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Çocukların yetişkin birer kişi olduklarında tüm canlılara saygılı 
olmalarını istiyorsak, onları doğal ortamlardan uzak yetiştirmemeli, 

hayvanları değersiz canlılar olarak algılamalarına izin vermemeliyiz.  

Her haliyle duygu, düşünce ve bir karakter sahibi kedi olan Nazlı’ya… 
Ve onun nezdinde tüm sokak hayvanlarına sevgi ve yaşam haklarına 

saygı ile ithaf olunur.



“Bir şehir çocuklar düşünülmeden yapıldıysa orası yetişkin vatandaşlar 
için de uygun değildir, o zaman zaten iyi bir şehir değildir”

Van Eyck 

Çocukların olumlu ve mutlu gelişimleri için OYUN; 

Eğitim açısından bir yaklaşım ve bir model, öğretmen açısından bir yöntem 
ve esas olarak da çocuğun kendisi açısından hayatı algılama, anlama ve 
yaşama biçimidir. 

İ.Topkaya



Bu kitap çalışması sosyal bir sorumluluk anlayışının sonucu başlatılan ve 
kişisel gelişim uygulamalarının bir örneği olarak okulöncesi öğretmenlerinin 
de işe koşulması ile ortaya çıkarılmaya çalışılmış bir üründür. Okulöncesi 
eğitimi ile ilgili tüm gelişim alanlarına ilişkin kazanım ve göstergeleri 
içerecek bir niteliğe sahip olmasına özen gösterilmiştir.
Amaç okulöncesi eğitiminin tamamını oluşturan etkinliklere yönelik 
uygulama desteği sağlamak, okulöncesi eğitiminde yer alan farklı yaş 
gruplarına uygun oyun tür ve çeşitlerine ilişkin örnekler sunmaktır.
Söz konusu bu çalışma okulöncesi öğretmenliği lisans eğitiminde yer alan 
“çocukta oyun gelişimi” dersi için temel bir kaynak niteliği taşımaktadır.
Okulöncesi eğitimine yarar sağlaması temennisiyle. 

Çanakkale 2016
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Okulöncesi eğitim programları analiz edildiğinde “oyun” un kendisinin 
bir öğretim konusu ve amacı olduğu gibi bir algı oluşabilir. Özellikle en 
son haliyle 2013-2014 eğitim döneminde uygulamaya koyulan “okulön-
cesi eğitim programında” yer alan okulöncesi eğitim etkinliklerinin neler 
olduğu ve içerikleri sıralanırken “oyun etkinliği” adıyla bir etkinliğin de 
olması oyunun sadece bir eğitim etkinliğinden ibaret olduğu algısı yarat-
masına neden olması mümkündür. Aslında eğitim programı iyi incelendi-
ğinde ve eğitim uygulamaları gözlemlendiğinde “oyunun” diğer tüm eği-
tim etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde bir öğretim yaklaşımı ve yöntemi 
olduğu görülür. Oyun çocuklar ve öğrenme açısından bakıldığında hayatın 
kendisi ve farklı yüzleri olarak değerlendirilebilir.

Bugün veya yarın okulöncesi eğitiminde nasıl bir eğitim programı yü-
rürlükte olursa olsun değişmeyecek olan tek şey okulöncesi dönem ço-
cuklarının eğitim etkinliklerinin oyunsal formlarda ve oyun ile verilmesi 
gerektiğidir.

Oyunlar çocukların gelişim alanlarının bütününe hitap eden tek eği-
tim aracı olarak hep var olacaktır. Bu bağlamda okulöncesi eğitiminin en 
önemli program zenginliği oyun zenginliği ve oyun becerisi olmalıdır. Do-
layısıyla okulöncesi öğretmenleri için de en önemli mesleki yeterlilik gös-
tergesi çocukların gelişim alanlarına yönelik oyun düzenleyebilme, oyun 
üretebilme, oyun çeşitlendirebilme ve oyunlar uygulatabilme becerileridir. 

Okulöncesi eğitim programına yakından bakarak bu çalışmanın içe-
riğine oluşturan oyun uygulamalarının program içindeki yerini ve öne-
mini görmekte yarar var. En son haliyle Temel Eğitim Müdürlüğünün 
25.07.2013 tarihli ilgili yazısı ilgili bakanlığa önerilen,  MEB, Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığının 132 sayı, 09.09.2013 tarih ve “okulöncesi 
eğitim programı” konulu kararı ile yürürlüğe giren okulöncesi eğitim prog-
ramı, 2013-2014 eğitim yılından itibaren uygulanmaya koyulmuş, 2006 
yılında yapılandırmacı anlayışa göre düzenlendiği ifade edilen bir önceki 
“36-72 Aylık Çocuklar İçin Okulöncesi Eğitim Programı” ise uygulama-
dan kaldırılmıştır (Topkaya 2014:77)  

