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Çocuklarda oyun oynamanın önemi nedir? Çocuğun gelişimindeki yeri nedir?

Çocuklarda oyun oynamak  eğlenceli bir öğrenme yoludur .Bilişsel bilgiyi işleme süreçlerinin 
gelişmesi için gerekli olan bir motivasyonun sağlanması eğlenceli ve heyecanlı bir eylem olan 
oyunla mümkündür. Aynı zamanda zekayı geliştiren oyun çocuğun etrafıyla ne kadar çok 
ilişki kurduğunu, ne kadar çok komut aldığını ve ne kadar çok merak ettiğini gösteren bir 
durumdur. 

Çocuklarda oyun oynamanın aşamaları var. Oyun ve oynama tarzları aynı konuşma gibi 
çocuğun gelişimi hakkında bir ipucu verir. Çocuk ilk önce annesinin saçlarıyla, bedeniyle 
kendi bedeniyle elleriyle ayaklarıyla oynar. Çocuk bu dönemde yatağındayken görsel 
oyuncaklarla oynar. Onu gözleriyle takip etmeye ve onlara ulaşmaya çalışır. Bunlar bir 
oyundur ve çocukta bu tarz belirtiler yoksa gelişimiyle ilgili bir şeyler yolunda gitmeyecek 
anlamına gelir.

Çocuk 1,5-2 yaşına geldiğinde bedenle oynamaktan vazgeçip almak atmak şeklinde oyunlar 
oynar. Yani etrafta bulduğu şeyleri atar, çekmeceleri boşaltır, bu çocukların algılarının 
gelişme şekliyle ilgili bir belirtidir. Derinlik, uzay algısı ve görsel algıların gelişmesi 
tamamlanmadığı için bu dönemdeki çocuklar alma atma şeklinde oynarken eğlenir.

3 yaşa geldiğinde çocuk şekil ve renkleri buluşturan oyuncaklarla oynar. Örneğin bir küre 
üzerinde geometrik şekiller olsun, o küçük şekilleri onun içerisine atar bunu tamamlamak 3 
yaş için  renk ve kavram bilgilerini geliştiren bir araçtır. 

Çocuk bu dönemden sonra yavaş yavaş özgürleşir, sosyalleşir, başkalarıyla oyun oynamayı 
da öğrenir. Çocuk önce izler sonra öğrenir. Bazı çocuklar kendiliklerinden oyun kuramazlar. 
Bu oyunlarda birilerinin model olması gerekir. Oyunun kurallarını bilmek gelişimleri gereği 
pek mümkün olmaz. Bu yardım ve model olmanın 3, 4 yaş civarında yoğunlaşması önerilir. 
Çocuklar bu yaşta beraber oyun oynayabilirlerse aynı zamanda  sosyalleşmeleri de hızlanır. 
Oyun aynı zamanda sosyalleşmenin ve zeka gelişiminin de  göstergesidir. Çocuk oyundan 
keyif alarak ve zevk alarak öğrenmelidir.  

Büyüklerin işi neyse çocukların da işi odur. Çocuk keyif alarak öğrenmelidir,büyükler de 
çocuklarıyla oyun oynarken keyif alabilirler bu durum ancak çocuğun gelişim seviyesine 
uygun oyunla mümkündür .Seviyenin üstünde ve aşırı kurallarla dolu bir oyun çocuk için 
eğlenceli olmadığından oynama ve öğrenme motivasyonunu kırar.. Oyuncak alırken  de 
çocuğa göre seviyeyi tutturmak önemli. Oyun oynarken çocukların hayallerine müdahale 
etmemek gerekir. Ebeveyn ler çocuğun içinden geldiği gibi oyun oynamasına müsaade 
etmeli,oynarken çocuğu yönlendirmek yerine onu takip etmlidir. 

Doğru oyuncak nedir?



