
 

ÇOCUKLAR VE OYUN 

Sevgili Anne ve Babalar, 

Çocukların gelişimleri için birçok farklı ihtiyaçları vardır. Bunlar arasında 

en önemlilerden biri de oyundur. Oyun sadece eğlence amaçlı bir aktivite gibi 

görünse de aslında çocuklar için büyük önem taşımaktadır. Çocukların 

yeteneklerini keşfetmesini sağlar; zihinsel, duygusal, motor ve dil gelişimini 

destekler. Ünlü oyun 

terapisti Garry Landreth, 

“Oyun çocuğun dili, 

oyuncaklar ise onların 

kelimeleridir.” demiştir. 

Çocuklar oyun oynarken aynı 

zamanda kendilerini ifade 

eder ve dış dünyayla ilişki 

kurarlar. Oyun oynayan 

çocuk işbirliğini, paylaşmayı, 

yardımseverliği, ilişki 

kurmayı, kurallara uymayı ve daha birçok şeyi öğrenir. Bunların yanında sözel 

olarak ifade edemediği duygularını oyun yoluyla dışa aktarır. 

 

Oyun zihinsel gelişimi destekler; oyun çocukların algı, düşünme, analiz 

etme gibi becerilerinin gelişmesini sağlar.  Aynı oyunu farklı yollarla oynamaları, 

oyun esnasında bir 

sonraki adımı takip 

etmeleri, kurallara 

uymaya çalışmaları, 

çocukların farklı 

düşünebilmelerini, sebep-

sonuç ilişkisi kurmalarını 

sağlar ve çocuklar bu 

becerileri oyun sayesinde 

günlük yaşantılarına da 

aktarırlar. Bunun yanı sıra oyun esnasında farklı materyaller tanırlar, yeni 

kavramlar öğrenirler. 



Oyun fiziksel gelişimi destekler; çocuklar oyun oynarken sürekli hareket 

halindedirler ve vücutlarını aktif olarak kullanırlar. Hareket halinde olan çocuk 

hem enerjisini dışa atar hem de ince ve kaba motor becerilerinin gelişimini sağlar. 

Bunları yaparken hız, dikkat, el-göz koordinasyonu gibi becerileri de kazanmış 

olur. 

Oyun duygusal gelişimi destekler; oyun oynayan çocuk dış dünyayla 

tanışır. Yeni şeyler keşfeder ve hayal gücünü etkili olarak kullanmaya başlar. 

Oyunla birlikte duygularını dışarıya yansıtır ve farklı duygular olduğunu öğrenir.  

Oyunun çocuklar için birçok faydasından bahsettik. Ancak oyun her zaman 

bireysel ya da akranlarla gerçekleştirilen bir faaliyet değildir. Aile ile birlikte 

oynanan oyunlarda çocuk için çok önemlidir. Anne babasıyla oyun oynayan çocuklar 

hem birlikte vakit geçirmekten mutlu olur hem de ait olma ve sevgi ihtiyaçlarını 

karşılar.  

Anne babalar olarak çocuklarınız için etkili bir oyun ortamı sağlama 

konusunda dikkat etmeniz gereken bazı durumlar vardır; 

 Oyunların farklı gelişim 

alanlarına hitap etmesine 

dikkat edin. 

 Gün içinde belli bir oyun 

saati belirleyin ve o 

saatlerde çocuğunuzla 

beraber sadece oyun oynayın. 

 Oyuna bir anda son 

vermeyin, her oyunun 

mutlaka tamamlanmasını 

bekleyin. 

 Hangi oyunu oynamak istediğine dair çocuğunuzdan da fikir alın. 

 Her zaman oyuncaklarla beraber oynamaya çalışmayın, materyaller 

olmadan da etkili oyunlar oynayabilirsiniz. 

 Oyunu çocuğunuzla aranızdaki bir iletişim aracı gibi değerlendirin. 

 Oyuncak alırken çocuğun farklı oyunlar kurabileceği çok amaçlı 

oyuncaklar tercih edin. 

 Hep aynı tarzda oyuncaklar almayın. 

 Oyuncaklarını alırken çocuğunuzun seçim yapmasına izin verin. 

 Çocuklarınıza eskiden oynadığınız ve onların bilmediği oyunları 

öğretin. 

 Çocuğunuza sokak oyunları oynaması için imkan tanıyın. 



Sevgili ebeveynler, oyunun çocuklar üzerindeki etkisinden bahsettikten 

sonra çocuklarınızla beraber oynayabileceğiniz birkaç oyunu sizler için 

derledik: 

 

 Kutu Oyunları: Kutu oyunları çocukların strateji kurma, muhakeme, dikkat, 

kurallara uyma, sorumluluk alma gibi becerilerini geliştirir. Aynı zamanda 

birden fazla kişiyle oynanabildiği için çocuklarınızın sosyal gelişimine de 

katkı sağlar.  

 Puzzle Yapmak: Puzzle 

yapmak çocuklarınızla 

hem evde eğlenceli 

vakit geçirmenizi sağlar 

hem de çocukları farklı 

gelişim alanlarında 

destekler. Parça bütün 

ilişkisini kavramalarına 

yardımcı olur düşünme 

becerilerini geliştirir.  

 Bant Otoyolu: Bantlarla zemine bir otoyol oluşturup engeller koyarak bunu 

bir parkur haline getirebilirsiniz. Daha sonra çocuğunuzla bu parkurda 

oyuncak arabaları kullanarak farklı oyunlar kurabilirsiniz. 

 Kelime Avı: Bu oyunu oynamak için öncelikle bir hece seçin (-ta gibi) daha 

sonra çocuğunuzdan bu heceyle başlayan beş kelime söylemesini isteyin 

(tarak, takı, tabak, tamir gibi). Bu şekilde sırayla oyunu devam ettirin. Bu 

oyun çocuğunuzun kelime haznesini geliştirecektir. 

 İsim-şehir: Birçoğunuzun küçükken sık sık oynadığı isim-şehir oyununu 

çocuklarınızla da oynamak eğlenceli olacaktır. Bu oyun sayesinde çocukların 

pratik düşünme becerileri gelişir, kelime haznesi genişler. 

 

      ÖZEL EKSEN OKULLARI REHBERLİK BİRİMİ 

 



 

 

 

 

 


