


Oyun, çocuğun hayatının en önemli uğraşısı olarak, adeta “çocuğun mesleği” anlamına gelir. 
2 yaş civarı çocuklar yan yana oynar, aynı oyuncağa ilgi gösterir, aynı oyunu oynar fakat 
aralarında gerçek bir karşılıklı etkileşim olmaz. 5-8 yaşlarında ise grup oyunları görülür. Fa-
kat bu gruplar devamlı değil, değişkendir. 9 yaş civarı takım oyunları başlar. Yaş ilerledikçe 
çocukta liderlik davranışı gelişir, benmerkezci düşünce ile hareket etme eğilimi azalır. Oyun 
birçok şekilde olabilir, kapalı alanlarda veya açık hava gibi çeşitli ortamlarda yapılabilir. Bir 
veya birden fazla kişinin katılımıyla olabilir. Oyun, aktif veya pasif olarak gerçekleşebilmek-
tedir.

OYUN OYNAMANIN ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKILARI
Oyun, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal, dil ve öz-bakım becerilerinin gelişmesin-
de önemli derecede katkı sağlayan bir etkinliktir. 
•Oyun çocuklara kendini ifade etme, okuma-yazma, matematik ve sosyal becerilerini geliş-
tirme fırsatları sunar; çocuğun büyük ve küçük kaslarını çalıştırır ve çocuğun vücut koordi-
nasyonunun gelişmesine yardımcı olur. 
•Oyun çocukların kendi dünyalarını algılamalarına ve kuvvetli bir kimlik duygusu geliştir-
melerine yardımcı olur. Çocuklar oyun yoluyla hayal etme, taklit etme, yaratma, keşfetme, 
inceleme, iletişim kurma, sorgulama, konuşma, dinleme, düşünme, hissetme gibi eylemleri 
yapabilirler. 
•Oyun çocuğun duygusal dünyası ile yakından ilişkilidir. Oyun çocuğun iç dünyasını, duygu-
larını, çaba gösterdiği konuları, algıları ve dileklerini ifade eder. Çocuk oynadığı oyunlarında, 
kendisi ile için önemli ve zorlu olan olayları yeniden yaşar. Bu yönden oyun aynı zamanda bir 
iletişim şeklidir. Çocuk oyun yolu ile fikirlerini, isteklerini, duygularını ve algılarını çevresin-
deki insanlara ifade eder. Oyunun sevinç ve heyecanı ortaya çıkarma, sıkıntı ve engelleme-
leri azaltma işlevi de vardır.
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•Oyun çocuklar ile diğer insanlar arasında bağ kurar. Çocuklar oyun yoluyla diğer insanlar-
la nasıl iletişim ve sosyal ilişki kuracaklarını öğrenirler. Oyun uzlaşma, problem çözme, risk 
alma, yeni faaliyetleri deneme ve anlama gibi faaliyetleri kapsar. Çocuklar kendileri ve diğer 
insanlar hakkında bilgi edinerek, oyun oynamanın kurallarını öğrenir, arkadaş edinir, etrafla-
rındaki insanlar ve diğer çocuklarla iletişime girer, güven ilişkisi kurar. Oyun çocuklara üste-
sinden gelme, başarısız olma, başarma, tebrik etme, hata yapma, pratik yapma ve yeni bilgi 
veya becerilerin denenmesi gibi konularda fırsatlar sunar. Çocuklar oyun oynayarak gelecek-
lerini inşa edecek bilgi, beceri ve alışkanlıkların temelini atarlar. 

ANNE-BABALARA OYUN HAKKINDA ÖNERİLER
Toplumsal ve teknolojik faktörlerin bir sonucu olarak günümüzde oyun gitgide daha fazla ya-
pılandırılmış ve yetişkin yönlendirmeli hale gelmiştir. Çocuklara en ideal öğrenme fırsatlarını 
sunma amacı ile anne-babalar, çocukların nerede ve nasıl oynayacaklarını belirlemede daha 
büyük rol oynamaya başlamıştır. Çoğu çocuğun yaşamı çeşitli aktiviteler ile fazlasıyla prog-
ramlanmaktadır. Bu durum çocuğun serbest oyunda harcadığı vakti önemli ölçüde azaltmak-
tadır. Yetişkinler tarafından yapılandırılan oyunların artması ve çocuk tarafından başlatılan 
serbest oyunların azalmasının, çocukların gelişimleri üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. 
Doğal yollarla ortaya çıkan ve çocuk tarafından başlatılıp yönlendirilen oyunun çocukların bi-
yopsikososyal yapısının bir parçası olduğu unutulmamalıdır.  Nobel ödüllü Fizikçi Albert Eins-
tein’in dediği gibi: “Hayal gücü, bilgiden daha önemlidir. Çünkü bildiklerimiz ve anladıklarımız 
sınırlıdır; hayal gücü ise tüm dünyayı kapsar, orada bilinecek ve anlaşılacak çok şey vardır”. 
Anne ve babaların çocuklarıyla iletişimlerinde, çocukların hayallerini kabul etmeleri ve ge-
liştirmelerinin kritik önemi bulunmaktadır. Bunu başarmanın en doğal ve basit yolu, çocuğa 
kendisinin serbest olarak kurguladığı oyunlar oynamasına fırsat vermektir.  
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