap, tart›flma, problem
çözme ve gösteri yöntemlerinin kullan›m›na iliflkin ö¤retmenlerin

cevaplar› ile araflt›rmac›n›n gözlemi aras›nda anlaml› bir korelasyon
bulunamam›flt›r. Ö¤retmenlerin sohbet etkinliklerinde bu yöntem-
leri kulland›klar›na iliflkin görüfl bildirmelerine ra¤men araflt›rmac›
taraf›ndan doldurulan gözlem formundan al›nan puanlar, ö¤retmen-
lerin belirtilen yöntemleri bazen kulland›klar›n› ve tam olarak ger-
çeklefltirmediklerini göstermektedir.

Sohbet etkinlikleri s›ras›nda rol oynama yönteminin kullan›m›na
iliflkin ö¤retmenlerin cevaplar› ile araflt›rmac›n›n gözlemi aras›nda
p< .01 düzeyinde anlaml› bir korelasyon söz konusudur. Ö¤retmen-
lerin rol oynamaya yer verdiklerine dair görüflleri gözlem sonuçlar›
ile de do¤rulanm›flt›r (Tablo 3). 
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Tablo 2
Okul Türü De¤iflkenine Göre Ö¤retmenlerin Hikâye Etkinli¤inde Kulland›klar›
Ö¤retim Yöntemleri Kay-kare Sonuçlar›

hiç bazen her zaman toplam
Anlat›m Resmî okul 7 5 38 50

Özel okul 6 7 37 50
Soru cevap Resmî okul 5 9 36 50

Özel okul 5 5 40 50
Tart›flma Resmî okul 10 23 17 50

Özel okul 7 18 25 50
Problem çözme* Resmî okul 7 17 26 50

Özel okul 6 7 37 50
Gösteri Resmî okul 11 17 22 50

Özel okul 5 24 21 50
Rol oynama Resmî okul 5 5 40 50

Özel okul 5 5 40 50
Gezi** Resmî okul 34 10 6 50

Özel okul 24 10 16 50
Örnek olay*** Resmî okul 12 16 22 50

Özel okul 6 6 38 50
Gözlem-deney**** Resmî okul 27 10 13 50

Özel okul 15 10 25 50
Oyun Resmî okul 9 8 33 50

Özel okul 6 5 39 50

* X2=6,164 sd=2 p<0,05   ** X2=6,270  sd=2  p<0,05   *** X2=10,812  sd=2  p<0,01

**** X2=7,218 sd=2 p<0,05



Hikâye etkinlikleri s›ras›nda anlat›m, tart›flma, problem çözme, gös-
teri ve rol oynama yöntemlerinin kullan›m›na iliflkin ö¤retmenlerin
cevaplar› ile araflt›rmac›n›n gözlemi aras›nda anlaml› bir korelasyon

bulunamam›flt›r. Ö¤retmenlerin hikâye etkinliklerinde bu yöntem-
leri kulland›klar›na iliflkin görüfl bildirmelerine ra¤men araflt›rmac›
taraf›ndan doldurulan gözlem formundan ald›klar› puanlar, ö¤ret-
menlerin belirtilen yöntemleri bazen kulland›klar›n› ve tam olarak
gerçeklefltirmediklerini göstermektedir (Tablo 4).

Hikâye etkinlikleri s›ras›nda soru cevap yönteminin kullan›m›na
iliflkin ö¤retmenlerin cevaplar› ile araflt›rmac›n›n gözlemi aras›nda
p<0,05 düzeyinde anlaml› bir korelasyon söz konusudur. Ö¤ret-
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Tablo 3
Sohbet Etkinliklerinde Yöntem Kullan›m›na ‹liflkin Ö¤retmen ve Gözlemci Görüflleri
Korelasyonu

