
SEVMEK, SEVİLMEK ve ARKADAŞLIK 

Sevmek ve sevilmek hayatta tadabileceğimiz en güzel 
duygulardandır. Çocuklar sevmeyi büyüdükleri evde öğrenirler. 
Önce anne babaya duyduğumuz sevgi giderek genişler; büyüdükçe 
akrabalarımızı, arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi, hayvanları, doğayı 
ve dünyamızı sevmeyi de öğreniriz. Yaşamlarının ilk yılında 
bebeklerin temel güven ve sevgi ihtiyaçlarının karşılanması çok önemlidir. 
Aslında hayatlarımız bu iki öğe üzerine kurulur. Güven ve sevgi 
ihtiyacı karşılanan çocuk zamanla daha bağımsız olmaya ve kendini 
ifade etmeye başlar. Çocuklar ebeveynlerini bir ‘güven üssü’ olarak 
kullanarak etrafı keşfeder ve yeni şeyler öğrenirler. 
2-3 yaşına gelen çocuklar için sevgiyle birlikte artık arkadaşlık
kavramı da önem kazanmaya başlar. 2 yaşındaki çocuklar arkadaşlarıyla 
paralel oyunlar oynarken, 3 yaşından itibaren ortak oyunlar 
oluşturmak ve hayali oyunlar devreye girer. İlkokul döneminin başlaması 
ile arkadaşlık ilişkileri daha da önemli hale gelir. Birçok çocuk için okulu
en anlamlı kılan şeyler öğretmenleri ve arkadaşlarıyla oynamaktır. 
Sevmek, sevilmek ve arkadaşlık üzerine çocuklarınızla bağ 
kurabileceğiniz birkaç oyun önerisinde bulunmak istiyorum.

OYUN ÖNERİSİ: 
Anne babaların evde çocukları ile oynayacakları bazı oyunlar sevgi 
ve arkadaşlık temaları ile ilgili olabilir. Bu noktada My Little Pony 
ekibi adeta yardımımıza koşuyor.

Rarity, Twilight, Sparkle, Fluttershy, Rainbow Dash, Applejack ve 
Pinkie Pie gibi çocukların ve hatta yetişkinlerin çok sevdiği Pony’ler 
hikayeleriyle arkadaşlığın, dayanışmanın, sevginin önemini 
vurguluyor. Peki Pony’lerimizle sevgi ve dostluk temalı bir oyun 
oluşturabilir miyiz? Elbette!

Pinkie Pie’ı tanıyanlar iyi bilir, tavsiyesi “Arkadaşları mutlu etmek 
dünyadaki en iyi şeydir!”, amacı ise herkes için parti vermek!
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Şimdi siz de çocuğunuzla Pinky Pie’ın organize ettiği bir parti 
düzenleyin. Bu partiye çocuğunuz hangi arkadaşlarını davet 
etmek istiyor? Partiye davet ettiği arkadaşlarının en çok hangi 
özelliklerini seviyor? Partide neler yapmak istiyor? 
Bu oyunu oynarken çocuğunuzun hangi arkadaşlarını sevdiğini, 
arkadaşlarının hangi özelliklerinden hoşlandığını ve yapmaktan 
zevk aldığı şeyleri öğrenebilirsiniz. 

Bu oyunu çeşitlendirip farklı bir formatta oynamak isterseniz 
Disney Prenses kahramanları farklı bir oyun deneyimi sunmak için 
güzel bir seçenek olabilir. 
Örneğin Pamuk Prenses’in şefkati, Prenses Yasemin’in cesareti 
gibi özelliklerden en çok hangisi onların ilgisini çekiyor, hangi 
karakterleri kendine yakın hissediyor? Prenseslerin öne çıkan 
özelliklerini çocuğunuzla konuşarak hangi karakteri hangi kişilik 
özelliğinden ötürü sevdiğini ve çevresini değerlendirmedeki 
gelişimini gözlemleyebilirsiniz.

Çocuklar Karlar Ülkesi serisinin kahramanları Elsa ve Anna’yı çok 
sevdiler. Onların hikayesinde de kardeşlik, sevgi, dostluk gibi öne 
çıkan birçok yardımcı öğe bulunuyor. 

Çocuğunuzla Elsa’nın yolculuğuna benzer gizemli bir yolculuğa 
çıktığınızı hayal edin. Birlikte nereye gitmek isterdiniz? Neden 
buraya gitmeyi tercih ederdiniz? Oraya giderken kimin size eşlik 
etmesini isterdiniz? Gittiğiniz yerde neler yapmak isterdiniz? 
Bu oyunu oynayarak çocuğunuzla yolculuğa çıkmanın güzel ve 
zor taraflarını konuşabilir, gitmek-görmek istediği yerlerle ilgili 
sohbet edebilirsiniz.



“Oyun ve oyuncakları 
uygun yaş aralığına göre seçmenizi öneririz. 
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web sitemizden görebilirsiniz.”


