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        Bu araştırmada amaç Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü Programlarındaki Çocukta 

Oyun Gelişimi dersinde kullanılan yaratıcı drama yönteminin, öğrenci başarısına etkisini 

belirlemektir. Araştırma 2013-2014 öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 

Lefkoşa ilçesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim 

gören öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Katılımcılar seçkisiz atama ile A kontrol, B ise 

deney grubu olarak belirlenmiştir. 

        Araştırmada nicel ve nitel yöntem birlikte kullanılmıştır. Nicel yöntem kapsamında 

gerçek deneme modellerinden son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Ders kontrol 

grubunda geleneksel, deney grubunda ise yaratıcı drama yöntemi ile yürütülmüştür. 

Uygulama süreci sonucunda grupların son test puanları SPSS programı “t” testi ile 

kıyaslanarak öğrenci başarı seviyeleri ortaya konmuştur. Nitel yöntem kapsamında 

görüşme formundaki verileri incelemede içerik analizi türlerinden frekans analizi ve 

betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analiz ile veriler aktarılarak, içerik analizi 

tekniklerinden frekans analizi ile başarıyı etkileyen sözcükler incelenerek yüzdeler 

belirlenip, yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda grupların son test puanlarında fark olduğu 

ve drama yönteminin başarıyı geleneksel yönteme kıyasla olumlu yönde etkilediği 

saptanmıştır. Betimsel analiz ve içerik analizi ile incelenen görüşme formu yanıtlarının bu 

sonuca olumlu katkısının olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Drama, Çocukta Oyun Gelişimi Dersi, Başarı 
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SUMMARY 

CREATIVE DRAMA IN PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMS IN 

CHILDREN EFFECT OF THE METHOD ON STUDENT ACHIEVEMENT IN A 

GAME DEVELOPMENT COURSE 

Koşucu, Emine 

Master Degree Primary Education Department 

Thesis Advisor: Doç. Dr. Ayşe Okvuran 

February 2016, xiii + 141 Pages

       The aim of this study  preschool children in creative drama method used in a game 

development course in the education department to determine their impact on student 

success. Research was applied in the 2013-2014 academic year, at North Cyprus,  Near 

East University in Nicosia, pre-school teacher candidates who studied in the Department of 

education. Neutral control participants with the assignment of A, B is designated as the 

experimental group. 

       Quantitative and qualitative research methods were used together. The quantitative 

method within the scope of the actual experiment the final test with control group model 

was used to model the system. The traditional course control group in the experimental 

group, creative drama method was carried out. The application process as a result of the 

SPSS programme final test scores of the groups “t” test by comparing student achievement 

levels, have been demonstrated. The qualitative interview method within the scope of 

frequency analysis and descriptive analysis content analysis was used to review the data 

from the form. By transferring the data with descriptive analysis, content analysis 

techniques, by examining the percentages of words with frequency analysis identified that 

affect success, were interpreted. As a result of the groups research method and the final 

test Score is the difference in the success of the drama it is found that compared to the 

traditional method has a positive impact. Analyzed with descriptive analysis and content 

analysis of interview responses, it was determined that contributed to these positive results. 

Key Words: Creative Drama, Play Development Lesson, Achievement 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

1.1. Problem 

        Dünyanın sürekli bir değişim süreci içerisinde olması toplumu ve bireyi 

etkilemektedir. Bu değişim eğitim anlayışlarının gözden geçirilmesin de zorunlu 

kılmaktadır. Özellikle öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin kendini gerçekleştirmesine 

olanak sağlayacak, aktif öğretim yöntemlerinin eğitimdeki önemi artmıştır. Özellikle 

okulöncesi dönemde oyun ve oyun yoluyla eğitim büyük önem taşımaktadır. Oyun, 

çocukların dünyayı nasıl yorumladıklarını dile getiren, aynı zamanda çocuk 

gelişimine katkıda bulunan bir etkinliktir. Bu nedenle oyun, çocukla etkileşimde 

bulunan yetişkinlerin(anne, baba, öğretmen) hem çocukları ve onların dünyayı nasıl 

anlayıp yorumladıklarını kavramada, hem de onların gelişim ve eğitimleri için oyunu 

bir öğretim aracı olarak nasıl kullanacağını planlamada anahtar rol oynar( Diken, 

2012). Oyun okul öncesi eğitimde büyük öneme sahip olmasına rağmen günümüzde 

bazı kurumlarda oyuna ve oyunla öğretime yeterince yer verilmemektedir. Oyun ve 

yaratıcı drama ise çoğu zaman karıştırılmaktadır. 

       Platon, çocuğun eğitiminde beden eğitiminin ve ruh eğitiminin birlikte 

yapılmasını önerir çocuğun oyunla büyümesi gerektiği üzerinde durur. Gazali, 

oyunun çocuğun eğitiminde önemli olduğunu belirtir. Ona göre oyun, çocuğun 

belleğini yeniler, öğrenme gücünü artırır ve çocuğu dinlendirir(Akandere, 2003). 

Birçok düşünür tarih boyunca oyunun önemini ve çocuk için olan değerini 

araştırmıştır. Okulöncesi öğretmen adaylarının çocukta oyunun nasıl geliştiği, yaşlara 

göre nasıl ilerlediğini bilmemeleri ve sadece bir eğlenme aracı olarak görmeleri, 

oyunu eğitimde doğru bir şekilde kullanmalarını engel olmaktadır.  
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       Okvuran (2000)’a göre yaratıcı dramanın özü kurguya dayanır ve lider odaklı 

oluşturulan bir kurgu söz konusudur. Bu kurgu tam olarak bir yapılandırmayı 

içermez. Dramada kurgu sürekli değişebilir, bozulabilir ve yeniden yapılanabilir. 

Katılımcılar sürekli durumların içine girerler; “öyleymiş gibi yapma” dramatik 

kurgunun da temel öğesini oluşturur. Oyun ve drama bazı durumlarda benzerlik 

taşımaktadır. Bu benzerlikler bazı durumlarda birbirinden ayrılmaktadır çünkü oyun 

bir araçken yaratıcı drama teknikleri olan bir alandır.  

       Dramanın çıkış noktası oyunlar, çocuk oyunlarıdır. Oyun bir çocuk için 

vazgeçilmez bir yaşama biçimidir (Adıgüzel, 1993).  Oyun yaratıcı dramanın ısınma 

aşamasında katılıcıyı sürece, konuya ısındırma amaçlı kullanılmalıdır. Yaratıcı 

drama kendine ait yöntem ve teknikleri olan bir alandır. Bu alan ısınma-hazırlık, 

canlandırma ve değerlendirme aşamalarından oluşur. Yaratıcı drama sürecinin 

etkinlikleri planlanırken bu aşamalar dikkate alınmalıdır. Süreçte oyun ısınma 

aşamasında katılımcıyı canlandırma sürecine hazırlamak için kullanılmalı sürecin 

tümünü kaplamamalıdır. Oyunun yaratıcı drama sürecinin tümü kaplaması bu sürecin 

aşamalılığını bozar ve bu yöntemin kullanılabilirliğini yok eder.  

      Drama çocukların hayatı tanıma ve anlama yoludur. Drama çalışmalarının 

temelini oyunlar, hareketler, ritim oluşturur. Drama herkesin bir göreve sahip olduğu 

bireysel ve grup çalışmalarını içerir (Ömeroğlu, vd, 2010). Drama sürecinin temelini 

oyunlar vardır fakat oyunlara doğru oranda yer verilmeli drama sürecinin büyük bir 

kısmını canlandırma oluşturmalıdır. Oyunda taklit söz konusudur fakat canlandırma 

sürecinde katılımcı canlandırmasını gerçekleştirirken üretir. Oyun yaratıcı drama 

alanında bir araç olarak kullanılmalıdır, yaratıcı drama sürecinin tümünü 

kaplamamalı sadece katılımcıyı canlandırma aşamasına hazırlamak için 

kullanılmalıdır. Yaratıcı drama ve oyunun eğlence, haz, kurallar içinde özgürlük gibi 

benzer özellikler taşıması bu karışıklığın yaşanmasında en önemli sebeplerden 

biridir. Günümüzde yaratıcı drama oyun ile halen karıştırılmaktadır.  

       Oyun drama sürecinin en önemli yapı taşlarından biridir, süreçte kullanılmalıdır 

fakat drama sürecinde gerektiğinden fazla kullanılması süreci eğlenmekten ve 

taklitten daha öteye taşıyamamaktadır. Yaratıcı drama süreci planlarken canlandırma 

süreci tasarlamak oldukça zaman almaktadır. Liderler, eğitmenler kolaya kaçarak 
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oyun etkinliklerini fazla koymamalı, istediği kazanımı gerçekleştirebilecek 

canlandırma süreci tasarlamalıdır. Böylece drama planında canlandırma süreci fazla 

olacağından, drama ve oyun kavram karmaşası bu şekilde giderilebilecektir.  İlgili 

alan yazında yaratıcı drama ve oyun ilişkisine yönelik birçok açıklama yapılmasına 

rağmen verilen yaratıcı drama eğitimlerinin uygulama aşamasında yukarıda 

bahsedilen aşamalılık sürecine dikkat edilmemesi sebebiyle kavram karmaşasına 

neden olmaktadır. Bu karışıklıklar sebebiyle drama ve oyun halen karıştırılmakta ve 

yanlış bir şekilde uygulanarak bireyin eğitimi doğru bir şekilde 

desteklenememektedir. Bu kavram karmaşasının giderilmesi, benzerlik ve 

farklılıkların ortaya konabilmesi açısından bu araştırmanın yapılmasını 

gerektirmiştir. 

       Araştırmanın kapsamı içerisinde yer alan Okulöncesi Eğitimde “Çocukta Oyun 

Gelişimi” dersinin yaratıcı drama yöntemiyle işlenmesi öğretmen adayının oyunu 

çeşitli yönlerden ele alarak,  yaratıcı drama ile oyun ilişkisini öğrenmesi ile yaratıcı 

drama alanına önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. 

       Araştırmanın problemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yakın Doğu 

Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf 

Öğretmen adaylarına çocukta oyun gelişimi dersinde bir yöntem olarak uygulanan 

yaratıcı dramanın öğrencinin başarısına etkisini araştırmaktır. 

 

 

1.2. Amaç 

       Bu araştırmada Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2.sınıf Çocukta Oyun 

Gelişimi dersinde yöntem olarak uygulanan yaratıcı drama ile öğrencinin başarısını 

ne düzeyde etkilediğini belirlemek amaçlanmaktadır.  

      Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmaktadır. 

1. Okul Öncesi Öğretmenliği Programlarındaki, Çocukta Oyun Gelişimi dersinin 

yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesi öğrenci başarısını ne düzeyde etkilemektedir?  
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a. Okulöncesi Öğretmenliği Programlarındaki, Çocukta Oyun Gelişimi Dersinin

yaratıcı drama yöntemi ile işlendiği deney grubu öğrencilerinin son test puanları, 

geleneksel yöntem ile işlenen kontrol grubu öğrencilerinin son test puanlarından 

anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?  

2. Okulöncesi Öğretmenliği Programlarındaki, Çocukta Oyun Gelişimi dersinde

yöntem olarak yaratıcı drama uygulanması öğrenci görüşlerine nasıl yansımıştır? 

1.2. Önem 

       Okulöncesi Eğitimi Lisans Programlarında, Çocukta Oyun Gelişimi Dersinin 

yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesi gibi bir araştırmaya daha önceden yer 

verilmemiştir. Okulöncesi dönemde öğretmen adaylarının oyunun çocuğun 

eğitimindeki yerini ve önemini, drama ile olan ilişkisini bilmeleri uygulayacakları 

eğitimin kalitesini yükseltecektir. Günümüzde okulöncesi eğitimde pek çok öğretmen 

adayı kendi yetilerinin, başarısının farkına varmadan mezun olmakta ve eğitim 

vermeye başlamaktadır. Adayların bu eksikliği onların verecekleri eğitime 

yansıyacak ve öğrencilerinin gelişimini olumsuz etkileyecektir. Çocukta Oyun 

Gelişimi dersinde ilk kez bir aktif öğretim yöntemi olan yaratıcı drama kullanılarak, 

öğrencilere etkili öğrenme ortamı sağlanabileceği düşünülmektedir. Çocukta Oyun 

Gelişimi dersinde bir yöntem olarak uygulanan yaratıcı drama ile öğretmen 

adaylarının başarısına olan etkisini belirlemeyi amaçlayan böyle bir bilimsel 

araştırmanın daha verimli eğitim ortamlarının yaratılmasında öncü olabileceği 

düşünülmektedir. 

1.4. Sayıltılar 

1. Bu araştırmada Okulöncesi Eğitimde, Çocukta Oyun Gelişimi Dersini yaratıcı

drama yöntemi ile alan öğretmen adaylarının öz değerlendirme formunu objektif 

olarak yanıtladıkları düşünülmektedir. 

