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A. Öğretim Problemlerini Açıklama 

1. İhtiyaç Analizi 

a) Planlama 

i) Hedef Kitle 

Hedef kitle, 7-8 yaş arası Özel FMV Işık Okulu Nişantaşı ve Ayazağa 

Kampüsü’ndeki 2. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.  

ii) Strateji 

Bilişim Teknolojileri dersinde programlama öğrenen öğrencilerin döngü 

oluşturma konusunda problem olup olmadığına yönelik ihtiyaç belirlenecektir.  

iii) Analiz 

İhtiyacı belirlemek için EK-1 de yer alan “Öğrenci İhtiyaç Analizi Anketi” 

öğrencilere uygulanmıştır. Daha sonra ise öğrencilere 4 ders saati boyunca Code.Org sitesinde 

yer alan Ders 1 kursu Bölüm 12’ye kadar yaptırılmıştır. İhtiyacı belirlemek için ise bir sonraki 

derste döngüler ile ilgili olan Bölüm 13 ve 14 bireysel olarak öğrencilere yaptırılmıştır. 

iv) Katılımcılar 

Özel FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü’nden 21 öğrenci, Ayazağa 

Kampüsü’nden 21 öğrenci olmak üzere toplamda 42 öğrenci ile çalışma gerçekleştirilmiştir.  

2. Veri Toplama 

Veri toplama aracı olarak uygulanan anketler ve diğer materyaller toplamda 42 öğrenciye 

uygulanmıştır. Anketteki verileri toplamak için öğrencilere Surveey üzerinden sorular 

sorulmuştur, soruların öğrenciler tarafından yanlış anlaşılmaması ve daha doğru bir sonuç 

elde edebilmek için önce öğretmen tarafından sorular tek tek okunmuş ve öğrencilerin soruya 

cevap vermeleri beklenilmiştir. Bu şekilde her iki kampüste de sınıftaki öğrenciler ankete aynı 

anda katılım sağlamışlardır.  

Bir diğer veri toplama aracı olan Code.org’taki 13. ve 14. Bölümleri öğrenciler 1 ders 

saatinde kendi bireysel hızlarına göre bölümlerin aşamalarını tamamlamışlardır. Bölüm 13’te 

14 soru, bölüm 14 de ise 13 soru bulunmaktadır.  

3. Veri Analizi 

Öğrencilere yapılan anket sonuçlarını belirlerken Surveey’den elde edilen veriler 

incelenerek öğrencilerin her soruya verdikleri cevapların frekans ve yüzdelik değerleri elde 

edilmiş ve bu veriler Tablo 1 de gösterilmiştir.  
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Tablo 1: Öğrenci İhtiyaç Analizi Anketi 

 ÖLÇEK 
   

1 Kodlama yapmak hoşuma gider. 40 2 - 

2 Code.org hoşuma gider.  38 4 - 

3 Blokları birleştirerek bölümü geçerim  35 4 2 

4 Blokların görevlerini bilirim. 34 5 3 

5 Sorudaki problemi anlayabilirim.  36 4 2 

6 Sorudaki problemi bloklar ile adım adım planlarım. 33 5 4 

7 Sorudaki problemi döngü bloklarını kullanarak çözebilirim. 5 8 31 

8 Döngü bloğunu diğer bloklardan ayırabilirim. 5 10 29 

9 Döngü bloğuna ihtiyacım olduğunu fark edebilirim. 3 14 27 

10 Döngü bloğunu doğru yerde kullanabilirim. 4 5 33 

 

Öğrencilerin Code.org sitesinde elde edilen veriler öğrencinin doğru yapmasına, fazla 

blok kullanmasına ve yapamamasına göre soru gruplara ayrılmıştır. Bu gruplara göre 

öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar incelenmiş, Tablo 2 ve Tablo 3’de yer alan frekans 

değerleri elde edilmiştir.  

Tablo 2: Code.Org - Bölüm 13 Sonuçları  

Soru  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Yapamadı - 10 14 8 10 22 34 8 10 31 8 24 16 30 

Fazla Blok  4 2 4 13 24 16 8 26 24 5 28 14 - - 

Tam Yaptı 38 30 24 21 8 4 - 8 8 6 6 4 26 12 
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Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin döngüler ile ilgili olan sorularda problem yaşadıkları 

görülmüştür. 1, 2, 3 ve 4. Soruda tam yapan sayısının fazla olmasının sebebi sorularda verilen 

ipucu ile öğrenci doğru cevaba ulaşabilmektedir. 13 ve 14. soru ise çoktan seçmeli olduğu için 

öğrenci soruyu ya doğru yapabilmekte ya da direk soruyu boş geçebilmektedir. Genel olarak 

13. Bölüm de öğrencilerin dağılımına bakıldığında çoğu sorununun döngü kullanılmadan 

çözüldüğü ya da boş bırakıldığı görülmüştür.  

 

Tablo 3: Code.Org – Bölüm 14 Sonuçları 

 Soru  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Yapamadı 4 2 9 5 10 14 30 11 11 13 14 9 13 

Fazla Blok 6 10 12 19 25 28 10 31 26 29 25 29 - 

Tam Yaptı 32 30 21 18 7 - 2 - 5 - 3 4 29 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin bölüm 13 de olduğu gibi yine birçok soruyu döngü 

kullanarak değil, döngü kullanmadan fazla blok ile çözdüğü görülmektedir. 1, 2 ve 3. Soruları 

tam yapan öğrenci sayısının fazla olmasının sebebi ise bu soruların döngü kullanılmadan 

çözülebilmesi ile alakalıdır.   

