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Özet
Bu çalışmada, ilköğretim altıncı sınıf fen ve teknoloji dersinde yer alan “Kuvveti Keşfedelim” konusu için 5E
modeli ile zenginleştirilen animasyon destekli çizgi filmlerin derste işlenmesinin öğrenci başarısına etkisi
araştırılmaktadır. “Kuvveti Keşfedelim” konusundaki kazanımlar için hikâyeler oluşturulmuş ve bu hikâyeler çizgi
animasyon şeklinde hazırlanarak çizgi filmler üzerinden, konu öğrencilerle işlenmiştir. Araştırma Trabzon
ilindeki bir ilköğretim okulunda altıncı sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Deney grubuna 5E’nin çizgi filmlerle
zenginleştirilmiş şekliyle (N=30), kontrol grubuna ise (N=30) 5E’nin MEB’in bu konuyla ilgili ders kitaplarındaki
uygulamalarıyla ders işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak 15 maddelik çoktan seçmeli “Kuvveti Keşfedelim”
başarı testi ve öğretmen gözlemleri kullanılmıştır. Uygulama sonunda deney ve kontrol grupları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek için veriler SPSS programı kullanılarak t-testi
ile analiz edilmiştir. Analizin sonucunda deney grubundaki öğrenci başarısının kontrol grubundaki öğrenci
başarısına göre arttığı gözlenmiştir. Öğretmen gözlemleri sonucunda; öğrencilerin dersi çizgi filmlerle işlerken
eğlendikleri, fenin soyut kavramlarından korkmadan, çizgi filmlerin içerisinde bu soyut kavramların
somutlaştırılmasının anlamalarına ve kavramsal anlama testinden sorulan sorulara zorlanmadan cevap
verdiklerine yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır.
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THE EFFECT OF ANIMATION-ASSISTED CARTOONS IN SCIENCE TEACHING:6TH GRADE
FORCE TOPIC EXAMPLE

Abstract
In this study, it was aim to determine the effect of students success after studying animation-assisted cartoons
that enriched with 5E in science teaching for 6th grade force subject. For the attainments of force topic, the
stories were written and these stories were arranged by animations. After that these animation-assisted
th
cartoons were watched by the students during the lesson. This study was executed with 6 grade students of a
primary school at Trabzon. The animation-assisted cartoons that enriched with 5E were studied with
experimental group (N=30). The materials included with 5E in the student’s books of The Ministry of Education
of Turkey were studied with control group (N=30). “The Force Topic Success Test” included 15 questions and
the teacher’s observation was used as data gathering methods. After this application, the data were analyzed
with t-test using SPSS program to determine statistically the meaningful difference between the experimental
group and control group. As results of the analysis, there was found that the success of the experimental group
was higher than the success of the control group. According to the teacher’s observation, the students had a
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good time while watching cartoons during the lesson, not having any fears about science abstract concepts.
Also there was seen that the concretizing the abstract concepts assisted the students about their
understanding and answering the questions at comprehension test without any difficulties.
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