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 Bu araştırma resimli çocuk kitaplarının kanıt temelli öğrenme yöntemi için bir araç 
olarak kullanılabilirliğini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel 
araştırma desenlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubu kolay 
ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen 28 dördüncü sınıf öğrencisinden 
oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen kanıt temelli 
öğrenme çalışma kâğıdı kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi 
kullanılarak analiz edilmiştir. Resimli çocuk kitaplarından elde edilen kurgusal kanıtların 
katılımcıları metinler arası anlamaya ve eleştirile düşünmeye yönlendirildiği bulguları 
ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda resimli çocuk kitaplarının kanıt temelli öğrenme 
yönteminde bir kanıt olarak kullanılabileceği görülmüştür. 
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 This research was carried out to demonstrate the usability of illustrated picture books 
as a tool for evidence-based learning method. The research was designed as a case 
study, one of the qualitative research designs. The study group consists of 28 fourth 
grade students determined by the easily accessible sampling method. Evidence-based 
learning worksheet developed by the researcher was used as a data collection tool. The 
obtained data were analyzed using the content analysis method. The fictional evidence 
obtained from illustrated picture books revealed that the participants were directed to 
understand intertextuality and to think critically. As a result of the research, it was seen 
that children's picture books can be used as evidence in the evidence-based learning 
method. 
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1. GİRİŞ 

Eğitim sürecinde akademik becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra üst düzey düşünme 

becerileri kullanılarak temel yaşam becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler 

karşılaştıkları problemlere karşı çözümler üretebilmeli, olay ve olguları analiz edip çıkarımlarda 

bulunabilmelidir. Bu hedeflere ulaşabilmek için öğrencilerin günlük hayatlarında 

karşılaşabilecekleri problemlerin sınıf ortamına taşınması gerekmektedir. Öğrencilerin 

eleştirel düşünme, sorgulama ve karşılaştırma yapmalarına fırsat veren yöntemlerden biri 
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kanıt temelli öğrenmedir. Kabapınar’a (2012) göre kanıt temelli öğrenme yaklaşımında 

öğrenciler kanıtları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek kanıtları kıyaslar, sorgular ve bu 

düşünme sürecinin sonunda bireysel bakış açılarını ortaya koyarlar. Bu süreçte öğrenciler, 

eleştirel düşünme, sorgulama, farklı bakış açılarını değerlendirme, ön yargılardan ve yanlılıktan 

arınma gibi becerileri geliştirirler (Şekerci ve Kabapınar, 2019). Bunlara ek olarak kanıt temelli 

öğrenme öğrenci başarısını olumlu yönde etkilemektedir (Bakmaz, 2016).  

Kanıt temelli öğrenme basit bir şekilde ifade edilecek olursa bilimsel araştırma 

bulgularının uygulama olarak kullanıldığı ve öğrencinin öğrenme sürecinde kendi 

değerlendirmelerini üstlendiği öğrenme yaklaşımıdır (Kibar, 2019). Kanıt temelli öğrenme, 

öğretmenler tarafından yoğun olarak öğrencilere eleştirel düşünme becerisi kazandırılmak için 

kullanılır (Bozkurt, 2018). Öğrenciler kanıt temelli öğrenmeyle var olan kanıtları kendi zihinsel 

süzgecinden geçirerek yeni bir anlama ulaşırlar. Bu süreçte birinci el kanıtların ikici el 

kanıtlardan daha etkili olduğu düşünülmektedir (Koldaş ve Pamuk, 2020). Kanıt olarak 

kullanılabilecek kaynaklar ise şu şekilde sınıflandırılmıştır; görsel ve işitsel kaynaklar: 

Fotoğraflar, aile fotoğrafları, filmler, videolar, tanıtım filmleri, animasyonlar, haritalar, mimari 

çizimler, nüfus veri grafikleri, sözlü tarih kayıtları, görüşme kayıtları, müzik kayıtları, arkeolojik 

kalıntılar, aletler, giysiler, buluşlar, mezar taşlarıdır. Yazılı kaynaklar: Gazeteler, mektuplar, 

günlükler, internet haberleri, ülkeler arası anlaşmalar, kitapta geçen bir olaydan alıntılardır 

(Çelikkaya, 2013). Kanıt temelli öğrenmede öne sürülen kanıtlar yalnızca bilimsel kanıtlarla 

sınırlı değildir. Bu süreçte kurgusal kanıtlardan da faydalanılabilir (Başpınar, 2021). İlkokul 

seviyesinde resimli çocuk kitaplarında yer alan kurgusal metinler sıklıkla kullanılmaktadır. 

