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Oyun Çocuğun En Ciddi İşidir

Çocuk için çok ciddi bir faaliyet olan oyun, aynı zamanda bir 
eğlence ve öğrenme kaynağıdır. Dünyanın her yerinde, her 

çağda ve her kültürde çocuklar oyun oynarlar. Oyunların biçimleri, 
özellikleri, oyuncakları çağdan çağa değişse de çocuğun olduğu 
yerde oyun ve oyuncaklar her zaman olacaktır. Oyun, çocuk için 
sıradan bir oyalanma ve eğlence aracı olmayıp fiziksel, zihinsel, 
dilsel, motor, sosyal-duygusal gelişim alanlarını destekleyici bir role 
sahiptir. Yetişkinler tarafından boşa geçen zaman olarak görülen 
oyun, çocuğun kendini, duygularını ifade edebildiği, yeteneklerini 
geliştirebildiği, hayal gücünü kullandığı bir etkinliktir. 

Oyun aynı zamanda çocuğa araştırma, gözlem yapma, keşfetme, 
yeni beceriler geliştirme ve başarısızlık endişesi duymadan istediği 
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kadar deneme yapma fırsatı verir. Ayrıca çocuk arkadaşlarıyla oyun 
oynayarak; paylaşmayı, yardımlaşmayı, işbirliği yapmayı, sırasını 
beklemeyi, sorumluluk almayı, kurallara uymayı, başkalarının 
hakkına saygı duymayı ve kendi hakkını korumayı öğrenir. Oyun 
esnasında bazen lider, bazen yönetilen bazen de dışlanan çocuk 
olabilir. Oyun, çocuğa zor durumlarla baş etmeyi öğretir. Çocuk 
oyun oynayarak hayatı öğrenir. Oyun sadece okul öncesi dönem 
çocukları için değil ilköğretim çağı çocukları için de önemlidir. 
Çocuk oyun ile öğrenmenin yanı sıra saldırganlık dürtüsünü ve 
enerjisini boşaltır ve rahatlar.

Oyun oynama, özellikle koşma, atlama, tırmanma, sürünme gibi 
fiziksel güç gerektiren oyunlar çocuğun solunum, dolaşım, sindirim 
ve boşaltım sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlar. Vücuttaki fazla 
yağların yakılması, kasların güçlenmesi, iç salgı bezlerinin daha 
düzenli çalışması fiziksel büyümede çok önemlidir. Bu nedenle 
çocukların açık ve temiz havada hareketli oyun oynamalarına fırsat 
verilmelidir. Dışarıda oynanan bu tür hareketli oyunlar çocukların 
vücutlarını daha koordineli kullanmalarına yardımcı olur. Böylelikle 
düz yolda düşmeleri azalır, merdiven inip çıkarken vücutlarına 
rahatça hâkim olurlar.

Çocuklar su, kum ve çamur gibi doğal maddelerle oynamayı 
çok severler. Oyun parkına ve deniz kenarına gittiğinizde oyuncak 
küreği ve kovasıyla kum taşır, onunla ev ve kule yapar. Bıraksanız 
yorulmadan, dinlenmeden saatlerce oynarlar. Toprak ve kum on-
ların birikmiş vücut elektriğini boşaltır, bu yüzden yorulmazlar. 
Analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung, çocukta kişisel 
bilinçaltı, kolektif bilinçaltı ve açık bilinç olmak üzere üç bilinç 
şekli olduğunu söyler. 

Kişisel bilinçaltı, ana rahmine düştüğü andan itibaren annesine 
bağlı sinirler yoluyla sevilip sevilmediğini, istenip istenmediğini, 
annesinin sevinçli ve üzüntülü olduğunu hisseder ve bu bilgi derin 
hafıza kaydedilir. Kolektif bilinçaltı, ilk atamız Hz. Âdem’den çocu-
ğa, dolayısıyla bize intikal eden genetik kodlardır. Çocuk bu kodlar 
vasıtasıyla çamurdan yaratıldığını bilir. Onun için yaratılış mayası 
olan çamura (toprak ve suya) kendini yakın hisseder. Doğumdan 
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itibaren ilerleyen yaşıyla ilintili olarak çocuk birçok şey öğrenir ve 
birçok tecrübe kazanır. Bu yaşadıkları ve öğrendikleriyle hayata 
karşı bir bilinç oluşturur ki buna da açık bilinç diyoruz. 