GİRİŞ
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Dikkat edileceği üzere yeni eğitim programının adı, öncellerinde oldu-
ğu gibi “36-72 aylık çocuklar” ifadesinden arındırılarak yürürlüğe sokul-
muştur. Programın içeriği 36-72 aylık çocukları kapsıyor olsa da, program 
tanımı niteliği taşıyan isimlendirmede yaş grupları ifade edilmemiştir. Bu-
nun başlıca nedeni 2012-2013 eğitim dönemi itibari ile uygulamaya ko-
yulan 4+4+4 kademeli eğitim sistemi uyarınca çocukların ilkokula başla-
ma yaşının 60 aya çekilmesi ile ilgilidir. Devam eden süreçte, söz konusu 
eğitim döneminin hemen sonunda 60 aylık çocukların ilkokula başlatıl-
masının doğurduğu pedagojik ve diğer sorunlar nedeniyle ilgili bakanlık 
yeni bir uygulamaya geçerek, 60-65 aylık çocukların ilkokula başlatılıp, 
başlatılmamasını ebeveyn tercihine bırakmıştır. 66-67-68 aylık çocukların 
ilkokula başlatılmamasına ilişkin olarak ise, ilgili okula bir dilekçe ile baş-
vuruda bulunulması koşulu getirilmiştir. 69-71 aylık çocukların ise ilkokul 
birinci sınıfına başlatılmaması isteğinin ise “ilkokula başlatılması uygun 
değildir” içeriğinde bir sağlık raporunu alınması koşuluna bağlamıştır.

Bu süreçte okulöncesi eğitiminde ciddi sorunlar yaşanmış, bazı oku-
löncesi öğretmenleri ilkokula geçiş yapmak zorunda bırakılmış, okulönce-
si eğitiminde yaş grupları azalmış buna karşın ilkokul birinci sınıflarında 
olağanüstü yığılmalar ve başta pedagojik temelli olmak üzere büyük ölçü-
de sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunlar 60-72 ay çocuklarının doğal gelişim 
özelliklerine uygun olmayan okul, bina ve sınıf yapıları, ders süreleri, ders 
içerikleri, alan eğitimi almamış öğretmen yaklaşımları gibi nedenlere bağlı 
olarak bir ortaya çıkmıştır.  Çözüm olarak ilkokula başlama yaşı bazı ko-
şullara bağlanarak ucu açık şekilde yeniden eski haline getirilerek düzen-
lenmek zorunda kalınmıştır.

Buradan hareketle okulöncesi eğitim programı içeriği 36-72 ay çocuk-
larını içerecek şekilde düzenlenmiş olup, pratik anlamda 3 yaşı doldurmuş 
(36 48 ay), 4 yaşı doldurmuş (48-60 ay) ve 5 yaşı doldurmuş (60-72 ay) 
çocukların eğitimine yönelik olarak hazırlanmıştır.       

Okulöncesi Eğitim Programında Çocuklara Yönelik  
Yer Alan Gelişim Alanları

Gelişim bütünsel seyreden bir olgudur. Birbirinden bağımsız bir geli-
şim seyri izlemez. Ancak gelişimin daha iyi anlaşılabilmesi, gözlenebilme-
si, ölçülebilmesi ve değerlendirilebilmesi için özelliklerine göre ayrı ayrı 
irdelenmesi bir ihtiyaç gereğidir. Tüm gelişim psikolojisi ile literatürlerde 
gelişim farklı alanlar olarak yer alıyor olması da bunun bir sonucudur. Ge-
lişim alanları çoğu literatürde birbirinden farklı şekillerde olsa da benzer 
kategorik biçimde ifade edilmektedir. Okulöncesi eğitimi çocukları için 
okulöncesi eğitim programında yer alan gelişim alanları aşağıdaki şekliyle 
ifadelendirilmiştir. 
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Bunlar; 
• Bilişsel Gelişim 
• Dil Gelişimi
• Sosyal ve Duygusal Gelişim 
• Motor Gelişim ve
• Özbakım Becerileri şeklindedir. 
Söz konusu gelişim alanlarına yönelik olması gereken gelişim özellik-

leri yaş gruplarına göre ifade edilmiş olup, eğitim süreci ve etkinlikleri için 
planlanmış olan gelişim alanlarıyla ilgili kazanımlar ve ilgili göstergeler 
ise tüm okulöncesi yaş gruplarını kapsayacak şekilde planlanmıştır. Bu ko-
nuda ilgili kazanım ve göstergelere ilişkin yapılandırmanın yaş gruplarına 
yönelik olmasında oldukça yarar vardır. 

Çocukların gelişim alanlarıyla ilgili olarak günlük etkinlik planlamaları 
kapsamında gerçekleştirilecek olan birçok eğitim etkinliğinde söz konu-
su bu kazanım ve göstergelere yer verilmesi gerekmektedir. Uygulama-
lar doğrultusunda çocuklar tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacak olan 
etkinlikler ile eğitim süreçleri içerisinde çocukların planlanan kazanım-
larda belirtilen gelişim düzeylerine ulaşmaları düşünülmektedir. Gelişim 
alanlarıyla ilgili onlarca gösterge ise eğitim çıktıları olarak ipucu niteliği 
taşımaktadır.

Aşağıda 2013 yılında yeniden geliştirilen ve 2103-214 eğitim dönemin-
de ilgili bakanlıkça yürürlüğe koyulan okulöncesi eğitim programında yer 
alan gelişim alanı özellikleri ve bu gelişim alanlarına ilişkin kazanımlar 
yer almaktadır (MEB 2013:19-36).  

Söz konusu gelişim alanlarına yönelik kazanımların her birisini oyun 
ile ilişkilendirerek incelediğimizde karşımıza somut olarak çıkacak olan 
sonuç, oyunun vazgeçilemez olduğu kadar bir zorunluluk olduğudur. 

Bilişsel Gelişim Alanı İle İlgili Kazanımlar:

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Kazanım 9: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.



Çocukta Oyun Gelişimi

14

Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar.
Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. 
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Kazanım 20: Nesne grafiği hazırlar.
Kazanım 21: Atatürk’ü tanır ve Türk toplumu için önemini açıklar. 