x ss N r p
ANLATIM Gözlem 2,6800 ,66485 100 -,188 -

Anket 2,0200 ,50754 100
SORU CEVAP Gözlem 2,6600 ,68490 100 -,052 -

Anket 1,6694 ,44393 100
TARTIfiMA Gözlem 2,3600 ,77225 100 ,000 -

Anket 2,5220 ,55552 100
PROBLEM ÇÖZME Gözlem 2,5700 ,67052 100 ,044 -

Anket 2,6525 ,63763 100
GÖSTER‹ Gözlem 2,2700 ,69420 100 -,106 -

Anket 2,6950 ,62115 100
ROL OYNAMA Gözlem 2,5700 ,68542 100 ,305 p<0,01

Anket 2,4660 ,59406 100

Tablo 4
Hikâye Etkinliklerinde Yöntem Kullan›m›na ‹liflkin Ö¤retmen ve Gözlemci Görüflleri
Korelasyonu

x ss N r p
ANLATIM Gözlem 2,6200 ,70754 100 -,042 -

Anket 2,1167 ,35985 100
SORU CEVAP Gözlem 2,6600 ,65474 100 ,216 p<0,05

Anket 1,8493 ,65448 100
TARTIfiMA Gözlem 2,2700 ,77662 100 ,131 -

Anket 1,4620 ,5531 100
PROBLEM ÇÖZME Gözlem 2,5000 ,71774 100 ,143 -

Anket 1,1167 ,46797 100
GÖSTER‹ Gözlem 2,2700 ,72272 100 -,176 -

Anket 1,6825 ,74693 100
ROL OYNAMA Gözlem 2,7200 ,68283 100 ,031 -

Anket 1,3775 ,57857 100



menlerin soru cevap yöntemine yer verdiklerine dair görüflleri göz-
lem sonuçlar› ile de do¤rulanm›flt›r. 

Tart›flma

Bu araflt›rmada okul öncesi ö¤retmenlerinin, Türkçe dil etkinlikle-
rinden sohbet ve hikâye etkinliklerinde kulland›klar› yöntemler ile
bu etkinliklerde kulland›klar›n› ifade ettikleri yöntemler araflt›r›l-
m›flt›r. Araflt›rman›n verileri kay-kare ifllemi ile de¤erlendirilmifltir. 

Ö¤retmenlerin yafl, ö¤renim durumu ve hizmet süresi de¤iflkenleri
ile sohbet ve hikâye etkinliklerinde kulland›klar› yöntem çeflitleri
aras›nda ba¤›ml›l›k bulunmad›¤› görülmüfltür. Ayr›ca, ö¤retmenle-
rin sohbet etkinlikleri s›ras›nda kulland›klar› anlat›m, soru cevap,
problem çözme, gösteri, rol oynama, gezi, örnek olay, oyun yöntem-
leri ile resmî ve özel okullarda çal›fl›yor olmalar› aras›nda da ba¤›m-
l›l›k bulunmam›flt›r. Tart›flma yöntemi (X2=6,460 sd=2 p<0,05), ge-
zi yöntemi (X2=23,611 sd=2  p<0,01) ve  gözlem-deney yöntemi
(X2=8,734 sd=2  p<0,05) kullanma oranlar› incelendi¤inde, bu yön-
temler ile okul türü de¤iflkenin birbirine ba¤›ml› oldu¤u bulunmufl-
tur. Gezi, deney-gözlem ve tart›flma yöntemlerinin özel okullarda
çal›flan ö¤retmenler taraf›ndan “her zaman” kullan›ld›¤› görülmek-
tedir. Zira gezinin yap›labilmesi için gerekli ön haz›rl›klar (izinlerin
al›nmas›, araçlar›n temini vb.) ba¤lam›nda zaman ve olanaklar bak›-
m›ndan özel okullar›n daha avantajl› olduklar› söylenebilir. Deney-
gözlem yönteminin özel okullarda daha fazla kullan›lmas›n›n yine
olanaklarla iliflkisi oldu¤u düflünülmektedir. Anaokullar›nda uygun
ortam›n yan› s›ra, uygulanan Türkçe dil etkinlikleri de çocuklar›n
dili kullanma yeteneklerini gelifltirmekte ve dili kullanma s›kl›kla-
r›n› artt›rmaktad›r. Hikâye dinlemede geziler, dramalar, flark›lar,
oyunlar ve gösterilerden yararlanma çocuklara yeni kelimeler ka-
zand›rarak, çocuklar›n kelime da¤arc›¤›n›n geliflimini desteklemek-
tedir (Bilir & Bal, 1989). American Guidance Service, PLDKL-P
programlar›nda beyin f›rt›nas›, rol oynama, problem çözme, anlat›m,
tart›flma, yönlendirme, hat›rlatma, sonuç ç›karma ve pekifltirmenin
çocuklar›n kelime kazan›mlar›nda önemli davran›fllar oldu¤unu be-
lirtmektedirler (Riley, 1998). Tart›flma yönteminin özel okullarda
daha fazla kullan›lmas› ise gerek s›n›flardaki ö¤renci say›lar›n›n özel
okullarda daha düflük olmas›ndan gerekse uygulama farkl›l›klar›n-
dan kaynakland›¤› düflünülmektedir. Ö¤retmenler etkinliklerini
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uygulamada, çocuklarda düflünce süreçlerini kuvvetlendirirken do-
¤al sosyal ortam› kullanmal›, stratejiler belirlemeli, örnekler olufl-
turmal› ve tart›flmalar yapmal›d›rlar. Daha sonra çocuklar›n bu dü-
flünce süreçlerini içsellefltirmelerine yard›m etmek amac›yla etkin-
lik s›ras›ndaki stratejilerin belirlenmesi ve kullan›m›na çocuklar›n
kat›l›m› sa¤lanmal› ve bunlar›n di¤er etkinliklerde ne zaman ve na-
s›l kullan›lmas› gerekti¤i tart›fl›lmal›d›r. 