Resimli çocuk kitapları ve kanıt temelli öğrenme birlikte düşünüldüğünde eleştirel 

düşünme, yeni fikirler üretebilme, karşılaştırma yapabilme ve metinlerarası anlam kurabilme 

becerileri ortak noktalar olarak ortaya çıkmaktadır. Resimli çocuk kitaplarının dış yapı 

unsurları, tasarımı, görsel ve yazılı metinleri eleştirel okuma için birer araç konumundadır 

(Ateş, 2013). Aynı zamanda metinlerarası bağlantılar kurmak için etkili öğretim araçları 

niteliğindedir (Çetinkaya, Durmaz ve Sönmez, 2019). Kanıt temelli öğrenme yaklaşımının 

temellinde de eleştirel düşünme ve metinlerarası anlam kurma vardır. Bu bağlamda 

düşünüldüğünde resimli çocuk kitaplarının kanıt temelli öğrenmede kullanılabilirliği merak 

konusu oluşturmaktadır.  

Kanıt temelli öğrenmeyle ilgili araştırmalara bakıldığında tarih derslerinde bir yöntem 

olarak etkililiğine (Alabaş, 2007; Altıkulaç ve Gökkaya, 2014; Balkaya, 2002; Cooper ve Dilek, 
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2004; Doğan, 2007; Işık, 2008), kitap ve öğretim programının kanıt temelli öğretim açısından 

incelenmesine (Koldaş ve Pamuk, 2020; Çelikkaya ve Boyaraz, 2018; Kibar, 2019) farklı 

yaklaşımlarla (Şekerci, 2021; Şekerci ve Kabapınar, 2019) ve üst düzey düşünme becerileriyle 

ilişkisine (Bozkurt, 2018), kanıt temelli öğretimin öğrenci görüşleriyle değerlendirilmesine 

(Sağlam ve Bilgiç, 2018) yönelik araştırmaların varlığı görülmektedir.  Bu araştırmayla ise 

resimli çocuk kitaplarının kanıt temelli öğrenmede bir araç olarak kullanılabilirliğini ortaya 

koymak amaçlanmıştır.   

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Deseni 

Resimli çocuk kitaplarının kanıt temelli öğrenme yaklaşımında kullanılabilirliğini ortaya 

koymayı amaçlayan bu araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak 

tasarlanmıştır. Durum çalışması; güncel bir olguyu veya olayı kendi yaşam çerçevesinde, 

sınırların kesin hatlarla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut 

olduğu durumlarda kullanılan araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

2.2. Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 öğretim yılı içinde Kocaeli ilinin Dilovası 

ilçesinde bir devlet okulunda öğrenim gören 15 kız ve 13 erkek olmak üzere toplam 28 

dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden 

kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılarak belirlenmiştir. Bu örnekleme yöntemiyle 

araştırmacılar, ulaşılması kolay ve pratik örneklemi seçerler (Glesne, 2015). 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen kanıt temelli 

öğrenme yöntemine göre hazırlanmış çalışma kâğıdı (Ek 1.) kullanılmıştır. Veri toplama aracı 

oluşturulma sürecinde doğa ve çevre temalı resimli çocuk kitapları incelenmiştir. İncelenen 

kitaplardan olumlu ve olumsuz örnekler seçilerek veri toplama aracı oluşturulmuştur.  Çalışma 

kâğıdı hazırlama sürecinde 2 sınıf eğitimi uzmanı ve bir sınıf öğretmeninin görüşlerine 

başvurulmuştur. Çalışma kağıdına ek olarak uygulama sonrasında katılımcıların uygulamaya 

yönelik görüşleri yazılı olarak alınmıştır.  