Dil Gelişimi Alanı İle İlgili Kazanımlar:
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. 
Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Kazanım 11: Okuma farkı ndalığı gösterir.
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.

Sosyal ve Duygusal Gelişim Alanı İle İlgili Kazanımlar:
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygula-

rını açıklar.
Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun 

yollarla gösterir.
Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.
Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. 
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
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Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri ol-

duğunu açıklar.
Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer.

Motor Gelişim Alanı İle İlgili Kazanılar:

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. 
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Görüleceği üzere söz konusu eğitim programı içinde yer alan, bundan 

önceki programlarda yer almış ve bundan sonraki bütün okulöncesi eğitim 
programlarında da bir şekilde yer alacak olan eğitim süreci, amaçları ve 
konuları ile ilgili tüm içerikler analiz edildiğinde “oyun” biricik eğitim 
aracıdır. Çünkü oyun başta bilişsel gelişim olmak üzere, dil gelişiminde de, 
sosyal duygusal gelişimde ve motor gelişimde çocukların kendiliğinden 
başvurdukları doğal bir eylem biçimidir. İşte doğal olan bu eylem biçimi 
tüm çocukluk dönemlerinin eğitim süreçlerinde devam eden ve etmesi ge-
reken bir eğitim biçimidir.

Bu kitabın çalışma amacını oluşturan “tür ve çeşitlerine göre oyun uy-
gulamaları” ile ilgili başlıkları incelendiğinde görülecektir ki, oyunlar tüm 
gelişim alanlarına göre ilgili eğitim etkinliklerinde kullanılabilecek uygu-
lamaları içermektedir.

Örneğin dil gelişimi alanı için; bilmeceler, tekerlemeler, şiirler, parmak 
oyunları, hikâye okuma ve geliştirme, sözlerle oyun, kitaplar ve oyun gibi 
oyun çeşitlerini sayabiliriz. Örneğin bilişsel gelişim alanı için; yapı-inşa, 
yaratıcı, araştırıcı manipülatif, çamur ve doğa oyunları, yazı ve oyun gibi 
oyun çeşitlerinden söz edebiliriz. Sosyal-duygusal gelişim alanı için;  tem-
sili, rol, drama, dramatik ve sosyo-dramatik oyunlardan söz edebilirken 
motor gelişim alanı için; hareketli oyunlar, macera oyunları, müzik ve ha-
reket, kurallar ile oyun ve açık havada oyun gibi birçok oyun çeşidini eği-
tim etkinliklerinde kullanmak mümkündür. 

Etkinlik nedir? Oyun nedir? Oyunsal etkinlik nedir?

Her etkinliğin bir oyun olmadığı ama her oyunun bir etkinlik olduğu 
gerçeğinden hareket ederek söylenebilir ki; etkinlik ya da faaliyet sosyal, 
duygusal, bilişsel veya motor bir eylemlilik halidir. Dolayısıyla konu, 
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amaç ya da bir kazanıma yönelik her türlü eylemliliği oyun olsun olmasın 
etkinlik olarak tanımlamak olasıdır. 

Oyun ise doğal olarak eylemliliği içinde barındıran ama buna ilaveten 
özellikle kendiliğinden katılım başta olmak üzere, eğlenme, bilinmezlik 
ya da sonucun önceden kestirilemezliği, yeni durum ve sonuçlar ile karşı-
laşma, koşullara ve duruma göre değişme, hatta çocukların kendi gelişim 
özelliklerine göre algı değişikliğinin oluştuğu eylemlilikler olarak tanımla-
mak gerekir. Bu bağlamda motor gelişim alanı ile ilgili koşma eylemini ve 
bu eylemin tekrarını bir etkinlik olarak tamlayabilirken, koşma eyleminin 
kaçma ve kovalama şeklindeki eylemselliği ise oyun olarak nitelemek ge-
rekir. Keza dil gelişim alanıyla ilgili olarak bir sözcüğü tekrar ettirmeyi et-
kinlik olarak nitelerken, aynı sözcüğü farklı ritmler ile tekrar etmeye veya 
şarkı içinde kullanmayı oyun olarak tanımlamak gerekir.

Oyunsal etkinlik ise bir konu, amaç ya da bir kazanıma yönelik eğitim 
faaliyeti için oyunun bulunamadığı, ama salt etkinliğin de yavan kaldığı ve 
çocuğu güdülemediği durumlarda etkinliği eğlenceli hale getirebilmek an-
lamına gelmelidir. Bir etkinlikte oyunun içinde barındırdığı tüm özellikler-
den sadece birisinin veya bir kaçının bulunması, söz konusu etkinliği oyu-
na dönüştürmeye veya en azından oyunsal kılmaya yeterli olabilmektedir. 