Okul öncesi e¤itim kurumlar›nda günlük program uygulamalar›nda
yer verilen etkinliklerden biri de Türkçe dil etkinlikleridir. Bu etkin-
liklerle çocuklar›n yeni kelimeler ö¤renerek kelime da¤arc›klar›n›n
gelifliminin desteklenmesi, çocuklar›n hayal gücünün ve yarat›c› dü-
flünme yeteneklerinin geliflmesi sa¤lan›r. Bu etkinlikler sonucunda
çocu¤un bir gruba kat›lmas›, etkileflim kurmas›, çevresiyle ilgili ko-
nulardan haberdar olmas› ve bilgi kazanmas› sa¤lan›r. Bütün bu say›-
lan yararlar›n gerçekleflebilmesini sa¤layacak olan kifliler ö¤retmen-
lerdir. Okul öncesi ö¤retmenleri bu etkinlikleri ne kadar iyi planlar-
larsa bu yararlar›n gerçekleflmesi o kadar kolay olur (Tür, 1986).

Hikâye, Türkçe dil etkinlikleri aras›nda okul öncesi e¤itim prog-
ramlar›n›n vazgeçilemez etkinliklerindendir. Araflt›rmada hikâye
etkinlikleri s›ras›nda kullan›lan anlat›m, soru cevap, tart›flma, gös-
teri, rol oynama yöntemleriyle okul türü de¤iflkeni aras›nda ba-
¤›ml›l›k görülmezken; problem çözme, gezi, örnek olay ve göz-
lem-deney yöntemlerini kullanma oranlar› incelendi¤inde, bu
yöntemlerle okul türü de¤iflkeninin birbirine ba¤›ml› oldu¤u gö-
rülmüfltür. Bu yöntemlerin özel okullarda çal›flan ö¤retmenler ta-
raf›ndan daha fazla kullan›ld›¤› saptanm›flt›r. Özel okullar›n koflul-
lar›ndan dolay› bu tekniklere daha fazla yer verdi¤i düflünülebilir,
oysa di¤er yöntemlere de hikâye etkinliklerinde yer verilmesi
hem program›n zenginli¤i hem de çocuklar›n kazan›mlar› aç›s›n-
dan do¤ru bir yaklafl›m olurdu. Anlat›m bu yaklafl›mlardan birisi-
dir, maliyetli de¤ildir, keyiflidir ve her zaman her yerde rahatl›kla
kullan›labilir (Zabel, 1991). Yap›lan bir araflt›rmada hikâye anlat›-
m›n›n birçok soruyu içermesi, hikâyenin çocuk taraf›ndan daha iyi
kavranmas› ve onu düflünmeye sevk etmesi aç›s›ndan etkili oldu-
¤u saptanm›flt›r (Erturan & Zembat, 1991).

