Ebeveynlerin çocuklarının gelişimlerini
desteklemek adına başvurmaları gereken oyun
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Çocuğum Büyüyor... Ona Nasıl Destek
Olabilirim...

türü “yapılandırılmamış oyunlar” olmalıdır .
Yapılandırılmış oyunların çocukların yaratıcıklarını
engellediği ve onları pasifleştirdiği bilimsel olarak
kanıtlanmıştır. Fakat çözüm; teknoloji çağında
çocuklarımızın ellerinden bilgisayları, tabletleri

Oyun; “Çocuğun kendi kendini ifade ettiği,

almak olmamalıdır. Çözüm, yapılandırılmış oyun

yeteneklerini fark ettiği, yaratıcı potansiyelini

ile yapılandırılmamış oyun arasında bir denge

kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal ve

kurmak ve dolayısıyla çocuğun farklı yönlerinin

motor becerilerini geliştirebileceği önemli bir

gelişmesine olanak tanımaktır.

fırsattır”.
Bir çocuğun sağlıkla büyüyüp gelişmesi için

Ana sınıfı eğitimi içerisinde bizlerin
amacı; çocuklarımızın zihinsel potansiyellerini

nasıl ki iyi beslenmesi, özbakım ihtiyaçlarının

“oyun” ile açığa çıkarmak ve bir basamak daha

karşılanması gerekiyorsa; aynı şekilde çocuğun

yukarı taşımaktır. Çocuğun aileden ilk ayrılışıdır,

çevresindeki olayları anlamlandırması,

bu durum hem aile için hem de çocuk için zorlu bir

yorumlaması, bilişsel ve ruhsal süreçlerinin

süreçtir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, her şeyin “İlk’i”

desteklenmesi için oyuna ihtiyacı vardır. Çocuk

çok zordur. İlk anne olmak, evlilik, boşanma, okula

oyun oynarken, oyun sırasında günlük hayat

başlangıç, ölüm... Hepimiz için stres yaratan

becerilerini ve yaşam tecrübelerini öğrenir.

durumdur ilkler. Bu anlamda ebeveyn olarak

Kazanmayı, kaybetmeyi öğrenerek duygusal başa

çocuklarımızın bu ilk deneyimlerinde onlara

çıkma becerilerini geliştirir; arkadaşlarıyla/

destek olmak, çocuklarımız eve döndüğünde bir

ebeveynleriyle iletişim kurmayı öğrenirken sosyal

saat dahi olsa günlük yaşam hakkında onunla

becerilerini geliştirir; pratik düşünebilmeyi, olaylar

sohbet etmek ve yapılandırılmamış oyunu

arasında bağlantı kurmayı öğrenirken ise bilişsel

onunla oynamak ertelenmemesi gereken

becerileri gelişir.

sorumluluklarımızdan olmalıdır.

Oyun dediğimiz kavram son yıllarda

Mercan Çağrı Koleji olarak,

yapılandırılmamış (play) ve yapılandırılmış

çocuklarımızın ilerleyen gelişimlerini görecek

(game) olarak ikiye ayrılmıştır. Çocuk, evcilik

olmak, bizleri şimdiden heyecanlandırmaktadır.

oynarken kendi zihinsel süreçlerine göre oyunu

Diliyorum ki, çocuklarımız için bol eğlenmeli, bol

kurgular, gelişigüzel bir oyun sunar ortaya, planı

öğrenmeli, mutlulukla dolu başarılı bir yıl olur...

programı yoktur. Çocuk, o an bebeğini markete

Hepiniz, ailemize tekrar hoşgeldiniz...

götürmek isterse market yaratır, uyutmak isterse
yatak yaratır. Eğer çocuk oyunu tek başına
oynamıyorsa, karşısındaki kişi ile gelişen iletişimi
de, yaratıcılığını geliştiren bir doğaçlama tiyatro

Psk. Aynur YILMAZ

sahnesi gibidir. İfade becerisini, dil gelişimini, sosyal
dışa dönüklüğünü olumlu yönde destekler. Buna

Mercan Çağrı Koleji Rehberlik Birimi

yapılandırılmamış oyun adını veririz.
Yapılandırılmış oyun dediğimiz şey ise, kuralları
önceden belirlenmiş, grup şeklinde oynansa bile
çocuğa sosyal yönden bir şey kazandıramayan
bilgisayar oyunları ve oyun konsolları grubunun bir
çoğunu kapsamaktadır.
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