2. Öğrenciler başarı testini gerçek performanslarını yansıtacak şekilde

yanıtlamışlardır. 
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3. Kontrol edilemeyen dış (bozucu) etkenler deney ve kontrol grubundaki bireyleri 

eşit düzeyde etkilemiştir. 

 

 

1.5. Sınırlılıklar 

1. Araştırma KKTC’de, 2013-2014 öğretim yılında, Yakın Doğu Üniversitesi’nde 

Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü Çocukta Oyun Gelişimi 2.Sınıf A/B grubu 

öğrencileri ile 

2. Araştırma Okul Öncesi Bölümü Çocukta Oyun Gelişimi dersi ile 

3. Araştırma Çocukta Oyun Gelişimi dersine yönelik planlanan 24 saat ile 

sınırlandırılmıştır. 

 

 

1.6. Alanla İlgili Yapılan Araştırmalar 

       Burada yapılan araştırma ile benzerlik gösteren diğer araştırmaların sonuçlarına 

değinilmiştir. 

       Adıgüzel (1993) “Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi” adlı yüksek lisans tezinde 

oyun ve yaratıcı drama ilişkisini araştırmış ve araştırmanın sonucunda dramanın çıkış 

noktasının çocuk oyunları olduğu, drama ve oyun farklı anlamlar taşısa da iç içe 

geçmiş olduğu, oyunun yaratıcı dramanın bir ön aşaması olduğu görülmüştür. 

       Akköse (2008) “Okulöncesi Eğitimi Fen Etkinliklerinde Doğa Olaylarının 

Neden-Sonuç İlişkilerini Belirlemede Yaratıcı Dramanın Etkililiği” adlı yüksek 

lisans tezinde öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine dramanın etkisi 

araştırılmıştır. Fen etkinliklerinde yaratıcı dramanın kullanımının, çocukların doğa 

olaylarının neden-sonuç ilişkilerini belirleme becerilerini geliştirdiği görülmüştür. 

       Aydın  (2004)  “Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin 

Drama Etkinliklerindeki Yeterlilikleri” adlı yüksek lisans tezinde okulöncesi eğitim 
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kurumlarında görev yapan öğretmenlerin drama etkinlikleri konusundaki 

yeterlilikleri araştırılmıştır. Öğretmenlerin drama etkinlikleri ve öğrenme durumları, 

drama etkinliklerinde çocuk oyunları, drama etkinliklerinde müzik ve dans 

eğitiminden yararlanma, drama eğitiminde değişik ortamlardan yararlanma ve drama 

etkiliklerinin değerlendirilmesi konusunda yeterli oldukları görülmüştür. 

        Güven  (2001) “Okulöncesi Eğitimde Drama Liderlerinin Anaokulu 

Öğretmenlerinin ve Anne Babaların Eğitimde Drama Çalışmaları Hakkında 

Görüşleri” adlı yüksek lisans tezinde okulöncesi eğitimde drama liderlerinin 

anaokulu öğretmenlerinin ve anne babaların eğitimde yaratıcı dramaya ilişkin 

görüşleri araştırılmıştır. Drama liderinin pedagojik formasyon almış olması, 

anaokulu öğretmenlerinin çalışmaları lider denetiminde planlamaları ve ebeveynler 

için yapılan seminerlerin toplumun yaratıcı dramaya yönelik bilinçlenmesinde 

önemli olduğu görülmüştür. 

       Karapınarlı (2007) “İlköğretim 7. Sınıf Matematik Dersinde Yaratıcı Drama 

Yönteminin Öğrencilerin Başarı ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi” isimli yüksek lisans 

tezinde ilköğretimde matematik dersinde yaratıcı drama yönteminin kullanarak oran, 

orantı ve yüzde hesapları konularını bu yöntemle işlemenin öğrencileri başarı ve 

kalıcılık düzeylerine etkisini araştırmıştır. Drama yönteminin öğrenci başarısı ve 

kalıcılık üzerinde olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. 

       Yağmur (2010)  “7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinin Yaratıcı Drama Destekli 

İşlenmesinin Eleştirel Düşünme Becerisi ve Başarı Üzerine Etkisi” isimli yüksek 

lisans tezinde drama yöntemi fen eğitimine uyarlanmış ve öğrencilerin eleştirel 

düşünmelerini ve başarısını ne düzeyde etkilediğini ortaya koymak amacı ile 

yapılmıştır. Drama yönteminin öğrenci başarısı ve eleştirel düşünme becerisini 

olumlu olarak etkilediği görülmüştür. 

       Ormancı (2011) “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 6. Sınıf Vücudumuzda 

Sistemler ünitesinin öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısı, tutum ve 

motivasyonu üzerine etkisi” isimli yüksek lisans tezinde drama yönteminin başarı, 

tutum ve motivasyon üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Drama 

yönteminin başarı, tutum ve motivasyon üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür. 

       Özyiğit (2011) “İlköğretim Matematik Dersinde Yaratıcı Drama 

Uygulamalarının Öğrencilerin Problem Çözme Stratejileri, başarı, benlik kavramı ve 
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etkileşim örüntüleri üzerindeki etkisi” isimli doktora tezinde yaratıcı drama destekli 

matematik öğretim programının ilköğretim öğrencilerinin başarı, benlik kavramı ve 

problem çözme üzerindeki etkisini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Drama 

yönteminin başarıyı artırdığı, benlik kavramı üzerinde olumlu yönde bir artışa neden 

olduğu saptanmıştır. Problem çözme becerisi üzerinde dramanın olumlu etkisi 

olduğu görülmüştür. 

       Akbaş (2011)  “Fen Eğitiminde Problem Çözme Stratejisi olarak drama 

uygulamalarının başarı, tutum, kavramsal anlama ve hatırlamaya etkisi” isimli 

yüksek lisans tezinde drama yönteminin başarı, tutum, kavramsal anlama ve 

hatırlamaya etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yaratıcı drama yönteminin 

başarıya, hatırlamaya olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. 

     Şahin (2012) “7E ve Yaratıcı Drama Destekli 7E Modellerinin Fizik Öğretmen 

Adaylarının Manyetik Alan Konusunda Başarı ve Tutumlarına Etkileri” isimli 

doktora tezinde 7E modelinin ve yaratıcı drama destekli 7E modelinin, Gazi Eğitim 

Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim gören ve Fizik IV dersini almakta 

olan fizik öğretmen adaylarının manyetik alan konusuna yönelik başarı ve 

tutumlarına etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Yaratıcı Drama yönteminin 

başarı motivasyon ve öz yeterlilik üzerinde lehine olduğu görülmüştür. 

      Subaşı (2012) “Drama Yönteminin İlköğretim 7.Sınıf Fen ve Teknoloji dersi 

Durgun Elektrik Konusunda Akademik Başarı ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi”   

isimli yüksek lisans tezinde drama yöntemi kullanımının öğrencinin akademik 

başarısına ve öğrenim kalıcılığına etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 

Drama yöntemi kullanımının öğrencilerin hem akademik başarıları hem de öğrenim 

kalıcılığı üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür. 

       Yılmaz (2013) “Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yöntemi ile Öğretimin 

Öğrencilerin Sosyal Beceri, Empatik Beceri ve Akademik Başarı Düzeylerine Etkisi” 

isimli doktora tezinde drama yönteminin sosyal ve empatik beceriye, akademik 

başarıya etkisinin olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamıştır. Sosyal beceri, 

akademik başarı, empatik beceriye dramanın olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. 

       Akkuş (2013) “İlköğretim 1. Sınıf Hayat Bilgisi Dersindeki Fen Kavramlarının 

Drama Yöntemiyle Öğretimin Öğrenmedeki Başarı ve Kalıcılığa Etkisi” isimli 

yüksek lisans tezinde Hayat Bilgisi Dersinde drama yönteminin kullanılmasının, 
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öğrenmedeki başarı ve kalıcılığa etkisini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. 

Yaratıcı drama yönteminin başarıyı artırmada etkili olduğu görülmüştür.  

       Kadan (2013) “ Yaratıcı Drama Yönteminin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin 

İngilizce Dersindeki Başarı, Tutum ve Motivasyonlarına Etkisi” isimli yüksek lisans 

tezinde İngilizce dersinde drama yönteminin kullanılmasının başarı, tutum ve 

motivasyonlarına etkisini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Drama yönteminin 

motivasyon ve tutum açısından artırmada etkili olduğu görülmüştür. 

       Sosyal Bilgiler Dersi, fen ve Teknoloji Dersi, Matematik Dersi, Fizik Dersi 

kapsamında yapılan araştırmalar incelendiğinde aktif bir uygulama süreci gerektiren 

yaratıcı drama yönteminin geleneksel yöntemlere göre daha verimli, katlı sağlayıcı 

ve öğretici olduğu görülmektedir. Bu araştırmada da “Çocukta Oyun Gelişimi” 

dersinde yöntem olarak uygulanan yaratıcı drama ile bu yöntemin öğrenci başarısı 

üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Bu araştırmayı farklı kılan en önemli özellik ilk kez 

Çocukta Oyun Gelişimi Dersinde bu yöntemin etkililiğinin incelenmesi olduğu 

düşünülmektedir. 

1.7. Tanımlar 

       Oyun: Belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı ya da kuralsız 

gerçekleştirilen 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 (Dönmez, 1992). 

       Yaratıcı Drama: Bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak bir 

amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) vd. tekniklerden yararlanarak 

canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde 

yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, – mış gibi 

yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan 

yararlanır (Adıgüzel, 2010). 
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       Çocukta Oyun Gelişimi Başarı Testi: Araştırmacı tarafından hazırlanan, 

geçerlilik ve güvenirliği test edilmiş çalışmada belirtilen konularla ilgili on üç 

maddeden oluşan bilgi testidir.  
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BÖLÜM 2 

OKULÖNCESİ EĞİTİM 

1.1.  Okulöncesi Eğitimin Tanımı 

       Okulöncesi eğitim; 36-72 ay arasındaki çocukların gelişim düzeylerine ve 

bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların 

bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişmelerini destekleyen; toplumun 

kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime 

hazırlayan temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan bir eğitim sürecidir (Yaşar, 2004).  

1.2. Okulöncesi Eğitimin Amacı 

        Okulöncesi eğitimin temel amacı; çocuğun ilköğretime başlamadan önce, 

bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal bir bütün olarak gelişmesi için uygun bir 

ortamda uygun bir eğitimin verilmesi olmaktadır. Aile, sosyal ve kültürel durumu 

yeterli olsa bile, yalnız başına, çocuğun okulöncesi eğitim gereksinimlerini 

karşılamada yetersiz kalabilir. Uygun koşullar altında bedensel, zihinsel, duygusal ve 

sosyal gelişime yardımcı olan okulöncesi eğitim kurumlarının bir amacı da 

çocuklarda iyi alışkanlıklar geliştirmektir. Ayrıca çocukların ilköğretime uyum 

sağlamalarına da yardımcı olmaktadır (Başal, 2005).   Okulöncesinde hedef kitlenin 

özellikleri dikkate alınarak etkili bir program geliştirme çalışmaları oldukça önem 

taşımaktadır. Bu nedenle her çocuğun taşıdığı özellikler dikkate alınarak eğitim 

programlarının düzenlenmesi gerekmektedir (Kandır, Özbey ve İnal, 2010). 

       Okulöncesi eğitimin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi iyi planlanmış eğitim 

programları ile sağlanabilir. Nitelikli bir eğitim programı, öncelikle çocukların yaş, 

gelişim ve eğitim gereksinimlerinden yola çıkmakta ve bütün çocukların 
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etkinliklerine katılımını hedefler (Temel vd., 2005). Okulöncesi eğitimin 

yapılandırılmasında amaç, özellikler, bireyin gelişimi gibi pek çok öğe büyük önem 

taşır, bu süreci yapılandıran öğretmenin aktif öğretim yöntemlerini süreçte iyi bir 

şekilde bilmesi ve kullanabilmesi vereceği eğitimin kaliteli olmasını ve her yönden, 

fiziksel ve ruhen sağlıklı, kendine yetebilen bireyler yetiştirilmesi bu şekilde olanaklı 

kılınacaktır. 

 

 

2.3.Okulöncesi Eğitimin Temel İlkeleri 

       Okulöncesi dönem yaşamın temelidir.  Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. 

Bir yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için 

ortaktır; ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır.  Okulöncesi 

eğitim bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır: 

1. Okulöncesi eğitim çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun 

olmalıdır. 

2. Okulöncesi eğitim çocuğun psiko motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel 

gelişimini desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime 

hazır duruma getirmelidir. 

3. Okulöncesi eğitim kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak 

amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlanmalıdır. 

4. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin 

ve okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır. 

5. Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine 

olanak tanınmalıdır. 

6. Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir. 
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7. Okulöncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, işbirliği,

sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygu ve

davranışları geliştirilmelidir.

8. Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı, ona öz denetim

kazandırmalıdır.

9. Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm

etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir.

10. Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı

ve kısıtlamalara yer verilmemelidir.

11. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim

duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı

sağlanmalıdır.

12. Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi 

desteklenmelidir.

13. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma

ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.

14. Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate

alınmalıdır.

15. Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.

16. Okulöncesi eğitimde çocuğun gelişimi ve okulöncesi eğitim programı düzenli

olarak değerlendirilmelidir.

17. Okulöncesi eğitimde değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve

programın geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır (Çelik, Daşcan,

2008). 

       Okulöncesi eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme fırsatının öğrenciye en iyi 

şekilde sunulabilmesi için öğretmen adayının doğru yöntem ve teknikleri bilmesi, 

uygulayabilmesi gerekir. Oyun ve yaratıcı drama kavramları birbirine benzer 
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özellikler taşısa da farklı kavramlardır. Bireyin gelişim özelliklerinin Okulöncesi 

Dönemde doğru bir şekilde geliştirilebilmesi için ikisi de çok sık kullanılmaktadır. 

Yaratıcı drama ve oyunun benzer özellikler taşısa da farklı kavramlar olması bireyin 

eğitimini de farklı yönde etkilemektedir. Öğretmen adayının bu kavramlar arasındaki 

ilişkiyi bilmesi ve eğitimde hedeflerini belirleyip, kazanımına doğru bir şekilde 

ulaşabilmesi için doğru olanı seçmesi ve uygulaması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

2.4 ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ DERS İÇERİĞİ 

Çocukta Oyun Gelişimi Ders İçeriği (2-0-2) 

       Çocukta oyun gelişimi ders içeriğinde, oyunun tanımı, tarihte oyunun gösterdiği 

gelişim, oyunun özellikleri, oyunun çocuğun gelişimine olan etkileri, oyun kuramları, 

evreleri, çeşitleri, oyunun tedavi süreçlerinde kullanılması, yaratıcılığın oyun yoluyla 

desteklenmesi ve geliştirilmesi, oyun süreci planlarken dikkat edilmesi gereken 

noktalar, bir oyun sürreci planlama ve uygulama konuları yer almaktadır. Çocukta 

Oyun Gelişimi Dersi içeriği ve kazanımları T.C. Yüksek Öğretim Kurulu .(2007, 

Haziran). “Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları” 

düzenlemesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Yukarıdaki Çocukta Oyun Gelişimi 

Ders İçeriğinden yola çıkılarak Ders Kazanımları sırasıyla şu şekilde belirlenmiştir 

(Çizelge, 1). 

Çizelge 1: Çocukta Oyun Gelişimi Dersi Amaç ve Kazanımları 

AMAÇLAR KAZANIMLAR 

Amaç 1: Oyun kavramının tanımını 

bilme. 

Kazanım 1: Oyun kavramının tanımını 

bilir. 

Amaç 2: Düşünürlerin oyun ile ilgili 

görüşlerini bilme. 

Kazanım 2: Düşünürlerin oyun ile ilgili 

görüşlerini bilir. 

Amaç 3: Oyunun özelliklerini bilme. Kazanım 3: Oyunun özelliklerini bilir. 

Amaç 4: Oyunun tarihsel gelişimini 

bilme. 

Kazanım 4: Oyunun tarihsel gelişimini 

bilir. 

Amaç 5: Oyun kuramlarını bilme. Kazanım 5: Oyun kuramlarını bilir. 

Amaç 6: Oyun evrelerini bilme. Kazanım 6: Oyun evrelerini bilir. 

Amaç 7: Oyun çeşitleri ve özelliklerini 

bilme. 

Kazanım 7: Oyun çeşitleri ve 

özelliklerini bilir. 

Amaç 8: Oyunun çocuk gelişimine olan Kazanım 8: Oyunun çocuk gelişimine 
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etkilerini bilme. olan etkilerini bilir. 

Amaç 9: Oyunun terapi amacıyla 

kullanılabileceğini bilme. 

Kazanım 9: Oyunun terapi amacıyla 

kullanılabileceğini bilir. 

Amaç 10: Oyunun yaratıcılık ve hayal 

gücüne olan etkisini bilme. 

Kazanım 10: Oyunun yaratıcılık ve 

hayal gücüne etkisini bilir. 

Amaç 11: Oyun süreci planlarken ve 

uygularken dikkat edilmesi gerekenleri 

bilme. 

Kazanım 11: Oyun süreci planlarken ve 

uygularken dikkat edilmesi gerekenleri 

bilir. 

 

 

2.4.1 Oyunun Tanımı ve Özellikleri 

       Oyun; belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı ya da kuralsız 

gerçekleştirilen 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 (Dönmez, 1992). Oyun bireyin 

gelişim alanlarını ve eğitimini destekleyen, eğlenerek ve gönüllü olarak katıldığı, 

bunu yaparken de aynı zamanda zevk ve haz duyduğu bir öğrenme aracıdır. 

       Oyunun özellikleri bulunmaktadır. Bir etkinliğin oyun olup olmadığını 

anlayabilmek ve oyun olarak nitelendirebilmek için oyunun özelliklerine göre o 

etkinliği değerlendirmek, incelemek gerekmektedir. Adıgüzel (2010)’a göre, bir 

etkinliğin oyun olup olmadığını belirleyebilmek için aşağıdaki oyun özelliklerini 

dikkate almak ve bu özelliklere göre etkinliği irdelemek gerekmektedir. 

       Özgürlük: Hemen hemen bütün oyun kuramlarında oyunun, kendi dışında 

bulunan amaç ve hedeflerden bağımsız olarak oluştuğu vurgulanır. Oyun, içinde 

kuralları bulunan sınırsız özgürlükleri barındırır. Çocuk, ergen ya da yetişkin oyun 

oynarken özgür bir birey olma durumunu yaşar. Tüm oyunlar oynayana “ben 

özgürüm” hissini yoğun olarak yaşatır. Oyuna katılmak da oyunu terk etmek de bu 

özgürlük sınırı içerisindedir. Kimse herhangi bir oyuna zorla dâhil edilemez. 
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       Öyleymiş gibi olma, yapma: Tüm oyunlar gerçek dünyadan yola çıkarak ve 

gerçek dünya içerisinde oluşturulan kurgusal dünyada gerçekleşir, kurgulanır. Söz 

gelimi dramatik oyunlar kurgusal dünyada oluşan, gelişen oyunlara tipik bir örnektir. 

Bir evcilik oyunu gerçek dünyada oluşan ve çocuğun yakın çevresinde gördüklerini 

taklit ettiği, rollerin, kimliklerin olduğu “öyleymiş gibi yapma” özelliğine dayalıdır. 

Her iki durumda da oyunun imgesel bir dili vardır ve/ veya geniş anlamında 

oynamak, imgeler oluşturmak ve kendini bunun içine aktarmak söz konusudur. 

       İkili değer ( ikili durum, çatışma, gerilim): Pek çok oyun yapıları gereği bir 

yarışma olgusuna dayalıdır. Kazanma ve kaybetme durumu oynayanların tamamını 

içine alır ve kazanma-kaybetme ikilemi, onlarda bir gerilimi yaşatır. Çatışma 

durumları oyunların en gizemli ve önemli kısmıdır. Bu anları yaşama durumu 

oynayanlara bir haz ve mutluluk verir. Oyunlar çocuklara, oynayanlara, katılımcılara 

gerginlikle karışık bir heyecan verir. Eğer bir oyunda bir heyecan, gerilim yoksa 

oyun ya gerçekleşmez ya da sürdürülemez. Bu gerilim çok uzun sürmemeli, çok aşırı 

egemen olmamalıdır. Çünkü aksi durumda iki değerlilik ve açık seçiklik, özgürlük, 

yineleme eğilimi ve imgesel görüngülerin verdiği sevinç ortadan kalkar. Burada ikili 

gerilim söz konusudur. Bir yandan oyun birleşimlerinin gücü ile ilgili olan bu durum 

gerginlikten kurtulma biçiminde de anlaşılabilir. 

       Kendine özgülük: Oyunlarda biçimsiz bir başlangıç söz konusu değildir. Oyunun 

dışında belirli kurallar, kendi iç dinamiği söz konusudur. Her oyunun kendine özgü 

bir kuralı vardır ve bu kurallar oynayanlar tarafından geliştirilir, değiştirilir ve oyun 

süreçlerinde bu kurallara uyulması da gerekir. 

       Şimdiki zaman: Oyunlarda bir başlangıç bir de bitirme noktası bulunur. Oyunlar 

biçimlendirilmiş zamanlarda gerçekleşir. Oyun açısından oynayan ya da katılımcı 

için oyunun oynandığı o an vardır ve önemlidir. Şimdiki zaman öğesinde yaşanılan 

oyun süreçlerinde gerilimler yaşanılır ve o gerilim anları ile oyuncuların durumları, 

kuralları değiştirilebilir. 

       Katılım, hareket: Oyuna katılanlar, oyunu oynayanlar için söz konusu 

özelliklerden biri tam katılımdır. Oyun etkinliklerinde zihinsel, sözel, devinimsel bir 

yapı bulunmaktadır ve çocuk, oynayan bu yapı içerisine katılır, tam olarak kendini 
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verir. Katılım çocuğun, oynayanın kendisine bağlıdır. Özgürlük öğesi gibi oyuna 

katılım bireyin kendisine bağlıdır. Oyunların çoğu bir eylem durumunu içinde 

barındırır. 

       Eğlenme ve haz: Oyunların en önemli özelliklerinden biri çocuklara, 

oynayanlara bir haz yaşatmasıdır. Bu haz çeşitli boyutlardan kaynaklanabilir. Söz 

gelimi oyun süreci içerisinde bir gerilimi, dramatik olanı, çatışmayı, kazanma-

kaybetmeyi yaşayan çocuk veya oynayan bu yaşantıdan kaynaklanan bir hazzı 

yaşayabilir ve eğlenebilir. Oyun sürecinde çocuklar bir tatmin olma durumundadırlar 

ve bu gözlemlenebilir eğlenme durumunu ortaya çıkarır. Bu yanıyla hangi tür oyun 

olursa olsun tüm oyunların oynayana, katılımcısına bir eğlence, eğlenme özelliği 

yaşattığı kesindir. 

       Süreç bakımından bir öneme sahip olma: Yarışmalı oyunlar dahi olsa sonuca 

odaklanmış gibi görünen bir çocuk için oyun isteği bu süreçte yaşanılanların tekrar 

edilme isteminden kaynaklanır. Sürecin yoğunluğu oyunlardaki yinelenmeyi de 

doğrudan etkiler. 

       Kural koyuculuk ya da kendini yönetme:  Özellikle çocuk oyunları açısından 

bakıldığında, oyun kurallarının çoğu çocuklar tarafından konulur. Evcilik gibi 

dramatik oyunlarda kurallar çok değiştirilir ve kurallara uymayanlar yine çocuklar 

tarafından cezalandırılır. Çocuklar daha önceden belirli bazı kuralları uygun 

bulduklarında değiştirebilirler (Adıgüzel, 2010). Yaratıcı drama ve oyun sürekli 

birbiriyle karıştırılmaktadır. Özellikler bakımından benzerlik göstermeleri karışıklığa 

sebep olmaktadır. Bu özelliklerin nasıl farklılaştığına “Yaratıcı Drama ve Oyun 

İlişkisi” bölümünde detaylı olarak değinilecektir. 
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2.4.2 Oyunun Tarihsel Gelişimi 

       Oyunun tarihsel gelişiminde birçok düşünür oyunun birey için gerekli olduğunu 

belirtmiştir. Plato’nun öğrencisi ve Büyük İskender’in öğretmeni olan ünlü Yunan 

düşünürü Aristoteles, pek çok konuda olduğu gibi eğitim konusunda da insan ve 

toplum dengesini gözeten yaklaşımı ile hala dikkati çeken biridir. Özellikle; beş 

yaşına kadar çocukların öğretime sokulmamasını ve bu devrede çocuğa oyun ve 

diğer meşguliyet imkânlarının sağlanmasını ister. Ünlü Romalı düşünür 

Quantilianus; “Eğitim yedi yaştan değil, bir yaşından itibaren başlamalıdır. Eğitim o 

şekilde olmalıdır ki, çocuk büyüyünce okumaya ve yazmaya karşı bir isteksizlik 

duymasın. Bunun için ilk eğitim, oyun içinde ve oyun şeklinde uygulanmalıdır” 

sözleri ile bu konudaki düşüncelerini özetlemiştir. Locke, eğitim ve öğretimde oyun 

etkinliğini savunur; “Derslerin daha çekici olmasını istiyorsanız, çocuğun ilk 

yaşlarındaki oyun içgüdülerinden faydalanınız” der (Oktay, 2003). Quantilianus ve 

Locke oyun yoluyla derse ilginin artırılmasında oyunun önemini vurgulamıştır. 