2.4. Veri Toplama Süreci 

Veri toplama sürecinde öncelikle Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretim programları 

incelenmiş, tematik olarak resimli çocuk kitaplarından kanıtlar bulunabilecek üniteler 

değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu doğada hayat konusuna yönelik çeşitli resimli 
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çocuk kitaplarının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra resimli çocuk kitabı 

belirleme ve kanıtları seçme işlemine geçilmiştir. Öncelikle doğa ve çevre ile ilgili resimli 

çocuk kitapları incelenmiştir. Kitapların kurgularında insanların doğaya etkisine yönelik 

çatışmaların varlığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda kanıt temelli öğrenme sürecinde insanların 

doğaya olan etkileri üzerine etkinliklerin oluşturulmasına karar verilmiştir. Süreç içerisinde 

Cömert Ağaç, Nerede Bu Fil?, Nerede Bu Deniz Yıldızı?, Denizin Deniz’in Sıfır Atık Kitabı, 

Uykusuz Kuala Koala, Gezegenimizi Yiyip Bitirdiğimizde isimli kitaplardan insanların doğaya 

olan etkilerini yansıtan olumlu ve olumsuz görsel kanıtlar seçilmiştir.  

Belirlenen kanıtlar, kanıt temelli öğrenme yaklaşımına göre düzenlenmiştir. Sorular 

oluşturulurken, soruların ahlaki, empatik ve düşünsel boyutları ortaya koymasına dikkat 

edilmiştir. Elde edilen çalışma kâğıdı uygulanmış, etkinlik sonrasında katılımcılardan etkinliğe 

dair düşüncelerini yazmaları istenmiştir. Böylece veri toplama aşaması sonlandırılmıştır. 

2.5. Veri Analizi 

Çalışma kâğıdında yer alan sorulara verilen yanıtlar içerik analizi yöntemi kullanılarak 

analiz edilmiştir. İçerik analizi yönteminde kurala dayalı kodlamalar yardımıyla bazı sözcükler 

daha küçük kodlamalarla ifade edilebilir (Sönmez & Alacapınar, 2017).  Ortaya çıkan 

kodlamalar kategorileştirilerek tablolaştırılmıştır. Elde edilen tabloları anlaşılır kılmak için 

örnek katılımcı görüşlerine yer verilmiştir.  

2.6. Araştırmanın Güvenirliği 

Araştırma sürecinde katılımcıların düşüncelerini rahatça yazabilmeleri için çalışma 

kâğıtlarına herhangi bir isim yazmaları gerekmediği ve bu çalışma üzerinden herhangi bir 

notlandırma yapılmayacağı belirtilmiştir. Böylece katılımcıların gerçek düşüncelerine ulaşmak 

istenmiştir. Ayrıca kodlayıcı güvenirliğini sağlamak adına araştırmacı dışında bir sınıf öğretmeni 

tarafından veriler incelenmiştir. Verilerin analizinde kodlayıcı güvenirliğini sağlamak için Miles 

ve Huberman’ın (1994) geliştirdiği kodlayıcı güvenirliği formülünden yararlanılmıştır. Bu 

formüle göre kodlayıcılar arasındaki görüş birliğinin en az %80 olması gerekmektedir (Miles ve 

Huberman, 1994). Bu araştırma sürecinde kodlayıcı güvenirliği %93 olarak ortaya çıkmıştır. 

