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3-6 yaşları arasındak� oyun

dönem�, okul önces� çağ olarak da
�s�mlend�r�l�r. Bu dönemde çocuklar
yaygın olarak kreş ve anaokuluna
g�tmekted�r.
Kel�me dağarcığı gen�şleyen,
anlatım gücü ve konuşma yeteneğ�
�lerleyen çocuk b�r soru mak�nes�
g�b�d�r. “Neden? N�ç�n? Nasıl?”
sorularıyla her şey� öğrenmek, dış
dünyayı tanımak arzusundadır.
Ebeveynler ardı arkası kes�lmeyen
sorulardan usanacak, o asla
bıkmayacaktır.
Çocuğun 3 yaş önces�ndek� �natçı,
olumsuz, tutturucu, kırıp dökücü,
zarar ver�c� hal� g�tm�ş; amaca
yönel�k davranan, söz d�nley�p
�şb�rl�ğ� yapab�len b�r çocuk
olmuştur. Amaca yönel�k uğraşları
artmış, yardıma hazır ve yardımı

kabul eder b�r�d�r artık. Sürekl�
“ben, ben�m, ben de” d�yen çocuk
toplumsallaşmış, “b�z, b�z�m”

demeye başlamıştır.

 
 

Masal ve öykü d�nlemekten, ç�zg�
f�lm �zlemekten büyük zevk alırlar.
Fakat devler, c�nler, canavarlar
onlar �ç�n gerçek varlıklardır.
Bunları korkutucu gerçekler olarak
algılar, çok canlı hayal güçler�yle
abartılı yorumlara varab�l�rler.
Kaf�yel� sözler�, ş��rler�, şarkıları,
tekerlemeler� çok çabuk hafızaya
alıp bunları y�nelemekten büyük
zevk alırlar. Oyun oynarken b�r
kulakları hep s�zded�r. D�nlemez
görünürken konuştuklarınızı
kaydeder, unutmazlar. 
Oyun dönem� çocuklarının canları
çok kıymetl�d�r. Küçük ç�z�k ve
sıyrıklar, b�r damla kan avaz avaz
ağlamalarına sebep olab�l�r.
 
 

Artık altını ıslatma sorunu kalmamış,

tuvalet eğ�t�m� tamamlanmıştır.

Kend� yemeğ�n� kend� y�yeb�l�r,
ayakkabı g�y�p çıkartma, düğme
�l�kleme g�b� soyunup g�y�nme
çabalarında başarılı olab�l�r. Yan�
motor becer�ler� oldukça gel�şm�şt�r.

Yürüme ve koşma dengel� b�r hal
almıştır.

 

İLK ÇOCUKLUK -OYUN DÖNEMİ ( 3-6 YAŞ )
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Bu dönem çocuklarının asıl �ş�

oyundur. Saatlerce oyun oynamak
temel �şlevler�d�r. Oyun, çocuğun
gel�şmes� ve k�ş�l�k kazanması �ç�n
sevg�den sonra �k�nc� en öneml�

ruhsal bes�nd�r.
İlerleyen yaşla beraber çocuklara
ev dar gelmekte, oyun �ht�yacı dış
ortama kaymaktadır.
Artık çocuklar, oyun bahçeler�nde
yaşıtlarıyla �l�şk� kurup �k�l� üçlü
oyunlar oynamaya, paylaşmaya
hazırdırlar. Benl�k duyguları �y�ce
gel�şmeye başlamış, kız veya oğlan
olduklarının b�l�nc�yle davranmaya
başlamışlardır. Çoğu kez
hemc�nsler�yle gruplaşmayı terc�h
ederler.
 