Okulöncesi Eğitim Etkinliklerinde Oyun İle ilgili Ön Koşullar 

1. Oyunlar Gelişim Düzeylerine Uygun Olmalıdır.

Okulöncesi eğitim etkinlikleri açısından yaşanılan en büyük sıkıntılar-
dan birisi budur. Herhangi bir gelişim alanına yönelik bir oyun çoğu zaman 
tüm yaş gruplarına aynı şekilde uygulatılmaya çalışılmaktadır. Oysa bir 
oyun bir yaş grubuna hitap ediyorsa diğer yaş grubu ile ilgili olarak ya 
gelişim düzeyinin altında ya da üstünde olabilmektedir. Keza yine benzer 
şekilde bazı oyun uygulamaları çocukların ya bilişsel gelişim düzeylerinin 
üstünde olduğu için anlaşılamamakta ya da algılanamamaktadır. Dolayısıy-
la çocuklar oyuna katılamamakta, katılamadığı içinde herhangi bir öğren-
me söz konusu olamamaktadır. Bu durum özellikle okulöncesinde kurallı 
oyunlar ile ilgili yaşanmaktadır. Oysa kurallı oyunlar okulöncesi eğitimi 
için erken oyunlar çeşitlerindendir. Kurallı oyunlarda tek kural kimi zaman 
iki kuralın uygulanabildiği oyunlar düşünülmelidir. Dil gelişim alanı ile 
olsun, sosyal-duygusal gelişim alıyla ilgili olsun ve motor gelişim alanıyla 
ilgili olsun planlanan/düzenlenen oyunların çocukların gelişim düzeyleri-
ne uygun olması en önemli ön koşul olmalıdır.



17

Giriş

2. Oyunlar Eğlenceli Olmalıdır.
İçeriği ve karakteri gereği oyun zaten eğlencelidir. Eğlenceli olmaması 

demek oyunun salt etkinlik olduğu anlamına gelir. Ancak her konu, amaç, 
tema, kazanım için oyun bulmak mümkün olamayabilir. Bu durumda et-
kinliklere farklı eğlence unsurları ilave edilerek oyunlaştırma sağlanabilir. 
Eğlence unsuru çocukların dikkatini ve katılımı için önemli bir unsurdur. 
Böylece çocukların yapılan iş ile ilgili eylemlilik hali hem daha uzar hem 
de ilgi yoğunluğu devam eder. Dolayısıyla öğrenme düzeyi de artar.

3. Oyunlar Yeni Öğrenme Durumları Yaratmalıdır.
Oyunlar her seferinde olamasa da belli aralıklarda bazı farklılıklar içer-

melidir. Yine oyunlar farklı durumlar ve koşullar yaratmalıdır. Dolayısı ile 
oyunların farklılaştırılması ve farklı oyunlar nedeniyle çocuklar yeni durum-
lara ve koşullara uyum sağlamak için bilişsel, motor, sosyal-duygusal ve dil 
olarak farklı davranışlar içine girecekler bu da onların yeni öğrenme durum-
ları ile karşılaşmalarına neden olacaktır. Bu da zaten gelişim demektir. 

4. Oyunlar Herkesi Etkin Kılmalıdır.
Oyunlar eğer bir sınıfı veya bir grubun eğitimi ile ilgili ise bireysel ol-

maktan çok sınıfı veya grubu içine alacak karakterde olmalıdır. Herkesin 
aktif olmasının sağlandığı oyunlar öncelikli tercih olmalıdır. Bu elbette ka-
tılım ve işbirliği gibi yöntemlerin dikkate alınmasıyla planlanmış oyunlar 
bulmayı ve üretmeyi gerektirir. Bu arada bireysel gelişim olanaklarının ve 
fırsatlarının önü de kapatılmamalı bu karakterdeki oyunlar da kullanılma-
lıdır. Ama bir okulöncesi öğretmeninin eğitim etkinliklerinde önceliği sını-
fındaki tüm çocukların aynı anda ve aynı oranda aktif olmasın sağlayacak 
oyunları kullanmayı öncelikli olarak düşünmesi gerekir.

 Okulöncesi Eğitiminde Oyun Gelişimine Genel Bir Bakış  
Bu bölümde kuramsal içerikten ve kapsamdan daha çok, oyun gelişim 

araştırmalarına ve çıkarımlarına oldukça özet bir bakışla asıl amaç olan 
okulöncesi eğitiminde oyunun pratiği nasıl olmalıdır? Sorusuna cevap bul-
maya ve dikkat çekilmeye çalışılacaktır. 

ü	Piagate ve Oyun Gelişimi

Piaget’e göre çocuğun bilişsel ve fiziksel gelişimine paralel olarak za-
man içinde taklit davranışları üç temel oyun türüne dönüşür (Piaget 1969).

1. Pratik Oyun: Doğumdan itibaren 24 ay sürecinde gelişir ve 
diğer tür oyunların içinde yer alır. 

••  Tesadüfen keşfedilen yeni şemalar ile var olan şemaların 
bileşimi aşaması

•• Amaçlı şema bileşenleri
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2. Sembolik Oyun: Temsili düşüncenin temelini oluşturur. Yaşa 
bağlı olarak gelişirler.

•• 2-4 Yaş; Çocuğun çevresinde yaşanan olayları o kişilerin 
kimliğine bürünerek temsil etmesidir.

Rogers ve Sawyers’e göre ise (1999) 2-4 yaşlarındaki sembolik oyunlarda;
•¡ Çocuklar kendileri için özümledikleri şemaları 

başkalarında kullanırlar.
•¡ Başkalarında gördükleri davranış şemalarını 

taklit yolu ile uygularlar.
•¡ Bir nesneyi veya kendi vücutlarını bir başka 

nesne yerine koyarlar.

•• 4-6/7 Yaş: Sembolik oyunların sosyal nitelik kazandığı 
ve gerçeğe uygun ayrıntılara yer verildiği oyunlardır. Bu 
yaş döneminde oyunlar gerçeğe uygun olarak planlanır. 
Piaget’e göre bu dönemde oyunların üç özelliği vardır.