Ö¤retmenlerin günlük uygulamalar›nda kulland›klar› yöntemlere
iliflkin ifadeleri ile gözlem sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda sohbet etkin-
li¤inde rol oynama (r=0,305 p<0.01) ve hikâye etkinli¤inde soru ce-
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vap (r=0,216 p<0.05) yöntemleri d›fl›ndaki tüm yöntemlerde korelas-
yon bulunamam›flt›r. Bu sonuçlar, rol oynama yönteminin ö¤renmeyi
olumlu etkiledi¤ini ve kullan›lmas› gerekti¤ini desteklemektedir.
Yap›lan araflt›rmalar incelendi¤inde rol oynaman›n ö¤renme üzeride
olumlu etkilerinin oldu¤u görülmektedir. Uyar (1995), ö¤rencilerin
dinledikleri hikâyeleri drama yaparak daha iyi anlad›klar›n› saptam›fl-
t›r, Solmaz ise (1997) yapt›¤› çal›flmada destekleyici olarak, uygula-
nan e¤itimde draman›n kullan›lmas›n›n anaokuluna devam eden 60-
72 ayl›k çocuklar›n kelime da¤arc›¤›nda önemli bir geliflme sa¤lad›¤›-
n› belirlemifltir. Baflka bir çal›flmada da rol oynama yöntemini hikâye
etkinli¤inde a¤›rl›kl› olarak uygulaman›n, anlat›m yöntemine göre
daha etkin oldu¤u, okunan› hat›rlama ve hikâyenin yeniden anlat›-
m›nda drama ve tart›flma yöntemlerinin de etkili bir flekilde kullan›l-
mas›n›n önemli oldu¤u vurgulanmaktad›r (Üstünda¤, 1988).  

Ö¤retmenlerin uygulad›klar›n› ifade etmelerine ra¤men gözlem so-
nuçlar›nda al›nan puanlar›n düflük olmas›n›n sebebi yöntemlerin
uygulama aflamalar›n›n yetersiz ya da eksik kalmalar›d›r. Örne¤in
soru cevap yöntemini kullan›rken etkinli¤i bafltan sona soru cevap
fleklinde uygulamas›, sorular›n› tüm s›n›fa yöneltmesi, her ö¤renci-
nin mutlaka bir soruya yan›t vermesini sa¤lamas›, cevaplar› ald›ktan
sonra anlat›lanlar› özetlettirmesi gibi kriterler gözetilerek gözlem
formlar› doldurulmufltur. Anket formunda ise ö¤retmenin do¤rudan
tan›mlamas›na yer verilmifltir. Anket ve gözlem formlar› aras›ndaki
bu farkl›l›klar ö¤retmenlerin, yöntemler ve uygulamalar konusun-
daki bilgi aç›klar›na iflaret etmekte ve etkinliklerini iyi planlama-
d›klar›n› düflündürmektedir. 

Freiberg (1973), ö¤rencilerin kendi e¤itimlerinde aktif olmalar›n›
destekleyen bir ö¤renme ortam›n›n oluflmas›n› sa¤layacak ö¤retim
yöntemlerine yer vermenin çok önemli oldu¤unu ve ö¤rencilerin
kendi ö¤renmelerini kontrol edip kendi bilgilerini ürettiklerinde ö¤-
retimin amaçlar›na ulaflman›n mümkün olaca¤›n› ifade etmektedir.