4. Sonuç Raporu Hazırlama 

a) Çalışmanın Amacı 

Bilişim Teknolojileri dersinde programlama öğrenen öğrencilerin döngü oluşturma 

konusunda yaşanan problemleri azaltmak ve öğrencilerin döngü kavramının kodlamada ne işe 

yaradığını öğrenmelerini sağlamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır.  

b) Sürecin Özeti 

Bilişim Teknolojileri dersinde 2. sınıflarda işlenen kodlama dersi öğrenciler ile 

Code.org sitesinde yer alan Ders 1 üzerinden işlenmektedir. Fakat Ders 1 de Bölüm 13 ve 

14’e gelindiğinde öğrencilerin döngüler konusunda problem çektikleri gözlemlenmiştir. Bu 

projeyi gerçekleştirebilmek, gerekli araştırma ve çalışmaları yapabilmek için problemin 

gözlemlendiği, FMV Işık Okulları Nişantaşı ve Ayazağa Kampüsü’nden birer şube seçilerek 

toplamda 42 öğrenci ile çalışma yapılmıştır. İhtiyacı tespit edebilmek ve analiz edebilmek 

amacıyla öğrenciler önce Bölüm 13 ve 14’ü ders kapsamında, sınıf içerisinde arkadaşlarından 
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ve öğretmeninden yardım almadan bireysel olarak yapabildiği kadarıyla yapmaya çalışmıştır. 

Daha sonra ise öğrencilere ihtiyaç analizi anketi uygulanmıştır.  

c) Sonuçların Özeti 

Elde edilen veriler analiz edildiğinde ve incelendiğinde öğrencilerin döngüler 

konusunda problem yaşadıkları görülmüştür. Tablo2, 3 ve 4’deki verilere bakıldığında 

öğrencilerin çoğunluğunun sorulardaki problemleri anlayabildiği, doğru blokları yerleştirerek 

soruları çözebildiği fakat döngüler ile ilgili soruları doğru yapamadığı görülmüştür. Buradan 

elde edilen verilere bakıldığında Code.org’un döngüler konusu ile ilgili verdiği ipuçlarının ve 

konuyu öğretme yönteminin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç doğrultusunda 

öğrencilerin döngüleri kavrayabileceği, Code.org ile bağlantılı bir materyal geliştirilmeye 

karar verilmiştir.  

d) Önermeler 

İhtiyaç analizi sonuçları incelendiğinde öğretim problemine yönelik aşağıdaki 

önermeler sunulmuştur: 

• Geliştirilen materyal öğrencilerin döngüler konusunu ve döngü bloğunun görevini 

öğrenmelerini sağlayacaktır. 

• Geliştirilen materyal öğrencilerin döngü bloğunu kullanıldığında ve 

kullanılmadığında arada ne gibi bir fark olduğu anlamasını sağlayacaktır. 

• Geliştirilen materyal öğrencilerin kodlama da döngülerin işlemleri daha hızlı ve 

kısa sürede yapıldığını fark etmesini sağlayacaktır. 

B. Öğrenen Analizi 

1. Öğrenen Kişi Özellikleri 

a) Genel Özellikler 

Yaş: Öğrenciler 7-8 yaş aralığındadırlar.  

Cinsiyet: Toplamda 42 öğrencinin 22’si kız ve 20’si erkektir. 

Öğrenim Gördüğü Sınıf Düzeyi: FMV Özel Işık Okulları Nişantaşı ve Ayazağa 

Kampüsü’nde okuyan 2. Sınıf öğrencileridir.  

b) Özel Giriş Özellikleri 

Öğrenciler hafta da 1 saat olarak Bilişim Teknolojileri dersi görmektedirler. 

Öğrencilerin kodlama konusunda gereken önkoşul beceri ve tutumları öğrenmesi için derste 

öğrenciler ile gerekli konular işlenmiştir. Ders içinde yapılan Code.org platformunda Ders 1 

de yer alan bölümler ve sorular ile öğrencilere kodlama ve programlamanın temel konuları 

anlatılmıştır. Yapılan bölümler bitirilerek blok ve kodlama yöntemi hakkında ön bilgi sahibi 

olmuşlardır.    Öğrencilerin döngüler konusunda hazır bulunuşluk seviyelerini ölçmek 
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amacıyla öğrencilere Code.org da yer alan Bölüm 13 ve 14 yaptırılmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda öğrencilerin yönler ve blokları nasıl uygulayacağını bildikleri ve problemleri 

çözebildikleri görülmüştür. Fakat öğrencilerin döngüleri kullanarak soruyu çözme konusunda 

yeterli olmadıkları ve problem olduğu fark edilmiştir. Bu yüzden probleme yönelik, öğretimi 

sağlamak amacıyla materyal geliştirilmiştir.  

c) Öğrenme Stilleri  

Bireysel öğrenme stilleri, bu proje için dikkate alınamamaktadır. Çünkü öğrencilerin 