3. BULGULAR 

Araştırmanın uygulama aşamasının ardından elde edilen veriler analiz edilerek bulgular 

haline getirilmiştir. Araştırmanın bulguları şu şekildedir: 
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Tablo 1. Katılımcıların orman alanlarının değişimine yönelik tepkileri  
f  

Orman alanlarının azalmasına üzülmek 15 

Kanıtları betimlemeye dayalı ifadeler 11 

Ağaç kesmeyi kötü bir davranış olarak nitelendirmek 10 

Ağaçların doğa için önemini vurgulamak 7 

Hayvanlar için endişelenmek 5 

Orman alanlarının azalması nedeniyle sinirlenmek 1 

 

Tablo 1’de katılımcıların kanıtlardan yola çıkarak ormanlık alanların değişimine 

verdikleri tepkiler yer almaktadır. Tabloya göre katılımcı ifadelerinde duygusal tepkilerin 

yoğunluğu göze çarpmaktadır. 15 tekrarla en sık ifade edilen görüş ormanlık alanların 

azalmasına yönelik ortaya çıkan üzüntü tepkisidir. 11 katılımcı kanıtları tekrar betimlemiş, 10 

katılımcı kanıtlardan yola çıkarak ağaç kesmeyi kötü bir davranış olarak nitelendirmiştir. 

Bunlara ek olarak doğanın önemini vurgulayan, hayvanlar için endişelendiğini ifade eden, 

ormanların azalmasına sinirlendiğini belirten katılımcı görüşleri de vardır. Örnek katılımcı 

görüşleri şu şekildedir: 

 

Örnek 1. 

 

 

Örnek 2. 
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Örnek 3. 

 

 

Örnek 4. 

 

 

Örnek 5.

 

 

Tablo 2. Katılımcıların ağaçların kesilmesini uygun bulduğu durumlar  
f  

Yeterli ev ihtiyacını karşılamak  9 

Hiçbir durumda kesilmemesi gerektiğini ifade etmek 5 

Kâğıt üretmek 4 

Kurumuş ağaç dallarını kesmek 4 

İnsan yaşamının devamını sağlamak 2 

 

Tablo 2’de katılımcılara göre ağaçların kesilmesinin uygun olduğu durumlar yer 

almaktadır. Katılımcı ifadelerinde yeterli ev ihtiyacını karşılamak için ağaç kesilebileceği görüşü 
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en sık ifade edilen görüştür. Diğer sık ifade edilen görüş hiçbir durumun ağaçların kesilmesinin 

gerekçesi olamayacağıdır. Bunlara ek olarak kurumuş ağaç dallarının kesilebileceği, kâğıt 

ürütmek için ağaçların kesilebileceği ve son olarak insan yaşamının devamını sağlamak için 

ağaç kesilebileceği görüşleri ortaya çıkmıştır. 

 

Örnek 1. 

 

 

Örnek 2. 

 

 

Örnek 3. 

 

 

Örnek 4. 
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Tablo 3. Katılımcıların doğaya atılan çöplere yönelik tepkileri  
f  

Kendi yaşam alanında benzer durum yaşansa üzgün/kötü hissetmek 17 

Denizlerin kirletilmemesi gerektiğini belirtmek 12 

Kanıtları betimlemeye dayalı ifadeler 6 

Yaşanan kirlilikten insanları sorumlu tutma 4 

Kendi yaşam alanında benzer durum yaşansa kendini değersiz hissetme 2 

Kendi yaşam alanında benzer durum yaşansa kızgın olmak 2 

Doğayla empati kurmanın önemini vurgulama 2 

Geri dönüşüm önerisinde bulunmak 1 

 

Tablo 3’te katılımcıların doğa kirliliğine yönelik tepkileri yer almaktadır. Tablo 

incelendiğinde duygusal tepkilerin yoğun olarak ifade edildiği görülmektedir. Katılımcılar kendi 

yaşam alanlarında benzer durumlarla karşılaşırsalar üzgün/kötü hissedeceklerini 

belirtmişlerdir. Denizlerin kirletilmemesi gerektiği, var olan kanıtları betimlemeye yönelik 

ifadeler ve yaşanan kirliliğin insanlardan kaynaklandığını belirten görüşler de sık sık ifade 

edilmiştir. Bunlara ek olarak benzer durumlar yaşanırsa kendini değersiz hissedeceğine, kızgın 

hissedeceğine ve doğayla empati yapılması gerektiğine yönelik ifadeler vardır. Son olarak bir 

katılımcı tarafından geri dönüşümün öneminin vurgulandığı görülmektedir. 