Üç yaşından sonra b�r çocuk “mış

g�b�” ded�ğ�m�z sembol�k
oyunlardan, yan� b�r şey yaparmış

g�b� oynadıkları oyunlardan
hoşlanır. K�tap okuyormuş,

uyuyormuş, telefonla b�r�s�yle
konuşuyormuş ve onu d�nl�yormuş

g�b� yapar; takl�de dayalı b�rçok
oyun oynar. Bu durum �let�ş�m�n�n

gel�şmes� ve sosyalleşmes� �ç�n
yararlıdır. Çünkü artık
arkadaşlarıyla da oynamaya başlar.
Bu oyunlar sırasında arkadaşlarının
hareketler�n� �zler, �ş b�rl�ğ� yapar,
f�k�r alışver�ş�nde bulunur,
oyuncaklarını değ�şt�r�r, paylaşmayı
öğren�r, onlarla b�rl�kte b�r sonuca
ulaşmaya çalışır. 
 
 
 
 
 
 
Daha önce �ç �çe geç�r�p kuleler
yaptığı kapları artık renkler�ne
ayırarak oynayab�l�r. Çocuklar, bu
yaşlarda yumuşak oyuncaklardan
çok hoşlanır, onlarla sarılma
�ht�yaçlarını karşılar. Bu tarz
oyuncaklar ayrıca onların sohbet
edeb�ld�ğ�, b�r şeyler anlattığı b�r
oyun arkadaşı olab�l�r. Bu oyun,
�let�ş�m ve d�l gel�ş�m�ne katkı
sağlar.
 

3-4 YAŞ OYUN ÇAĞI
ÇOCUĞUNUN OYNADIĞI

OYUNLAR
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Dört yaşından sonra bedensel
hareketler�n�n gel�şmes�yle b�rl�kte
top oynama, koşma, atlama,
tırmanma g�b� oyunlardan da
hoşlanan çocuklar, parklardak�
kaydırak, salıncak ve tahterevall�
g�b� oyuncakları kullanmaya
başlarlar.
Bu yaştak� çocuklar, kesme,
yapıştırma, ç�z�m yapma ve boyama
g�b� el-göz koord�nasyonunu ve
�nce kas gel�ş�m�n� destekleyen
akt�v�telerden hoşlanır. Hayal gücü
ve yaratıcılığı gel�şt�ğ�nden kend�
başına res�m yapmayı, �sted�ğ� g�b�
süsleyeb�leceğ� akt�v�teler� sever.
Tahta bloklar ve yapboz oyunları
oynayab�l�r. Bu oyunlar b�l�şsel
özell�kler�n�n ve el kaslarının
gel�şmes�n� sağlar.
 

Kend�n� değerl� h�sseden çocuk,
çok daha öz güvenl� b�r şek�lde
yet�ş�r.Çocuğunuza özell�kle b�r şey
öğretme amaçlı oyun

oynamıyorsanız, kontrolü ona
bırakmanız en doğrusu olacaktır.
Çünkü söz konusu oyunsa uzman
olan o. Özell�kle hayal� oyunlarda
çocukları özgür bırakmak
öneml�d�r. Fakat b�r yandan da
çocuğunuza b�r şeyler öğretmen�n
en güzel yolu oyundan geç�yor. Bu
noktada daha çok kurallı oyunları
kullanab�l�r ya da b�lg�ler�
oyunların �ç�ne serp�şt�reb�l�rs�n�z.
Örneğ�n oynadığınız b�r oyun

�ç�nde geçen renkler�, sayıları
özell�kle vurgulayab�l�r; sayıları
söylerken aynı zamanda
parmağınızla da göstereb�l�rs�n�z.
Böylece en büyük öğrenme
mekan�zmalarından olan takl�t ve
tekrar yoluyla çocuğunuz
verd�ğ�n�z b�lg�ler� öğrenecekt�r.
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Oyun, çocukların z�h�nsel, ps�ko-

motor, d�l, sosyal ve duygusal
olmak üzere 5 temel gel�ş�m alanını
destekler. Aynı zamanda çocuk �ç�n
koruyucu b�r mekan�zmadır ve onu
gerçek hayata hazırlar. Bu nedenle
oyuna a�leler�n de katılması oldukça
öneml�d�r. Düşünün k�, çocuğunuz
�ç�n belk� de s�zden sonra en öneml�

şey olan oyunu b�rl�kte
deney�mley�p s�z�nle paylaşma
olanağı sunuyorsunuz ona. Sırf bu
b�le çocuğunuza kend�s�n� değerl�
h�ssett�recek b�r şeyd�r. 