öğrenme stillerine yönelik bir anket ya da ölçek uygulanmamıştır. Sadece burada yapılan 

çalışmalarda öğrenciler bireysel ya da grup içerisinde bireysel olarak etkinlikleri 

tamamlamışlardır.  “Döngülerle Robot Arkadaşım” etkinliğinde öğrenciler 3 kişilik grup 

olarak çalışacaklar ve bireysel olarak soruları şartlara göre çözeceklerdir. Burada sorular 

kolay, orta ve zor olmak üzere 3 seviyeden oluşmaktadır. Bir öğrenci döngü bloğunu 

kullanarak, diğer öğrenci döngü bloğunu kullanmadan soruyu kodlamaya çalışmaktadır. Bir 

öğrenci ise robot olarak kodlara göre karakterleri bulmaya çalışmaktadır. Grup üyelerinin 

hepsi soruları bireysel olarak çözmektedirler. Ön ve son test aracımız olan Code.org sitesinde 

ise öğrenciler bireysel çalışarak kendi öğrenme stillerine göre bölümlerde yer alan soruları 

çözmeye çalışmaktadırlar. Bu iki araçta da öğrenciler sadece bireysel çalışmaktadır, bu 

yüzden öğrenme stilleri bu projede dikkate alınmamıştır.  

d) Kişisel ve Sosyal Özellikler 

Öğrencilere yapılan ihtiyaç analizi anketi sonucunda öğrencilerin kodlamaya karşı ve 

Code.org sitesine karşı görüşlerinin olumlu olduğu gözlemlenmektedir. Öğrenciler bu 

çalışmaları yaparken özellikle analitik düşünme becerileri ve problem çözme becerileri 

gelişmektedir, seçilen etkinlikler öğrencilerin yaşlarına uygun olduğu için öğrenciler blokların 

görevini anladığında soruları rahatlıkla çözmektedirler.  

2. Bağlam Analizi 

a) Yönlendirici Bağlam 

Bu bağlamda öğrenen kişinin kendisiyle beraber öğretime katkı olarak getirdiği üç 

özellik üzerine odaklanılmaktadır. Bu üç özellik sırasıyla bilgi, beceri ve tutumdur.  

İlk olarak, öğrenen kişin bu ders / öğretime katılmak için gereken ön koşullara 

sahiptir. Burada asıl amaç öğrenenin yeni bilgi ve becerileri öğrenirken yaşadığı problemler 

göz önüne alınarak buna göre bir materyal geliştirilmesi planlanmıştır. 

İkinci olarak, öğrenen kişiler yani öğrenciler bu konuyu öğrenmenin kendisine 

sağlayacağı yararların farkında ve bilincindedirler. Çünkü öğrencilerimize kodlama derslerini 

işlerken ilk amacımız dikkatlerini çekmek ve bunları öğrendiklerinde ileride neler 
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yapabileceklerini ve nelerin yapıldığını göstermektir. Öğrencilerimiz kodlamanın bir parçası 

olan döngüler konusunu öğrendikten sonra bu bloğun onlar için sağladığı yararları ortaya 

çıkarttıkları projeler de ve soruları çözerken fark edebileceklerdir.  

Üçüncü olarak, öğrenen kişiler ders içerisinde yapılan bu çalışmalarda verilen 

görevleri yerine getirme konusunda sorumludurlar. Burada öğrencilere verilen materyallerde 

üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca değerlendirme aracı olan 

Code.org sitesinde öğrencilerin bireysel olarak bu web sitesine erişmesi ve oradaki bölümleri, 

soruları tamamlayarak ilerlemesi gerekmektedir. Burada öğrenciler tüm bölümleri eksiksiz ve 

doğru bir şekilde tamamlayabildiklerinde bu dersi bitirdiklerine dair Code.org üzerinden 

motivasyonu yükseltmek amaçlı öğrencilere sertifika verilmektedir.  

b) Öğretim Ortamı 

Öğretim ortamları için dikkat edilmesi gereken bazı faktörler bulunmaktadır. Bu 

faktörler öğretim ortamında yaşanabilecek sorunları en aza indirmek konusunda dikkat 

edilmesi gereken noktalardır. Bu projede dikkat edilmesi gereken faktörler ve açıklamaları 

Tablo 3 de sunulmuştur. 

 

Tablo 3: Öğretim Ortamı Faktörleri 

Faktör Dikkat Edilecek Hususlar 

Işıklandırma 

Ortamdaki ışıklandırma öğrencilerin çalışmalarını daha rahat 

yapabilmeli için uygun hale getirilmiştir. Pencereler kapatılmış ve 

perdeler kapatılarak dışarıdan gelebilecek güneş ışığı engellenmiş ve 

sınıftaki ışıklar açılmıştır.  

Gürültü 

Ortamı etkileyebilecek bir gürültü oluşmaması için sınıfın kapısı 

kapatılmıştır. Ayrıca dışarıdan gelebilecek sesleri de engellemek için 

pencerelerde kapatılmıştır.  

Sıcaklık Odadaki sıcaklık klima aracılığıyla kolaylık ile ayarlanabilmektedir.  

