
Hareket gelişimi bebeğimiz daha karnımızdayken hissetmeye 
başladığımız ve bize mutluluk veren “canlılık” belirtisidir. 
Doğumdan sonra da birtakım hareketlerin sırayla kazanılması, 
çocuğumuzun ayağa kalkıp yürümesinden dikkatini toplamasına 
kadar birçok farklı açıdan önemlidir. 

İlk 3 ay refleksif dönemdir. Dönme, istemli olarak nesne tutma 
becerisi gelişmemiştir. Bu dönemde becerilerin gelişimi adına 
uyanıkken yattığı yerde yavaş bir şekilde yanlarına döndürme 
hareketleri yaptırabilir, yumuk olan ellerine dokunabilir ve farklı 
nesneleri tutmasını sağlayabiliriz. Üçüncü aydan sonra kafa 
kontrolünün belirginleşmeye başlamasıyla kafasını nesne takibi ile 
çevirmeye ve yattığı yerden yanlarına yuvarlanmaya başlayacaktır. 

İlk bir yıllık dönemde ona güvenliği sağlanmış geniş alanlar 
vermek ve iletişim kurarak harekete teşvik etmek önem taşır. Bu 
dönemde ona salonun ortasında engebeli bir alan oluşturabiliriz. 
Bunun için yapmamız gereken farklı boyutta ve şekilde yastıkları 
halıya dağınık bir şekilde yerleştirmek ve üstüne de büyükçe bir 
yatak örtüsü sermek... Tam bebeklere göre bir macera parkuru! 

Bu engebeli alanda oyuncağına ulaşmaya çalışmak farkında 
olmadan kaslarının gelişmesini de sağlayacaktır. Özellikle göbek 
üstü yatmak oyun oynadığı dönemde vücut farkındalığını da 
geliştiren oldukça etkili bir pozisyondur. 

Yürümeyle birlikte daha temkinli hareket etmeye başlayabilir ya da 
çevresini kendisi kurcalamak isteyebilir. Bu en dikkatli olmamız 
gereken dönemdir. Çocuğun gelişimi en çok doğada desteklenir, 
doğada tüm duyuları doyurulur ama evlerimizden çıkamadığımız 
bugünlerde evimizi bir oyun ve yaşam alanına çevirmek de ideal 
bir çözüm olabilir. 

MOTOR GELİŞİM VE MOTOR GELİŞİMİ 
DESTEKLEYEN OYUNLAR



EVLERİMİZİ OYUN PARKINA 
DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ

Evimize çocuğumuzun gelişimini desteklediğimiz yer olarak 
bakarsak minderler bir süre yerlerde olabilir. Evimizin koridoru bir 
nehir olabilir, yastıklar koridorda nehir taşları oluşturabilir ve 
çocuğumuzdan bu keyifli yoldan ayaklarını ıslatmadan mutfağa 
gitmesini isteyebiliriz. 

Yerlere renkli elektrik veya koli bantları çekmek, zigzag şeklindeki 
iplerin üzerinden çizgi dışına çıkmadan yürümesini istemek de 
eğlenceli bir ev oyunu olabilir. Denge duyumuzu geliştiren bu 
oyuna bir de elimizdeki karton kutuyu ya da boş damacanayı 
yuvarlamayı ekleyebiliriz. İşte tüm bu örnekler eklemlerimiz ve 
kaslarımızın içindeki derin duyumuzu destekleyen harika oyunlar! 

Gün içinde tüm duyularımızı yeteri kadar uyaran olmazsa 
enerjimizi atamaz, işimize odaklanamayız. Bu sebeple sınırlı ev 
ortamında duyusal uyaran içeren oyunlar, çocuğumuzun gelişimini 
desteklemek açısından faydalı olacaktır. 

Çocuğumuzla sürekli olarak oynamak zorunda da değiliz. Güvenlik 
önlemlerini aldığımız bir alanda o oyun oynayarak belirlediğimiz 
hedeflere ulaşmaya çalışırken biz de işimizi yapabiliriz. 



Bu noktada önerebileceğim bir diğer oyun Twister. Hareket ve 
beden koordinasyonu içeren bu oyun, çocuğumuzun sağ-sol ayrımı 
yapmasını, renk farkındalığı kazanmasını, yakınlık hesaplayarak 
vücut pozisyonlama ile beden algısının gelişmesini destekler. 
Hareketli çocuklar oyunlarında heyecan sever. 

Üzerine Basma, Süper Doktor gibi oyunlar içinde heyecan ve 
dikkat barındırdığı için bu çocukların dikkatli davranmayı 
öğrenmelerini sağlayacaktır. 

Tonton Hippolar ise dört kişilik bir ailenin keyifle oynayacağı bir 
oyun olabilir. Hippolara hızlıca yemek yedirmeye çalışılan bu 
oyunda hızlı olmak kadar sabretme, sırasını bekleme gibi becerileri 
çocuğumuza kazandırabiliriz. 

Uzm. Özge Selçuk Bozkurt
Çocuk Gelişim ve 
Özel Eğitim Uzmanı



“Oyun ve oyuncakları 
uygun yaş aralığına göre seçmenizi öneririz. 

Ürünlerimizin yaş ve kategori detaylarını 
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web sitemizden görebilirsiniz.”