•¡ Düzenlilik,
•¡ Gerçeğin tam taklidi,
•¡ Farklı ve birbirlerini tamamlayan rollerin uyumu 

ile bir tema temsil etme.

3. Kurallı Oyun: 7-12 yaş dönemini kapsayan süreçte sembolik 
oyunların azaldığı, devam eden dramatik oyunlarda ise yoğun 
kuralların yer almaya başladığı görülür. Roller daha koordineli 
ve genişletilmiştir. Ayrıntılar gerçekçidir. Motor ve Bilişsel 
bileşenlerin bir arada görülür.

ü	Parten’e Göre Oyunda Görülen Sosyal Gelişim 
Aşamaları (1932) Ya da Sosyal Gelişim Açısından Oyun 
Gelişimi

•• Katılımsız Davranış: Olayın içine girmeme sadece izleme, 

•• Seyirci Rolü: Çocuğun oyun oynayan diğer çocukları iz-
lemesi, oyuna katılmaksızın oyun oynayanlara ve oyuna 
yaklaşması ve sorular sorması, zamanla diğer çocuklara 
yakınlaşma biçimde gözlemlenir.

•• Yalnız Oyun: Çocuğun kendi başına oynamasın şeklinde ge-
lişir. Başkalarının ne yaptığı ve ne oynadığı ile ilgilenilmez 
ama oyuncaklarıyla ilgilenilir. Aynı ortam ve mekânda etkile-
şimde bulunmaksızın oyun şeklinde gelişir.



19

Giriş

•• Paralel Oyun: Çocuğun diğer bir çocuk ile aynı oyunu ama 
bağımsız şekilde oynaması şeklinde gelişir. Burada çocuğun 
diğer çocuğun oynadığı aynı oyunu seçmesi kayda değer bir 
durumdur. Paralel oyunu çocukların yan yana aynı tür oyunu 
sözel iletişimsiz oynamaları olarak değerlendirmek olasıdır.

•• Birlikte Oyun: Çocuğun başka çocuklar ile bir oyun içinde 
yer almasıdır. Genel olarak iki veya üç kişilik gruplar şeklinde 
gerçekleşir. Benmerkezci bir tutum ile çocukların isteklerine 
göre doğaçlama gelişir. Oyuncak alışverişinde bulunulur. Bir-
likte oyunun gruptaki çocukların benzer etkinlik içinde bu-
lunmaları onların ortak bir amaç ve sonuç için işbirliği yaptığı 
anlamına gelmez.

•• İşbirlikçi Oyun: Bu düzeydeki oyunlarda çocuklar birlikte bir 
şey yapmaya başlarlar. İnşa etmek, yarışmak, dramatize et-
mek, az ve anlaşılabilir kurallı etkinlik ve oyunları gerçekleş-
tirmeye başlarlar. Sosyal rollerin ve oyun rollerinin dağılımı, 
bazı çocukların öne çıkmaları gibi davranışlar gözlemlenir. 

ü	Smilansky’ye Göre (1968) Oyunda Görülen Bilişsel 
Gelişim Aşamaları Ya da Bilişsel Gelişim Açısından 
Oyun Gelişimi

•• İşlevsel Oyun: Çocukların dil ve fiziksel becerilerin alış-
tırmalarını yaparak, çevreyi araştırma, nesneleri amaçlı 
kullanma ve gelecek evreye yönelik temel oluşturacak 
beceriler kazanmaya çalışırlar. 

•• Yapı-İnşa Oyunu: Çocuklar nesneleri kullanma yanında nes-
neleri ile bir şeyler yaratma/yapma isteği duyar ve gösterirler.

•• Dramatik Oyun: İnşa oyunlarından sonra geçilen sembolik 
oyunlar, hayal güçlerinin elverdiği ölçüde gerçek hayatın 
canlandırılması şeklinde gerçekleşen sembolik oyunlarda 
hayallerde yaşatılan şeylerin temsil etmek üzere çeşitli 
nesnelerin ve materyallerin kullanımı söz konusudur.

•• Kurallı Oyun: Önceden belirlenmiş kural ya da birkaç ku-
rala uyarak, uymaya çalışarak davranışları kontrol etme ve 
sınırlılıkları hesaba katarak sorumluluk ile tanışma bağla-
mında gerçekleşen oyunlardır. Hayali oyunlar ile ilgili sos-
yo-dramatik oyun çeşitlerinde kullanılmaya başlanan kurallı 
oyunlar gerçeğe uygun davranışların sergilenmesi şeklinde 
gerçekleşir. 5-6 yaşlarında gerçekleşen bu tür oyunlarda ön-
ceden belirlenen kurallar sonraki oyunda değiştirilir, kuralla-
ra uymayanlar cezalandırılır. Kurallı oyunlar ağırlıklı olarak 
ilkokul eğitim dönemi oyunlarıdır. (Kurallı Oyun konusu ol-
dukça hassas bir konu olup, okulöncesi dönem eğitiminde 
kurallı oyundan algılanması gereken birçok kuralın 
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söz konusu olduğu karmaşık ve stratejik oyunlar anlamına 
gelmemelidir. Oyunlarda uyulabilecek ve algılanabilecek 
düzeyde kurallar olmalıdır. Ve bu kurallar çok basit ve çok 
az olmalıdır. Sportif yaklaşımlı başlangıç oyunları bu dö-
nem kurallı oyunların daha çok ötesinde uygulamalardır). 