Oturma Düzeni 

Oturma düzeni bilgisayar başındaki etkinliklerde öğrencilerin rahat 

oturabilecekleri şekilde ders düzenine getirilmiştir. İkinci etkinlikte ise 

masaların üzerinden klavyeler kenara alınarak öğrencilerin masalarda 

rahat oturabilecekleri ve gerekli materyalleri yerleştirebilecekleri 

konuma getirilmiştir.  

Ekipman 
Sınıf içerisinde etkinlik için gerekli olan bilgisayar, projeksiyon, akıllı 

tahta gibi ekipmanlar mevcuttur.  
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Ulaşım 
Öğrenciler her zaman dersin yapıldığı bilgisayar laboratuvarına 

gelecekleri için ulaşım konusunda bir sıkıntı yaşamamaktadırlar. 

 

c) Transfer Bağlamı 

Öğrenilen döngüler ile ilgili yeni bilgi ve becerilerin sürekli olarak uygulanması 

hedeflenmektedir. Öğrencilere öğrenmiş oldukları bilgi ve becerileri farklı ortamlarda da 

geliştirilmesine imkan sağlanacaktır. Bu amaçla öğrenciler döngüler konusunu öğrendikten 

sonra dönem sonunda ortaya çıkaracakları projelerinde ve ortaokula gelene kadarki ders içi 

etkinliklerinde kullanmaya ve geliştirmeye devam edeceklerdir. İlgisi olan ve kendi 

oyunlarını, uygulamalarını oluşturmak isteyen öğrenciler döngüleri günlük hayatlarında 

geliştirdikleri projelerde bile kullanabileceklerdir. Öğrenciler bu konunun kodlamaya destek 

sağlayacağına inandıkları ve uyguladıklarından dolayı, öğrendikleri bilgileri daha rahat 

transfer edebileceklerdir. 

C. GÖREV ANALİZİ 

Bilişim Teknolojileri dersinde programlama öğrenen öğrencilerin döngü oluşturma konusunda 

yaşadıkları problemleri giderebilmek amacıyla geliştirilen materyal üzerinden konunun 

öğretilmesi üzerine konu analizi, içerik analizi ve yöntem analizi bu bölümde açıklanmıştır. 

 

1. Konu Analizi  

a) İçerik Analizi 

Konu: Code.org sitesi Ders 1’deki 13. ve 14. Sahnelerdeki ‘Döngüler’ konusunun iki 

ana maddesi şöyledir: 

1. Kodlama 

a. Code.org sitesindeki Ders 1 ile başlanır 

b. Kod blokları sürüklenip bırakılarak izlenecek yol oluşturulur 

c. Bloklar çalıştırıldığında karakter hedefe ulaşır 

2. Döngüler 

a. Tekrarlanan kod blokları için döngü kullanılır 

b. Döngü sayesinde işlemler kısalır 

 

Verilen içerik analizine göre olgular ve kavramlar şu şekildedir: 

 

Olgular: Blok, kuzey, güney, doğu, batı, blok, tekrarla bloğu, çalıştırma butonu 

Kavramlar: Algoritma, kodlama, döngü, yönler 
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İlke ve Kurallar: 

1. Karakter sadece kuzey, güneyi, doğu, batı yönlerinde hareket edebilir. 

2. Karakter çapraz ilerleyemez. 

3. Karakter ‘TNT’ engeline çarpamaz. 

4. Karakter yol kenarlarındaki engellerin üstünden geçemez. 

5. Karakterin hedefi yemesi için doğru blokları kullanmak gerekir. 

 

Yöntemler 

1. Sınıfın gruplara ayırılması 

2. Soru numaralarının zarflara koyulması 

3. Gruplardaki birinci öğrencilerin robot olması ve soru çekmesi 

4. Gruptaki diğer iki öğrencinin soruyu çözmeleri 

5. Robot öğrencinin çözüme bakarak hedefi bulması 

6. Gruptaki ikinci ve üçüncü öğrencilerin sırasıyla robot olarak aynı işlemleri 

tekrarlaması 

 

Bireyler Arası Beceriler 

1. Öğrencilerin grup arkadaşları ile iyi anlaşmaları önemlidir 

2. Öğrencilerin bulundukları grubu değiştirmek istememeleri gerekmektedir. 

3. Öğrencilerin işlemleri sıra sıra yapmaları ve sıraya uymaları beklenir. 

 

Tutumlar 

1. Öğrencilerin döngü konusunu kavramaları beklenmektedir. 

 

2. Yöntem Analizi 

1. Sınıftaki öğrenciler liste sırasına göre 3’er kişilik gruplara bölünür. 

2. Materyalin soru numaraları (1-2-3-4-5-6-7-8-9) her grup için farklı olacak şekilde 

zarflara koyulur. 

- 1-2-3 numaralı soru numaralarının olduğu kâğıtlar, üzerinde ‘kolay’ yazan 

zarfa koyulur. 

- 4-5-6 numaralı soru numaralarının olduğu kâğıtlar, üzerinde ‘orta’ yazan zarfa 

koyulur. 

- 7-8-9 numaralı soru numaralarının olduğu kâğıtlar, üzerinde ‘zor’ yazan zarfa 

koyulur. 
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3. Gruplardaki öğrencilerden liste sırasına göre ilk sırada olan öğrenci (gruptaki üç 

kişinin arasındaki sıralamaya göre) robot olur. 

