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Oyunun ne olduğu 
konusunda eski 
z a m a n l a r d a n 
beri çok 

değişik görüşler 
ileri sürülmüştür. B u 
görüşlerin tamamındaki ortak nokta 
ise oyunun çocuk için çok önemli bir 
uğraş olduğudur. Oyun için yapılan 
birçok tanım vardır. Bunlardan bazıları 
şunlardır: Piaget‟e göre oyun, bir 
uyumdur. Gross‟a göre, oyun bir 
pratiktir. İleride karşılaşılabilecek 
davranış biçimleri oyunla elde edilir. 
Caillois‟ e göre oyun, serbestçe kabul 
edilmiş, fakat bağlayıcı olan kurallara 
göre belli bir alan ve zaman süreci 
içinde sürdürülen gerilim ve eğlence 
duygularını içeren, gerçek hayattan 
farklı olduğu bilinci ile yapılan 
gönüllü bir hareket ya da faaliyettir. 
Montaigne oyunu çocukların en 
gerçek uğraşıları olarak tanımlamıştır. 
Montessori de oyunu çocuğun işi 
olarak nitelendirmiştir. Lazarus ise 
oyunu, kendiliğinden ortaya çıkan, 
hedefi olmayan, mutluluk getiren 
bir aktivite olarak tanımlamıştır. 
Genel tanımıyla oyun, belli bir amaca 
yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya 
da kuralsız gerçekleştirilebilen; fakat 
her durumda çocuğun isteyerek ve 

hoşlanarak yer aldığı fiziksel, bilişsel, 
dil, duygusal ve sosyal gelişiminin 
temeli olan gerçek hayatın bir parçası 
ve çocuk için en etkin öğrenme 
sürecidir. (TDK)
Çocuk, kendisini ve çevresini oyun 
yoluyla tanır. Sürekli sorular sorarak 
bilgiler elde eder ve bilgilerini de 
çevresindekilere aktarır. Oyun, 
keşfederek öğrenmeyi içerir. Çocuk 
birçok kavramı, olayı ve deneyimi 
oyun içinde öğrenir. Oyun; nesneleri 
tanıyıp, isimlendirmeyi, onların 
işlevlerini, mantık yürütmeyi, sebep-
sonuç ilişkisi kurmayı, seçim yapmayı, 
dikkatini toplamayı, kendini bir amaca 
yöneltmeyi, düşünme, algılama, 
sıralama, sınıflama, analiz yapma, 
sentez yapma, değerlendirme, 
problem çözme gibi zihinsel 
süreçlerin işleyişinin hızlanmasını, 
ağırlık, renk, şekil, boyut, hacim, 
zaman, mekân, soğuk, sıcak gibi 
birçok  kavramların  kazanılmasını  
sağlar.  Oyun içerisindeki 
çocuk zihinsel bir çalışmadadır. 
Bu çalışma ile yorumlama, algılama, 
değerlendirme, karar verme, gibi 
yetenekleri gelişir. Zihinsel gelişimi 
desteklenir. Ayrıca oyun yoluyla 
kazandığı bu deneyim ve bilgiler 

OYUNLA ÖĞRENME

Anahtarlardan birini açık konuma 
getirin ve bir süre bekleyin. Sonra onu 
kapalı konuma getirip başka birini açık 

konuma getirin. Şimdi diğer odaya geçin. 
Yanmakta olan lambanın anahtarı, ikinci 
olarak açtığınızdır. Sonra sönük olanlara 

dokunun, sıcak olanın anahtarı ilk 
açtığınızdır.
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Çocuklar her 
şekilde öğrenir, bu 
süreç anne karnın 
da başlar ve 

bitmez fakat her bireyin 
dikkatini yoğunlaştırarak 
kendine özgü öğrenme stili vardır. 
Bizler aslında evebeynler olarak bu 
öğrenmeyi daha nasıl kolay hale 
getirebiliriz bunu gözlemlemeliyiz 
diyerek yola çıktım, sizlere öğrenme 
modellerinden bahsetmek 
ve öğrencilerimizi tanımada 
yardımcı olmak amaçlı yazımı 
paylaşmak istedim.
1-Kinestetik Öğrenme : 
Özetle hareket halinde ya da 
motor nöronların aktif olduğu 
süreçlerdir. Hepimiz hatırlarız 
ilkokul yıllarında sınıfta sürekli 
tahtaya çıkmak isteyen 
çocuklar vardı. Bu çocuklar 
dikkatlerini sürdürebilmek,  
konu anlatımı sırasında derse 
yoğunlaşabilmeleri için harekete 
ihtiyaç duyarlardı. Eski eğitim 
sistemleri bu çocukları ne yazık ki 
yaramaz çocuk olarak tanımlandı. 
Halbuki başarısı için hareket onun 
için önemliydi. Bu tür çocukları olan 
eğitimciler sınıfta bu çocuklara çöp 
atma, kağıt dağıtma ya da ayakta 
ders dinlemeye izin vermek gibi 
görevler vererek aktif öğrenme yolunu 
kullanabilirler.

