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Bir satranç tahtasında kaç tane 
‘kare’ vardır? 

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

Matematik kelimesini 
duyduğunuz an 
sinirlenme, çalışmak 
istememe, çözsem 

bile kesin yanlış yaparım 
hissi, ben anlayamam 
düşüncesi yaşıyorsanız matematik kaygısı 
yaşıyorsunuz demektir ve emin olun yalnız 
değilsiniz. Çoğu kişi temel matematik 
gerektiren durumlarla yüzleştiği zaman çok 
fazla kaygı hisseder. Genellikle matematik 
kaygısı olan insanlar matematikte kötü 
olduklarına inanırlar ve bundan dolayı 
matematikten hoşlanmazlar. Bu duygular 
onları matematikle ilgilenmek zorunda 
oldukları durumlardan kaçınmaya 
yönlendirir. 
Peki matematik kaygısı ilk ne zaman 
ve nasıl ortaya çıkar? Bilim insanları ve 
eğitimciler matematik kaygısının ilk olarak 
çocukların cebir gibi karmaşık konuları 
öğrenmeye başladıklarında ortaya 
çıktığını düşünmüşlerdir. Dolayısıyla 
ilkokul çağındaki bir öğrencide bu 
kaygının görünmemesi gerekecektir. 
Ancak son yapılan araştırmalar küçük 
çocukların da endişeli olduklarını 
göstermiştir. Araştırmada 1 ve 2. sınıftaki 
çocuklara “Matematik sınavı yapılırken ne 
hissediyorsunuz?” gibi sorular sorulmuş ve 
daha sonrasında matematik yeteneklerini 
ölçen bir sınava girmeleri istenmiştir. 
Araştırma sonucunda çocukların 
neredeyse yarısının matematikte gergin 
olduklarını ve gergin olan çocukların ise 
matematik sınavında kötü notlar aldıkları 
görülmüştür. Bu araştırma bize iki şeyi 
şeyi gösteriyor: birincisi matematik 
kaygısı küçük yaştaki çocuklarda da 

olabiliyor, ikincisi ise matematik kaygısı 
ile matematiksel yeteneklerin arasındaki 
kuvvetli bir ilişki var.
Matematik kaygısı yaşadığımızda 
beynimiz öğrenmemizi, akıl yürütmemizi, 
karşılaştırmamızı, sebep sonuç ilişkisi 
kurmamızı sağlayan işler bellek 
kaynaklarını kapar. Kapandığı için 
anlayamayız, çıkarımda bulunamayız ve 
bu yüzden daha fazla kaygı hissederiz ve 
bu bir kısır döngüye dönüşür.
 Matematik kaygısıyla nasıl başa çıkabiliriz 
peki? Öncelikle “matematik zeki insan 
işidir” mitinden uzaklaşmalıyız ve kaygımızı 
kabul ederek işe başlamalıyız. Genellikle 
kaygının sebebi alt yapı eksiği olduğu 
için bu eksikleri gidermeye gayret etmek, 
matematik çalışmaktan vazgeçmemek 
gerekir. Çalışmak için zaman harcama, 
planlı sistemli bir şekilde pratik yapmak 
hem disipline eder hem de öğrenme 
eylemini yeterli zamana yaydığı için endişe 
oranı azalır. 
Bunun yanında nefes egzersizleri de 
kaygı durumunun azalmasına faydalı 
tekniklerden biridir. Ayrıca olumlu tutum 
geliştirmek için kişinin başarabildiği anları 
hatırlayarak kendini motive etmesi de 
faydalı olacaktır. Yani işin aslı, pes etmeden 
olumlu düşünceler ile sakince çalışmaya 
devam etmektir. Charles F. Kettering’in 
dediği gibi “Eğer fırtına çıkınca 
yolcular gemiyi terk etmiş olsalardı, 
kimse okyanusu geçemezdi.”
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