Çocuk, oyun hamuruna şekil verirken, çizme - boyama - kesme 
yaparken el ve parmak kaslarını kullanır, aynı zamanda el-göz ko-
ordinasyonunu geliştirir. Okul öncesinde oyun yoluyla el becerileri 
gelişen çocuklar ilköğretim birinci sınıfa başladıkları zaman doğal 
olarak kalem tutmayı ve yazı yazmayı yaşıtlarına göre daha çabuk 
öğrenirler. 

Oyun sosyal bir etkinliktir. Dolayısıyla her oyunun çocuğun 
sosyal gelişiminde olumlu etkileri vardır. Çocuk oyunları içinde 
sosyal gelişim açısından en zengin içeriğe sahip olanlar hayali 
oyunlardır. Sıradan bir tahta parçası çocuğun hayalinde kimi zaman 
onu sırtında taşıyan bir at olur, kimi zaman kılıç olur, tüfek olur. 
Yetişkin gözüyle baktığınızda sıradan bir tahtanın, benzettiği bu 
şeylerle hiçbir ilgisi yoktur. Mutfaktan aldığı bir tencere kapağı, 
onun için son model bir yarış arabasıdır. Evin içerisinde koşturur, 
ayağıyla gaz verir, fren yapar.

Çocuklar evcilik oyunlarında anne, baba, çocuk veya abla, abi 
gibi roller alırlar. Aldıkları bu rolleri oynayabilmek için çevrelerinde 
gözledikleri karakterlerin davranışlarını taklit ederler. Alışverişe 
giderler, çamaşır yıkar, ütüler, arabayı tamir ederler. Bu oyunlarda 
çocuklar cinsiyetlerine uygun roller seçer ve rollerini öğrenirler. 
Birbirleriyle iletişim kurmayı, zor durumları birlikte çözmeyi öğ-
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renirler. Doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü, güzeli ve çirkini ayırt 
ederler. Anne babalardan ve çevrelerinden duydukları “günaydın, 
iyi günler, teşekkür ederim, hoş geldiniz, çok naziksiniz” gibi sözel 
ifadeleri kullanırlar. 

Hayali oyunlarda duygularını yansıtırlar. Evcilik oyununda bir 
çocuk, bebeğini uyuturken veya yemek yedirirken annesinden ya 
da babasından gördüğü davranışları sergiler. Çocuk terapistleri 
çocukların oyun sırasında kullandığı sözlerden ve davranışlardan 
onların yaşadıkları ruhsal travmaların ipuçlarını yakalarlar. Eğer 
çocuğunuz bu oyunlarda beklediğinizden farklı fiziksel ve sözel 
davranışlarda bulunuyorsa, bilinçaltına sinmiş ve açıkça dile geti-
remediği korkuları ve üzüntüleri olup olmadığını araştırmalısınız. 

Bebeklik döneminde çocuklar nesneleri ve çevreyi tanıma çabası 
içerisindedirler. Emekleme ve yürüme ile birlikte etrafta gördükleri 
her şeyi dokunarak, atarak, ağızlarına sokarak tanımaya çalışırlar. 
Kesici, yaralayıcı ve zehirleyici maddeler olmadığı sürece bebeklerin 
denemelerine fırsat verilmelidir. Daha sonra buldukları nesneler 
ile taklit oyunlarına başlarlar. Bir bardak ile su içme, telefon ile 
konuşma taklidi yaparlar. Bu dönemde kendi başlarına oynarlar. 
Etrafta başka çocuk olsa bile onları sadece izler, iletişim kurmaya 
çalışmazlar. Karşılıklı oturtsanız bile herkes elindeki ile oynar ya 
da karşısındaki çocuğun elindeki oyuncağı ister. Üç yaşa kadar 
empati ve mülkiyet duyguları gelişmediği için başka bir bebe-
ğin elindeki oyuncağı “Benim!” diyerek zorla almaya kalkabilir. 
Alamadığı zaman şiddet uygulayabilir. “O senin değil, kardeşine 
vurma!” demeniz bir anlam ifade etmez. En doğru davranış iki 
bebeği birbirinden ayırmaktır. 

