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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Okumak, çok sayıda harfler ve harf gruplarının oluşturduğu kelimeleri, cümleleri, paragrafları 

ve sonuçta bir metin veya kitabı anlamaya çalışmaktır. Bu bakımdan okumak doğası gereği 

karmaşıktır. Beynimizin, gördüğü harfleri seslere dönüştürmesi, bu sesleri doğru sıraya ko-

yması ve kelimeleri birlikte okuyup anlayabileceğimiz paragraf ve metinlere dönüştürmesi 

okuma eylemin temel noktalarıdır.  Tarih boyunca birçok insan bu rahatsızlıkla baş etmeye 

çalışmış ve hayatlarında çok büyük adımlar atmış kişilerdir. Bazen çocukluk döneminde fark 

edilmeyen bu rahatsızlık zekâ düzeyi çok yüksek olan çocuklarda fark edilmediğinde 

çocukların yaşadığı öğrenme güçlüğü akıl sıkıntısına benzetilmiştir. Albert Einstein, Edison, 

Leonardo Da Vinci ve Pablo Picasso gibi isimler bu durumu yaşamalarına rağmen çok büyük 

işlere imza atmışlardır. 

Bu projeyi yapmamızın amacı günlük yaşantımızın önemli bir kısmı sözlü anlatıma dayanmak-

tadır. Uyanık olduğumuz sürenin % 75’i sözlü iletişim, bunu % 30’u konuşma, % 45’i dinleme 

ile geçmektedir. Konuşmanın, sözlü iletişimin önemi teknoloji ile birlikte artmaktadır.  

Oyunumuzu tasarlarken disleksili öğrencilerin zihinlerinde bir düzen kurmaya yardımcı olmaya 

çalıştık. Harflerin düzenini bir modele oturtarak kullanılabilir hale getirdik. Böylece okuma 

yazma daha iyi kavranırken, güçlükler yaşayan çocukların sorunlarının giderilmesine katkı 

sağlayabilmeyi hedefledik. 

2. Problem/Sorun: 

Fonolojik farkındalık konusunda sıkıntı yaşayan çocuklardan birçoğu okuma problemi 

yaşamaktadır. Bu çocuklar ilk ve son sesi benzeyen sözcükleri diğer çocuklara göre daha zor 

fark ederler. Ayrıca kelimelerin hecelerden ve harflerden oluştuğunu anlamada ve yazılı dildeki 

karşılığını keşfetmekte zorlanmaktadırlar. Bu yüzden de yaşıtlarına göre sesleri geç öğren-

mektedirler. Bazı sesleri hiç kullanmadıkları gibi bazılarını da hatalı kullanırlar. 

 

Uygulamamızla okuma güçlüğü çeken öğrencilere verilecek görevler ile fonolojik farkındalık 

oluşturmak istiyoruz.  

 

3. Çözüm  

Okulumuzda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisimizdeki öğretmenlerimizden yardım 

isteyerek oyunumuzu okulumuzda ilkokul ve ortaokulda farklı sınıf düzeylerinde bulunan yedi 

disleksili arkadaşımız üzerinde uygulamaları istendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Oyun sonucunda,  

1.Oyunu oynadıkça sözcüklerin uyaklı olabileceğinin farkına varmışlardır.  

2.Sözcüklerin aynı sesle başlayabileceğinin farkına varmışlardır.  
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3.Sözcüklerin aynı sesle bitebileceğinin farkına varmışlardır.  

4.Sözcüklerin ortasında aynı sesin olabileceğinin farkına varmışlardır.  

5.Cümleleri sözcüklerine ayırabilmişlerdir.  

6.Sözcükleri hecelerine ayırabilmişlerdir.  

7.Sözcüklerin ilk ve son sesini ayırabilmişlerdir.  

8.Sözcüklerin bütün seslerini ayırabilmişlerdir. 

9.Heceleri ile sesleri birleştirebilmişlerdir.  

10.İlk sesi fark edebilmişlerdir.  

11.Son sesi fark edebilmişlerdir.  

12.Ortadaki sesi fark edebilmişlerdir. 

 

Oyunumuzda ulaşılabilir hedefler koyarak, başarısızlıkla sonuçlanan öğrenim deneyimleri 

yaşanmaması için basit kurgulamaya dikkat ettik. Zaten zor öğrenme deneyimleri yaşayan 

öğrencilerin biraz rahatlayarak ve severek öğrenmelerini sağladık. Disleksili 10 öğrenci grubu 

ile yaptığımız çalışmalarda öğrenmeye olumlu katkı sağladığını ve severek yaptıklarını 

gözlemledik. Projemiz kabul edilirse bu uygulamanın akıllı tahta ve mobil uygulamalarla öğret-

menleri de destekleyeceği kanaatindeyiz. 

 

Fonolojik disleksi sahibi çocuklar uzun, tanıdık ya da alışıldık olmayan kelimeleri okurken çok 

zorluk çekerler. Ancak, tanıdık kelimeleri doğru okuyabilirler. Bu tür disleksi beynin dilin 

seslerini işlemekte sorumlu bölgelerinin zayıf olmasıyla ilgilidir. Yani bu disleksiye sahip 

çocuklar sözcüksel veya görsel yollarla okurlar ancak işitsel işlemede sorun yaşarlar. 
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Scratch Programı ile tasarladığımız oyunumuz, disleksili öğrencilerin okumalarını ko-

laylaştırmak ve okurken keyif almalarını sağlamak için hazırlandı. Oyunumuzda öğrenme 

güçlüğü çeken çocukların görsel algılarını kolaylaştıracak yazı fontu, büyüklüğü, satır ve karak-

ter aralığı kullanarak renklendirdik. Kolaydan zora olarak sıralanmış çalışmamızla fonolojik 

farkındalık olarak ifade edilen ses, hece, sözcük ve cümleleri görme, hatırlama, ayırma ve 

değiştirme becerilerini geliştirerek eğitim öğretime katkı sağlamayı hedefledik. 