4. Robot olan öğrenci üzerinde ‘kolay’ yazan zarfın içerisinden bir soru numarası 

çeker. 

5. Robot öğrenci soru numarasını grup arkadaşlarına verir. 

6. Robot öğrenci sınıf kapısının olduğu alana gider. 

7. Öğretmen, çekilen soru numarasına ait olan soru kartını gruptaki öğrencilere verir. 

8. Soru numarasını alan öğrencilerden liste sırasına göre ikinci sırada olan öğrenci 

döngü kullanmadan soruyu çözer. 

- Kod bloklarını alt alta dizerek karakteri hedefe götürecek kodlamayı yapar. 

9. Liste sırasına göre üçüncü sırada olan öğrenci döngü kullanarak soruyu tamamlar. 

- Döngü bloğunun içine, altına ve üstüne gerekli kod bloklarını yerleştirerek 

karakteri hedefe götürecek kodlamayı yapar. 

10. Kod bloklarının yapımı tamamlanınca robot öğrenci grubunun yanına gelir. 

11. Robot öğrencinin elinde olan soruda karakterin gitmesi gereken hedef yer almaz ve 

robot öğrenci döngü ile yapılmış olan kod bloğuna bakarak karakteri gideceği 

yolda ilerletir. 

12. Robot öğrenci karakterin gittiği son boşluğa hedefini koyarak soruyu tamamlar. 

13. Robot öğrenci döngü kullanılan kod blokları ile soruyu tamamlayamazsa, döngüyü 

kullanmadan yapılan kod bloklarına bakar ve yine hedefi bulmaya çalışır. 

14. Sorunun çözümünden sonra öğretmen grubun yanına giderek çözümü kontrol eder. 

15. Öğretmen elinde olan kontrol listesine, robot, yarışmacı 1 ve yarışmacı 2 alanlarını 

soru numarasına göre, soru çözülmüşse +, çözülememişse – koyarak işaretler. 

16. Sorunun çözümü tamamlandıktan sonra gruptaki ikinci öğrenci robot olur ve yine 

‘kolay’ yazan zarftan başka bir numara çeker. 

17. Robot öğrencinin grubun yanından ayrılması ile birlikte işlemler tekrarlanır.  

18. Üçüncü öğrencinin de robot öğrenci olmasından sonra birinci öğrenci tekrar robot 

öğrenci olur ve üzerinde ‘orta’ yazan zarftaki sorular ve sonrasında da üzerinde 

‘zor’ yazan zarftaki sorular aynı şekilde çözülür. 
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Akış Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Başla	  

Soru	  numarası	  
1,	  2	  veya	  3	  mü?	  

Soruları	  numaralarına	  
göre	  zarflara	  ayır	  

Üzerinde	  ‘Kolay’	  
yazan	  zarfa	  koy	  

Soru	  numarası	  
4,	  5	  veya	  6	  mı?	  

Soru	  numarası	  
7,	  8	  veya	  9	  mu?	  

Üzerinde	  ‘Orta’	  
yazan	  zarfa	  koy	  

Üzerinde	  ‘Zor’	  
yazan	  zarfa	  koy	  

Evet	  

Hayır	  

Evet	  

Hayır	  

Evet	  

Robot	  öğrenci,	  zarftan	  
soruyu	  çeker	  

Çektiği	  soru	  numarasını	  
grup	  arkadaşlarına	  verir	  

İkinci	  öğrenci	  soruyu	  
döngü	  kullanmadan	  

çözer	  

Robot	  döngü	  
kullanarak	  soruyu	  
çözebildi	  mi?	  

Üçüncü	  öğrenci	  soruyu	  
döngü	  kullanarak	  çözer	  

Robot	  öğrenci,	  çözüme	  
bakarak	  soruyu	  çözer	  

Evet	   Grup	  içerisindeki	  
sıralamayı	  bir	  arttır	  

Hayır	  

Robot	  soruyu	  döngü	  
kullanmadan	  çözer	  

Bitir	  

Zarflarda	  soru	  
kaldı	  mı?	  

Evet	  

Hayır	  
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D. ÖĞRETİM HEDEFLERİ 

1. Bilişsel Alan 

1. Blokların üzerindeki yön çizgileri ile yönleri (kuzey, güney, doğu, batı) eşleştirir 

2. Karakterin ve hedefin durduğu yere bakarak, karakterin gideceği yolu belirler 

3. Çalışma alanında blokları doğru kullanır 

4. Bloklar arasındaki ilişkiyi analiz eder 

5. Döngü bloğunu kullanarak veya kullanmadan yapmak arasındaki farkı görür 

6. Döngü bloğunu doğru alan için seçer 

2. Psikomotor Alan 

1. Materyal üzerinde verilen soruyu kod blokları kullanarak doğru sonuca ulaştırarak 

yapar 

2. Soruların çözümünü fazla blok kullanmadan yapar 

3. Duyuşsal Alan 

1. Döngü bloklarının nerede kullanılması gerektiğinin bilincinde olur 

2. Kod bloklarının alternatiflerini sınar 

E. İÇERİK SIRALAMA 

İçerik sıralamasında adımlar aşağıdaki gibidir: 

1. Döngü mantığını öğrencilere anlatın (döngüler, işlemlerin daha kısa yoldan ve daha az 

kod bloğu kullanılarak yapılması için kullanılan bir kod bloğudur). 