 

Örnek 1. 

 

Örnek 2. 
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Örnek 3. 

 

 

Örnek 4. 

 

 

Örnek 5. 

 

 

Tablo 4. Katılımcıların insanların doğaya karşı olumlu/olumsuz davranışları karşılaştırmalarına 

dair görüşleri 
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f  

Doğaya yönelik olumsuz davranışlar hayvanları da etkiler  12 

Ağaçları kesmeyi kötü bir davranış olarak nitelendirmek 10 

Kanıtları betimlemeye dayalı ifadeler 7 

Diğer ifade ve görüşler 6 

Ağaçları sevenlerin sayısının artması gerektiğini düşünmek 3 

Doğaya olan davranışların tüm canlıları etkilediğini belirtmek 3 

Tablo 4’te katılımcıların insanların doğaya olan etkilerine yönelik görüşleri yer 

almaktadır. Katılımcılar, doğaya yönelik olumsuz davranışların hayvanları da etkilediğini ve 

ağaçları kesmenin kötü bir davranış olduğunu sıklıkla ifade etmişlerdir. Bunlara ek olarak 

katılımcılar, kanıtları betimlemiş, ağaçlandırma yapılması gerektiğini ifade etmiş ve doğaya 

olan etkilerin tüm canlıları etkilediğini vurgulamıştır. 

 

Örnek 1. 

 

 

Örnek 2. 

 

 

Örnek 3. 
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Örnek 4. 

 

 

Örnek 5. 

 

 

Tablo 5. Katılımcıların kanıtlardan öğrendikleri  
f  

Doğayı temiz tutmanın gerekliliğini öğrenmek 11 

Tasarruf yapmanın gerekliliğini öğrenmek 11 

Kanıtları betimlemeye dayalı ifadeler 8 

Kanıtlara yönelik estetik tepkilerde bulunmak 7 

İnsanların doğayı koruduğunu öğrenmek 4 

Duyusal tepkilerde bulunmak 2 

Doğaya zarar veren ve koruyanların olduğunu öğrenmek 2 
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Katılımcılara sunulan kanıtlardan yaptıkları çıkarımlar tablo 5’de yer almaktadır. Tablo 

5’e göre katılımcılar kanıtlardan doğayı temiz tutmanın gerekliliğini, tasarruf yapmanın 

önemini ve insanların doğayı koruduğunu öğrendiklerini ifade etmiştir. Bunlarla birlikte 

kanıtları betimlemeye dayalı ifadeler, estetik ve duyusal tepkiler de ortaya çıkmıştır. 

 

 

 

Örnek 1. 

 

 

Örnek 2 

 

 

Örnek 3 

 

 

Örnek 4. 
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Örnek 5. 

 

 

Tablo 6. Katılımcıların insanların doğaya olan etkilerine yönelik görüşleri  
f 

İnsanların doğaya zararı fazladır 19 

Doğayı kirletmek 16 

Ağaç kesmek 14 

Hayvanlara zarar vermek 7 

Kaynakları israf etmek 4 

Fabrikalar açmak 1 

İnsanların doğaya yararları fazladır 8 

İnsanlar ağaçları korur 4 

İnsanlar doğayı yararlıdır 4 

İnsanlar hayvanları yararlıdır 1 

İnsanlar hem yararlı hem de zararlıdır 1 

 

Tablo 6’da katılımcıların insanların doğaya olan etkilerine yönelik görüşlerine yer 

verilmiştir. Tabloya göre katılımcılar insanların doğaya zararlarının daha fazla olduğu daha sık 

ifade edilmiştir. Bu zararları doğayı kirletmek, ağaç kesmek, hayvanlara zarar vermek, 

kaynakları israf etmek ve fabrika açmak olarak açıklamışlardır. İnsanların doğaya yararlarının 
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fazla olduğuna yönelik görüşler az olsa da vardır. Bu görüşü belirten katılımcılar insanların 

ağaçları koruduğu, doğaya yararlı ve hayvanlara yararlı olduğunu vurgulamıştır. Bir katılımcı 

ise insanların hem yararlı hem de zararlı olduğu yönde görüş belirtmiştir. 

