
Dışarı çıkamadığımız, evde kaldığımız bugünlerde bizlerin olduğu 
kadar çocuklarımızın da günlük rutinleri değişti. Bu dönemde 
ebeveynlerin en çok dile getirdiği konulardan biri de çocukların 
televizyon, tablet, telefon gibi cihazlarla daha çok zaman geçirmek 
istemeleri oldu. 

Yaşadığımız bu dönemin bir yansıması olarak çocuklar çevrimiçi 
eğitime geçiş yaptılar. Öğretmenleriyle dersleri, arkadaşlarıyla 
iletişimleri farklı bir mecraya taşındı. Teknoloji ister istemez 
hayatımızın merkezine oturdu. Yalnızca eğlence için değil, 
akademik amaçlarla da kullandığımız bir araca dönüştü. Bizlerin 
çocukluğunda yer almayan teknoloji, yeni neslin doğduğu andan 
itibaren hayatının bir parçası artık. 

Ebeveynlerde endişelere sebep olan bu konuda asıl dikkat 
etmemiz gereken şu: Bu cihazların kullanımıyla ilgili sınır koymakta 
mı sorun yaşıyoruz, yoksa sınır koyamama ilişkimizin şekli mi?

ÇOCUKLAR VE TEKNOLOJİ

Yapılan araştırmalar özellikle ilk üç yıllık dönemde çocukların 
beynini bu cihazlardan korumamız gerektiğini gösteriyor. Peki ya 
sonra? Sonraki dönemde çocuklar yaşına uygun, pasif kalmadan 
içinde var olabileceği uygulamalar aracılığıyla teknolojiyle 
tanışabilir. 

Örneğin, bir çizgi film izleyecekse sadece izlemek yerine bu süreci 
içine birlikte dahil olabileceğimiz “izlediğini anlama” oyununa 
çevirebiliriz. Sevimli dostlarımız hayvanlarla ilgili bir çizgi filmin 
ardından kendi oyuncak FurReal hayvanlarıyla izlediklerini 
canlandırmasını isteyebiliriz. “Kedi ne renk çanta almıştı, çantasıyla 
nereye gitmişti” gibi sorularla biz de izleme eylemini etkileşimli 
hale getirerek hikâyeyi yeniden düşünmesini sağlayabiliriz.

ÇİZGİ FİLMLERİNİ SADECE İZLEMEK 
YERİNE ETKİLEŞİMLİ BİR OYUNA 
DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ



Özellikle okul öncesi dönemde çocukların odaklanması ve dikkatini 
toplayabilmesi için tek bir uyarana odaklanması önemlidir. Yani 
oyun hamuruyla oynarken arka planda televizyon açık olmamalıdır. 
Çünkü bu cihazların cezbedici, sanal bir merak uyandırma etkisi 
vardır. “Şimdi oyun hamuru saati, o bittiğinde birlikte My Little 
Pony çizgi filmini izleyebiliriz” diyerek her etkinliğin ayrı bir 
zamanı olduğunu vurgulayabiliriz. 

Yemek yerken ise odaklanmasını istediğimiz şey yemek olduğu için 
bu cihazlara ortamda yer vermemeliyiz. Görsel bir uyaran veren bu 
cihazlar çocukların dikkatini daha çok çekeceği için tat alma 
duyularını baskın bir şekilde kullanamamalarına sebep olacaktır. 

Oysa ki amacımız duyularını hisseden, farkındalıkla yediği yemekle 
uğraşan ve yemeğini ağzına götüren bir çocuk yetiştirmek. 
Oynadığı ve ilgilendiği şeyin yemek olması onun birçok duyusuyla 
hissetmesini sağlayacaktır. 