3-6 yaş dönemi oyun dönemi olarak da adlandırılır. Çocuklar 3 
yaşa kadar nesneler ve çevreleri ile tecrübe kazanırlar ve 3 yaşından 
sonra oyun kurmaya başlarlar. 3-6 yaş dönemi oyun dönemi olarak 
da adlandırılır. Fakat çoğu 3 yaş çocuğu hâlâ oyuncakları paylaş-
mada, işbirliği yaparak oyun oynamada problem yaşar. Çocuklarda 
birlikte oyun kurarak oynama yaklaşık 5-6 yaş civarında görülür.

3-6 yaş dönemindeki çocuk gün boyu soru sorar, konuşur, yorul-
madan oyun oynar. Ailesinden ve çevresinden toplumsal kuralları 
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öğrendikçe arkadaşlarıyla oyun kurmaya ve birlikte vakit geçirmeye 
başlar. 4-5 yaş çocukları çoğunlukla evcilik, savaşçılık gibi hayali 
oyunlar oynamayı tercih ederler, izledikleri filmlerdeki karakterleri 
taklit ederler. Yap-boz türü ahşap bloklarla çeşitli inşaat oyunları 
oynarlar. Bazen bu oyun materyallerini oynadıkları oyunda farklı 
amaçlarla kullanırlar. 5-6 yaş çocukları masa oyunlarına daha çok 
ilgi duyarlar. Kesme yapıştırma, resim yapma, rakamları yazma, 
yapbozlar ile oynamayı tercih ederler.

Çocuklar oyun oynarken geçmişte kazandıkları tecrübelerini 
daha üst seviyelere çıkarır, yaptıklarını anlamlandırarak kavrarlar. 
Çevrelerinde ve televizyonda gördüklerini yeni oyunlarına taşıyarak 
sürekli tecrübe kazanmaya devam ederler.

Hayatımızın her alanına giren teknoloji, daha sağlıklı ve daha 
doğal olan geleneksel çocuk oyunlarını geri planda bırakmıştır. 
Teknolojik oyunlar çocuklarda bağımlılık yapmaktadır. Teknoloji 
bağımlılığı, çocuklarda zihin geriliği dâhil birçok riski beraberinde 
getirmekte; öğrenme güçlüğü, fiziksel ve davranış bozuklukları gibi 
birçok konuda çocukları tehdit etmektedir. Evde ve açık havada 
akran, anne baba ve aile üyeleriyle birlikte oynanan doğal oyunlar-
dan mahrum kalan teknoloji bağımlısı çocuklar “teknolojik otizm” 
adını verdiğimiz sosyal iletişim ve kendini ifade etme sorunları 
yaşayabilirler. Bunun yanı sıra uzun süre televizyon ve bilgisayar 
karşısında oturan çocukların iskeletlerinde fiziksel bozulmalar 
görülmektedir. 

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Ceyhun Caferov, konunun ciddi-
yetini, “Yeni yapılan bir araştırma günde 2 saatten fazla televizyon 
izleyen ve bilgisayarda oyun oynayan çocukların sosyal iletişimde, 
arkadaş edinmede ve kendini ifade etmede zorluklar yaşadığını, 
analitik düşünme yeteneğinde gerilemeler olduğunu göstermek-
tedir,” sözleriyle dile getirmektedir. 

Doğadaki Son Çocuk (The Last Child in the Woods) kitabının 
yazarı, Richard Louv, “Mega kentleşme ve teknoloji, insanları ve 
özellikle çocukları temiz havadan ve doğadan yoksun bırakmıştır,” 
diyor ve şöyle devam ediyor: “Bizi besleyen, mümbit toprakları ve 
ormanları fabrikalar kurmak ve şehirler inşa etmek için hoyratça 



12

BENİMLE OYNAR MISIN BABA

işgal ettik. Şimdi bunun bedelini çocuklarımız ödüyor. Büyük şehir-
lerde, doğadan uzak, beton evlerde, dört duvar arasında büyüyen, 
ayakları toprağa değmeyen, çiçekle, böcekle, ağaçla iletişim kur-
mayan, uzun süre televizyon ve bilgisayar karşısında vakit geçiren 
çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna, obeziteye, 
bulaşıcı hastalıklara, duygusal zekâ geriliğine sık rastlanmaktadır.”