       Rousseu’ya göre oyun gelişimin bir parçasıdır ve oyuncaklar sade olmalıdır. Ona 

göre; “çocukları sevmeliyiz, oyun oynamalarına ve eğlenmelerine izin vermeliyiz. 

Oyun ve neşe, çocukların doğal yönsemeleri ve haklarıdır.” Rousseu’nun doğal 

eğitim görüşünden etkilenen Pestalozzi, “yaparak öğrenme” ilkesini, eğitim 

dünyasında gündeme getirmiş gerçek bir önderdir. Foebel’e göre oyun, çocuğun 

benliğini kendi iç zorunluluğu ve ihtiyacından dolayı, serbestçe dışarı yansıtmasıdır. 

Bu nedenle oyun, neşe, hürriyet, memnunluk, tatmin ve sükunet doğurur. Oyun 

çocuğun iç dünyasının aynasıdır  (Oktay, 2003). Rousseu oyunu çocuğun sahip 

olması gereken bir hak olduğunu söyler. Pestalozzi ise bireyin yaşayarak aktif 

öğrenmesinin önemli olduğunu belirtir. Froebel bireyin duygularını ortaya çıkarmada 

oyunun önemli olduğunu belirtmiştir. 

       Comenius, oyunun çocuğun gelişiminde çok önemli bir öğrenme aracı olduğu 

görüşündedir. Oyunun insanın özgür olma isteği, hareket etme, arkadaşlık kurma, 

rekabet etme ve değişiklik isteğiyle bağdaştırılmış ancak disiplin ve düzen 

kazanmada da önemli rolü olduğunu belirtmiştir (Sevinç, 2009).Comenius oyunu 

çocuğun gelişiminde, disiplinli ve düzenli olabilmesinde bir araç olarak görmektedir. 
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       Ortaçağ Roma döneminden sonra gelen dönem çok çalkantılıydı. Yaşam yeniden 

çalışmaya ve savaşmaya indirgenmişti. Bu çağda çocuk bugün bizim bildiğimiz 

anlamda değildi. Çocuğa ancak çok sonra çocuk gibi davranma olanağı sağlandı. 16. 

ve 17. yüzyıl Rönesans dönemi boyunca bebek evleri düğün armağanı olarak verildi. 

Bunlar gerçek oyuncak olmaktan çok süsleme parçalarıydı. Bebek evleri 20. yüzyılda 

da hala vardır. 17. yüzyılın gravürlerinde tahta ata binen çocuklar ilk kez görünmeye 

başlamaktadır. En eskisi olan değnek at doğal olarak var olmayı sürdürmüştür. 18. 

yüzyılın sonunda çocuk artık küçük bir yetişkin gibi görülmüyordu. Çocuğa artık 

olumlu biçimde yaklaşılıyordu. 19. yüzyıl sanayi devrimi nedeniyle ev üretimi azaldı 

ve ana babalar dışarıda çalışmaya gitmek zorunda kaldılar. Bu, anaokullarının 

başlangıcı oldu. Zengin ile yoksul arasındaki karşıtlık kendini oyunlarda ve 

oyuncaklarda göstermektedir. Oyuncak trenler önce ağaçtan, sonra metalden hemen 

üretildi. 20. yüzyıl 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gelen bir kolaylık ortaya çıkmakta ve 

zengin ya da yoksul bütün çocuklar aşağı yukarı aynı oyuncaklara sahip 

olmaktadırlar(Onur, 1992).Oyun ve oyuncağın varoluşu insanın var olduğu itibaren 

var olmuş ve insanın ekonomik ve sosyal yönden gelişmesine paralel bir gelişim 

göstermiştir.  

       Oyunun tarihsel gelişimine bakıldığında, geçmişte oynanan birçok oyunun 

günümüzde de oynandığı görülmektedir. Bu oyunlar farklı ülkelerde farklı oyun 

adları ile oynansa da zaman zaman benzer özellikler taşıdıkları belirlenmiştir. 

Tarihsel süreçte bilimin gelişmesi ve değişmesi oyun ve oyuncakları etkilemiştir. 

Taş, uçurtma, âşık kemikleri, çağın koşullarına göre faklı malzemeler kullanılarak 

üretilen toplar, oyuncak bebekler, topaç, ip tarihte kullanılan eski oyun 

araçlarındandır. 
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2.4.3 Oyun Kuramları 

        Başlangıçta kendiliğinden ve tamamen özgürce gerçekleştirilen oyun faaliyeti, 

zamanla bir takım kurallara bağlanmış ve sembolize edilerek taklit tarafından kontrol 

edilmeye başlanmış ve sanatın kaynağını oluşturmuştur (Keser, 2009). Bugün çocuk 

için değeri ve önemi tartışma konusu olmayacak kadar kabul gören oyun için 

günümüze değin pek çok farklı görüş ileri sürülmüş, çeşitli kuramlar ortaya 

atılmıştır. Gilmore bu kuramları 1) Klasik Kuramlar 2) Dinamik Kuramlar olarak iki 

grupta toplamıştır(Dönmez, 1992). 

2.4.3.1 Klasik Kuramlar 

Fazla Enerji Kuramı: Herbert Spenser, psikoloji konusunda yazdığı ilk kitaplarından 

birinde, fazla enerjinin sağlıklı bir sinir sisteminin ürünü olarak biriktirilmesi ve 

sonra da dışa vurulmasına ilişkin hipotezini geliştirmiştir. Spenser’ın, endüstri 

makinalarının buhar çıkarması kavramından etkilenerek ortaya attığı bu görüşe göre 

oyun, çocuklarda enerjiyi dışa vurmanın kabul edilebilir bir yolu olarak 

görülmektedir (Oktay, 2003). 

      Fazla enerji kuramı Herbert Spenser tarafından savunulmaktadır. Bu kurama göre 

oyun organizmanın çalışması için gerekli olan enerji fazla olduğu durumlarda 

oynanmaktadır. Oyunun amaçlı ve amaçsız oynanabileceğini ileri sürmektedir. Bu 

kuram çocukta fazla olan ve çocuğun gerilmesine sebep olan enerjinin oyun 

sayesinde dışa vurularak bireyin daha sağlıklı hale gelebileceğini savunmaktadır. 

Oyunun çocuk sağlığını ve organizmanın sağlıklı bir şekilde geliştiği görüşündedir. 

Dinlenme Kuramı: Bu kurama göre zorlayan etkinlikler insanı zihnen ve bedenen 

yıpratmaktadır. Bunun sonucu olarak dinlenme ve uyku ihtiyacı duyulur. Gerçek 

dinlenme ise insanın yaşam görevleri dışında başka etkinliklerle uğraşması ile 

olabilir ve bu şekilde kendini yeniler. Çocukların oyun oynamaları rahatlama 

gereksiniminden doğar. Günlük yaşamın geriliminden kurtulmak için gereksinim 



21 

 

 

 

duyulan ilkel yaşam etkinlikleri, örneğin koşma, kovalamaca, avcılık, yüzme, 

tırmanma vb. sık görülen oyun davranışlarıdır(Sevinç, 2009). 

       Dinlenme kuramı Moriltz Lazarus tarafından savunulmaktadır. Bu kurama göre 

ise oyun birey çok yorgun olduğu zaman rahatlama ve dinlenme amacıyla oynanır ve 

bu sayede kaybedilen enerji yeniden elde edilir. Bu kuram fazla enerji kuramının 

görüşüne karşı çıkmaktadır. Fazla enerji kuramında oyun fazla olan enerjiyi 

harcamak ve sağlıklı olmak için oynanırken dinlenme kuramında harcanan enerjiyi 

dinlenerek yeniden elde etmek savunulur. 

 

 

Öncül Deneme Kuramı: Groos (1992) tarafından geliştirilmiş olan bu teori oyunu, 

yetişkinlik yaşamına hazırlayıcı bir etkinlik olarak kabul eder (Oktay, 2003). Karl 

Groos tarafından savunulan öncül deneme kuramında oyunun çocuğu gelecekteki 

yaşama hazırladığı görüşündedir. Bu kurama göre çocuk yetişkin olmadan oyun 

yoluyla birçok davranışı önceden dener ve uygular. Böylece çocuk gelecekteki 

yaşamında kullanacağı davranışlara ilişkin bir deneme, hazırlık ve alıştırma yapar. 

  

 

Bağlantı Kurma Kuramı: Bu kuramın temsilcisi Stanley Hall(1884-1924)’dur. Bu 

kuram tekrarlama kuramı olarak da bilinmektedir. Bu kurama göre çocuk, ırkına 

özgü yaşam deneyimlerini tekrarlamaktadır. Bu tekrarlarla birlikte insanın geçirdiği 

evrim içindeki kültürel aşamalar çocuğun gelişimine paralel olarak oyunda ortaya 

çıkar. Bu görüş bugünün yaşam şartlarında görülen farklılıkları açıklamaya yeterli 

olmayıp yaratıcılığa ve yeniliğe yer vermemektedir. Hall, Evrim Kuramı’ndan yola 

çıkarak tür içi açıklamalar getirmeye çalışmıştır. Çocuklar bu kurama göre 

hayvanlarla, yetişkin insan arasındaki zincirin bir halkasını teşkil ederler. Hall’ın 

düşüncesine göre çocukluğun çeşitli evreleri insan evriminin çeşitli dönemlerine 

denk düşer. Oyunda çocuk, insanın geçirdiği devinimsel ve ruhsal aşamaları 

tekrardan yaşar(Sevinç, 2009). 

 

      Stanley Hall tarafından savunulan bağlantı kurma kuramı tekrarlamaya 

dayanmaktadır.  Bağlantı kurma kuramı öncül deneme kuramına karşı olmakla 
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birlikte geçmiş ve gelecekteki davranışlar arasında bir ilginin kurulamayacağını 

savunur. Irkın geçmişindeki davranışları ile bağlanabilir(Dönmez, 1992). 

2.4.3.2 Psikoanalitik Kuramlar 

2.4.3.2.1 Freud Kuramı 

       Freud’a göre oyun ortamı, çocuğun arzularını karşılayabileceği ve geçirdiği 

travmatik olaylara hakim olabileceği ortamdır. Oyun çocuğa gerçeklerin 

sınırlarından, yapılarından kurtulabileceği ve genellikle saldırgan dürtülerini 

yansıtabileceği güvenli bir ortam sunar. Freud’a göre çocuklar, oyunlarında kimleri 

taklit edecekleri konusunda seçici davranırlar. O kişiye karşı olan sevgi, saygı, korku 

ve kızgınlık duyguları bu seçimde önemli rol oynar. Çocuklar sevgi ve saygı 

duydukları yetişkinleri taklit ederler, böylece onlar gibi olma arzularını 

gerçekleştirirler.  Korku ve kızgınlık uyandıran kişilerin taklidi ise çocuğun bu kişi 

ile ilgili yaşadığı kaygıyı kontrol altına almasına yardımcı olur (Oktay, 2003). 

       Freud çocuk oyunlarının gelişigüzel ortaya çıkmadığını ileri sürer. Çocuk oyun 

oynarken farkında olup veya olmayıp oyuna duygularını yansıtmaktadır. Oyunun 

zaman zaman serbest bir şekilde oynanması durumunda çocuğun duygularını oyun 

yoluyla doğal bir şekilde dışa vurduğu görüşündedir. Oyun sayesinde bireyin 

yaşamında yansıtamadığı istenmeyen duygularını başka bireylere, arkadaşlarına veya 

eşyalara yansıtabileceğini söyler. Oyunla istenmeyen, bireyde gerilim yaratan 

heyecan durumları oyun içerisinde fantezi dünyasında gerçekleştirilerek kızgınlık, 

öfke, nefret, sevgi gibi duygular nesnelere yansıtılır. Böylece birey istenmeyen 

gerilimlerini tekrarlar ve heyecanını azaltır. 
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2.4.3.2.2 Erikson Oyun Kuramı 

       Erikson, gelişimin daha spesifik bir mekanizması olan oyun üzerinde ayrıntılı bir 

şekilde durmuştur. Erikson’un sekiz gelişim aşamasından üçüncüsünde,( dört ile altı 

yaş arası) çocuk bir şeyler yapar ve Erikson bunu ‘oyun çağı’ olarak tanımlar. Oyun; 

ayni zamanda duyguların ifadesi, geçmiş durumları yeniden yaratma veya gelecekte 

olacakları düşleme ve var olmak için yeni modeller yaratmadır. Oyun yoluyla 

insiyatifleri gelişir ve düş kırıklıklarına, başarısızlıklara ve ulaşılmamış hedeflere 

hazırlıklı olurlar ve yaşama iyice odaklanmış bir amaç duygusuyla yaklaşırlar. 