2. “Döngülerle Arkadaşım Robot” uygulamasının ne işe yarayacağını öğrencilere anlatın 

(Bu uygulama sayesinde döngü mantığını daha iyi öğrenecekler ve böylece işlemleri 

daha kısa yoldan yapabilecekler). 

3. Öğrencileri liste sırasına göre sırayla üçer kişi olacakları şekilde gruplara ayırın. 

4. Soru numaralarının yazılı olduğu kâğıtları zorluk derecelerine göre ayırarak zarflara 

koyun.  

5. Her gruptaki birinci öğrenciyi robot yaparak birinci zarftan soru numarası çektirin. 

6. Çekilen soru numarasını gruptaki diğer iki öğrenciye verdirterek, robot olan öğrenciyi 

uzak bir noktaya gönderin. 

7. Çekilen soruyu, gruptaki ikinci öğrenciye döngü bloğu kullanmadan, üçüncü 

öğrenciye ise döngü bloğunu kullandırarak yaptırın. 

8. Robot öğrencinin arkadaşlarının yanına gelmesini sağlayarak, üzerinde hedefin 

olmadığı soru kâğıdını robot öğrenciye verin.  

9. Robot öğrencinin döngü bloğu kullanılarak yapılmış soru çözümüne bakıp, karakterini 

hareket ettirerek hedefi bulmasını sağlayın. 
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10. Robot öğrenci döngü bloğunu kullanarak hedefi bulamazsa, döngü bloğu 

kullanılmadan yapılan çözüme bakıp hedefi bulmasını sağlayın. 

11. Öğrenci gruplarındaki her öğrenciye, yapılan çözüme göre + veya – puan verin. 

12. Birinci öğrenci robot olma görevini tamamladıktan sonra aynı işlemi ikinci ve üçüncü 

öğrenci için de uygulayın ve ilk zarftaki soru numaralarının bitiminden sonra aynı 

işlemleri ikinci ve üçüncü zarflardaki soru numaraları için de uygulayın. 

 

F. ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 

Hedef 1 

Blokların üzerindeki yön çizgileri ile yönleri (kuzey, güney, doğu, batı) eşleştirir 

Strateji: Bütünleştirme 

İlk sunum ve üretici strateji: Öğrencilere materyal için bastırılan kod bloklarından üzerinde 

harflerin yazılı olduğu blokları göster ve anlamını sor 

 

Hedef 2 

Karakterin ve hedefin durduğu yere bakarak, karakterin gideceği yolu belirler 

Strateji: Örgütleme 

İlk sunum ve üretici strateji: Karakterin durduğu yerden, hedefe kadar giden yolu sözel 

olarak söyler 

 

Hedef 3 

Çalışma alanında blokları doğru kullanır 

Strateji: Prova 

İlk sunum ve üretici strateji: Öğrencilerin blokların anlamını bilip bilmedikleri kontrol 

edilerek, deneme yaptırılır. 

 

Hedef 4 

Bloklar arasındaki ilişkiyi analiz eder 

Strateji: Örgütleme 

İlk sunum ve üretici strateji: Öğrenci birbirine benzer blokları ayırt ederek örnek gösterir. 

 

Hedef 5 

Döngü bloğunu kullanarak veya kullanmadan yapmak arasındaki farkı görür 

Strateji: Örgütleme ve Detaylandırma 
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İlk sunum ve üretici strateji: Öğrenci bir soruyu önce döngü kullanmadan yapar, sonrasında 

döngü kullanarak yapar. Bu iki yöntem arasında ne gibi farklar olduğunu söyler. 

 

Hedef 6 

Döngü bloğunu doğru alan için seçer 

Strateji: Örgütleme 

İlk sunum ve üretici strateji: Sorunun cevabında, döngünün kullanılması gereken adımı 

doğru şekilde seçer. 

 

Hedef 7 

Materyal üzerinde verilen soruyu kod blokları kullanarak doğru sonuca ulaştırarak yapar 

Strateji: Gösterme 

İlk sunum ve üretici strateji: Öğrenci kod bloklarının kullanımı ile sorunun nasıl 

çözüldüğünü gösterir. 

 

Hedef 8 

Soruların çözümünü fazla blok kullanmadan yapar 

Strateji: Örgütleme 

İlk sunum ve üretici strateji: Sorunun çözümünde, önerilen blok sayısını geçmeden soruyu 

çözüme ulaştırır. 

 

Hedef 9 

Döngü bloklarının nerede kullanılması gerektiğinin bilincinde olur 

Strateji: Detaylandırma 

İlk sunum ve üretici strateji: Öğrenci, döngü bloğunu kullanması gereken yere doğru karar 

vermelidir. 

 

Hedef 10 

Kod bloklarının alternatiflerini sınar 

Strateji: Gözden geçirme 

İlk sunum ve üretici strateji: Öğrenci kullandığı bloklara bakarak, “Bu bloklar yerine başka 

blok kullanabilir miydim?” sorusuna cevap arar. 
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G. DEĞERLENDİRME 

1. Süreç Değerlendirme 

Süreç değerlendirmesin alan uzmanı öğretmenlerden yararlanılmıştır. Hem uygulayıcı 

hem alan uzmanı öğretmeni olarak Selin Bozkurtlar, Nur Faden Karaçam ve Mervenur 

Horasan katkıda bulunmuştur. 