 

 

 

 

 

İnsanların doğaya zararlarına yönelik katılımcı ifadeleri: 

 

Örnek 1.  

 

 
Örnek 2. 
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Örnek 3. 

 

 

Örnek 4. 

 

 

Örnek 5. 
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İnsanların doğaya yararlarına yönelik katılımcı ifadeleri: 

 

Örnek 1.  
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Örnek 2.  

 

 

 

 

Örnek 3. 
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Örnek 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanıt temelli öğrenme etkinliğine yönelik öğrenci görüş örnekleri 
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Örnek 1. 

 

  

Katılımcı, görüşlerine bakıldığında kanıtların mevcut fikrini değiştirdiği, yeni şeyler öğrendiği 

ve kanıtların kafasını karıştırdığını ifade ettiği görülmektedir. 

 

Örnek 2. 

 

Katılımcı kanıt temelli öğrenme etkinliğiyle birlikte fikirlerini değiştiğini ve etkinliği çok 

beğendiğini ifade etmiştir. 

 

 

 

 

 

Örnek 3. 
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Katılımcının görüşünde var olan fikirlerinin değiştiğine yönelik ifadeler yer almaktadır. 

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlara göre resimli çocuk kitaplarının kanıt 

temelli öğrenmede kaynak olabileceği ortaya çıkmaktadır. Kanıt temelli öğrenmenin, eleştirel 

düşünme, karar verme, akıl yürütme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirdiğine yönelik 

görüşler alanyazında yer almaktadır (Akıncı ve Dilek, 2012; Bozkurt, 2018; Güngör, Şekerci, 

2021; Patterson, Lucas ve Kithinji, 2012).  Kanıt temelli öğrenmeye benzer olarak, resimli çocuk 

kitaplarının da kritik düşünme becerilerini geliştirdiği düşünülmektedir (Çetin, 2021). 

Sonuçlara göre, katılımcıların resimli çocuk kitaplarından ortaya çıkarılan çatışma ve karşıt 

durumlara yönelik eleştirel düşünüp, metinler arası bağlantılar kurarak kendi kararlarını 

verebildikleri görülmüştür. Bu araştırmanın sonuçlarının da alan yazında yer alan bilgilerle 

örtüştüğü söylenebilir. Resimli çocuk kitaplarının ve kanıt temelli öğrenmenin benzer etkileri 

yalnızca düşünme becerilerine olan etkileriyle sınırlı değildir.  Sağlam ve Bilgiç (2018) ilkokul 

dördüncü sınıf öğrencilerinin kanıt temelli öğretim yaklaşımıyla sürdürülen sosyal bilgiler 

derslerini eğlenceli buldukları, Alabaş (2007), 6. sınıf öğrencilerinin kanıt temelli öğrenme 

yaklaşımına karşı olumlu tutum geliştirdikleri, Cooper ve Dilek (2004) bu yaklaşımla birincil 

kaynakların kullanıldığı derslerde öğrencilerin motivasyon, merak ve üretkenliklerinin arttığı 

sonuçlarına ulaşmışlardır. Resimli çocuk kitaplarının duyusal alanda etkisine bakıldığında 

resimlerinin canlılığı, zengin dil ve anlatım unsurları, etkileyici temalarıyla her yaştan bireyin 

ilgisini çeken kaynaklar olduğu görülmektedir (Çetin, 2021).  Bu unsurlarıyla kanıt temelli 



 
Sönmez, M. / Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), (2022), 1-26 

21 
 

öğrenme ve resimli çocuk kitapları birlikte düşünüldüğünde hem bilişsel hem de duyusal alana 

önemli katkıları olabileceği yorumu yapılabilir. Nitekim mevcut araştırmada da resimli çocuk 

kitaplarının kanıt temelli öğrenmeye kaynak oluşturabileceği sonucu ortaya çıkmıştır.  