Özetle; çocuk, oyunlarında bu kahramanlara ait rolleri gerçekleştirerek gerçek hayata 

kendini hazırlar (Oktay, 2003). Erikson’un kuramına göre birey evcilik oyunu gibi 

dramatik oyunlarda kahramanlara ait rolleri üstlenerek çözülemeyen problemleri 

dener ve bu şekilde kendini gerçek yaşama hazırlar. 

 

 

2.4.3.3 Bilişsel Oyun Gelişim Kuramları 

 

2.4.3.3.1 Jean Piaget Kuramı 

       Piaget’in oyun kuramı zihinsel gelişime dayanmaktadır. Assimilasyon(benzetme, 

uydurma, sindirme) ve Akkomodasyon (uyma, uyuşma, yerleşme) (Uluğ, 1999).  

Piaget’in oyun kuramı özümleme ve uyuma dayalıdır. Bu iki unsur bir birini 

tamamlayan bir sistemdir. Özümleme sürecinde birey dış dünyadan aldığı bilgiyi 

önceden sahip olduğu bilgiyle kıyaslar ve bilgiyi sisteme yerleştiremediği zaman bu 

bilgiyi yeniden düzenleyip sisteme yerleştirir. Buna ise uyum denir. Çünkü zihinsel 

işlem, organizma ve çevresinin uyumlu etkileşimidir (Akt: Dönmez, 1992).  Piaget’e 

göre oyun dönemleri şöyle sıralanır: 

1. Duyu Motor Dönemde Alıştırmalı Oyun (0-2 Yaş): Tamamen fiziksel 

davranışlara bağlı olan çocukluğun ilk evresidir. Bakma, emme, elleri açıp kapama 

gibi duyu-motor gelişime bağlı oyun davranışları vardır ve bunlar tekrarlanmaktadır. 

2. Sembolik (Simgesel) Oyun Dönemi (2-7 ya da 2-11 yaş arası): Çocuk 

nesnelerin yokluğunda onları zihinde canlandırabilmesi ile nesnelerin tüm evrenini 

ve aralarındaki ilişkiyi simgeleyebilmektedir. Bu dönemde çocuk gerçekte olan 
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önemli olayları oyunda kullanır, fakat bu olayların oyunda gerçeğe uyma 

zorunluluğu olmadığı için, değişikliğe uğrar. Simgelemeye doğru gidilir. 

3. Kurallı Oyun Dönemi (11-12 Yaş sonrası): Zihinsel işlevlerin ileri düzeyde

olduğu dönemdir. Bu dönemde oyun kadar oyunun kuralları da önemlidir. Piaget’nin 

gelişimci görüşlerine göre, oyun yaşam boyu süren gelişim ve öğrenme sürecidir 

(Akt: Dönmez, 1992). 

2.4.3.3.2 Vygotsky Oyun Kuramı 

       Ona göre, oyun daima toplumsal bir sembolik etkinliktir. Oyun tipik bir biçimde 

tek bir çocuktan fazlasını kapsamaktadır ve oyun parçalarındaki konular, öyküler ya 

da roller, çocukların kendi toplumlarının sosyokültürel malzemelerini kavrayışlarını 

ve oyun amacıyla kullanımlarını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bir çocuk yalnız 

başına oynadığında bile, Vygotsky bu tür oyunun, oyunun konuları ve parçaları 

sosyokültürel öğeleri ifade ettiği için önemli bir biçimde toplumsal olduğunu 

düşünmektedir. Üstelik Vygotsky, yalnız oyunun bu türünün, tek katılımcıdan daha 

fazla katılımcıyı içeren oyundan sonra geliştiğine inanmaktadır (Bağlı, 2014). 

       Oyunun duyuşsal gelişime olduğu kadar bilişsel gelişime de katkıda 

bulunduğunu belirten Vygotsky’ye göre, oyun icat edilmiş bir etkinlik değil, çocuk 

tarafından gerçekleştirilmiş yeni bir oluşumdur (Ahioğlu, 1999).Bu görüşe göre oyun 

çocuk tarafından üretilmiştir. 

        Sembolik ve dramatik oyunun çocukların soyut düşünme becerilerini 

geliştirdiğini sanmaktadır. Okulöncesi oyun çocukların durumsal olarak belirlenen 

düşünceleri ile yetişkinlerin özgür, soyut düşünceleri arasında geçişsel bir evre 

bulunmaktadır (Doğanay, 2002). Evcilik, doktorculuk gibi dramatik oyunlar 

çocukların soyut düşünebilmelerine olanak sağlamaktadır. 

        Çocuk oyun yoluyla çevresindeki kişiler, olaylar ve durumlar hakkında bilgi 

edinme, neden-sonuç ilişkilerini anlama ve çeşitli düzeylerde bilgi edinme imkânına 

ulaşmaktadır. Bu bağlamda, oyunun çocuk için ilgi, merak ve öğrenme isteğinin 

maksimum düzeye çıktığı bir öğrenme laboratuarına dönüştüğünü söyleyebiliriz 

(Pehlivan, 2012). Oyun çocuğun bilgi edinerek bu sayede sebep sonuç ilişkisini 

kurmasını ve öğrenme düzeyini yükseltmesini sağlamaktadır. 



25 

 

 

 

2.4.3.4 Diğer Oyun Kuramları 

Huizinga Oyun Kuramı: Kurama göre oyun kültürlerin meydana gelmesinde önemli 

bir işleve sahiptir. Huizinga oyunu içinde özgürlük barındıran zorlamanın olmadığı 

tekrarlanan bir eylem olarak açıklamaktadır. Huizinga yaptığı “homo ludens” 

incelemesinde düşünür ve yapımcı insanın yanında oyuncu insanı ortaya koymuştur. 

       İş, ritüel, din, önemli tarih olayları gibisinden önemli sonuç doğurucuların 

önceliği karşısında, oyunun bunlardan sonra gelen, bunların önemsiz bir uygulaması 

olduğu görüşünü değiştirmiştir. Huizinga’ya göre, oyun, kültürden öncedir, çeşitli 

kültürlerden çıkma ya da bir rastlantı sonucu değil, tersine çeşitli kültür biçimlerinin 

doğuşunda başlıca etkendir (And, 2012). Huizinga oyun ile ilgili görüşlerinden 

dolayı eleştirilmiş olmakla beraber oyuna vermiş olduğu önem diğerleri içinde 

öncelik almıştır (And, 1974).    

      “Oyun serbesttir, oyun özgürlüktür”(Huizinga, 1995). Huizinga oyunu kültürlerin 

oluşmasında temel öğe olduğunu belirtmiştir. Yaratıcı drama sürecinin özünde ve 

temelinde oyunlar vardır. Birey doğduğu andan itibaren oynamaya başlar ve oyunlar 

kişiyi yaşama hazırlar. Bu sebeplerden dolayı Huizinga’nın da belirttiği kültürlerin 

temelinde oyun olduğu gibi yaratıcı drama sürecinin ısınma aşamasının temelinde de 

oyun bulunur. Lider sürece ısınma aşaması ile katılımcıları oyun aracı ile ısındırır ve 

sürece devam eder. 

Helenko Sistem Kuramı:  Ona göre kişi sistemin bir kutbunu(özne), çevre ise nesnel 

kutbunu oluşturur ve çevre iki kutuplu bir sistemdir. Eğer nesne bir eşya ya da 

düşünce ise Helanko buna “primer sistem” adını vermekte, eğer bir bireyse “sosyal 

sistem” adını vermektedir (Doğanay, 2002). Bu kurama göre oyun oynama bireyin 

çevresi ile ilişkisi bakımından doğrudan bağlantılıdır. 

        Birey oyununa dâhil etmek istediği birey veya nesneyi kendi isteğine göre 

belirleyebilmektedir. Bu sistemde çocuk kendi kendine bir oyun ortamından diğer bir 

oyun ortamına geçebilir, böylece olumsuz etkileri de ortadan kaldırabilir (Poyraz, 

2003). Bu kurama göre birey ortam değiştirerek olumsuzluklardan 

kurtulabilmektedir. 
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Berlyne Kuramı: Berlyne’e göre hareketsiz durma organizmanın tabii durumu 

değildir. Organizma aktif olarak devamlı çevresi ile etkileşim içindedir (Akt: 

Özdoğan, 2000). Helenko kuramında bireyin çevresi ile olan bağlantısını ele alırken 

çevrede bir nesnenin dikkat çekebileceğini bazen bu dikkati bir nesne değil de bir 

bireyin de çekebileceğini vurgulamıştır. Berlyne Helanko’nun görüşünden yola 

çıkarak kuramında bu dikkatin bir heyecan arayışı sebebiyle oluştuğunu belirtir. 

İnsanın canlı hareketli bir varlık olduğunu ve organizmanın hareketsiz kalmasının 

olmayacağını belirtir. Örneğin çocuk kaydırakta kaymaktan tedirgin olsa da heyecan 

yaratma isteği sebebiyle kaydıraktan kayar ve bu eylemi yinelemek ister. 

Heckhausen Kuramı: Heckhausen (1964) Berlyne’nin heyecan arama kuramına 

dayanan genel davranış modelini oyun konusuna aktarmıştır. Heckhausen’e göre, 

birey bir iç gerginlik yaşarsa ve korku ve engellemelerden kurtulmak isterse oyunu 

seçer ve oyunda rahatlamak ister (Akt: Özdoğan, 2000). Bu kurama göre kişide 

oluşan bir gerginlik sonucunda kişi bu gerginliklerden kurtulmayı amaçlar. Bu 

modelin terapide, yaratıcılık ve fantezi oyunlarında kullanıldığı belirtilmektedir 

(Poyraz, 2003). Bu gerginlik yaratan öğeler korkulardır. Özellikle tedavi de hayal 

kurdurularak bireyin korkularından kurtulması amacıyla tedavide kullanılmaktadır. 

Bateson Oyun Kuramı: Bateson, Vygotsky gibi oyun ve iletişim arasında bir ilişki 

olduğunu savunur. Ancak oyundaki iletişimin tam iletişim değil, yarı iletişim olduğu 

görüşündedir. Sosyal oyunlarda kişiler, davranışlarının gerçek olmadığını, sadece 

oyun olduğunu iletmek zorundadır. Bu iletimdeki başarısızlık, oyunun amacının 

yanlış anlaşılmasına ve sosyal uyumsuzluğa neden olur (www.hbogm.meb.gov.tr).  

Bu kurama göre oyun sırasında birey tam değil de sadece yarı iletişim 

gerçekleştirilebilir. Oyununla tam iletişim gerçekleştirilememesinin oyunun düzgün 

ilerlememesine,  doğru anlaşılamamaya ve topluma uyum sağlayamamaya neden 

olmaktadır görüşünü savunur. 

Sutton-Smith Oyun Kuramı: Oyun ile ilgili birkaç kuram ortaya koyan Sutton- 

Simith, kurallı oyunlarda kültürün etkisini inceleyen ilk kuramcılardandır. Oyunlarda 

tarihsel faktörlerin önemini vurgulamıştır. Daha sonra ise oyuncaklara dikkati 

çekerek, oyuncakların oyun malzemeleri olmalarının yanı sıra kültürel ürünler 

olduklarını da vurgulamıştır. Piaget’nin oyunda yenilik üretmenin bozucu olduğu 

http://www.hbogm.meb.gov.tr/
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görüşüne karşı çıkan Sutton-Simith, yenilik üretmenin, uyumu sağlamak için 

yönelmelere kaynak olduğunu savunur (www.hbogm.meb.gov.tr). Bu oyun 

kuramında kurallı olarak oynanan bir oyuna kültürün nasıl etkisi olabileceği üzerinde 

durulmuştur. Bu kuramda oyuncakların kültürel açıdan değerlendirebilecek nitelik 

taşıyan araçlar olduğu üzerinde durulmuştur.        

       Oyun kuramcıları oyunun bireyin gelişimini, ruh sağlığını, toplumsal yaşamını 

nasıl etkilediğini, bireyin oyunu niçin oynadığını ya da oyunun oynamanın 

sebeplerini araştırmıştır. Bu araştırmaların neticesinde oyun bireyin yaşamında var 

olan, yaşa bağlı olarak gelişen ve bireyin çevresini tanımasında bir öğrenme aracı 

olduğu kanısına varılmıştır. Oyun günümüzde öğretmenin belirlediği konu ve 

tasarladığı etkinlikler çerçevesinde kavram öğretiminde kullanılmaktadır. Oyun 

bireyi hayata hazırlayan bir unsurdur. Yaratıcı drama sürecinde de oyun bireyi 

canlandırma sürecine hazırlayan bir öğrenme aracı olarak kullanılmaktadır. 

 

 

2.5 Oyun Evreleri 

Oyunu üç evrede incelemek mümkündür. Bunlar tek başına oyun, paralel oyun ve 

kurallı oyundur. 