1. Dersin hedefleri göz önünde bulundurulduğunda Code.org platformu değerlendirme 

aracı olarak öğrenme seviyesine uygun ders ve seviye seçilmiştir. 

2. Değerlendirme aracında son test sonuçlarına bakıldığında değerlendirme materyalinin 

amacına hizmet ettiği görülmektedir. 

3. Öğrenciye kodlama ve problem becerilerini kazanmaları için 4 ders saati verilmiştir. Ön 

ve son test uygulaması ve “Döngülerle Robot Arkadaşım” eğitsel öğrenme etkinliğine 1’er 

ders saati verilmiştir. Verilen bu zaman aralığı öğrenme ve değerlendirme aşamaları için 

yeterli görülmüştür. 

4. Code.org platformu ve “Döngülerle Robot Arkadaşım” görsel tasarım özelliklerine 

uygun ve birbiri ile uyumlu hazırlanmıştır. 

2. Ürün Değerlendirme 

Ürün değerlendirmesini etkinliğe katılan 42 öğrenci tarafsız ve samimi yanıtlarla üç 

aşamalı olarak yanıtlamışlar. Bun yanıtlar “Çok iyi”, “İyi” ve “Geliştirilmeli” olarak 

belirlenmiştir. 

Tutum Anketi Görüşleri 
   

1 Angry Birds karakterlerini beğendim. 42 - - 

2 Arı karakterini beğendim. 40 2 - 

3 Robot olmak hoşuma gitti. 34 6 2 

4 Döngülerle Robot Arkadaşım oyununu beğendim. 39 1 2 

5 Farklı çözüm yollarını görmek hoşuma gitti. 30 8 4 

6 Oyunda süre olması hoşuma gitti. 24 11 7 

7 Döngüler ile işlemlerin daha az kod bloğuyla yapılabildiğini 42 - - 
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gördüm. 

8 Döngü bloğu kullanıldığında daha hızlı yapılabildiğini 

gördüm. 
37 2 3 

9 Soruların seviyeli olması hoşuma gitti. 26 9 7 

 

3. Hedefler ve Değerlendirme Aracı 

Değerlendirme aracı olarak ön test ve son testte Code.org platformunun Ders 1 

etkinliğinin 13 ve 14. Bölümleri kullanılmıştır. 

Hedef 
Değerlendirme 

Araçları 

Değerlendirme Aracında Hedefle 

İlişkili İfadeler 

• Blokların üzerindeki yön 

çizgileri ile yönleri (kuzey, 

güney, doğu, batı) eşleştirir. 

• Karakterin ve hedefin 

durduğu yere bakarak, 

karakterin gideceği yolu 

belirler. 

• Çalışma alanında blokları 

doğru kullanır. 

• Bloklar arasındaki ilişkiyi 

analiz eder. 

• Döngü bloğunu kullanarak 

veya kullanmadan yapmak 

arasındaki farkı görür. 

• Döngü bloğunu doğru alan 

için seçer. 

 

Code.org 

platformunun 

Ders 1 

etkinliğinin 13 

ve 14. 

Alıştırmaları 

• Kodlama bloklarının nasıl 

kullanılabileceği anlaşılabiliyor. 

• Problemleri döngü blokları kullanarak 

çözüm yoluna ulaşabiliyor. 

• Döngü bloğunu nerede kullacağı 

sonucuna ulaşabiliyor. 

• Kod blokları için yönleri doğru yerde 

kullanabiliyor. 

• Materyal üzerinde verilen 

soruyu kod blokları 

kullanarak doğru sonuca 

ulaştırarak yapar. 

• Platformdaki soruları akıcı ve 

anlaşılabilirdir. 

• Kod bloklarını sorulara uygun olarak 

kullanabilir. 
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• Döngü bloklarının nerede 

kullanılması gerektiğinin 

bilincinde olur. 

• Kod bloklarının 

alternatiflerini sınar. 

 

• Farklı yolları deneyerek kodlarla 

çözümlere ulaşabilir. 

 

 

a) Değerlendirme Aracı 

Değerlendirme aracı olarak Code.org platformunun 13 ve 14. Bölüm soruları 

kullanılmıştır. Öğrenciler soruları bireysel çözerek kaydetmişlerdir. Aşağıda bazı sorulardan 

örnekler bulunmaktadır. 

i) Code.org platformu 13-14. Bölümler Değerlendirme Soruları 

Bölüm 13 Soru 1: 

 
 

Bölüm 13 Soru 2: 
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Bölüm 14 Soru 3: 

 
 

Bölüm 14 Soru 13: 
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ii) “Code.org platformu 13-14. Bölümler Değerlendirme Soruları” 

değerlendirme ölçeği 

Bölüm 13: 

 
Bölüm 14: 
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iii) “Döngülerle Robot Arkadaşım” eğitim materyali puanlama anahtarı ölçeği 

 

  

ÖĞRENCİ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ROBOT  + + + - + - + + - 

YARIŞMACI 1  + + + - + + - + - 

YARIŞMACI 2  + + + + + + + + + 

*Yarışmacı 1: Döngü bloğu kullanarak soruları çözmüştür. 