Sonuç ve Özet Olarak Okulöncesi Eğitiminde Oyunlar İçin 
Gelişim Alanları Koşutlukları Nelerdir?

Okulöncesi eğitiminde oyunların seçimi ve uygulanmasında sürekli 
göz önünde tutulması gereken unsurlar çocukların bilişsel gelişim, motor 
gelişim, sosyal ve duygusal gelişim açısından hangi dönem ve evrede ol-
duklarının bilinmesidir. Bir oyunun oynanabilmesi için çocuğun o oyunu 
anlayabilecek bilişsel kapasitede olması, gerçekleştirebilecek motor geli-
şim düzeyine sahip olması ve oyunu sürdürebilecek ve keyif alacak sosyal-
duygusal olgunlukta olması gerekmektedir. Gelişim alanları ile ilgili geli-
şim düzeylerinin oyunun gerektirdiği büyüme, olgunlaşma ve hazırbulu-
nuşluk düzeyi koşutlukları sağlandığında söz konusu oyun eğitim etkinliği 
açısından amaca uygun bir oyun anlamına gelmektedir (Topkaya 2015).    

Çizelge 1: Bilişsel Gelişim, Motor Gelişim ve Oyun Gelişim 
Evrelerinin Koşutluğu
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Okulöncesi dönemde çocukların gelişim alanları açısından içinde bu-
lundukları gelişim dönemleri onların hangi oyunları nasıl gerçekleştirebile-
ceklerinin göstergesidir. Örneğin bilişsel gelişim alanı açısından işlem ön-
cesi dönemdeki bir çocuğun işbirliğine dayalı bir oyun oynaması mümkün 
olmadığı gibi, motor gelişim dönemleri açısından temel hareketler dönemi 
başlangıç evresindeki bir çocuğun hareketli oyunları ya da açık alan oyun-
ları açsından birçok beceriyi gerektiren oyunlara katılması olası değildir. 

Bu bağlamda okulöncesi dönem çocuklarını bilişsel, motor ve oyun 
gelişimi dönem ve evrelerinin birbirine denk gelen dönem ve evrelerini 
iyi bilmek zorunluluğu vardır. Örneğin motor gelişim açısından gelişim 
dönemlerine bakıldığında bu döneme denk gelen bilişsel ve sosyal oyun 
dönem ve evrelerini kolayca ilişkilendirmek olasıdır.

Okulöncesinde motor gelişim dönem ve evreleri;

Başlangıç evresi: Bu evre genellikle 2-3 yaşlar arasındaki çocukların 
temel hareketleri yapmadaki ilk amaçlı çabalarını içerir. Hareket atlanılan 
veya düzgün sırada olmayan parçalardan oluşur. Vücudun abartılı veya kı-
sıtlı biçimde kullanılması, hareketin akışında ve koordinasyonunda yeter-
sizlik bu evredeki hareketlerde gözlenilen temel eksikliklerdir (Gökmen ve 
ark., 1995: 40).

İlk evre: Bu bir geçiş evresidir. 4-5 yaşlarında görülen bu evre, daha 
kontrollü ve daha ritmik koordinasyonu olan temel hareketlerden oluşur. 
Hareketin zamana ve mekana ilişkin elemanları daha koordinelidir. Bir 
önceki evreye göre gelişmiş koordinasyona rağmen hareketlerde abartma 
ve sınırlama sürmektedir. Normal gelişim özellikleri sergileyen çocuklar 
“olgunlaşma” faktörü nedeniyle temel ha-reketler döneminin ilk evresine 
gelebilirler. Ancak bu evredeki düzeltmeye yönelik hareket eğitimi 
eksikliği veya yokluğu, bireylerin birçok hareket formu açısından bu 
evrede kalabilmelerine neden olabilmektedir (Gökmen ve ark.1995: 41).

Olgunluk evresi: 5-7 yaşlar arasında görülen bu evrede hareketler me-
kanik olarak yeterli, koordineli ve kontrollü olarak gerçekleştirilebilir. 
Normal koşullarda 6 yaş çocuğunun temel hareketler açısından genellikle 
olgunluk düzeyine eriştiği belirtilmektedir (Cratty, 1979; Espenschade ve 
Eckert, 1980; Gallahue, 1982 akt. Gökmen ve ark., 1995: 41).

Piaget, bebeklik ve okulöncesi yıllarda “hareketi” bilişsel fonksiyonla-
rın kazanılmasında birincil etken olarak ortaya koyarak psikomotor alanın 
bilişsel gelişime katkısını gözler önüne sermiştir (Gallahue, 1982). Çünkü 
hareket sayesinde algısal motor gelişim ile akademik kavramlara hazır bu-
lunuşluk biliş süreci çoğu zaman eşzamanlıdır. 

Bu bağlamda, özellikle bebeklik ve okulöncesi dönemde genel gelişi-
min temeli psikomotor davranışlara dayandırılmalıdır. 
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Okulöncesi dönemi bilişsel gelişim dönemi açısından değerlendirdiği-
mizde ise ağırlıklı olarak 36,72 aylık çocukların “işlem öncesi” gelişim 
döneminde bulunan çocuklar olduklarını bu nedenler de ilişkiler, ilişkilen-
dirmeler, kurallar ve soyutlamalar yapamadıklarını görürüz. Bu nedenle 
oyunların tıpkı motor gelişime uygun olması gerektiği gibi, bilişsel gelişim 
düzeyine uygun olması gerektiği açıktır. Paralel oyunlar, taklit oyunları 
ve ilerleyen süreçte işbirliğine dayalı oyunların seçilmesi ve oyunların bu 
şekli ile düzenlenmesi gereği açıktır. 

