ÇOCUKLAR OYUN OYNAYARAK ÖĞRENİR

Çocuklar oyun oynadıklarında dokunarak, görerek, duyarak, koklayarak, tadarak ve hareket ederek bedenleriyle öğrenirler. Her gün
keşfedecek yeni bir şey bulurlar. Ayrıca oyun sosyal becerilerin, dil becerilerinin ve daha fazlasının gelişmesine yardım eder.

Oyun önemlidir!
Çocuğunuz oyun oynadığında;
• dünyasını ve bu dünyadaki insanları tanır,
• problem çözme ve organizasyon gibi düşünme becerilerini
geliştirir,
• güçlü bir bedene sahip olur,
• kendi kendini yönetmeyi öğrenir,
• anlamaya, dinlemeye ve konuşmaya istekli olur,
• kendini diğer insanlara yakın hisseder ve arkadaş edinir,
• hayal gücünü ve yaratıcılığını kullanır ve,
• eğlenir!

Taklit Oyunları
Çocuklar bir hayvan, öğretmen, mağaza görevlisi veya
ebeveynmiş gibi yaptıklarında buna taklit oyunu ya da hayali
oyun denir.
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Taklit oyunları çocuğun hayal gücünü kullanmasına, problem
çözmesine, dil becerilerini geliştirmesine, geçmişe ait olayları
hatırlamasına ve diğer insanları anlamasına yardım eder.
Yemek pişirme, alışveriş ve banyo yapma gibi günlük işler
taklit oyununa konu olabilir. Çocuğunuz evden ya da dışarıdan
bulduğu şeyleri kullanarak kendi taklit oyununu geliştirebilir.

Oyun Oynayarak Öğrenen
Çocuklardan Örnekler
Youni 11 aylık. Annesi memleketinden sevdiği şarkılardan
birini söylüyor. Youni şarkının ritmiyle bacaklarını sallıyor ve
değişik tonlarda cıvıldıyor. Annesi onu kucağına alıyor ve
birlikte şarkı söyleyip/cıvıldayıp dans ediyorlar. Youni farklı
ses tonlarını tanımayı öğreniyor. Bedeninin hareketini bir
ritme göre kontrol edebiliyor. Oyun oynadıklarında kendisini
annesine yakın hissediyor.
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ÇOCUKLAR OYUN OYNAYARAK ÖĞRENİR
Asia 18 aylık. Farklı ebatlardaki plastik kaselerle oynuyor.
En büyük kasenin içine bir top koyuyor ve kaseyi hareket
ettirdikçe topun dönüşünü izliyor. Topu daha küçük bir kaseye
boşaltıyor ve bu sefer daha farklı dönüşünü izliyor. Ardından
kaseleri birbirinin üstüne koyup dengeli bir kule yapıyor.
Düştüklerinde çıkan sesi duyup heyecanlanıyor. Bedenini
koordine etmeyi, tahmin yürütmeyi ve denemeyi öğreniyor.
Yüksek bir ses çıkarabildiğinde kendisini güçlü hissediyor.

Oynanacak şeyler
Çocuğunuzun neyle oynamayı sevdiğine dikkat edin
ve oyununu daha zengin hale getirmek için birkaç şey
ekleyin. Çocuğunuzun bunalmaması için bir defada birkaç
oyuncak çıkarın ve çocuğunuz beklemekte (örn. doktorun
muayenehanesinde ya da siz yemek yaparken) zorluk
çektiğinde çıkarmak için birkaçını saklayın.

Roberto üç yaşında. Aynı ebattaki oyuncak arabaları sıraya
diziyor ve bunları kullanılış amaçlarına göre sınıflandırıyor
(örn. yarış arabası, kamyon, polis arabası ve ambulans). Kardeşi
ona daha büyük bir araba veriyor. Roberto en büyük arabayı
öne koyarak sırayı bir tren biçimine dönüştürüyor. Kardeşi
ikinci arabanın ön tekerleklerini ilk arabanın üstüne koyup
tren yapmayı gösteriyor. Roberto farklı kategorileri, oyunu
uyarlamayı, problem çözmeyi ve yeni hareketleri tanımlamak
için kullanabileceği yeni sözcükler öğreniyor. Ayrıca
başkalarının fikirlerini kabul etmeyi ve kullanmayı öğreniyor.

Ev İçin Masrafsız Oyun Fikirleri

Bir çocuk oyun oynamak için
şunlara ihtiyaç duyar:

•

Güvenli ve emniyette olduğunu ve sevildiğini
hissetmek
Çocuğunuzla oynayın. Yüzünüzü görebilmesi için yere oturun.
Onunla ne yaptığı hakkında konuşun. (Örn. “Hop! Topu içeri
soktun.”)

•

•
•
•
•

•
•

Bolca zaman ve yer
Dikkat dağıtıcıları sınırlayın. Televizyonu kapatın ve cep
telefonunuzu bırakın. Bebeğinizin varsa oyuncaklara
ulaşmak ve bedenini serbestçe hareket ettirmek için karnı
üzerinde vakit geçirmeye ihtiyaç duyduğunu hatırlayın.
Oyun alanındaki döküntüleri kaldırın.

•
•
•
•

T encere tavaya vurun. Kaseleri veya kutuları üst üste dizin.
Farklı ev gereçleri ile sınıflandırma oyunları geliştirin.
Bir kase su ve suyu dökebileceğiniz bir şeyler çıkarın.
Süngerler, sabun ve yıkanacak nesneler ekleyin.
Bir kaşıkla farklı nesnelere dokunun ve çıkardıkları sesleri
dinleyin.
Sizin
kıyafetlerinizle
veya
ağabeyinin/ablasının
kıyafetleriyle giysi oyunu oynayın.
Birlikte yemek hazırlayın. (Örn. Önceden kesilmiş meyve
veya sebzelerle salata hazırlayın, kurabiye pişirin.)
Nemli bir bez ve kuru bir havlu ile temizlik yapın.
Nesneleri saklayın ve ipuçları verin. (Örn. “Sıcak”
yakında olduğu anlamına gelsin. “Soğuk” uzakta olduğu
anlamına gelsin.)
Yastık ve battaniyelerle kale yapın. Dolgu oyuncaklar
ya da bebekler ekleyin.
Taklit oyunu oynayın: alışveriş, misafirlik, geziye gitme,
acil durum/yangın.
Kitaplar ya da kartlar çizin, yapın.
Bir karton kutuyu trene, eve veya oyuncak arabaların park
edileceği bir garaja dönüştürün.
Hareketlerle şarkı söyleyin ve dans edin.
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