
 

 
 
 

 

 

ÖZEL GAZİANTEP KOLEJ VAKFI 

ORTAOKULU 

 

ÇOCUK  VE  OYUN 
 

Çocukların büyümeleri ve sağlıklı gelişmeleri için beslenme,sevgi  ve bakım ne kadara 

önemliyse oyun da o kadar gereklidir.Oyun,çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişiminde 

oldukça büyük bir role sahiptir. 

Çocuk,deneme yanılma yoluyla bazı şeyleri oyun oynarken öğrenir.Bu yüzden oyun 

etkili bir öğrenme aracıdır.Çocukların toplum ve ahlak kurallarına uymalarında oyunun 

rolü çok fazladır. 

Çocuklar oyun sırasında oldukça samimi ve doğaldırlar.Bu 

yüzden çocuklarımızla ilgili merak ettiklerimizi oyun 

sırasında onları izleyerek öğrenebiliriz. 

Anne-babalar çocuklar için son derece önemli olan oyun 

ve oyuncaklara gerekli önemi vermelidirler,çocuklara oyun 

için yer,zaman ve fırsat tanımalıdırlar. 

Oyun oynamak çocuğun  sinir sistemi ve kas gelişimine 

katkı sağlarken aynı zamanda çocukta biriken enerjinin 

boşalmasını sağlayarak çocuğu rahatlatmaktadır.         

 

Fiziksel gelişimde oyun ve oyuncakların önemi; 

***Oyun ve oyuncaklar çocuklara 

kuvvetlilik,çabukluk,dayanıklılık,esneklik ve beceri 

kazandırır. 

***Çocuğun kas gelişimi hızlanır ve güçlenir. 

***Özellikle güç gerektiren hareketli oyunlarda kan 

dolaşım hızı,kalp atışı ve solunum normalin üzerine 

çıkar.Böylelikle oksijen alımı artar;kan dolaşımı ve dokulara besin taşınması hızlanır. 

Zihinsel gelişimin desteklenmesinde oyun ve oyuncakların önemi; 

***Çocukların düşünme,akıl yürütme,problem çözme gibi zihinsel faaliyetlerinin 

gelişiminde oyun ve oyuncaklar önemli bir yere sahiptir. 

***Zihinde canlandırma ve yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirir 



***Görme,işitme,dokunma gibi duyuları destekler. 

***Gözlem,karşılaştırma ve sonuç çıkarma gibi zihinsel işlevleri yapmalarını 

kolaylaştırır. 

***Renk,boyut ve şekil kavramlarını öğrenerek sayısal-sözel değerleri oluştururlar. 

Dil gelişiminin desteklenmesinde oyun ve oyuncakların önemi; 

***Alıcı ve ifade edici dil becerileri gelişir. 

***Oyuncaklardaki görsel-sözel ipuçlarıyla hikaye oluşturma ve anlatma becerileri 

gelişir. 

***Dil gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan oyuncaklarla oynayan 

çocuklarda sözcük kapasitesi artar,sözel iletişime geçmeleri kolaylaşır. 

Sosyal ve duygusal gelişimin desteklenmesinde oyun ve oyuncakların 

önemi; 

***Çocuklar oyun ve oyuncaklarla birlikteliği,paylaşımı,sorumluluğu,kural oluşturmayı 

ve kurallara uymayı,yardımlaşmayı ve liderlik gibi sosyal becerilerini geliştirirler. 

***Oyun sırasında 

mutluluk,hüzün,kaygı,korku,sevme ve 

sevilme,dostluk düşmanlık gibi duygusal 

tepkileri öğrenirler ve ayn zamanda duygusal 

tepkilerini kontrol etmeyi de öğrenirler. 

***Çocuklar oyun oynarken değşik rollere 

girerler,birbirlerini dinlemeyi ve birbirlerine 

saygı göstermeyi öğrenirler. 

Psikomotor gelişimin desteklenmesinde oyun ve oyuncakların önemi; 

***Oyuncaklar çocukların el kaslarının gelişiminde önemlidir.El ve parmak kaslarını 

etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar. 

***Oyun oynayan çocuklar koşarak, yürüyerek, tırmanarak, kayarak, inerek-

çıkarak,yakalayarak,sıçrayarak,sürekli hareket halinde oldukları için kas-motor 

gelişimlerini geliştirmiş olurlar.      
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