
Oyun, çocuklar için doğdukları andan itibaren bir yaşam şeklidir. 
Onlara göre haz alınan her şey yaşamak ve oyundur. Bazen tek 
başlarına bazen de başkalarıyla oynamak isterler. Peki çocuklar ne 
zaman tek başlarına oyun oynamaya başlar? 

Çocuklarla bir aradayken birlikte oynanan oyunlar kadar tek 
başlarına oynayabilecekleri oyunlara da zaman ayırmalıyız. Oyun 
oynamak için mutlaka bir yetişkinin onlara bir oyuncak uzatması ve 
oyun kurması gerekmemelidir. Bebeklikten itibaren oyuncağı yere 
koyup ona ulaşmalarını isteyebilir, uzanmalarına destek olabiliriz. 
Her seferinde eline bir oyuncak uzatırsak oyun oynamak ve 
eğlence için sürekli olarak bizlerin harekete geçmesini beklerler. 

ÇOCUKLAR OYUN KURMA BECERİSİNİ 
NASIL KAZANIR?

Evlerimizde kaldığımız bu süreçte çocukları oyalamak çok da kolay 
olmayabilir. Bu durumda çocukların oyuna bakış açısına ve yaş 
gruplarına uygun oyunlar bulabiliriz. 

FARKLI YAŞ GRUPLARININ 
FARKLI OYUN İHTİYAÇLARI VARDIR



Çocuklar ilk bir yıl duyularıyla hissedebilecekleri, basit sebep 
sonuç ilişkisini içeren, düğmesine basınca ışığı yanan, sallayınca 
ses çıkaran, çevirince bir parçası açılan oyuncakları tercih eder. 
Erken dönemde onlara içinde spatula, mandal, temiz saç fırçası 
gibi nesneler bulunan “karıştırma çantaları” hazırlayabilirsiniz. 
Böylece çantayı karıştırdığı sürede kendi kendine kalmasını ve 
keşfetme merakının artmasını sağlayabilirsiniz.

İlk bir yıl

Bu dönemde yürümeye başlayacak, her yere ulaşmak ve etrafta 
gördükleri olayları oyunlarına taşımak isteyeceklerdir. İki yaşına 
geldiklerinde kendilerine ilgi göstermeye başlayan çocukların 
dikkatini ise toplar, arabalar kadar oyuncak bebek arabası, mutfak 
malzemeleri, süpürge gibi günlük hayatta kullanılan nesneler de 
çeker. Bu dönemde dikkat süreleri kısadır, isteklerini 
erteleyemezler. Daha oyun sonuçlanmadan yeni oyun arayışına 
girerler, sizin koyduğunuz kuralları uygulamadan kendi istedikleri 
gibi oynarlar. 

Bu dönem ebeveynlerin de en çok yakındıkları dönemdir. Sosyal 
iletişim olmasa bile çocuklar hep yanlarında birilerini ister; çünkü 
bir yetişkin oyunlarla onu oyalayabilir, keyif almasını sağlayabilir. 
Onun hayal gücü ise henüz kendini oyalayacak kadar 
gelişmemiştir.  Çevre farkındalığı artıkça etraftaki nesnelerle oyun 
kurabilecek ve kendisini daha kolay oyalayabilecektir. 

12-24 ay arası



Üç yaştan sonra ise süreç oyunları kadar sonuç oyunlarına da 
yönelecektir. Dil gelişimi paralelinde oyunlarında kelimeler ve 
cümleler yer alacaktır. Yarıştırdıkları arabaları konuşturmaya, 
bebekleri arasında iki farklı karakterin soru-cevap şeklinde 
diyaloglarını oluşturmaya başlayacaklar. Bu sebeple bu dönemde 
oyunu yönetmesine izin verebilir ve oyunlarda aktif bir rol 
üstlenmesini destekleyebilirsiniz. 