Ramazan, Zembat ve Unutkan (2002)’›n yapm›fl olduklar› çal›flma-
da, hikâye anlat›m›nda kullan›lan yöntemlerin çocu¤un kelime ka-
zan›m›na etkisi incelenmifl ve sonuçta hikâye anlat›m›nda birden
fazla yönteme yer verilmesinin çocukta kelime kazan›m›n› artt›rd›-
¤› ve bu kazan›m›n kal›c› oldu¤u saptanm›flt›r.  

Yap›lan araflt›rma sonuçlar› de¤erlendirildi¤inde, okul öncesi dö-
nemde çocuklar›n aktif olduklar› etkinliklerde kazan›mlar›n›n daha
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çok oldu¤u görülmektedir. Bu nedenle okul öncesi ö¤retmeninin
etkinliklerinde farkl› yöntemlere yer vermesi önemlidir. 

Günümüzde bilim ve teknoloji alan›nda sürekli yenilikler yaflanmak-
tad›r. Bireylerin bu yeniliklere ayak uydurabilmeleri için e¤itim sis-
teminin gelece¤e uygun flekilde tekrar düzenlenmesi gerekmekte-
dir. Bu nedenle e¤itim sisteminin eksik ve aksayan yönleri belirlene-
rek bunlar için gerekli önlemler al›nmal›d›r. Ö¤retim yöntemlerinin
okul öncesi e¤itimdeki yeri ve kullan›l›fl› ile ilgili kapsaml› araflt›rma-
lar›n yap›lmas› sa¤lanarak e¤itimde kalitenin artt›r›lmas› desteklen-
melidir. Bu çal›flma araflt›rmac›lar için bir örnek teflkil etmeli ve daha
yayg›n uygulamalarla bu konuda araflt›rmalar yap›lmal›d›r. 

Ö¤retmen yetifltirme programlar›nda ö¤retim yöntemleri dersleri-
nin okul öncesi e¤itim ilkeleri dikkate al›narak uygulamal› olarak
yap›lmas› sa¤lanmal›d›r. Hizmet içi e¤itim seminerleriyle ö¤ret-
menlere etkinliklerin uygulanmas›nda kullanabilecekleri ö¤retim
yöntemleriyle ilgili bilgilendirme çal›flmalar› yap›lmal›d›r. Bu çal›fl-
malarda ö¤retmenlerin bire bir deneyerek uygulamalar yapmalar›
sa¤lanmal›d›r. Okul öncesi ö¤retmenlerin, ö¤retim yöntemleri ko-
nusundaki bilgileri sürekli yenilenmelidir.
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Abstract

This research was evaluated conversation and story reading and telling activities
used by pre-school education teachers and determined the results related to these
activities. A hundred pre-school education teachers, working in private and public
primary schools and kindergartens in seven municipalities in Istanbul, participated
in this study. A questionnaire composed of some demographic information, items re-
lated the research topic, and an observation form prepared for the conversation and
story telling activities were used to collect the data. The questionnaire form was fil-
led out by the teachers but the observation forms were rated by the researchers, ob-
serving the teachers during the conversation and story telling activities. The teac-
hing methods implemented during the story and conversation activities by the teac-
hers were compared according to school types. Demographic information of the te-
achers was analyzed with frequencies and percentages. The opinions of the teachers
working in the private and public kindergartens were compared and contrasted with
chi-square. Also correlation values between the information gathered from teachers
and the observation results of the researchers were computed. The results revealed
that the discussion during conversation, traveling and observation-experiment met-
hods, problem solving, and sample case methods during story telling changed accor-
ding to school type. Also it was determined that role playing technique during con-
versation activities and the question-answer technique during story activities were
implemented by the teachers according to both the researchers’ observation and the
teachers own reports. There is no relation between the teachers’ expressions and the 

observers’ opinions regarding the other techniques.  
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Education starts as early as ore-birth, in the womb of the mother,
and and continues up until the death of the person. The most im-
portant and intense times of any given individual is spent in scho-
ols, as much as 12%. The education during school life will determi-
ne the future of the individual. Therefore, pre-school education as
a starting period to school is becoming a determinative factor in a
child’s development and education. So, it is obvious that children
need to be educated in qualified circumstances in order to be ready
for the future (Day, 1999).

