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Okulöncesi dönemdeki çocukların sayı kavramını kazanmasıyla ilgili tartışmalar halen sürmektedir. Piaget,
çocukların yedi yaş civarında, somut işlemler dönemine varıncaya kadar sayıları anlamlı olarak kullanamadıklarını
belirtmektedir. Piaget'ye göre, çocuklarda sayı Icavramının gelişmiş olması için, çocuğun birebir eşleştirme işlemini
başarabilmesi ve sayı korunumu kavramını (miktar değişmezliğini) kazanmış olması gerekmektedir. Yine Piaget'ye
göre, sayı kavramı bir mantık sistemidir; çocuklar sayı kavramını kazanmadan ve diğer mantıklı düşünme
becerileri gelişmeden önce mantıklı saymayı öğrenemezler.

P
iageı'ye göre, sayı kavramını kazanmış olabilmesi için çocuk-
ların, ardışık sayıların ( l , 2, 3... gibi), diğer etmenlere bağlı
olarak değişmeyen kümeleri ifade ettiklerini anlamış olmala-

rı gerekmektedir. Bir (1) rakamı ister bir elmayı, ister bir portakalı
ifade etsin hep bir l'dir. Eğer kümede 10 tane elma varsa bunların
toplu, dağınık ya da sıralı olrnalan önemli değildir. Çünkü toplam

küme sayısı hep aynıdır.
Piaget, çocukların verilen bir kümeye denk bir küme oluşturduk-

larında ve kümeyi sayıp son sayıyı küme sayısı olarak belirttiklerin-
de, matematik işlemlerini yapabileceklerini, bundan önce aritmetik
öğretimine başlamanın anlamsız olduğunu belirtmiştir. Piaget'nin
tersine, Gelman ve Gallistel, okulöncesi dönemde rehberlik yapıldı-
ğında, çocukların sayı kavramı ile ilgili temel be-

cerileri kazanabildiklerini belirtmişlerdir.
Gelman okulöncesi çocukların korunum göre-

vindeki başarısızlıklarını, Piaget'nin tersine, bilgi
eksikliğinden değil, daha çok bellekten geri ça-
ğırma, el-göz koordinasyonu gibi diğer eylem şe-
malarının eksikliğinden kaynaklandığını sorgu-
lamıştı r.

Gelman. uç ve daha büyük yaştaki çocuklarda
sayma yeteneğinin, kendiliğinden ortaya çıkan
ve çocuğun gelişmekte olan sayma becerisini
hem yönlendiren hem de harekete geçiren bazı
sayma ilkelerine bağlı olduğunu bulmuştur.

Okulöncesi dönemde çocuklarla sayı kanamı
üzerine çalışan diğer a rast ı mı acı l ar da, Piaget'nin

deneyi sunarken kullandığı dilin ve deneyi sunuş

biçiminin çocukları yanlış yönlendirdiğini, küçük çocukların gerçek
bilgilerinin altında bilgi gösterdiklerini ve çocukların gösterdiklerin-

den daha fazla bilgiye sahip olduklarını belirtmişlerdir.

Sayı Kavramı
Okulöncesi dönemdeki birçok çocuk 10'a, 50'ye ya da 100'e ka-

dar hatasız sayabilir. Fakat bu sayma ezbere saymadır ve bu onların
sayı ya da işlem kavramını kazandıklarını gostemıez. Çünkü ezbere

sayma, kişinin bir ritm öğrenir gibi aynı yolla sayı isimlerini tekrar-
layarak saymasıdır.