Okulöncesi eğitiminde bazı oyunların bazı gelişim dönem ve evrele-
rinde daha işlevsel olduğu, bazı dönem ve evrelerde ise kullanılmasının 
eğitimsel açıdan gerekli ve anlamlı olmadığı bilinmelidir. 

Bazı oyun türleri ve çeşitlerinin okulöncesi eğitim sürecinin her yaş 
grubunda kullanılabilir olması söz konusu oyun türünün o yaş grubunun 
bilişsel, motor ve sosyal/duygusal gelişim özellikleri ile uyumlu hale ge-
tirilmesi ile mümkündür.  Ama bunu örneğin drama içim yapmak ya da 
kurallı oyun için gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu durumda drama 
yerine dramatik oyunlar ve sosyo-dramatik oyunlardan başlamak, kurallı 
oyunlar için ise kural ile oyundan başlamak gerekliliğinin bilincinde olmak 
oldukça önemli bir eğitim yeterliliği demektir.

Söz konusu bu çalışmada oyun türleri ve türlere ilişkin oyun çeşitlerine 
yönelik olarak oyunlar her yaş grubuna uygun halde düzenlenmeye çalı-
şılmış bazı yaş gruplarında bazı oyunlara bilinçli olarak yer verilmemiştir.

Özetle;

•• Davranışların tekrarına ilişkin işlevsel oyunların 1-2 yaş-
larında,

•• Nesneleri anlamlı kullanmaya ilişkin inşa oyunlarının 3-5 
yaşlarında,

•• Hayal gücü, yerine koyma, yerine geçme, temsil etme ve 
materyalleri farklı kullanma ile ilgili hayali oyunların 4-6 
yaşlarında,

•• Yaşamdan kesitler ve yaşam kesitlerinin giderek artan bir 
düzeyde canlandırılmasına dayalı dramatik oyunların 3-4, 
sosyo-dramatik oyunların 4-5 ve drama  6-7 yaşlarında,

•• Kurallı oyunların ise 7 ve sonraki yaşlarda ağırlıklı olarak 
oynandığını belirtmek doğru bir yaklaşım olacaktır. 
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1.Bölüm: Araştırıcı Yapıcı Ve Yaratıcı Oyunlar

1. ARAŞTIRICI VE MANİPÜLATİF OYUNLAR

Araştırma güdüsü, ihtiyacı ve ilgisi görme, işitme, tat ve koku alma ile baş-
layan ama asıl olarak dokunma ve elleme ile hız ve önem kazanan bir gelişim 
sürecidir.  

Bebeklikten çocukluğa ve okul öncesi dönem ve evrelerine doğru ilerleyen 
gelişim seyrinde artan bilişsel gelişim ve motor gelişim ile birlikte araştırma 
yani tanıma ve bilgi sahibi olma manipülatif becerilerin artmasıyla doğru oran-
tılı olarak hızlanır. El becerileri ve el becerilerindeki yeterlilik çevrenin ve çev-
redeki tüm nesnelerin yapısını ve işlevlerini öğrenme şekline dönüşür. 

Millar’a göre (1968) nesnelere doğru hareket etme, onlara dokunma ve elle-
me bebeklikten itibaren araştırmanın küçük çocukları öğrenmeye yönelten uya-
rı ihtiyacı sonucu ortaya çıkar. Bu bağlamda özellikle 36-72 aylık çocuklar için 
araştırma davranışı neredeyse el ve nesne ilişkisi (manipülatif) ile ilgili etkinlik 
ve oyunlar anlamına gelmektedir. Çocuklar bildikleri ve tanıdıkları nesneler 
olsa dahi söz konusu nesnelerle başka neler yapabileceklerinin peşindedirler.   

Küçük çocuklara ve okul öncesi eğitim içinde yer alan çocuklara nesneleri 
araştırma, tanıma, keşfetme, oynama olanakları ve fırsatları sunulduğunda on-
ların araştırıcılık, öğrenme ve oyun becerileri oldukça çeşitlenmekte ve geliş-
mektedir. 

Nesneler çocuklar için araştırıcılık ve el becerileri materyali işlevi görür. 
Bir nesnenin görülmesi, koklanması, tadılması, sıkılması, çevrilmesi, döndürül-
mesi, atılması, tutulması ve bunun gibi tüm davranışlar manipülatif becerilerin 
ağırlıklı olduğunun da göstergesidir. Dolayısı ile her nesne aynı zamanda mani-
pülatif bir materyaldir. 

Araştırıcı ve manipülatif oyunlar için çocuklara zarar vermeyecek her türlü 
nesne düşünülmeli ve kullanılmalıdır.

1.BÖLÜM: ARAŞTIRICI, YAPICI VE YARATICI OYUNLAR
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ARAŞTIRICI VE MANİPÜLATİF OYUN UYGULAMALARI 
(36-48, 48-60, 60-72 AY)

36-48 AY

OYUN: RENKLİ TOPLAR
4 adet top torbası ve 1-3m’lik mesafeye koyulmuş 4 adet boş çöp sepe-

tine yönergeler doğrultusunda alınan toplar, torbanın rengine uygun olan 
çöp sepetine atılır. Top torbaları ve uygun renkteki boş çöp sepetleri kar-
şılıklı gelmeyecek şekilde yerleştirilebilir.  Bir süre sonra top torbaları ve 
çöp sepetlerinin sayısı arttırılabilir. 