ÇOCUĞUMUZLA OYUN
OYNARKEN NELERE
DİKKAT ETMELİYİZ?

 



Okul önces� dönem; çocuğunuzun b�l�şsel, duygusal, sosyal, f�z�ksel ve d�l
gel�ş�m� açısından yaşamında çok büyük b�r yer tutar. Bu dönemde
çocuğunuzun k�ş�l�ğ�n�n temeller� oluşur. İlk sosyalleşme sürec�n� yaşayan
çocuğunuzun bu dönem� sağlıklı geç�rmes� çok öneml�d�r.

ÇOCUĞUMUZ İÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 
NE KADAR ÖNEMLİ ?

 
 

Anaokuluna başlama yaşı 3

denmes�ne rağmen günümüzde
b�rçok çocuk 2-2.5 yaş c�varı bu
sürece hazır oluyor. 2 yaş önces�
dah� hazır olan çocuklar olmasına
rağmen çoğunlukla önces�nde
ebeveyn ve çocuğun b�rl�kte
g�deb�leceğ� oyun gruplarıyla
başlanması sürec� kolaylaştırıyor. Bu
süreç, bazı çocuklar �ç�n son derece
kolayken bazıları �ç�n çok sancılı
geçeb�l�yor. Aslında ayrılma
zorlukları çocuğun gel�ş�m�n�n

normal ve sağlıklı b�r parçasıdır.
Çocuğun �lk güven duygusunu
yaşadığı k�ş� anne, sonrasında baba
ve bakımı �le �lg�lenen anneanne,
dede, hala vb. k�ş�lerd�r. Alıştığı
k�ş�lerden sonra başka �nsanlara
güvenmek, dış dünyaya açılmak
çocuk �ç�n zor b�r süreç olab�l�yor.
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Bu sürec�n zor geçt�ğ�n� en çok
gözlemled�ğ�m�z a�le yapıları aşırı
koruyucu-kollayıcı tutum serg�leyen
a�lelerd�r. Bu t�p a�lelerde çocuk
b�reyselleşmey� sağlamakta
zorlanır. Bunun neden� a�ledek�
k�ş�ler yoğun end�şeler�nden dolayı
-ya da o henüz küçük
düşünces�yle- çocuğa
b�reyselleşmes� �ç�n yeter�nce fırsat
vermezler. Büyüyen her çocuk
b�reyselleşmek �ç�n çaba göster�r. 
Anaokuluna başlamak çocuğun
hayatındak� �lk büyük b�reyselleşme
sürec�d�r. Bu süreçte sadece çocuk
değ�l annen�n de duygusal olarak
hazır olması gerek�r. 
Çocuğun ayrılırken annen�n üzüntü
ve kaygısını h�ssetmes�, anaokuluna
uyum sürec�n� zorlaştırır.
 

ANAOKULUNA UYUM SÜRECİ



Okula alışma süres� her çocuk �ç�n
farklılık gösterse de, ortalama 1 ay
sürmekted�r. Çocuğunuzun alışma
dönem� bu sürey� geç�yorsa veya
ağlamasında, zorlanmasında ve
�steks�zl�ğ�nde h�çb�r azalma
olmuyorsa bu süreçte mutlaka b�r
ps�kolog desteğ� alınmalı ve
çocuğun okula başlamaya hazır
olup olmadığı tekrar
değerlend�r�lmel�d�r. Öğretmen�ne
güven duyan b�r çocuk zamanla
annen�n yokluğundan kaygı
duymayacak, okula ve arkadaşlarına
uyum sağlayarak sağlıklı b�r
sosyalleşme sürec� geç�rm�ş