3 yaşında sonra çocukların tabletle geçirdiği süreyi 10-20 dakika 
şeklinde sınırlamak yerine “ Şimdi bir bölüm 
Transformersizliyoruz” diyerek sınırlandırmak daha uygun 
olacaktır. Zaten çocukların o dönemdeki dikkat süresi düşünülerek 
hazırlanmış çizgi filmler kısadır. Bir çizgi film başlar, olaylar gelişir 
ve sonuçlanır. Olayların sona ermesi ve çizgi filmin bittiğine dair 
yazıların çıkmasıyla “bitti” demeniz gerçekten çizgi filmin bittiği 
anlamına gelir. 
Oysa kuralcı bir şekilde alarm kurup “15 dakika çizgi film süresi” 
demiş olsaydık alarm ikinci çizgi filmin ortasında çalabilirdi. Bu 
durumda çocuğu heyecanının, merakının tam tepe noktasındayken 
etkinlikten alıkoymuş olacaktık. 

Ama eğer tablette oyun oynayacaksa o zaman “ilk yandığında”, 
“oyunun süresi dolduğunda” veya “oynadığın aşama bittiğinde” 
gibi bir sınırlandırma yapabiliriz. Bitmesini istemediği için itiraz 
edebilir. Buna karşılık “Tablet saati bitti” demek yerine onun da 
kabul edeceği bir etkinlikle bu süreyi sonlandırmak daha yerinde 
olacaktır: “Tablet ile oyun sürenin dolmasına 5 dakika var, sonra 
kek yapma zamanı! En eğlenceli görev senin!” ya da “Oyun hamuru 
saatimiz başlıyor!” gibi...
 Heyecanlı bir sesle verdiğimiz yeni bir etkinlik haberi onun da 
tabletle oynama süresinin bittiğini ama başka heyecanlı bir 
etkinliğin başladığını anlamasını sağlar. 

Çocukların beyni dürtüsel olduğu için haz arar. Daha eğlenceli bir 
şey sunmadıkça o anda uğraştığı etkinliği bırakmak istemez. Bu 
durumda tüm kurallarda olduğu gibi bu kuralı benimsetmek için de 
otoriter bir tutum takınmamalıyız. Çocuğun o anki duygusunu 
anlamalı ve uzlaşmacı bir yolla yapılması gerekenleri anlatmalıyız. 
Diyelim ki 3-4 çizgi film seyretti ama hâlâ bırakmıyor. 
O zaman çizgi filmde geçen kahramanların banyo saati gelmiş 
diyerek My Little Pony’lerini lavaboda yıkamaya götürebiliriz. 
Havaların ısınmasıyla su oyunları veya balkonda oynayacağınız 
duyusal oyunlar bu dönemde kurtarıcımız olabilir. 

CİHAZ KULLANIMINI NASIL 
SINIRLANDIĞIMIZ DA ÖNEMLİ



Öte yandan bu dönemde çevrim içi oyunlar oynamak isterse oyunu 
ekran karşısından dedesi veya kuzeniyle oynamasını önerebiliriz. 
Örneğin, görüntülü görüşme ile dedesiyle birlikte Bil Bakalım Kim? 
oynayabilir. Böylece hem sosyalleşir, hem de cihaz kullanımı 
interaktif bir hale gelmiş olur.

Bu konuda dikkat etmemiz gereken en önemli konu oynadığı 
oyunların, izlediği filmlerin yaş düzeyine uygun olmasıdır. Bunu 
ebeveynler olarak mutlaka kontrol altında tutmalıyız. Telefon veya 
tabletlere indirilen her uygulamanın hitap ettiği yaş grubu 
belirtilmektedir. Şiddet ve korku içeren, olumsuz davranışlara 
yönlendiren oyunlar, tanımadığı kişilerle konuşmasına imkân 
verecek sosyal paylaşım uygulamalarından kaçınmak için sürekli 
denetim şarttır. 

Teknoloji söz konusu olduğunda çocukları ondan kaçırmak yerine 
onlara teknoloji ile yaşarken nelere dikkat etmesi gerektiğini 
benimsetmeliyiz. Uzun süre ekran karşısında olmanın duruş, yeme, 
görme bozukluklarına yola açabileceğini anlatabiliriz.

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.”