Bu kitabın amacı çocuklarıyla evde, açık havada ve kırlarda 
oyunlar oynayarak birlikte daha çok zaman geçirmeleri konusun-
da babalara yardımcı olmaktır. Birlikte vakit geçirmek çocuklar 
kadar babalara da iyi gelecektir. Anneleri elbette bunun dışında 
tutmuyoruz. Anneler çocuklarıyla zaten yeteri kadar birlikte zaman 
geçiriyorlar. Geleneksel ataerkil kültürümüzde çocukları eğitme 
ve onların her türlü ihtiyaçlarını yerin getirme görevi annelerden 
beklenmektedir. Çocuk anne ve babanın ortak meyvesi olduğuna 
göre, anne kadar baba da çocuklarıyla ilgilenmek durumundadır. 

Oyun ve Oyuncaklar Konusunda  
Babalara Tavsiyeler

• Çocuğa oyun için uygun ortam ve yeterli malzeme sağlayınız. Bunun 
için evin bir köşesini, bir odasını veya varsa evin bahçesini kullanabilirsiniz. 
Böylece arkadaşları ile oyun oynayabileceği ortamlar sağlamış olursunuz.

• Oyun çocuğun en ciddi işidir. Oyun oynayan çocuğun oyunu birdenbire 
kesilmemeli, oyununu tamamlaması için önceden bilgi verilmelidir.

• Oyuncakların hepsini bir kutuya doldurmak yerine, oyuncaklar 
özelliklerine göre gruplandırılmalıdır. Çocuktan da aynı düzeni sağlaması 
istenmelidir.

• Benzer oyuncaklardan çok fazla almak yerine, çocuğun farklı oyunlar 
kurabileceği çok amaçlı oyuncaklar tercih edilmelidir.

• Oyuncak alırken çocuğun seçmesine izin verilmelidir. Herhangi bir 
nedenle çocuğun seçtiği oyuncak alınamıyorsa sebebi açıklanmalıdır.
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• Oyuncak alırken farklı gelişim alanlarına hitap etmesine dikkat 
edilmelidir.

• Oyuncakların mutlaka satın alınması gerekmez, çocuğunuz ile 
birlikte çeşitli oyuncaklar yapabilirsiniz. Evde hazırlanmış el emeği göz 
nuru oyuncaklar çocuklar için daha değerlidir. Pilli, kurmalı, uzaktan 
kumandalı pahalı bir oyuncağın çocuğun hayal dünyasına kazandıracağı 
fazla bir şey yoktur. 

• Çocuğunuzun oynadığı oyuncaklara ilgisi azaldığı zaman onları bir 
süre ortadan kaldırıp daha sonra tekrar ortaya çıkarabilirsiniz.

• Çocuğunuzla karşılıklı oturarak, sadece çocuğunuz ve oynadığınız 
oyunla ilgilenerek oyunlar oynayınız. Bundan sizin de zevk aldığınızı 
göreceksiniz. Çocuğunuzla oyun oynayarak ona yaklaşma ve duygularını 
tanıma fırsatı bulursunuz. 

• Oyun çocukla iletişim kurmanın en etkili yoludur. Çocuğunuzla 
ileri yıllarda iyi bir iletişiminiz olsun istiyorsanız onunla oyun oynayarak 
özel zamanlar paylaşmalısınız. 

• Hiçbir işiniz çocuğunuzdan daha önemli değildir. İşler bekleyebilir 
veya ertelenebilir ama çocuğunuzla geçireceğiniz zamanları hep 
ertelerseniz yıllar çabuk geçer, onu tanıma fırsatını kaçırmış olursunuz. 
Bunun telafisi de çok zordur.