1. Tek Başına Oyun: İlk aylarda kendi organlarıyla ilgilenen çocuk, tek başına 

oynamaktan hoşlanır. Kas gelişimi, denge, bilişsel ve dil gelişimi alanlarında yeterli 

olgunluğa ulaşmadığından başka çocuklarla ilişki kurmaz. Nesneleri yakalamak, 

ağzına götürmek, çıngırağın sesini dinlemek onun için bir oyundur. Bu dönemde 

canlı renkli, ses çıkaran, yumuşak ve dikkat çekici oyuncaklar onun ilgisini çeker. 

Genellikle çevresindeki oyuncaklarla tek başına oynayan bu dönem çocuğu için 

sosyal iletişim ve oyuncak paylaşımı söz konusu değildir(www.hbogm.meb.gov.tr).  

0-2 yaş aralığında görülen bu oyun evresinde çocuk çevresindeki hiçbir bireyle 

iletişim veya sosyal bir paylaşımda bulunmadan yalnız başına oyununu 

sürdürmektedir. Bu evrede çocuk topuyla, küplerle veya bebeğiyle oynarken 

kendiyle veya oyun aracıyla hayali olarak konuşmaktadır. 

2. Paralel Oyun: Artık tek başına oynamaktan vazgeçmiştir. Aralarında çok iyi bir 

iletişim olmasa da aynı ortamda birkaç çocuk birlikte oynarlar. Ancak bu oyunda 

http://www.hbogm.meb.gov.tr/
http://www.hbogm.meb.gov.tr/
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çoğunlukla birbirlerinden bağımsızdırlar. Aynı oyun malzemelerini kullanan 

çocuklar, yan yana oynamalarına rağmen aktivitelerini birbirlerinden bağımsız 

sürdürürler. Hareket ve konuşma düzeyi ilerlemiştir. Paralel oyunda, sosyal iletişim 

çok azdır. Bu dönemde çocuğun oyuncağının gerçeğine tam benzemesi şart değildir. 

Elindeki nesneleri oyuncak olarak kullanabilir ( tencereler, sandalyeler vb) ya da 

kendisini oyuncak olarak kullanabilir (araba rolüne girebilir). Hayal gücü çok 

geniştir ve oyunlarında bunu özgürce sergiler (www.hbogm.meb.gov.tr).  İki ile dört 

yaş aralığında görülen bu oyun evresinde çocuk başka çocuklarla aynı mekân 

içerisinde bulunur. Çocukların oyun araçları benzese de başka birinin oyununa 

katılmazlar yine kendi oyunlarını sürdürürler. Çocukların birbiriyle sadece bir oyun 

aracını istemek gibi az iletişimde bulundukları oyun evresidir.  

3. Kooperatif Oyun: Çevreye olan ilgisi artmıştır. Diğer çocuklarla birlikte oynar,

gruba katılır, aynı oyunda yer alır. Ancak yine kendi oyununu oynar. Piaget’e göre 

erken çocukluk döneminde kural kavramı yoktur. Bu nedenle bu dönemin 12 yaşa 

kadar olan kısmını, birlikte oyun dönemi olarak adlandırmak mümkündür. 2–6 yaşlar 

arasındaki çocuklar kuralları bilirler. Fakat kuralların neden konduğunu ve neden 

uyulması gerektiğini anlayamazlar. 6–12 yaşlar arasındaki çocuklar kuralları bilirler 

ve yüksek bir otorite tarafından konulduğunu düşündükleri kuralların 

değişemeyeceğine inanırlar. Kurallara uymayanın cezalandırılacağını düşünürler. 

10–12 yaşlarından itibaren artık kurallı oyuna tam olarak yönelirler. Kuralların 

oyuna yön vermek, oyunda karşılaşılabilecek sorunları en aza indirmek için 

konulduğunu anlayabilirler. Bireylerin, aralarında anlaşarak kuralları 

değiştirebileceğini kavrarlar. Kurallar, oyuna başlamadan önce belirlenir ve oyunun 

ortasında değiştirilemez. Kurallara uymayana ya da oyunda yenilene verilecek ceza, 

oyuna katılanların ortak kararı ile belirlenir (www.hbogm.meb.gov.tr).   

       Bu oyun evresinde çocuklar artık işbirliği halinde grup oyuna katılıp oyunu 

sürdürebilecek düzeye gelmiştir.  Çocukların bu evrede bir oyunu sürdürebilmeleri 

için bir gruba dâhil olmaları, iletişim kurarak işbirliği içinde olmaları gerektiğinin 

farkındadırlar. Bu evrede benmerkezcilik daha da azaldığından artık çocuklar 

oyunlarda tek olmadıklarını kabullenmişlerdir. 

       Tek başına, paralel ve birlikte oyun evrelerinde çocuk benmerkezciliğiyle 

toplumun bir parçası olabilme yolunda ilerlemektedir. Yaratıcı drama sürecinde 

http://www.hbogm.meb.gov.tr/
http://www.hbogm.meb.gov.tr/
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ısınma-hazırlık aşamasında sıklıkla kurallı oyun kullanılır çünkü bu aşamada amaç 

paylaşım, işbirliği sağlayarak katılımcıyı canlandırma sürecine hazırlamak söz 

konusudur. Yaratıcı drama sürecinde bireyin doğal bir şekilde canlandırmalara 

katılması, yaratıcılığını ortaya koyabilmesi ve üretebilmesi için öncesinde diğer 

katılımcılarla bir iletişiminin olması gerekir. Bireyin diğer katılımcılara yabancı 

olduğu bir durumda canlandırma sürecinde hedeflenen kendiliğindenliğin, 

yaratıcılığın ortaya çıkması zorlaşır.  Bu sebeple canlandırma aşamasından önce 

ısınma-hazırlık aşamasında lider oyunu bireyin tek olmadığını çevresinde 

başkalarının olduğunu hatırlatmak, birbirine yabancı olan katılımcıları kaynaştırarak 

bir grup olmalarını sağlamak amacıyla bir araç olarak kullanır. Bu oyunlar özellikle 

lider tarafından belirlenmiş işbirliği gerektiren kurallı oyunlardır. Balık ağı, ev 

sahibi- kiracı, çamura batma oyunu gibi. 

 

 

2.6 Oyunun Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri 

      Okul öncesi dönem büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu ve gelişim özelliklerinin 

en doğru bir şekilde geliştirilmese ve desteklenmesi gereken bir dönemdir. Oyun 

çocuk için en büyük ihtiyaçtır(Adıgüzel, 1993). Oyun çocuğun bedensel,  

psikomotor, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil gelişimini desteklemekte ve 

geliştirmektedir. Oyunun çocuğun gelişimine etkileri şöyledir: 

 

3.6.1 Oyunun Bedensel(Fiziksel) Gelişime Olan Etkileri 

       Oyunla, özellikle koşma, atlama, tırmanma gibi fiziki gücü gerektiren oyunlarla, 

çocuğun solunum, dolaşım, sindirim vs. sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlanır. 

Vücutta fazla yağın yakılması, kasların güçlenmesi, iç salgı bezlerinin düzenli 

çalışması, çocukta vücudun hareket ihtiyacını karşılayan oyunlarla sağlanır. 

Hareketli oyunlarla, çocuk çevresini, yaşadığı dünyayı keşfeder. Algısal gelişimde 

oyunla geliştirilebilen özelliklerdir. Açık havada oynanan oyunlarla, çocuk bedensel 

gelişimi için gerekli olan temiz hava ve “D” vitamini de farkında olmadan alır 
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(Akandere, 2013). Oyunlar esnasında bireylerin kaslar gelişir ve solunum, dolaşım 

gibi sistemleri daha düzenli çalışır. Yaratıcı drama sürecinde katılımcının 

canlandırma aşamasına geçebilmesi için hem bedenen hem de zihinsel olarak bu 

aşamaya hazır olması gereklidir. Isınma- hazırlık aşamasında özellikle bireyin 

bedenini ve zihnini etkin kullanabilmesi için oyunlar oynanır.     

3.6.2 Oyunun Psikomotor Gelişime Olan Etkileri 

       Gelişim, baştan ayağa ve içten dışa doğrudur. Çocuğun büyük ve küçük kas 

gelişimi ilk iki yılda hızlı ilerleme gösterir. Küçük kasların motor gelişimdeki 

olgunlaşması, daha önce rastgele yapılan hareketlerin beceriye dönüşmesini sağlar. 

Oyun bu dönemde büyük bir ihtiyaçtır. Oyunla bir nesneyi tutma, kavrama, bırakma, 

okşama, delme, yoğurma, ilikleme, açma-kapama, delikten ip geçirme, makasla 

kesme, çizme, boyama, fırça kullanma gibi hareketlerle küçük kasların gelişimi 

sağlanır. Oyunla çocukta, yürüme, koşma-atlama, uzağa atlama, tırmanma, kayma, 

merdiven inip çıkma, fırlatma, yakalama, ağırlık kaldırıp taşıma, çömelme, kalkma,, 

sıçrama, sekme, dengede durma, sallanma, topu hedefe atma, top sürme, ip atlama, 

bisiklete binme gibi faaliyetlerle büyük kasların gelişimi sağlanır. Ayrıca, basketbol, 

voleybol, futbol gibi top oyunları, jimnastik ve benzeri spor etkinlikleri ile büyük 

kasların motor gelişimi sağlanır. Her çocuğun bedensel ve psiko-motor gelişim 

düzeyi farklıdır. Seçilecek olan oyunlar bu farklı gelişim düzeyleri göz önüne 

alınarak seçilmelidir (Akandere, 2013). 

      Oyun sürecinde çocuğun bir düğmeyi iliklemesi, ipe boncuk vb. türü malzemeler 

dizmesi, nesneleri açması veya kapaması makas kullanması, kalem tutup çizebilmesi 

onun küçük kaslarını geliştirirken, oyun sırasında koşması, atlaması, zıplaması, 

yürümesi çömelmesi, yakalaması, kaldırması ise onun büyük kas becerisinin 

gelişmesini sağlamaktadır. Örneğin, çömel kurtul gibi oyunlarda çocuk çömelmeyi 

ve kalkmayı öğrenirken, drama sürecindeki bazı oyunlarda makas kullanımı 

gerekmesi ile çocukların psikomotor gelişimi desteklenmektedir. 
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3.6.3. Oyunun Duygusal Gelişime Olan Etkileri 

       Çocuğun duygu ve heyecanları davranışlarındaki uyum ve uyumsuzlukları da 

etkiler (Adıgüzel, 1993). Oyun süreci sırasında çocuk oynadığı oyunlar 

doğrultusunda acı, mutluluk, sevme, kızgınlık gibi duygular yaşar, hiç 

yaşamadıkların ise süreçte yaşayarak öğrenme fırsatı bulur.  

       Drama grubu deneyim kazandıkça iletişim artacaktır. Özellikle öğrencilerin 

drama sürecinde yaşadıkları gelişime bir bütün olarak bakıldığında duygusal zekânın 

gelişiminin doğal bir sonucu olan iletişim becerilerindeki gelişim oldukça net bir 

şekilde fark edilmektedir (Güneysu ve Tekmen, 2009). Özellikle dramatik oyun da 

çocuk kızgınlığı, öfkesini vb. duygularını oyununa yansıtırken taklit eder ve çoğu 

zaman aynisini yansıtır fakat drama da bir rolü üstlendiği zaman katılımcı o rolün 

çok farklı özelliklerini doğaçlayarak canlandırır. Dramatik oyun ileri yaşlarda gelişir 

ve dramanın başlangıcı niteliği taşır. Oyun sırasında çocuk bir rolü taklit ederken yaş 

ilerledikçe zihinsel beceriler gelişir ve çocuk artık sadece o rolü taklit etmez drama 

ile bir role bürünerek o rolün problemlerine farklı açılardan bakarak çözüm üretmeye 

çalışır. Drama da dramatik bir durumun olması bunu gerektirir. 

 

3.6.4. Oyunun Sosyal Gelişime Olan Etkileri 

       Oyun yoluyla çocuk toplumsallaşmayı öğrenir. Çocuk toplum kuralları ve 

gereklerini en kolay ve zararsız biçimde oyun sırasında öğrenir. Sırasını beklemek, 

paylaşmak, başkalarının hakkına saygı duymak, hakkına ve eşyasına sahip çıkmak, 

kurallara ve sınırlamalara saygı göstermek, düzen ve temizlik alışkanlıklarım 

edinmek, söylenenleri dinlemek, kendini ifade edebilmek gibi davranışları hep oyun 

sırasında öğrenir (Doğanay, 1998). Oyun yoluyla birey toplumsallaşmayı ve 

toplumun bir parçası olarak yaşamayı öğrenir. 