It is necessary to prepare the curriculum including different teac-
hing methods and techniques for children to acquire learning skills
and develop appropriately during pre-school period. During this pe-
riod, children are greatly active and open to learn. Curriculum that
are prepared in a teaching rather than a learning approach, do not
include children’s needs, interests, and individual differences, and
lead them to be passive (Dodge, Calker, Heroman, & Bickart, 1992).

The teaching methods and techniques in pre-school education sho-
uld have functional qualities that help children be more attentive,
develop memory capacity, get cues easily, and join the learning pro-
cess (Fidan, 1990). The review of the literature shows that the sti-
mulating factor of educational environment is crucial for the child’s
success. In a research study with 545 children of 5-13 years of age,
Ayçiçe¤i (1996) indicated that it is necessary to implement teaching
methods that should involve activities based on more senses that
are in support of each other. 

In pre-school education, it is very important that different methods
and techniques be implemented. During the class activities, these
activities are accepted as facilitators in concept development. Casey
and his friends (2004) showed that stories and tales have important
effects in mathematical concept developments such as geometry,
measurement, and graphic draw abilities for children.       

Various research studies indicate that teachers in pre-school educa-
tion prefer limited number of methods during clasroom activiteis.
In this study, it was aimed to determine the methods utilized by te-
achers during story and conversation activities which are crucial in
pre-school education. Also, it was investigated whether the teachers
are really implementing the methods that are reported by them.
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Method

Fifty teachers from public pre-schools and kindergartens and 50 te-
achers from private pre-schools and kindergartens joined to the
study. The data were gathered with different instruments: a ques-
tionnaire including 17 items, a semi-structured interview with 77
items, and an observation form with 63 items. The demographic in-
formation was analyzed with frequencies and percentages. The qu-
estions in the second part of the questionnaire were analyzed with
chi-square. Finally, correlation coefficients were computed betwe-
en the results of the questionnaire and the observation forms.

Results

Frequencies results showed that the use of the teaching methods in
conversation and story telling and reading activities do not change
according to the age, education levels, and work experiences of the
teachers. Similarly, it was found that the use of question-answer,
problem solving, presentation, role-playing, traveling, sample case,
and play methods do not change according to school type. Howe-
ver, the frequencies of the use of discussion (X2 = 6.46, sd = 2, p <
.05), traveling (X2 = 23.61, sd = 2, p < .05), observation and experi-
ment (X2 = 8.73, sd = 2, p < .05) methods change according to the
type of school. The teachers in private schools use the methods of
traveling, experimentation, and discussion methods more often
than the teachers in the public schools. The analyses showed that
there is no difference between the public and private schools in
terms of the use of telling, question-answer, and role playing met-
hods during story activities. But, significant differences were found
on problem-solving (X2 = 6.16, sd = 2, p < .05), traveling (X2 = 6.27,
sd = 2, p < .05), sample case (X2 = 10.81, sd = 2, p < .05), and obser-
vation-experiment (X2 = 7.22, sd = 2, p < .05) methods between the
private and public schools. The teachers in private schools use
problem-solving, traveling, experiment-observation, and sample ca-
se methods more often than the teachers in public schools. 

Significant correlations were found between the teachers’ declara-
tions of the use frequencies of role playing during story activities
and the researchers’ observation results. The teachers’ declarations
were parallel with the observation results. Similarly, the same signi-
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ficant results were found regarding the question-answer method
during conversation activities.

Discussion

In this research, the methods really used and declared to beused du-
ring conversation and story activities by the teachers were investiga-
ted. The data were analyzed with chi-square and correlation methods.