Bir Babanın İtirafları
Bir gün çocuğum doğdu. O dünyaya geldiğinde yetişmem ge-

reken toplantılar ve ödenmesi gereken senetler vardı. Ben uzak-
lardayken yürümeyi ve konuşmayı öğrendi. Biraz büyüdüğünde: 
“Senin gibi olmak istiyorum baba” demeye başladı. İşyerine telefon 
açıp “Baba, ne zaman geleceksin?” diye sorardı ikide bir. “Ne zaman 
geleceğimi bilmiyorum oğlum. Ama geldiğimde birlikte güzel bir 
vakit geçireceğimizden emin olabilirsin.”
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Yıllar geçip gitti. Oğlum on yaşına geldi. Ona güzel bir top 
aldım. “Top için teşekkür ederim baba, haydi oynayalım!” dedi. 
“Bu hafta sonu tamamlamam gereken işler var” dedim. “Bugün 
olmaz, haftaya tamam mı?” dedim. “Tamam” dedi, fakat yüzündeki 
gülümseme eksilmedi. “Büyüyünce baba,” dedi. ‘’Ben de senin gibi 
olmak istiyorum.”

Yıllar öylece geçip gitti. Oğlum önce ilköğretimden sonra liseden 
ve nihayet üniversiteden mezun oldu. Bu durumda, birçok baba 
gibi, benim de söylemem gereken bir şeyler vardı: “Seninle gurur 
duyuyorum oğlum, gel şöyle biraz oturalım; sana diyeceklerim 
var.” Başını salladı ve gülümseyerek, “Arkadaşlara sözüm var baba” 
dedi. “Sen arabanın anahtarlarını verebilir misin bana? Sonra 
görüşürüz, tamam mı?” 

Yıllar yine geçip gitti. Emekli oldum. Artık bol vaktim vardı. 
Oğlum ise başka bir şehirde iyi bir iş bulmuştu. Bir gün ona telefon 
ettim. “Eğer sence de uygunsa, hafta sonu buraya gel de hasret 
giderelim,” dedim. “Sevinirim baba, müsait bir vakit bulabilirsem 
gelirim. Ama şu sıralar işlerim çok yoğun fakat seninle görüşmeyi 
ben de istiyorum baba,” dedi. 

“Peki, ne zaman gelirsin oğlum?” dedim. “Ne zaman olur bil-
miyorum. Şimdi bir iş görüşmem var, ona yetişmem gerekiyor, 
sonra ararım seni. Geldiğimde birlikte güzel vakit geçireceğimizden 
emin olabilirsin.”

Telefonu kapattığımda oğlumun çocukluk hayalini gerçekleştir-
diğini anladım. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini, örnek aldığı 
babasına benzediğini, büyüyünce tıpkı babası gibi olduğunu... 
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Bu etkinlikler aynı zamanda anaokullarında oynanacak şekilde 
kurgulanmıştır. Bu durumda evin yerini okul, babanın yerini öğ-
retmen alacaktır.

BALONLARIN İÇİNDE NE VAR?

Yaş Grubu: 48 - 60 Ay
Malzemeler
• İçinde un, nohut, kum, mercimek, fasulye, boncuk gibi farklı 
malzemelerin olduğu sarı, mavi, yeşil, kırmızı renkli şişirilmemiş 
balonlar 
• Karton ya da dayanıklı ambalaj kâğıdı
• Kalemler

Uygulama
Çocuklar içine farklı nesneler konmuş balonlar-

dan birer tane alırlar. Balonlara dokunarak içlerinde 
hangi malzemelerin olduğunu tahmin etmeye çalışır-
lar. Balonların içinde ne olduğu, büyüklükleri, sert ya 
da yumuşak olup olmadıkları, kokuları, kullanıldığı 
yerler, şekilleri hakkında birbirlerine sorular yönel-
terek konuşurlar. Çocukların tahminleriyle ilgili 
çizim yapmalarına fırsat verilir. Neden bu tahminde 
bulunduklarını söylerler.

Kazanımlar: Renkleri tanırlar. Nesneler hakkın-
da sert-yumuşak, küçük-iri, kokulu-kokusuz gibi 
kavramlar hakkında bilgi sahibi olurlar. Tahmin ile 
gerçek olanı karşılaştırırlar. 
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Değerlendirme: Etkinlik sonunda çocuklara balonların içinde 
neler olduğu, balonlara dokunduklarında neler hissettikleri soru-
lur. “Bana biri yumuşak biri sert iki nesne gösterir misin?” diye 
öğrendikleri kavramlar sınanır. 