Çocuğun seçtiği oyuncak doğru oyuncaktır. Bazı çocukların gözlerinde kayma oluyor, 
odaklanma sorunu yaşıyor o zaman odaklanmayı ve göz tembelliğini giderecek  belirli bir 
noktaya nişan alınan oyuncaklar seçilmeli. Otistik çocuklarda ise dönen nesnelere ilgi çoktur 
dönmeli oyuncaklar alınmamalıdır. Çoğu zaman  zaman elleri ile atıp gözleriyle takip 
edecekleri oyuncak doğru bir oyuncaktır. El göz koordinasyonunu sağlayan odaklanmasını 
artıran  boncuklarla yapılan oyuncaklar önemlidir. Çünkü odaklanma öğrenmenin en temel 
ihtiyacıdır. Bunu sağlayan oyuncak doğru bir oyuncaktır. 

Örneğin 3 yaşındaki bir çocukta konuşma yavaş, doğru şekilde ses çıkartma ile ilgili sorun 
yaşanıyorsa ses çıkaran oyuncaklar alınıp oynatılabilir. Doğru oyuncak, çocuğun hangi 
gelişim aşamasında olduğuna bağlı olarak seçilen  ve kademeli olarak yükseltilen oyuncak 
türleridir. Ayrıca doğadaki her nesne de oyuncak amaçlı kullanılabilir. Hangi faaliyetleri çok 
yaparsa çocuk o tür zeka gelişir.Müzik aletleriyle oynamış  ve müzik dinlettirilerek 
büyütülmüş bir çocukta müzik zekasını geliştirmiş oluruz, doğal olayları takip ederek çiçek  
diktirdiğimiz bir çocukta doğa zekasını geliştirmiş oluruz. 5- 6 yaşındaki bir çocukla siz 
elektronik cihazlar hazırlayabilirsiniz yani elektrik devrelerini ona öğretebilirsiniz. Onu 
yakabilir, elektriğin nasıl olduğunu öğrenebilir. Artık  kendisi  oyuncak geliştirilebilecek bir  
seviyeye gelmiştir. 

Oyuncaklar çocuk gelişimine paralel seçilmelidir. Önce daha çok kendi kendine oynadığı 
oyuncaklar varken daha sonra soyutlamanın geliştiği merakın arttığı dönemde dünyadaki 
olayları sentez yapabilen oyun lar desteklenmelidir. Yapılandırılmış oyuncaklar ancak kırılırsa 
çocuk tarafından  yaratıcılığı teşvik edebilir. Bilgisayarlı oyuncaklar  da  yaratıcılığa çok 
olumlu etki etmez. Çocuğu aktif olarak destekleyen eylemler  yararlı oyun kabul edilmelidir.

Oyuncakları kız ve erkek olarak ayırmak doğru mu?

Hayır, bu doğru değil, böyle bir şey yok. Çocuklarda cinsiyet gelişimi 4 yaştan sonra oluyor. 
Eğer aile bunu öğretirse, bu aile için önemliyse çocuklar bunu öğreniyor. Bu kız oyuncağı bu 
erkek oyuncağı diye ayrım yapmak çok doğru değil. Ama bazı aileler yapar kıza bebek verir 
erkeğe illa top veriri ama topu kıza da versen oynar. 3-4 yaşındaki bir erkek çocuğun bebekle 
oynamasının mahsuru yok, annesini görüyordur, öyle bir davranış görmüştür onu taklit 
ediyordur ama yine de endişe ediyorsa çocuğa çok belli etmeden oyuncağı değiştirebilir. 
Ancak  oyuncağa cinsiyet yüklenmesi, ailelerin yüklediği bir anlamdır, çocukların değil.

Oyun ve oyuncak saati diye bir zaman dilimi oluşturulmalı mı?

Oyun saati oluşturulursa bu ilerideki dönemlerde ders çalışma saatine dönüşebilir. Onun için 
oluşturmak iyi bir şeydir. Birlikte zaman geçirmek, çocukta bir sistem ve disiplin oluşturmak 
için gerekli bir şeydir ve yararlıdır. 