Onların sonunda bir hedef olan oyunlar oynamaya başlaması sizin 
de oyunları uzaktan gözlemlemenize fırsat verir. Oyun hamuru ve 
setleri gibi dikkatlerini artıracak süreç ve sonuç oyunlarını bu 
dönemde tercih edebilirsiniz. Örneğin çocuğunuz oyun hamuru ile 
oynarken bir deniz resminin üzerine deniz canlıları kalıpları ile 
kestiği hamurları yerleştirip bir akvaryum oluşturabilir ya da araba 
yollarını farklı şekillerde kurarak değişik yollar oluşturabilir.

3 yaş ve üstü

Bu yaş aralığında çocuklar artık akranlarıyla sosyal iletişim 
halindedir. Belirlenen kurallara uyma becerisi okulla birlikte 
gelişecektir. Bu dönemde kuralları başkaları tarafından önden 
belirlenmiş kutu oyunlarını tercih edebilirsiniz. Ben merkezci 
oldukları için hep kazanmak isteyecek, yenilgiyi 
kabullenmeyeceklerdir. 

Bu yüzden kaybetmek gibi kendilerini üzecek, kötü hissettirecek 
oyunlardan kaçınabilirler. Bu durumda bu oyunları bir kenara 
kaldırmak yerine oyuna başlamadan önce kuralları ve oyunun nasıl 
sona ereceğini anlatabilirsiniz. Sonuçta unutmayalım, kazanmak ve 
kaybetmek hayatın her aşamasında karşılarına çıkabilir. Bu 
duyguyla aile ortamında ve erken dönemlerde oyunlar aracılığıyla 
baş etmeleri bu durumları güvenle tolere etmelerine katkı sağlar. 

4-6 yaş 



Bu dönemde çocukların hayatına artık dijital oyunlar ve 
sosyalleşebilecekleri oyunlar girecektir. Kontrolü elden 
bırakmamak, sanal oyunlar kadar sosyal içerikli birlikte oynanacak 
oyunlara da hayatlarında yer vermek önemlidir. Aile bağlarını 
güçlü ve mutlu tutmanız, onların da rahat bir ergenlik geçirmesine 
destek olacaktır. Okumanın da öğrenilmesi ile kutu oyunlarındaki 
kurallar kartlarını okuyabilir. Ayrıca oynadıkları kutu oyunlarında 
Monopoly oyununda olduğu gibi para hesabı varsa matematik 
bilgilerini pekiştirme fırsatı bulabilirler.

Unutmayın, hayatın her döneminde keyifle geçirilen zaman bizi 
birbirimize bağlayacaktır. Oyun oynarken başka hiçbir işi 
düşünmeden sadece o anda kalmak, hep birlikte keyif almak aile 
hayatınız için yapılan çok önemli bir yatırımdır.

İlkokul dönemi

Bu anları durumdan ders çıkarmasını ve bir sonraki sefere daha 
dikkatli oynamasını sağlamak için kullanabilirsiniz. Ayrıca 
doğrudan kendilerini öven “Harikasın!” gibi ifadeler yerine 
davranışlarına odaklanan “Çok iyi düşündün!”, “Bak nasıl da dikkat 
ettin,” gibi ifadelerle yaptıklarını takdir edebilirsiniz. Bu da kendi iç 
motivasyonlarını sağlamalarını destekleyecektir. Bu noktada 
oyunların şans oyunu mu, yoksa strateji oyunu mu olduğu önemli 
değildir. Önemli olan oyunun kendilerini kötü hissetmelerine
neden olmayacak şekilde bitirilmesidir. 

Uzm. Özge Selçuk Bozkurt
Çocuk Gelişim ve 
Özel Eğitim Uzmanı



“Oyun ve oyuncakları 
uygun yaş aralığına göre seçmenizi öneririz. 

Ürünlerimizin yaş ve kategori detaylarını 
https://products.hasbro.com/tr-tr 

web sitemizden görebilirsiniz.”