        Yaratıcı drama, çocukların oyunlarından yola çıkan, katılımcıların kendilerine 

ve başkalarına karşı sanatsal bilinç ve duyarlılığını zenginleştirmek ve geliştirmek 

için tiyatral tekniklerin kullanılması ve çocuk oyunlarının bizzat kendisinden ortaya 

çıkmıştır. Okul öncesi dönemdeki yaratıcı drama etkinliklerinin en önemli yönü 
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toplumsal yaşam becerilerine yönelik etkinliklerde çocuklar arasında karşılıklı görüş 

ve düşünsel değişime olanak sağlamasıdır(Güven, 2006). Yaratıcı drama teknikleri 

ile katılımcı süreç içerisinde aktif olarak toplumsal yaşam becerilerini 

geliştirmektedir. 

3.6.5. Oyunun Zihinsel Gelişime Olan Etkiler 

       Oyun çocuğun zihinsel işlemleri öğrenmesini kolaylaştırır (Dönmez, 1988). 

Çocuklar okul öncesi dönemde sürekli sorular sorar ve sordukları soruların doğru 

olup olmadığını öğrenmek amacıyla zihnini sürekli aktif bir şekilde kullanarak 

çevresiyle iletişimde olur.  

       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 

(www.hbogm.meb.gov.tr). Oyun sayesinde çocuk yeni nesne, eşya veya araçlarla 

tanışır ve bunları nasıl kullanabileceğini araştırır. Oyun sırasında birçok problemle 

karşılaşır ve çözüm üretmesi gerekir bunu yaparken olayların veya durumların sebep, 

sonuçlarına bakarak karşılaştırır. Oyun sırasında çocuklara pek çok seçenek sunulur 

ve çocukların seçim yapabilmeleri için düşünmeleri gerekir. Renkler, mevsimler, 

ağırlık,  sıcak, soğuk gibi kavramları çocuk oyun sayesinde kazanır. Küçük 

çocuklarla yapılan drama çalışmalarındaki öykü oluşturma, öyküyü canlandırma, 

cansız nesneleri canlandırma hem düşsel hem de düşünsel becerileri geliştirir.  

3.6.6. Oyunun Dil Gelişimine Olan Etkileri 

       Çocuk oyunlarının birçoğunda dilin kullanılması gerekmektedir. Oyun çocuğun 

dil gelişimini destekler. Oyun, çocuğun sözlü olarak ifade edilenleri anlama 

yeteneğinin gelişimini sağlar. Çocuklar oyun içinde yeni sözcükler öğrenir. 

Oyundaki olaylar zamanla öğrenilir, oyun süresince soru sorulur cevap alınır. 

Oyunda dil zihinsel değerlendirmeler için kullanılır ve yunda dille komut verilir. 

http://www.hbogm.meb.gov.tr/
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Oyunda dil, çocuğun duygularını ve düşüncelerini anlatır. Oyunla dil problemi 

olanların, bu problemleri çözümlenmeye çalışılır ve oyunla çocuğun sözcük 

dağarcığı gelişir, düzgün cümleler kurar, rahat konuşma alışkanlığı kazanır. Oyunla 

çocuk soru sorar ve yeni bilgiler kazanır (Akandere, 2013). Çocuklar oyun sırasında 

arkadaşlarıyla iletişim kurarak yeni kelimeler öğrenir. Oyunun konusuna veya 

öğretilecek kavrama göre çocuk oyun sırasında bilmediği kelimeleri veya anlamlarını 

öğrenir, yanlış bildiği kelimeleri ise düzeltme olanağı bulur. Oyun sırasında 

karşılaşılan olaylar karşısında sorular sorulur, yanıtlanır ve değerlendirme yapılırken 

dille yanıt verilir. Oyun esnasında dil gelişimi açısından problemi olan öğrenciler 

daha rahat konuşması sağlanır ve desteklenir.  

       Oyun yaratıcı drama sürecinde katılımcıyı canlandırma aşamasına hazırlamak 

için bir araç olarak kullanılması ile bireyin bilişsel, dil, duygusal, sosyal, psikomotor, 

bedensel gelişimi desteklenmektedir. 

 

 

2.7 Oyun Çeşitleri 

 

2.7.1 Bilişsel Gelişime Göre Oyun Çeşitleri 

       Çocukta zihnin yaşa göre gelişmesine paralel olarak her yaşta farklı oyun 

çeşitlerinin oynandığı görülmektedir. 

İşlevsel Oyun: Bu tür oyunda çocuklar, fiziksel becerileri ile dil becerilerinin 

alıştırmalarını yapıp, çevreyi araştırmaya ve gelecek evreye temel teşkil edecek 

becerileri kazanmaya çalışırlar(Sevinç, 2003).  İşlevsel oyun çocuğun belirli bir 

hareketleri tekrar ederek oynadığı oyun türüdür. Çocuk her hareketi tekrarlarken 

özümlemektedir. İşlevsel oyun türünde çocuğun tekrarlarla konuya ilişkin öğrenimi 

gerçekleşir ve pekişir. İşlevsel oyun çocuğun bir hareketi tekrarlayarak o harekete 

bağlı kavramları bu şekilde pekiştirerek öğrenmesidir. Yaratıcı drama da hazırlık-

ısınma aşmasında parmak oyunları gerektiği zaman kullanılır. “Parmak Kaç” oyunu 

işlevsel oyuna örnek verilebilir.  

Yapı-İnşa Oyunları: Yapı-inşa oyunları her türlü yapım işi ile ilgili araştırma ve 

deney yapmayı içerir. Smilansky, ‘yapı oyunları’ olarak adlandırdığı bu oyun türünü, 

çocukların nesneleri ‘birşeyler yapılandırmak, inşa etmek veya bir şeyler yaratmak’ 
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üzere manipüle etmeleri olarak tanımlamıştır (Tüfekçioğlu, 2003). Yapı inşa oyun 

türünde çocuk blokları, legoları, nesneleri kullanarak bir ürün oluşturur. Önce bunu 

rastlantısal olarak planlanmamış yaparken zamanla planlı ürünler oluşturmaya başlar. 

Yapı inşa oyununda çocuk önceleri biçimsiz bir ürün ortaya koyarken zamanla 

çevresindeki nesnelere veya canlılara benzeterek ürün ortaya koymaktadır. Örneğin 

Legolarla şans eseri araba yapan çocuk arkadaşının ona ne güzel bir araba yapmışsın 

demesiyle bunu fark der ve bilinçlenir ve bu şekilde artık oluşturduğu ürünün 

biçimine dikkat eder. Yaratıcı drama sürecinde lider yapı-inşa oyunu hazırlık ısınma 

veya değerlendirme aşamasında kullanabilir. Örneğin değişim-dönüşüm konulu bir 

atölyede lider birden dörde kadar sayma yoluyla grubu dörde ayırır. Her gruba 

gözlerini kapamalarını ve önünde bulunan nesnelere arkadaşlarınınkini bozmadan 

hissederek bir biçim oluşturmasını söyler. Bu etkinlikte drama sürecinde bir ürün 

oluşturma söz konusudur. Gözler açıldıktan sonra diğer gruplar gezilir. Burada 

değişim konulu bir atölyede taşları kullanarak nesnelere anlam yüklenebilir veya 

benzetmeye gidilir. Bu ürünler süreçte katılımcıyı zihinsel, bedensel olarak sürece 

ısındırmak amacıyla kullanılır. Değerlendirme aşamasında da yapı-inşa oyununa yer 

verilebilir.  

Dramatik Oyunlar: Dramatik oyun, oynayanların keşfettikleri ve çevrelerindeki tüm 

karakterleri ve hareketleri daha çok taklit ettikleri özgür bir ortamda oynanan 

oyundur. Dramatik oyunlar çocukların dünyayı anlayabilmesi, toplum içindeki yerini 

bulması ve her türlü değişimde seçimini yapması açısından önemli bir yere sahiptir 

(Adıgüzel, 2010). Çocuklar bir yaşını geçtikten sonra bir takım nesne ve olayları 

zihnen canlandırarak günlük hayatta varmış gibi davranırlar. Örneğin elinde oyuncak 

telefon olan bir çocuğun telefonda konuşuyormuş gibi yapıp konuşması, oyuncak 

bebeğini sallayarak uyutmaya çalışması gibi. Evcilik oyunu dramatik oyuna örnek 

olarak verilebilir. Evcilik, doktorculuk gibi oyunlarda çocuk üstlendiği rolü kendi 

düşüncesi ile içselleştirmeden yansıtır, bu bir taklittir. Yaratıcı drama da canlandırma 

süreçlerinde taklitten kaçınılması gerekir, çünkü drama sürecinde birey konuyu 

içselleştirerek kendinden de özgürce bir şeyler katarak sürece dâhil olmalıdır. 

Dramatik oyunun yaratıcı drama dan en büyük farkı ise dramanın taklide dayalı 
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değil, özgür ve içselleştirerek bir yansıtma olmasıdır. Okul Öncesi dönemde 

dramatik oyunlar drama sürecinin bir ön basamağı niteliğindedir. 

 

Kurallı Oyunlar: Kurallı oyunlar, toplumun kültürü içinde bir kuşaktan diğerine 

aktarılmış geleneksel oyunları, organize oyunları, dama, satranç gibi kuralları olan 

masa oyunları ile yine belirli kuralları olan sportif oyunları kapsar. Bebeklerle 

oynanan “Ceee, seni gördüm…” türü oyunlardan başlayarak daha karmaşık türde ve 

geniş alanda oynanan ‘hırsız ile polis’ gibi, ‘menekşe gönlüm sende’ gibi geleneksel 

oyunlar da bu tür içinde yer alır (Tüfekçioğlu, 2003). Kurallı oyunlar hayali, yapı 

inşa, işlevsel oyun çeşitlerinden farklı olarak çocukların veya yetişkinlerin önceden 

belirledikleri kurallara göre oynanan oyunlardır. Yaratıcı drama sürecinde kuralı 

oyunlar bir grup dinamiği oluşturabilme ve atölyeye hazırlama açısından drama 

sürecinde hazırlık-ısınma aşamasında kullanılır. Kurallı oyunun sadece ısınma amaçlı 

kullanılmasına, drama sürecinin büyük kısmının canlandırma aşamasının 

oluşturmasına dikkat edilmelidir. Balık ağı, ev sahibi-kiracı, çamura batma kurallı 

oyunlara örnek olarak verilebilir. 

 

 

2.7.2 Özyapılarına Göre Oyun Çeşitleri 

Hayali Oyunlar: Çocuğun bir nesneyi başka bir nesne gibi, bir olguyu başka bir olgu 

gibi düşünerek kurduğu oyunlara “hayali oyunlar” denir. Okul öncesi dönemde 

çocukların en çok severek oynadıkları oyunlar, hayali oyunlardır. Çocuk 2-3 

yaşlarında kendi kendine oynadığı bu tür oyunları, yaş büyüdükçe, arkadaş grupları 

içinde oynamaya başlar. Oyuncakları ile konuşur, bebeğine yemek yedirir, ninni 

söyler, annesinin kendini yıkadığı gibi bebeğini yıkar, altını temizler, uyutur. Hayali 

oyunlar çocukların yaratıcılıklarını geliştiren en önemli oyunlardan biridir. 

Çevresindekileri gözleyerek, hayal gücünü ve yaratıcılığını kullanarak çocuk kendine 

has bir şekilde gördüklerini, yaşayıp hissettiklerini oyununa yansıtır (Ellialtıoğlu, 

2011). Bir nesneye farklı anlamlar yüklenerek veya bir nesnenin özeliğini başka bir 
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nesne ile yansıtarak çocuklar tarafından hayali olarak gerçekleştirilen oyundur. Bir 

bastonu at olarak hayal edip oynamak örnek olarak verilebilir. 

Kurallı Oyunlar: Yetişkinler tarafından çocuklar için yaratılan oyunlardır. Bu 

oyunlar, beş-altı yaşlarında görülür. Önceden bir içeriğe ve sıralı bir davranış akışına 

sahip olan, belirli kurallarla gruplar halinde oynanan oyunlardır. Kurallar oyuna 

katılan her oyuncu için geçerli ve zorunludur (Ellialtıoğlu, 2011). Bir yetişkinin 

rehberliğinde önceden belirlenen kurallar çerçevesinde, uyulması gereken sıralı 

davranışlar barındıran oyun çeşididir. Kurallara uyulması, uyulmadığı zaman 

kuralların hatırlatılması gerekmektedir. Çocuklar kurallı oyun çeşidi ile toplumda 

nasıl davranması gerektiğini, toplumun kurallarını öğrenir. 