olacaktır.
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Çocuğunuz bu zorlukları çok daha
ağır yaşıyorsa ve s�z bu durumlar
karşısında nasıl b�r tutum

serg�leyeceğ�n�z� b�lem�yorsanız ya
da onun �şlevsell�ğ�n� bozacak
boyuttaysa (uyku düzen�, yeme-
�çme, s�zden ayrılamama, okulda
yaşanan c�dd� sıkıntı vb.) b�r
uzmandan destek almak �y� b�r f�k�r
olab�l�r. 
Bazı dönemlerde “Ne oldu bu
çocuğa? B�r anda çok değ�şt�.”
ded�ğ�n�z oluyorsa Gesell’�n
gel�ş�msel döngü ded�ğ� bu
özell�kler� okumak s�z� rahatlatab�l�r. 
 
 

3-6 YAŞ DÖNEMİ
ÇOCUKLARIN NORMAL

AMA ZORLAYICI
OLARAK KABUL EDİLEN
GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

 

Çocukların gel�ş�m dönemler�nde
her yaşın bel�rl� özell�kler� ve
kend�ne a�t bazı zorlukları vardır.
Bunlar her ne kadar zorlayıcı
gözükse de, normal gel�ş�m�n b�r
parçasıdır. Çok �ler� boyutlara
varmadığı sürece dönemsel olup s�z
b�r şey yapmasanız da geçecekt�r.

2 yaş kr�zler�n�n üzer�ne 3 yaş
denge hal�ne dönüşür.
Çocuk �ş b�rl�kç� olmayı sever.
Kel�me haz�nes� artmıştır. Motor

becer�ler� daha hızlı gel�ş�r.
Sosyalleşmek bu dönemde önem
kazanır. Paylaşmaya başlayab�l�r.
 

Çocuk b�r güvens�zl�k, denges�zl�k
ve uyumsuzluk dönem� yaşar. Bu
dönemde daha �çe dönük olab�l�r.
Sık sık ağlar, mızmızlanır ve
�l�şk�lerle �lg�l� daha hassastır. Özel
�lg�ye daha çok �ht�yaç duyab�l�r.
 



Bu dönemde çocuk daha dışa
dönük ve coşkuludur. Motor

becer�ler�n�n gel�şmes�yle vurma,
kırma, vb. davranışları
göstereb�leceğ� ve daha hareketl�
olduğu b�r dönemd�r. Gürültülüdür
ve öfke kr�z� geç�reb�l�r. İl�şk�sel
olarak karşı gelmeler� artab�l�r. D�l
kullanımında şaşırtıcı olab�l�r. Hayal
gücü çok gel�şm�şt�r. Bazen gerçek
�le hayal karışab�l�r.

Gerçek olan ve olmayanı daha çok
fark eder ve bu ayrımı öğren�p
�çselleşt�rmeye çalıştığı b�r
dönemd�r. “Gerçek değ�l, şaka” g�b�
sözcükler� daha çok kullanab�l�r. B�r
konu hakkında daha uzun

konuşmayı ve detaylar hakkında
b�lg� ed�nmey� sever. Zekâda ve
motor becer�lerde hızlı b�r gel�şme
dönem�d�r.
 

Bu dönem çocuk daha duygusal ve
talepkâr olab�l�r. Enerj�ler� fazla ve
yen� deney�mlere çok açık oldukları
b�r dönemd�r. Akadem�k konulara
olan �lg� artmıştır.

 

A L M A N Y A  R E H B E R L İ K  B Ü L T E N İ S A Y F A  7

Çocuk bu dönem sak�nleş�r, denge
dönem�ne g�rm�şt�r. Daha güven
dolu, paylaşımcı, arkadaş canlısıdır.
Öncek� dönemlere göre daha az
talepkârdır. 
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