Resimli çocuk kitaplarından elde edilen kanıtların, katılımcıların fikirlerini değiştirerek 

düşünmeye sevk etmesi araştırmanın önemli sonuçlarındandır. Sağlam ve Bilgiç’e (2018) göre 

kanıt temelli öğrenme, öğrencilerin farklı kanıtlardan yararlanarak çeşitli olaylara yönelik farklı 

bakış açıları geliştirebilmelerine imkân sağlanmalıdır. Resimli çocuk kitaplarından elde edilen 

görsel kanıtların öğrencilerin eleştirel düşünme, analiz etme ve çıkarım yapma becerilerini 

kullanmalarına olanak tanıdığı araştırmayla ortaya çıkan sonuçlar arasındadır. Benzer 

araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlar da bu araştırmayı destekler niteliktedir. Harnett (1993) 

ilköğretim öğrencilerinin görsel materyallerle birlikte değişim ve süreklilik konusunda fikir 

üretebildikleri böylece kavram öğrenimlerinin geliştiğini ortaya koymuştur. Çelikkaya (2013) 

görsel materyallerin öğrenci başarısına ve öğrenme kalıcılığına önemli katkı sağladığını 

belirtmiştir. Yine benzer şekilde Şekerci ve Kabapınar (2019) ilkokul öğrencilerinin görsel 

kanıtlarla oluşturulmuş kanıt temelli uygulamalarda daha başarılı olabileceklerini 

belirtmektedir. Resimli çocuk kitaplarında yer alan görseller ve yazılı metin arasındaki ilişkinin 

anlam çıkarma becerisini geliştirdiği düşünülmektedir (Coulthard, 2003). Benzer araştırmalar 

ve bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak ilkokul öğrencilerine, kanıt olarak resimli çocuk 

kitaplarından elde edilmiş görseller sunulabileceği söylenebilir.   

Araştırmanın sonuçlarına göre resimli çocuk kitaplarından elde edilen görsellerin kanıt 

temelli öğrenmede kanıt olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada, öğrencilerin 

bir üniteye dair fikirlerinin resimli çocuk kitaplarından elde edilen kanıtlarla oluşturulan 

etkinlik sonucunda değiştiği görülmüştür. Farklı resimli çocuk kitaplarından elde edilen 

kanıtların öğrenciler tarafında farklı şekillerde yorumlandığı ve her öğrencinin kendi 

düşüncesini kanıtları yorumlayarak elde edebildiği görülmüştür. Resimli çocuk kitapları gibi 

kurgusal metinlerden elde edilen kanıtlarla birlikte oluşturulan kanıt temelli öğrenme 

etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarısına olan etkilerini inceleyen araştırmalar 

gerçekleştirilebilir. Farklı resimli çocuk kitaplarından elde edilen kanıtların metinlerarası 

anlamaya nasıl katkı sağlayacağına yönelik disiplinlerarası araştırmalar gerçekleştirilebilir. Sınıf 

öğretmenleri ilkokul seviyesinde gerçekleştirdikleri etkinliklerde resimli çocuk kitaplarında yer 

alan görselleri kanıt olarak sunabilir.  

Araştırmanın Sınırlıkları 
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Bu araştırma her şeyden önce bir durumu ortaya koymak için tasarlanmıştır. Farklı olay 

ve olguların farklı iklimleri içerisinde araştırmanın ne tür sonuçlar ortaya çıkaracağı 

bilinmemektedir. Araştırma çalışma grubu içinde yer alan 28 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisiyle 

sınırlıdır. Öğrencilerin eleştirel düşünme, metinler arası bağlantı kurma becerileri ile ilgili bir 

bilgi olmaması da öğrencilerin duruma yönelik dönütlerinin hangi seviyede olması gerektiği 

hakkında yorum yapılabilmesinin önüne geçmektedir. Katılımcıların kanıt temelli öğrenme 

etkinliğini ilk kez uyguluyor olması da araştırmanın sınırlıkları arasındadır. Yine aynı şekilde 

araştırma ilgili konu ve etkinlikle sınırlıdır.  
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Ek 1.  Veri toplama sürecinde kullanılan çalışma kâğıdı
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