Okulöncesi çağındaki çocukların sayı kavramını kazanmaları; bir-
birine benzeyen nesneleri sınıflara ve gruplara ayırmaları, yani sınıf-

landırma becerisi, nesnelerin farklılıkları arasında

bir düzenleme yapma yani sıralama becerisi, sa-
yısal eşitliği ifade eden birebir eşleştirme kavra-
mım anlamaları ve sayılacak nesnelerin uzaysal
düzenlemeleri yani dağılışları nasıl olursa olsun
miktarın hep aynı kalacağını anlatan sayı koru-
numu kazanmaları ile yakından ilgilidir. Bu ne-

denle, okulöncesi dönemde çocuklarda temel sa-
vı kavramının kazamla bilme si için öğretmenlerin
bol miktarda sınıflama, sıralama ve birebir eşleme
çalışmalarına yer vermesi gerekmektedir. Öğret-
men bu amaçla çocuktan nesne gruplarını sayıca
birebir eşleştirmesini ve sayarak hangisinin sayıca

"daha az", "daha fazla" ve "aynı sayıda" olduğunu
söylemesini isteyebilir; çocuklara grupları birebir
eşleştirmesini ve saymasını söyleyebilir.



Sayı kavramının kazanılması yaşa bağlı olarak beş yaştan sekiz ya-
şa doğru önemli bir artış göstermektedir. Sayı kavramı öğretil-
mesine öncelikle 5 ve 5' len küçük sayı grupları ile başlanılma-
lıdır ve Önce somul nesneler kullanılmalı, daha sonra resimler-
den yarar lanı lmal ıdır .

Öğretmen 5*c kadar rakamlan öğrettikten sonra, masaya değişik
sayılarda nesneler koyup, çocuklardan her grubu sayarak kaç tane
olduğunu söylemesini isteyebilir. Bu arada öğretmen, sınıfında tahta
varsa nesneleri tahtaya da çizerek a l l ına kaç iane oldukların] yazabi-
lir. Aynca kağıda ya da tahtaya l'den 5'e kadar rakamlar yazarak, ço-
cuktan bu rakam kadar nesne çizmesini ve sayarak sayısını söyleme-
sini isteyebilir. Sınıfta tahta yoksa çalışmaları kâğıt üzerinde yapabi-
lir. Daha sonra pekiştirmek amacıyla çocuklarla 5'e kadar olan
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Kısaca, rakamlan öğretirken, öğretmen ilk olarak bir nesne küme-

si ile o nesne kümesine ai l rakamlan eşleştirme l id i r. Bu işlem l'den
10'a kadar olan tüm rakamlar için yapılmalıdır. Çocuklara rakamlar
öğretilirken, önce sözel ifade kullanılmalı, daha sonra yazılı sembol
ile bırleştırilmelıdir.

"Sıfır (0)" ve "on (10)" özel sayılar olduğu için, bu sayıların öğ-
retimi diğerlerinden sonra olmalıdır. Sıfır (0), bir kümede hiçbir
nesne bulunmadığı zaman kullanılan özel bir sayıdır. Çocuklar ilk
zamanlarda sıfır sayısını anlayamazlar. Bu nedenle, sıfır (0) sayısı
öğretilmeden önce l'den 10'a kadar sayılar öğretilmelidir. Sıfır (0)
sayısını öğretmek için çocuğa "kaç tane?" sorusu sorulmalıdır. Kü-
mede hiçbir nesne bulunmadığında, çocuk "sıfır" demesi için
cesaretlendir! l m elidir.
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ancak çok fazla uygulama yapılarak kazandınlabilir. Çocuklarla ya-
pılacak bu tür çalışmalar, çoğunlukla rakamların yazılması ve adlan-
nın söylenilrnesini kapsamaktadır Bu amaçla, çocuğa bir rakam gös-
terip isimlendirmesi ve benzerini bulması istenebilir.

Rakamları Yazma

"O, l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9" ile yazılan semboller "rakamlar" olarak
isimlendirilir.

Rakamlan tanıma ve yazma birbirinden farkl ı becerilerdir. Bir
rakamı yazmadaki beceriksizlik, matematik başarısındaki beceri-

•

sizlikle karıştı almamalıdır. Bir rakamı güzel yazma, problem çöz-
mek için o rakamı kullanma ile aynı anlama gelmemektedir.