*Yarışmacı 2: Döngü bloğu kullanmadan soruları çözmüştür.        

 

H. Değerlendirme Sonuçları 

1.  “Döngülerle Robot Arkadaşım” tutum anketi sonuçları 

 

Tutum Anketi Görüşleri 
   

1 Angry Birds karakterlerini beğendim. 42 - - 

2 Arı karakterini beğendim. 40 2 - 

3 Robot olmak hoşuma gitti. 34 6 2 

4 Döngülerle Robot Arkadaşım oyununu beğendim. 39 1 2 

5 Farklı çözüm yollarını görmek hoşuma gitti. 30 8 4 

6 Oyunda süre olması hoşuma gitti. 24 11 7 

7 Döngüler ile işlemlerin daha az kod bloğuyla 

yapılabildiğini gördüm. 
42 - - 

8 Döngü bloğu kullanıldığında daha hızlı yapılabildiğini 

gördüm. 
37 2 3 

9 Soruların seviyeli olması hoşuma gitti. 26 9 7 
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2. “Döngülerle Robot Arkadaşım” eğitim materyali uygulamayı yapan ve yapamayan 

öğrenci sayıları 

 ÖĞRENCİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ROBOT  14 13 14 13 12 10 11 12 11 

YARIŞMACI 1  13 12 12 13 11 11 12 10 9 

YARIŞMACI 2  14 13 14 12 13 14 13 14 12 

*Yarışmacı 1: Döngü bloğu kullanarak soruları çözmüştür. 

*Yarışmacı 2: Döngü bloğu kullanmadan soruları çözmüştür.   

 

3. “Code.org platformu 13-14. Bölümler Değerlendirme Soruları” uygulamayı yapan 

ve yapamayan öğrenci sayıları 

      Bölüm 13: 

  

Soru  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Yapamadı - - - - 1 - - - - - 2 1 1 2 

Fazla 

Blok İle 

Yaptı 

- - 2 2 2 3 2 3 1 3 3 4 - - 

Tam 

Yaptı 
42 42 40 39 39 39 40 39 41 39 37 37 41 40 

 

     Bölüm 14: 

  

Soru  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Yapamadı - - - - - - - 1 - - 1 - 1 
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4. SONUÇLAR 

Çalışmanın hedefleri doğrultusunda, döngü bloklarını doğru yerde kullanarak çözüm 

yoluna ulaşan öğrenci sayısında artış görülmektedir.  

Code.org platformunu kullanarak programlama ve algoritma bilgisinin temelini alan 

öğrenciler, eğitim materyali olan “Döngülerle Robot Arkadaşım” etkinliği ile öğrenmeyi 

gerçekleştirmiştir. Daha sonra döngüleri kullanarak Code.org platformunda bulunan 13 ve 14. 

Bölümleri yapan öğrencilerde anlamlı öğrenme olduğu ortaya çıkmıştır.Döngü bloğu 

kullanmadan da çözebileceklerine inandıkları soruları daha pratik ve kolay yollarla 

çözebildiklerini görebilmişlerdir.  

Sonuç olarak, sadece Code.org platformunu kullanarak öğrenilen kodlama becerisinin 

döngü mantığını öğretmen kısmında yetersiz kaldığı ortaya çıkmıştır. Döngüleri doğru yerde 

kullanma mantığının tam anlamıyla oluşması için bir eğitim materyali ile destek verilmelidir. 

Bu sayede öğrenciler döngüleri nasıl ve nerede kullanacağını farklı yollar ile görebilmektedir. 

  

Fazla Blok 

İle Yaptı 
- 4 3 4 1 4 1 2 1 2 2 2 - 

Tam Yaptı 42 38 39 38 40 38 41 39 41 40 38 39 41 
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EKLER 

EK-1 – Öğrenci İhtiyaç Analizi Anketi  

 ÖLÇEK 
   

1 Kodlama yapmak hoşuma gider.    

2 Code.org hoşuma gider.     

3 Blokları birleştirerek bölümü geçerim.     

4 Blokların görevlerini bilirim.    

5 Sorudaki problemi anlayabilirim.     

6 Sorudaki problemi bloklar ile adım adım planlarım.    

7 Sorudaki problemi döngü bloklarını kullanarak 

çözebilirim. 
   

8 Döngü bloğunu diğer bloklardan ayırabilirim.    

9 Döngü bloğuna ihtiyacım olduğunu fark edebilirim.    

10 Döngü bloğunu doğru yerde kullanabilirim.    
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EK-2 Materyal Tutum Anketi Ölçeği 

Tutum Anketi Görüşleri 
   

1 Angry Birds karakterlerini beğendim.    

2 Arı karakterini beğendim.    

3 Robot olmak hoşuma gitti.    

4 Döngülerle Robot Arkadaşım oyununu beğendim.    

5 Farklı çözüm yollarını görmek hoşuma gitti.    

6 Oyunda süre olması hoşuma gitti.    

7 Döngüler ile işlemlerin daha az kod bloğuyla 

yapılabildiğini gördüm. 
   

8 Döngü bloğu kullanıldığında daha hızlı yapılabildiğini 

gördüm. 
   

9 Soruların seviyeli olması hoşuma gitti.    