 

4. Yöntem 

Projemize başlamadan önce kod blok tabanlı oyun yapabileceğimiz Scratch 3.0 versiyonunu 

bilgisayarımıza kurulumunu yapıyoruz. Ya da Scrath online versiyonunda kullanıcı adı ile 

kayıt açıp internet üzerinden oyun tasarımına başlıyoruz.  

1. Oyunumuza 10 aşamalı sahne dekoru eklenir. 

2. Her aşamaya öğrencinin bulması istenen kelimenin harf kodları sahnenin üst bölmesine 

yerleştirilir. 

3. Harf kodlarının altında ise harflerin sıralanacağı alan yapılır. 

4. Sorulan kelimeler için sahnenin alt tarafına 29 harf sırayla dizilir. 

5. Öğrenci aranan kelimeler için harfleri tut-sürükle-bırak olayını kullanarak oyunu oyna-

yacaktır. 

6. Öğrenci aranan kelimeleri harf alanındaki yere sırayla yerleştirir. 

7. Eğer harfler doğru sırayla yerleştirilmişse bir sonraki göreve geçilir. 

8. Yanlış harf diziliminde öğrenciye uyarı verilir. Düzeltme yapılması istenir. 
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1.Aşama 2.Aşama 

  
4.Aşama 5.Aşama 

  

6.Aşama 7.Aşama 

 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

 Dikkat, algılama ve kavrama yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur. 

 Zihinsel süreçleri canlı tutar ve daha etkili öğrenmelerin gerçekleşmesine yardımcı olur. 

 Eğlenirken öğrenmelerine olanak sağlar. 

 Keşfederek öğrenmelerine ve tekrar yapmalarına olanak sağlar. 

 Farklı düşünme biçimlerini destekler. 

 Dil ve kavram gelişimini destekler.  

 Dikkat süresinin uzamasına yardımcı olur. 
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 Problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. 

 Öğrenme ve araştırma isteği uyandırır. 

 Kendi kendine öğrenmeyi destekler. 

 l-göz koordinasyonunun ve motor becerilerin gelişmesine katkıda bulunur. 

 Kendilerine olan güvenlerini artırır. 

 Sosyal yeteneklerini ve işbirliğini güçlendirir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Çocuğun bilişsel öğrenme çıktıları temel alınarak herhangi bir sorun yaşıyorsa erken dönemde 

bu bilişsel sorunu tespit etmeye yönelik çalışmalar yapılabilir. Bu da çocuğun ilköğretime baş-

lamadan önce sorunun çözümüne yönelik çalışmaların başlamasına ve ilköğretim döneminde 

çocuğun yaşayacağı birçok sıkıntının, sorunun önüne geçilmesine zemin hazırlayacaktır. 

 

Okullarımızdaki sınıflarda bulunan etkileşimli tahtaların sayesinde PDR birimleri ile toplantılar 

yaparak projemizin daha çok öğrencimize ulaştırılmasını hedeflemekteyiz. 

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizin planlanan iş takvimine göre tasarlanması süreci 6 aylık süremizi almıştır. Bu süre 

içerisinde aylık 700 TL gibi bir bütçe belirlenmiş oldu. Proje konumuzun yer aldığı öğrenci 

grupları ile ilgili araştırmalar, onların ziyaretleri, ulaşım giderleri, ilgili birimlerde görevli kişi-

lerle birlikte çalışmalar, anket çalışmaları gibi aylık maliyet giderlerimiz olmuştur. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Çocukların öğrenme problemlerini tespit etmek amacıyla tüm 4-6 yaş çocuklara yönelik olarak 

geliştirilecek ve çocuğun tüm verilerini dijital ortamda tutarak gelişim düzeyini istatistiksel, 

AYLAR 

İşin Tanımı Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart 

Konu Belirlemesi X X X    

Literatür Taraması X X X X X  

Bilgisayarda Tasarım 

Aşaması 
   X X X 

Verilerin Toplanması ve 

Analizi 
   X X X 

Proje Raporu Yazımı     X X 
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grafiksel veriler olarak gösterebilecek bir program/oyun geliştirilebilir. Böylece öğretmenin gö-

zünden kaçan ufak ayrıntılar bilgisayar tarafından yakalanacağından özel öğrenme güçlüğü ya-

şayan öğrenciler ilköğretime başlamadan tespit edilerek destek sağlanabilecektir. 

 

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurlar, teknolojik yönden alt yapısı eksik olan bölgelerde 

bu projenin uygulanması zor olacaktır 

 

10.  Proje Ekibi 

 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul 

Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

İslam KARAMAN Danışman 

Özel Beylikdüzü 

Modern Eğitim Koleji 

Program, Algoritma 

aşamalarında öğren-

cilere yol hakkında 

bilgilendirme. 

Tarık Bera TOMBAK Proje Araştırmacısı 
Probleme yönelik 

kaynak taraması, 

araştırma, anket, 

gözlem. 
Burhan TURGUT Proje Araştırmacısı 
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