Oyuncak seçimlerinde yapılan hatalar?

Çocuğa silah ve tüfek gibi şiddet içerikli oyuncaklar vermek ve bunu teşvik etmek sakıncalı 
çünkü bunu öğreniyor ve o tarz duyguları ortaya çıkarıyor. Bazen de çocukta bu tarz 
özellikler yokken babasının hoşuna gittiği için bu tarz hareketleri yapıyor. Çocuk da bu tarz 
hareketleri ailesi memnun olsun diye yapıyor. Çocuklara şiddet içeren çocuğu şiddete 
yöneltebilecek oyuncaklar vermemek gerekiyor. Bilgisayar oyunlarında da bunları seçmemek 
gerekir. Duygu kontrolünde zorluk çekilebilir.

Hangi yaş hangi oyuncağı ister?

0-1 yaş arasında çıngıraklar ses çıkaran oyuncaklar: Görsel takibi  algıları ve el göz 
koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olur. 



1,5 yaş civarında basmalı oyuncaklar: parmakları kullandırmak için , örneğin motor gelişimine 
katkı sağlamak için önerilir.

3 yaş civarında al at gibi oyuncaklar geometrik şekiller ve renklerden oluşan oyuncaklar:  
kavram gelişimi,renkler ,sayılar eylem ve konuşmayı hızlandırmak için  önerilir.

4-5 yaş civarında çocuğun grup halinde oynayacağı grup oyunları, Legolar, küpler, puzzle’lar 
yaratıcılığını geliştirmeye katkıda bulunur. Oyuncakçı lar da yaşa göre oyuncaklar sıralansa 
bile çocuğun ilgisi , gelişim özellikleri ve çocuk için koyduğumuz hedefler bizi yönlendirir.

 Aile gelişim durumuna göre oyuncaklar seçebilir,  oyuncak konusunda yaratıcı da olabilir. 
Dünyadaki her şey çocuk için oyuncaktır zaten. Bahçeye çıktığında otları ve çiçekleri 
,hayvanları ve böcekleri oyun ciddiyetiyle  inceleyebilir. Her tür üretime tanık olmak ,doğada 
sebze meyve yetiştirmek bile çocuk için oyun olabilir.

Oyun dönemi dediğimiz yaş aralığı nedir? 

Oyunun çok oynandığı 4-6 yaş arasına oyun dönemi diyoruz ama oyun için motivasyon  
çocukta bir faaliyet olarak doğuştan itibaren olmalıdır. Ancak zihinsel yönden yetersiz olan 
çocukların fazla oyun oynayamadığını ve oyun geliştiremediğini biliyoruz. Bazen de velilerin 
gereksiz kaygıları nedeniyle oynayarak geçirmeleri gereken süreyi çocuklar ciddi faaliyetlerle 
geçiriyorlar 2-3 dil birden öğretmek için zorlama, aşırı ezber yükü  çocukların seviyesinin 
üstünde olduğu için ,beynin plastisite özelliğinden istifade edilir ama oyun hakkı elinden 
alınmış, öğrenme stratejisi zorlanmış olur. Böyle çocukların yaşları ilerlediği zaman 
kişiliklerindeki spontanlıkların ve yaratıcılıkların kaybolmuş olduğunu klinik tecrübelerimizde 
görüyoruz. Kısaca çocukların kişilik gelişmelerini  olumsuz etkilememek istiyorsak  oyun 
çağını çeşitlendirerek doyasıya yaşatmalıyız. Kavram gelişimlerini,beden ve zihin 
gelişimlerini  uygulamalı ve eğlenceli bir şekilde geliştirmeliyiz ve onların iç motivasyonlarını 
yol gösterici kabul etmeliyiz. Oyun çağını uygun olmayan tarzda bilgi yükleyerek geçirirsek 
ipotekli bir kişilik gelişimine neden olabiliriz. 