Rakamlan doğru olarak yazma ancak birinci sınıfta üstesinden ge-
linebilecek bir beceridir. Çocukların yazma becerilerini geliştirmek
için okulöncesi dönemde bol mikıarda rakam yazma çalışmalarına
yer verilmelidir. Ancak öğretmen rakam yazma çalışmaları için, kâ-
ğıt kalemle rakam yazma çalışmalarından daha çok, kum, un, toz
boya üzenne parmakla rakam yazma gibi, diğer rakam yazma çalış-

malarına yer vermelidir. Okulöncesi dönemde formal eğilimde ra-
kam yazma çalışmalarını hızlandırmaya gerek yoktur. Rakamlan

doğru olarak yazma birkaç >ılda yavaş yavaş gelişir ve çocuğu bu
konuda zorlamamak gerekir.

Rakam yazma çalışmaları sırasında, öğretmen, çocuklarla rakam
yazarken, aynı zamanda çocukların yazdıklannı okuması için de on-
lan cesaretlendirmelidir. Bununla i lg i l i çeşitli oyunlar oynayabilirler.

Rakamları yazmaya l'den 5'e kadar olan rakamlarla başlanılmalı-
dır. Çocuk Ve kadar rakamları öğreninceye kadar, öğretmen her gün
yalnız bir ya da iki rakam öğretmelidir. Öğretmen rakamlan yazma-

yı öğretirken çocukların rakamlan doğru yazdıklarından emin olma-
lıdır Çünkü yanlış alışkanlıkları düzeltmek doğruyu öğretmekten

daha zordur. Bunun için öğretmen, çocukların rakam yazmaya doğ-
ru noktadan başlamaları için onlara rehberlik etmesi ve hangi yönde
çizeceklerini göstermesi gerekmektedir. Rakamlan yazma yönünün
yukardan aşağıya doğru olduğu unutulmamalıdır.

Yedi-sekiz yaşına kadar çocuklarda sag-sol ka\ramı oluşmadığı
için çocuklar rakamlan ters yazabilirler. Özellikle sol e l i n i kullanan
çocuklarda bu durum yaygın olarak görülebilir.

Bazı çocuklar tüm rakamlan ters yazarken, bazıları yalnızca 6, 9,
2, 3, 5 rakamlannda hata yapabilirler. Bazı çocuklar özellikle belirli
rakamlarda sorun yasayabilmekledirler.

Bir rakamın doğru olarak yazılması ile ilgili sorunlar ikinci sınıfa
kadar sürebilir. Her rakamın kendine özgü bir sembolü olduğu ıçm,
çocukların her bir sembolü hafızalarına kaydetmeleri ve yazarken

hafızada bu sembolü doğru olarak geri cagırmalan gerekmektedir.
Bu sorun üçüncü sınıfa kadar devam ederse, motor koordinasyon

eksikliği, görsel problemler, uzaysal organizasyon bozuklukları ve
öğrenme engelleri olabileceği düşünülebilir.
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Çocukların rakamları doğru olarak yazabilmesi için, çocuğun her
rakamın ayırt edici özelliğini bilmesi gerekmektedir. Örneğin, "6" bir
yuvarlak ve soldan inen bir eğriden oluşurken, bu eğrinin yönü onu
"9" dan ajınnaktadır. Ayrıca "l, 4. 7" rakamları yalnızca düz çizgiler
içermektedir. Ancak çocuklar bazı rakamların yazılımını birbinne
karıştırabilirler. Özellikle 2 ve 5 ya da 6 ve 9 rakaman arasındaki
farkları ayırmak çocuklar için çok zordur. Çünkü rakamların parça-
larının yönü dışında bu rakamlar benzerdir. Bazen de çocuklar bir
rakam ve bir harfi birbirine karıştırabilirler. Örneğin, 5 ve S ya da 3
ve E en çok karıştırılanlardır.