OYUN: KOŞALIM ELMALARI TAKALIM
Önceden keçe kumaştan sarı, 

kırmızı, yeşil renklerden oluşan 3 
adet büyük ağaç resmi çizilir ve 
kesilir. Ağaç çocukların ulaşabi-
leceği yüksekliğe asılır. Büyük bir 
sepetin içine kartondan yapılmış, 
arkası cırt cırtlı kırmızı, sarı ve 
yeşil renklerden oluşan elmalar 
koyulur. Her renkten eşit sayıda 
bulunur. Öğretmen bu kartondan 
elmaları karışık vaziyette sepetin 
içine koyar. Her çocuğa bir renk 
söylenir. Üç ağaç sınıfın farklı yerlerine asılır. Çocuklar sepetin başına toplanırlar 
ve öğretmenin başla komutuyla herkes sepetten kendi renginden iki elma alır ve 
kendi ağacına yapıştırır. Müzik eşliğinde devam eder (Candan Z. 2014).

OYUN: HAZİNE AVI
Günlük yaşamda kullanılan ya da eğitim etkinliği içerisinde söz konusu 

olan bazı nesnelerden ikişer tane edinilir. Tüm nesnelerin birer eşi sınıfın çe-
şitli yerlerine, araştırılması ve bulunması farklı olabilecek şekillerde saklanır 
(bir şeyin içine koyma, altına koyma, üstüne koyma vb.). Saklanan nesnelerin 
eşleri çocuklarla paylaşılır ve diğerlerinin bulunması istenir. Saklanılan nes-
neler bulunduktan sonra söz konusu nesnelerin işlevleri üzerine konuşulur.

OYUN: SEPETTE NE VAR?
İçinde çeşitli nesnelerin olduğu sepet getirilir. Bu nesneler çocukların 

kolayca değerlendirebileceği üzerinde konuşabileceği nesneler olmalıdır. 
Örneğin; tarak, kolye, cezve, cüzdan, kaşık, anahtarlık vb. Her çocuğun 
sepetin içindeki nesneleri incelemesi sağlanır daha sonra gözleri kapatı-
lan çocuklardan sepetin içindeki herhangi bir nesneyi alması istenir. Aldığı 
nesnenin ne olduğunu belirtmesi ve onunla ilgili konuşması istenir. 
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1.Bölüm: Araştırıcı Yapıcı Ve Yaratıcı Oyunlar

OYUN: KİTAP OLUŞTURMA
Desenleri çizilmiş basit nesnelerin, önceden hazırlanmış çıkartmaların 

desendeki uygun yerlere yapıştırılması istenir.

OYUN: YAP-BOZ
Çocuklara hayvan resimlerinden oluşmuş dört, altı parçadan oluşan 

yapbozlar verilir. Yap-bozları tamamlamaları istenir. Bitiren çocukların 
aralarında yap-bozlarını değiştirerek tamamlamaları istenir.

OYUN: ENGELLERİ AŞALIM
Bütün çocuklara birer tane top verilir. Çocuklardan topları elleri ile yu-

varlayarak sınıfın bir noktasından diğer noktasına götürmeleri istenir. Ancak 
sınıfın belirli yerlerine kaldırılamayacak ve taşınamayacak nesneler koyulur. 
Çocuklardan top yuvarlamayı hiç bırakmayarak bu engelleri aşmaları istenir. 
Oyun renkli kartonlardan çeşitli yol güzergâhları belirleyerek ve çocukların 
istediği yolu kullanmaları tercihlerine bırakarak çeşitlendirilebilir.

OYUN: İPİ TAKMADAN ÇEK
Çocuklar ucunda cırt cırt olan iplere nesneleri takarak uzağa atarlar, ipin bir 

ucu ellerindedir. Daha sonra söz konusu nesneyi ipi çekerek kendilerine doğru 
getirirlerken sınıf içine koyulmuş engellere takmamak için çaba sarf ederler.  

OYUN: KAVANOZU SALLA
İkili olan çocuklardan birisi, içi görünmeyen kavanozun kapağını açarak 

içerisine seçtiği nesneden koyar (küçük taş, fasulye, boncuk, çakıl, silgi vb.) 
ve kavanozu kapatarak arkası dönük olan eşine verir. Arkası dönük ola-
rak bekleyen çocuk kavanozu alır, kavanozu sallayarak içindeki nesnenin, 
önünde duran nesnelerden hangisi olduğunu tahmin eder. Tahminden sonra 
kavanozu açar içindeki nesneyi çıkarır ve oyun rol değişerek devam eder.

OYUN: SINIFLANDIRMA
Farklı çeşitlerde kuru baklagiller veya benzeri yiyecek maddeleri ka-

rıştırılır. Çocuklardan bunları birbirlerinden ayırarak gruplamaları istenir. 

OYUN: LEGOLARLA OYUN
Çocuklara farklı şekillerde legolar verilir. Legolardan basit birleştirme-

ler, eklemeler, uzatmalar, döndürmeler yapmaları istenir. 

OYUN: DÜŞMEYEN BONCUK

İçindeki boncuğun kenarlardan dışarı düşmeyeceği şekilde mukavva-
dan tepsiler hazırlanır. Mukavvanın ortasında boncuğun aşağı düşeceği ka-
dar delik açılır. Çocuklardan mukavva tepsinin içindeki boncuğu delikten 
aşağı düşürmeleri istenir.