It was observed that there was no difference on the use frequencies
of the methods during conversation and story activities according to
the age, educational level, and work experiences of the teachers. Al-
so, there is no difference between the teachers from private and pub-
lic schools in terms of the utilizing lecturing, question-answer, prob-
lem solving, role playing, sample case, and play methods during con-
versation activities. However, it was revealed that the teachers in the
private schools utilize traveling and experiment-observation methods
more often than the teachers from public schools. The first groups of
the teachers “always” implement these methods. The reason for this
difference might be that the opportunities and time limitation for the
preparations for the traveling (getting the legal permissions, insuran-
ce, etc). Also, because the private schools have more means and equ-
ipments, the teachers in those schools can utilize experiment and ob-
servation methods more often than the teachers in public schools. Si-
milarly, the teachers in the private schools utilize the discussion met-
hods more often than the teachers in the public schools. The reason
for this might be that there is smaller number of students in each
class in the private schools. In the discussion method with open-en-
ded questions, it is possible to develop different opinions. In this
method, it is not important find a right or wrong answer, every ans-
wer is being considered. It is possible to implement the discussion
method effectively when it is formed the problems that are suitable
for the levels of the children.

The teachers should utilize natural social settings, determine stra-
tegies, present samples and conduct discussions during activities in
order to support children’s thinking processes. They can make it
possible that the children can join to the processes of determining
and practicing these strategies, and discuss on when and how them
can be utilized in order to help to the children to internalize these

ZEMBAT, ZÜLF‹KAR / An Investigation of Conversation and Story Telling Activities... • 605



thinking processes. Thus, the responsibility of learning can be
transferred to the child and utilizing strategies might be part of the
learning processes of him or her.

In the pre-school education, one of the activities in daily programs is
the Turkish language activities. With these activities, the children can
learn more concepts and words and develop creative thinking abiliti-
es. In addition, they can join to a group, have interaction with group
members, be able to be aware various subjects, and acquire knowled-
ge on these topics. The most important element in all these activities
is the teacher. The teachers should plan these activities precisely in
order to be effective in children’s development (Tür, 1986).

Story reading and telling activities are crucial parts of Turkish langua-
ge activities. In this study, it was found that there is no difference bet-
ween public and private pre-schools in terms of utilization of telling,
question-answer, discussion, presentation, and role-playing methods.
But, the teachers in the private schools use problem-solving, traveling,
sample case and observation, and experiment methods more frequ-
ently than the teachers in the public schools. The reason for this dif-
ference might be that the private schools have better physical condi-
tions and more opportunities and possibilities for these kinds of acti-
vities. But, the other methods such as telling should be implemented
for the richer curriculum and acquisitions (Zabel, 1991).

There are positive correlations between the declaration of the teac-
hers on role playing method during conversation activities (r =.30,
p <.01) and question-answer method during story telling and rea-
ding activities and the observation results (r =.21, p <.05). But, for
the other methods, no relationship was found. These results indica-
te that role-playing method has a positive impact on learning so it
should be widely used in pre-school education. Many other researc-
hers also found these positive results. For example, Uyar (1995) re-
ported that the children are able to retell the stories with drama. In
another research, it was found that the role playing is a more effec-
tive method than telling in the activities regarding stories, and
stressed that drama and discussion methods can be effective alter-
natives in the remembering and restructuring processes of the re-
adied stories (Üstünda¤, 1988).

Although the teachers declared that they are using the methods, ob-
servations have shown that they do not use these methods greatly.
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The reason for this might be that they might not have enough know-
ledge on these methods. For example, during question and answer
methods, it was observed that the teachers were using this method
with some mistakes such as using the method from the beginning to
the end of the class, asking questions to all students, and accepting
summaries after the reports of the children. But, in the questionnai-
re, the definitions of the teachers on the methods were included.
The differences between the results of the questionnaire and the ob-
servation data indicate that the teachers do not have enough know-
ledge on these methods and do not have qualified plans, either.    
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