Rakam yazma çalışmaları yaparken öğretmenin dikkat etmesi ge-
reken noktalar:
• Öğretmen, rakam yazma çalışmalarına öncelikle kağıt ve kalemle
bağlamamalıdır. Bu amaçla yapılabilecek bazı etkinlik örnekleri şun-
lardır:

• Zımpara kâğıtlarından rakamlar oluşturma ve kesme
• Kumaşlardan rakamlar keserek onları kartona yapıştırma
• Rakamlar şeklinde çimlendirme deneyleri yapma
• Kurubaklagillerle rakamlar oluşturma ve yapıştırma
• Tebeşir, sulu boya ya da parmak boya ile rakamları boyama
• Havaya ei ve burun ile rakamlar çizme
• Çamur ve kil ite rakamları yapmasını isteme

• Öğretmen rakamın doğru yazımını masanın üzerine koyabilir ya
da bu rakamlann yazılı olduğu kartları sınıfa asabilir.
• Rakamlann yazımını öğretirken çocuklann yazdıkları denetlenme-
lidir. Çünkü sonradan yanlışları düzeltmek daha zordur.
• Sol elini kullanan çocuklar için öğretmen mümkünse sol elini de
kullanarak model olmalıdır. Bu, çocuklann öğretmeni izlemeleri ve
model almaları açısından kolaylık sağlar.
• Panoya asılması ya da tahtaya yazılmasının yanı sıra. öğretmen mo-
del olması açısından her çocuğun önüne rakam modelleri koymalı-
dır. Bu, çocuğun yatay ve dikey görünüşleri kopyalamaları açısından
ona yardıma olacaktır.
• "Dört (4)" rakamının yazılı formlan değişik yerlerde değişik biçim-
lerde kullanıldığı için, çocuklar için şaşıriıcı olabilir. Bu nedenle öğ-
retmenin, her iki yazılımında aynı rakam olduğunu anlamasında ço-
cuğa yardımcı olması gerekmektedir.
• Öğretmen, çocukla rakam yazma çalışmaları yaparken çocuğun
O'dan 9'a kadar tüm rakamları yazdığından emin olması gerekmek-
tedir.

Sayma
Sayı kavramının gelişimi ve sayma becerisinin kazanılması tü-

müyle birbirine bağlıdır. Sayma becerisi, sayı isimlerini sıralama
bilgisini gerektirir; sayma da, el-göz koordinasyonu ve sözel be-
cerileri gerektiren bilişsel bir etkinliktir. Çocuklar okulöncesi
eğitim kurumlarına geldiklerinde, farklı ev deneyimlerine sahip
olduklarından, sayma becerisinde de farklılıklar görülür. Örne-
ğin bir sınıfta 100'e kadar sayabilen çocuklar bulunurken, ancak
5'e ya da 20'ye kadar sayabilen çocuklar da bulunabilir.

Çocuklar ilk olarak tek sayılarla ( 1 , 2 , 3... gibi) ritmik saymayı
öğrenirler. Daha sonra nesneleri sayarak sayma becensinı gelişti-
rir ler . Çocuk, sayarken önceleri sayıların bir sıra izlediğini fark et-
meyebilir; ancak bunu zamanla öğrenir. Sayına yeteneği olmayan
çocuklann matematik eğitimlerinde de eksiklik var demektir. Say-
ma yeteneği yaklaşık yedi yaşından Önce bütün çocuklar tarafın-
dan kazanılması gereken bir yetenektir. Saymanın hedefi, bir nes-
ne kümesinin sayısını belirten bir sayı ismine varmadır Sayma iş-
lemi, sıralamayı içermektedir. Bu nedenle, sayma kümesinin esas
sayısına varmak için sıralama kavramı kullanıldığından, her iki
kavramın gelişiminde sıralama önemli bir role sahiptir. Çocuk bi-
rinci nesneyi seçerek "bir" diğer nesneyi seçerek "iki" diye isimlen-
dirir. Bu işlem bütün nesneler isimlendirilme eve kadar devam
eder ve bu sıralamada kullanılan son sayı küme sayısını gösterir.