2-Dokunsal Öğrenme : Duyuların 
aktif olduğu özellikle deri duyusunu 
uyarma ihtiyacı hisseden öğrenme 
biçimidir. Elinde kalemle uğraşan, 
silgiyi parçalayan ya da sıralar 
arasında gezerken öğretmenin ona 
dokunmasıyla dikkatinin yükseldiği 
çocuklar vardır. Öğrenme sırasında 
dokunsal materyallere ihtiyaç duyarlar, 
onlara izin vermeliyiz.
3-İşitsel Öğrenme : Ders çalışmak 

için sessizlik gereklidir kuralı herkes 
için geçerli değildir. Bazılarımız sese 
ihtiyaç duyar hatta sessizlik dikkat 
dağıtıcı olabilir. Bu yüzden müzik, 
sokak sesi ya da siz bir şeyler anlatırken 
sadece kulağını size çeviren çocuklar.. 
Yine ilkokul sıralarımıza dönelim 
yine dikkati dağılmaya başlayan 
arkadaşlarımız ayağını yavaşça sıraya 

vuran, kalemini masaya tık tık vuran 
ya da hep cam kenarında oturmak 
isteyen arkadaşlarımız vardı. Onları 
tanımalı ve anlamalıyız, nasıl daha 
katılımlı öğrenebileceklerini analiz 
etmeliyiz.
4-Görsel Öğrenme : Renkli, bol 
resimli, göz teması yoğun, çizerek, 
yazarak çalışan çocuklardır. Siz 
anlatırken zihinde canlandırmak , 
görsel malzemeden yararlanmak 

onları bu öğrenme yönteminde 
en çok perçinleyecek yöntemdir.
Peki biz nasıl bu yöntemlerin 
kaçış olmadığını anlayacağız ? 
Sanırım bu en basit yöntem kendi 
yönteminiz ve onun yöntemini 
deneyip kıyaslamak olumlu 
ve olumsuz yönleri üzerinde 
değerlendirme yapıp sağlıklı 
bir öğrenme metodu seçmek 
öğrenmeyi daha da verimli hale 
getirecektir.
Şu da bilinen bir gerçektir ki her 
çocuğun kendine has öğrenme 
stili vardır ve çocuklar elbette ki 

kendi öğrenme stillerine uygun eğitim 
yaşantıları içerisinde bulunmalıdır.
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ÇOCUKLAR NASIL ÖĞRENİR ?

arasında ilişkiler kurarak bu bilgileri 
daha sonra karşılaştığı problemleri 
çözmede kullanabilme becerisi 
kazanır.
Oyun çocukta bir gruba ait olma 
ihtiyacını karşılar bu sayede 
saldırganlıklarını kontrol etme, 
başkalarının hakkına saygı gösterme, 
paylaşma, kendi hak ve özgürlüklerini 
koruma, iletişim kurma becerilerini 
geliştirir. Ayrıca oyun yolu ile kendi 
cinsel kimliğini kazanır ve benimser. 
Çevresindeki nesne ve canlıları 
korumayı ve onlara zarar vermemeyi, 
iş birliği yaparak çalışmayı öğrenir. 
Eğitimde tüm bu katkılarından dolayı 

oyunun yeri yadsınamayacak kadar 
büyüktür. Çünkü oyun ile çocuk; 
aktiviteleri açık uçlu öğrenir; öğrenciler 
doğru cevaba yönlendirilmez; oyun 
deneyimleri belirli bilgi parçacıklarının 
ezberlenmesinden çok fikirler 
üretir; çocuklar oyun içerisinde 
aktif olarak öğrenirler; birbirleri ile 
konuşup fikirlerini paylaşırlar, tahmin 
yürütürler, gülerler ve heyecanlanırlar; 
çocuklar öğrenme gruplarında 
işbirliği içinde çalışırlar; oyunda 
deneyimler tekrarlanır, çevre taklit 
edilir ve yeni şeyler denenir. Oyun, 
konuları sunmada yararlı bir tekniktir 
ve öğrencilerin katılımını sağlar. 
Gerçeğe dayalı bilgi elde etmeye ve 

hatırda tutmaya yardımcı olur. Bilginin 
özetlenmesi ve sentezlenmesine 
yardım eder. Öğrenciler arası 
etkileşimi ve öğrenmeye olan ilgiyi 
arttırır. Tüm bu özellikleri göz önünde 
bulundurduğumuzda oyunu bir 
eğitim yöntemi olarak kullanmak 
şüphesiz ki akıllıca olacaktır. Böylelikle 
eğitim ortamının zenginleştirilerek 
gerçekleştirilmek istenen etkin 
öğrenme daha kalıcı ve eğlenceli bir 
hale getirilebilir. Sonuç olarak oyunun 
eğitimdeki yerinin bu denli önemli 
ve büyük olması oyunun tüm bu 
yararlarının bir sonucudur.

Hülya KIRAL
Sınıf Öğretmeni