Uyarlama: Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bir Çocuğunuz 
Varsa. Alıcı dilde problemi olan bir çocuk varsa, çocuğa basit ve 
kısa cümlelerle soru sorulur. İfade edici dilde problemi olan bir 
çocuk varsa, sorulan soruya cevap verebilmesi için yeteri kadar 
süre tanınır. Çocuk sözcükleri tam olarak çıkaramıyorsa, örneğin 
boncuğa “bondut” diyorsa söylediği sözcük ondan sonra düzgün 
olarak söylenerek çocuğa bir sonraki denemesi için “Evet, boncuk” 
denilerek model olunur ve çocuğun verdiği cevap genişletilerek 
tekrar ifade edilir (Örneğin; “Balonun içinde boncuk var,” deni-
lebilir). Daha sonra boncuk farklı cümlelerin içinde kullanılarak 
tekrar ifade edilir (Örneğin; Bu bir kırmızı boncuk, bu boncukla 
ne yapalım vb.).

İZ BIRAKAN GEMİLER

Yaş Grubu: 48 – 72 Ay
Malzemeler
• Su dolu üç kap
• Gıda boyası
• Kürdan ya da küçük çubuklar 
• Buz kalıpları
Uygulama
Çocuklar su dolu üç kabın etrafına otururlar. Bu üç kaptaki 

suya mavi, yeşil ve kırmızı renkli gıda boyalarından birer çay kaşığı 
eklenir ve çocuklar küçük çubuklar ile karıştırırlar. Suların hangi 
renk olduğunu söylerler. Elde edilen renkli sular gemi şeklinde-
ki buz kalıplarına dökülür ve dondurma çubukları veya kürdan 
batırılıp buzluğa konur. Çocuklarla buzluğa konan suda nasıl bir 
değişimin olacağı konuşulur.

Gemi şeklindeki buzlar kalıplarından çıkarılır. Farklı renklerdeki 
buzdan gemilerini alan çocuklar içine su konulan kapların etrafına 
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geçerler. Sonra renkli gemilerini suya bırakırlar. Su içine bırakılan 
buzlarda nasıl bir değişimin olacağı hakkında konuşulur. Çocuklar 
gemilerini çubuklarından tutarak gezdirirler. 

Çocuklar buzların erimesini ve suyun renginde olan değişiklik-
leri gözlemlerler. Gözlemledikleri değişimler hakkında birbirlerine 
soru sorarlar. Tüm gemiler eridiğinde çocuklar ellerinde kalan gemi 
çubuklarıyla suyu karıştırırlar. 

Kazanımlar: Nesne ya da varlıkların değişik durumlarını göz-
lemler. Suyun buzlukta bekletildiğinde neden katılaştığını kavrar. 
Renkler karıştırıldığı zaman ortaya farklı bir rengin çıktığını görür 
ve kavrar. Kendisine sorulan sorulara doğru ve mantıklı cevaplar 
verir.

Değerlendirme: Çocuğa şu sorular sorulur ve cevaplar üzerinde 
sohbet edilir:

“Buzdan gemileri nasıl elde ettik?” 
“Buzdan gemiler neden eridi?” 
“Mavi ile yeşil gemi karşılaşınca hangi renk oluştu?” 
“Mavi ile kırmızı gemi karşılaşınca hangi renk oluştu?” 
Uyarlama: İşitme Yetersizliği Olan Bir Çocuğunuz Varsa. Çocu-

ğun verdiği cevap genişletilerek tekrar ifade edilir ve çocuğa model 
olunur. Örneğin çocuğa etkinliğin en eğlenceli anı sorulduğunda 
çocuk “Demi” gibi bir cevap verirse “Evet, gemi” denilerek model 
olunur ve daha sonra “Buzla gemi yaptık”, “Gemi suda yüzdü”, 
“Mavi gemi eridi” gibi genişletilmiş ifadeler kullanılır.

Renkli suların kalıplarda dondurulması aşamasında çocuğun 
yönergeyi anladığından emin olunmalıdır ve gerekli görülürse 
yönerge basitleştirilerek tekrarlanmalıdır. Suyun donarak şekil 
değiştirmesi aşama aşama bireysel olarak işitme yetersizliği olan 
çocuğa anlatılmalıdır.