Saymada, küçük çocuklann kısmi bilgiye sahip oldukları birkaç
yıllık bir periyot vardır. Bazen doğru bazen de yanlış sayabilirler. An-
cak bu dönemden sonra çocuklar her nesneyi bir sayı ile isimlendi-
rerek saymayı başarıyla yerine getirirler. Çocuklar kimi zaman, bir
nesneyi iki sayı ile isimlendi rebil ir ya da sayarken sayma hızına bağ-
lı olarak nesneyi atlayabilir, sırayı kaybedebilir, bir nesneyi ıkı kez
sayabilir, sayıyı atlayabilirler. Bu nedenle, bazı çocuklar sayarken
nesnelere dokunma gereksinimi duyabilirler. Ancak nesneler yatay
sıra halinde dizildiğinde ve çocukların hareket ettirebilecekleri so-
mut nesneler kullanıldığında (fasulye, boncuk, düğme gibi), basan
şansları daha da artacaktır. Nesnelerle çalışırken, öğretmen yalnız
bir nesneye dokunarak bir sayı söylemesi konusunda çocuğa reh-
berlik etmeli ve sık sık yüksek sesle sayma çalışmaları yapmalıdır.

Sayma aynı zamanda toplamanın da temelini oluşturur ve birçok
çocuk oğretilmeksizin bunu kendi kendilerine keşfedebilir. Örne-
ğin, 2 + 3=... işleminin sonucunu bulmak için, çocuk önce "bir, iki"
sonra "bir, iki, üç" der ve en sonunda "bir, iki, üç, dört, beş" diyerek
son sayıyı toplam sayı olarak ifade eder. Çocuk bu iş için çoğun-
lukla parmaklanm kullanır. Ancak özellikle büyük sayılarla işlem
yapıldığında, sayma her zaman toplamada etkili bir yol değildir.
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Sayı Kavramı ile İlgili Olarak Yapılabilecek Çalışmalar
• l'den 10'a kadar karışık dizilmiş rakamlar arasından model olarak
çizilen rakamın eşini buluma
• l'den 10'a kadar karışık dizilmiş rakamlar arasından söylenilen
rakamı bulma
• l'den 10'a kadar karışık dizilmiş rakamlar arasından gösterilen
rakamı okuma
• Sözel yönlendirme ile çocuğun l 'den l O'a kadar saymasını isteme
• Verilen rakamlar arasını (5-9 gibi) sa)ina
• Verilen rakamdan geriye doğru sayma
• Değişik sayılandaki nesneleri eşleştirme
• iki vasılı rakamdan (5 ve 9 gibi) hangisinin daha az (ya da daha
fazla) olduğunu söyleme
• Bir sayı kümesini sıraya dizme, okuma ve istenilen rakamı göster-
mesini isteme

• Verilen iki nesne grubunu sayma ve verilen rakamla aynı olup
olmadığını belirleme

• Verilen iki nesne grubunu sayma ve hangisinin daha az (ya da
daha fazla) olduğunu söyleme
• Bir nesne grubu ile birlikte verilen rakamdan \e hangisinin daha
fazla olduğunu söyleme
• Nesne grupları ve rakamlar verilerek, eşleşı irmesini isteme
• Nesneleri sayarak, üç nesne grubundan en az (en fazla) olanı
söyleme
• Bir rakam verilerek, bu rakama uygun sayıdaki nesne grubunu
göstermesini isteme

• Verilen iki nesne grubundan daha fazla olanı bulma, daha sonra
da fazla olan gruptan az nesne sayısı kadar nesne çıkarma ve kalan
nesne sayısını söyleme
• l'den 10' a kadar ritmik sayarken, atlanılan sayının hangisi oldu-
ğunu söyleme
• Sıralanmış nesne resimlerinden söylenilen sıradaki nesneyi gös-
terme
• Sıralanmış sayı kartlarından atlanılan sayıyı bulma

• Sıralanmış nesneleri sıra sayısı ile sayma (birinci, ikinci, üçüncü
gibi)
• Verilen küme ile aynı. daha az, daha fazla sayılarda kümeler oluş-
turmalarını isteme

• Nesneleri sıralarken birinci, ikinci, üçüncü gibi sıra sayılarını
kullanma •
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