2.7.3 Oynandığı Yere Göre Oyun Çeşitleri 

Sınıf-Salon Oyunları: Sınıf, salon gibi kapalı yerlerde, serbest zaman faaliyetleri 

saatinde, oyun saatinde oynanan oyunlara “sınıf-salon oyunları” adı verilir. Sınıf- 

salon oyunlarında çocuk kapalı mekânlarda oyunların kurallarını, enerjisini nasıl 

tüketeceğini ve kapalı mekânı nasıl koruyacağını öğrenir. Sınıf salon oyunlarının en 

önemli özelliği oturarak oynanan veya fazla geniş hareket alanı gerektirmeyen 

oyunlar olmalarıdır (Ellialtıoğlu, 2011). Sınıf veya kapalı mekânlarda, serbest ve 

oyun saatinde oynanmak amacıyla düzenlenmiş oyunlardır. Bu oyun çeşidinde 

çocuklar serbest bir şekilde yapı inşa veya dramatik oyunlar oynayabilecekleri gibi 

öğretmen tarafından belirlenmiş kurallı oyunlar da oynayabilirler.  Salon oyunlarında 

çocuklar serbest bir şekilde oyun oynayabildikleri gibi öğretmen tarafından 

düzenlenmiş oyun saatinde de oynayabilirler. Oyun saatinde öğretmen tarafından 

düzenlenmiş bir plan süreci ısındırıcı, hareketli ve dinlendirici oyunlar olmak üzere 

üç aşamada gerçekleştirilir. Serbest zaman etkinliklerinde oynanan oyunlar 

çocukların kendi koydukları kurallarla oynadıkları oyunlardır. Dramatik oyunlardan 

evcilik, doktorculuk örnek olarak verilebilir. 

       Çocuklar, oyun oynama ve diğer tüm etkinliklere başlamadan önce, vücudu hazır 

hale gelebilmesi için mutlaka ısınması gerekir. Tüm çocukların aynı etkinlikle 
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hazırlanacağı ısınmaya dayalı oyunlar tercih edilebilir. Isınmaya dayalı oyunlar, 

hareket eğim programının başlangıç bölümünde yer almalıdır ve oyun süresinin 3 ile 

5 dakika arasında sınırlandırılmasına dikkat edilmelidir (Aykaç, 2003). Isındırıcı 

oyunlar öğrencileri hareketli oyunlara hazırlamak için düzenlenen süresi beş dakikayı 

geçmeyecek şekilde gerçekleştirilen oyunlardır. Bu oyunlarda amaç öğrenciyi 

hareketli oyuna hem bedenen hem de zihnen hazırlamaktır. 

 

       Çocuklar için hareketli (fiziksel) oyunlara hem içeride kapalı alanlarda, hem de 

dışarıda açık hava oyun alanlarında yer verilebilir. Çocuklar okulöncesi dönemde 

oyun içinde koşma, zıplama, atlama, kovalama, atma, yakalama, tırmanma, yerde 

emekleme, yuvarlanma, dengede durma, kayma, , kazma, itme ve çekme, dans gibi 

hareketleri yapabilirler (Tüfekçioğlu, 2003). Hareketli oyunlar öğrencinin daha çok 

zıplamasını, koşmasını, bedenen aktif ve hareketli olmasını gerektiren oyunlardır ve 

süresi on beş dakikayı aşmamalıdır. Aksi takdirde öğrencilerin sıkılmalarına ve 

oyuna olan ilgi ve isteğin azalmasına neden olmaktadır. Dinlendirici oyunlar, 

çocukları hareketli oyundan sonra dinlenmelerini sağlayan daha çok öğrencilerin 

oturarak oynayabilecekleri süresi on dakika olarak düzenlenebilen oyunlardır. 

Öğrenciler bu oyunlarda hem dinlenip hem de oturarak enerji toplayabilmektedirler. 

Oyun süreci toplamda otuz dakikayı geçmemeli ve öğrencide isteklilik yaratacak 

şekilde düzenlenmelidir. Oyunların süresi öğretmen tarafından uygun bulunduğunda 

değiştirilebilir.  

 

 

Açık Hava Oyunları: Bahçe, kır, sokak, park, arsa, orman gibi açık yerlerde oynan 

oyunlara “açık hava oyunları” denir. Açık hava oyunlarını sınıf salon oyunlarından 

ayıran en önemli özellik; açık havada oynanması, daha büyük bir alanın oyun için 

kullanılması ve doğa ile daha yakın olunmasıdır (Ellialtıoğlu, 2011). Orman, park 

gibi açık alanlarda oynanan oyunlardır. 

       Ellialtıoğlu (2011)’e göre açık hava oyunları oynanış biçimlerine göre şöyledir; 

1. Koşmaca Oyunları: Açık havada ve koşarak oynanan oyunlara “koşmaca 

oyunları” denir. Bu oyunlarda çocuklar koşar, kovalar, yakalamaya, kurtulmaya 
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çalışır, sürekli olarak hareket eder. Saklambaç, köşe kapmaca, yak yere basmaz, elim 

sende, bayrak kapmaca, çömel kurtul, balık ağı, dokun kurtar vb. Koşmaca 

oyunlarına örnektir. 

2. Öykünme Oyunları: İnsana, hayvana, bitkiye, doğa olaylarına, taşıta öykünerek

oynanan oyunlara “öykünme oyunları” denir. Öykünme oyunları, topluca, iki gruba 

ayrılarak ya da bireysel oynanabilirler. Aslan avı ve kamp kurma oyunları topluca 

öykünme oyunlarına, Örümcekler- böcekler oyunu iki gruba ayrılarak oynanan 

oyunlara, hayvan öykünmeleri ise bireysel öykünme oyunlarına örnek olarak 

gösterilebilir. 

3. Öykünme Yürüyüş ve Koşuları: İnsan, hayvan, taşıt hareketlerine öykünerek

yapılan yürüyüş ve koşulara “öykünme yürüyüş ve koşuları” denir. Dev-cüce, dede-

nine, robot adam, aslan, tavşan, fil, maymun, kurbağa yürüyüşleri, salyangoz koşusu, 

lokomotif koşusu, kelebek uçması, atçılık koşusu… vb. Öykünme yürüyüş ve 

koşularına birer örnektir. 

4. Halkada Oyunlar:  Çocukların oturarak ya da ayakta bir halka oluşturup

oynadıkları oyunlara “halkada oyunlar” denir. Bunlar şarkılı ve ritimli olabilirler. Bu 

tür oyunlarda çeşitli araçlar da kullanılabilir. Halkada oyunlara örnek olarak; çiftçi 

çukura daldı, bülbül kafeste, ambara vurdum bir tekme, yağ satarım bal satarım, kutu 

kutu pense vb. verebiliriz (Ellialtıoğlu, 2011). 

        Koşmaca Oyunları, açık alanlarda koşarak oynanan oyunlardır. Bu oyunlar 

çocukların hareketli oldukları, koşarak birbirlerini yakalamaya veya tutmaya 

çalıştıkları oyunlardır. Öykünme Oyunları, canlılara, taşıt araçlarına, doğaya 

öykünerek oynanır. Öykünme yürüyüş ve koşuları, canlılara veya taşıtlara yapılan 

öykünerek koşulması ve ya yürünmesidir. Halkada oyunlar, çocukların çember 

halinde yerde oturma düzeninde oynanan oyundur. 

      Koşmaca oyunlarına örnek olarak saklambaç, köşe kapmaca, yak yere basmaz, 

elim sende, bayrak kapmaca, çömel kurtul, balık ağı, dokun kurtar, öykünme 

oyunlarında bülbül kafeste oyununda bülbüle öykünülmesi, öykünme yürüyüş ve 

koşularında deve-cüce hareketleri, halkada oynanan oyunlara ise örnek olarak yağ 

satarım bal satarım verebilir. 
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2.7.4 Kullanılan Araca Göre Oyun Çeşitleri 

     Çeşitli Araçların kullanılmasıyla oynanan oyunlara “araçla yapılan oyunlar” 

denir. Herhangi bir araç gerektirmeden oynanan oyunlara “araçsız oyunlar” denir. 

Belirli bir aracın üzerinde yapılan oyunlara “araçta yapılan oyunlar” denir 

(Ellialtıoğlu, 2011). Araçla yapılan oyunlar, araç kullanılarak, top, çember ve benzeri 

araçlar ile oynanan oyun çeşididir. Araçsız oyunlar, araç kullanılmadan oynanan 

öykünme, halka oyunlardır.  Araçta yapılan oyunlar, bir nesne veya araç üstünde 

durularak veya tutularak oynanan oyunlardır. Saklambaç, nesne taşma (yastık veya 

top uyarlanabilir) örnek verilebilir. 

 

2.7.5 Müzikli Oyunlar ve Rontlar 

       Ront sözcüğü halka anlamına gelir. Müzik eşliğinde yapılan eğlenceli, ritmik 

hareketler topluluğudur. Okulöncesi çocuklarına, daha çok, taklitler şeklinde 

yaptırılır. Ront da ritm, ses, hareket, ahenkli bir bütün olarak birleşir. Çalınan bir 

müzik parçasının ritmine göre tempo tutar veya hareket eder (Ellialtıoğlu, 2011).  Bir 

hareketin, bir müzik eşliğinde çalınarak gerçekleştirildiği oyundur. Bu oyunda ses ve 

ritmi uyumlu bir şekilde sürdürmek amaçlanır.  

       Oyun tekerlemelerinde karşılıklı durularak ikili bir orkestra kurulur. El çırpma, 

ellerini karşılıklı vurma, altlı üstlü vurma (tınısı başkadır), dizlere vurma, ayağını 

yere vurma, parmak şıklatma, etrafında dönme, zıplama vb. ses çıkartan devinimler 

yapılır (Morgül, 2006). Müzikli oyunlar tekerlemeler söylenerek, bir ritimle ve 

belirlenmiş hareketler çerçevesinde tekrarlanarak oynanan ve pekiştirilerek ritimli 

oyunlardır. 

 

2.7.6 Parmak Oyunları 

       Parmak Oyunları, genellikle el ve parmaklarla oynanan, ancak bazen vücudun 

bir veya birkaç kısmı da kullanılabilen( baş, kol, ayaklar gibi) belirli bir ritmi ve 

sözleri olan oyunlardır(Ellialtıoğlu, 2011). Parmak kaç oyunu örnek verilebilir. 

Yaratıcı drama sürecinde yukarıdaki oyunlar gerekli olduğu zaman kullanılmaktadır. 
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2.8 Oyunun Tedavide Kullanılması 

       Modern oyun terapisi gözleme dayanır. Böylece oyun sırasında çocuğun nefret 

ettiği ve korktuğu şeyler belirlendikten sonra, güvensizliğinin nedeni bulunur. 

Anlayışlı bir yetişkinin rehberliğiyle çocuğun huzurlu olması sağlanır. Böylece 

çocuk, onunla oyun oynayarak iyileştirilir(Uluğ, 1999). 

       Oyun terapisi süreci, çocukların bazı duygu ve deneyimleri yaşamasına olanak 

sağlar. Aynı zamanda oyun terapisinde, terapist çocuğun yaşadığı sorunları yakından 

gözlemleyerek ve bizzat yapıcı müdahalelerle bulunarak iyileştirme şansı bulur. 

Çünkü oyun, çocuğun geçmiş yaşantı ve sorunları duygu ve düşüncelerini yansıttığı 

ve iletişim kurduğu tek alandır (Landreth ve Bratton’ Akt: Öğretir, 2008). 

       Çocukta Oyun Gelişimi Dersinde, oyunun tedavi amaçlı kullanılabileceği ancak 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolog olmadığı ve oyunu tedavi amaçlı 

kullanamayacağı belirtilmiştir. Yaratıcı drama sürecinde de oyun tedavi amaçlı değil 

bir araç olarak kullanılmaktadır. Yaratıcı drama sağaltım amacı içermemektedir. 

Oyunun tedavi amaçlı kullanıldığı bir süreç yaratıcı drama alanına değil psikodrama 

alanına girmektedir. 

       Yaratıcı drama sürecinde birey ısınma aşamasında bir takım oyunlar oynar. Bu 

oyunlar katılımcıya eğlence ve haz yaşatır. Eğlenen katılımcı kendini mutlu ve iyi 

hisseder. Bu oyunun eğlence ve haz özelliğinden kaynaklanmaktadır. Yaratıcı 

dramanın sağaltım, iyileştirme amacı bulunmamaktadır. 

2.9 Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık ve Oyun 

        Genel olarak yaratıcılık, daha önceden kurulmamış ilişkiler arasındaki ilişkileri 

kurabilme, böylece yeni bir düşünce şeması içinde, yeni yaşantılar, deneyimler, yeni 

düşünüler ve yeni ürünler ortaya koyma yetisidir(San, 1985). Yaratıcılık “işte 

buldum dedirten, tüm bilişsel, duyuşsal ve devinişsel etkinliklerde yeni bir söylemi, 

davranışı, tutumu, beceriyi, ürünü, yaşam felsefesini vb. ortaya koymayı göze 
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almaktır (Üstündağ, 2011). Çocuğun oyunlarında kutsal bir içtenlik vardır ve yaptığı 

şeyin bir oyun olduğunun bilincindedir (Nutku, 1998).  

       Yaratıcılık ve yaratıcı ifade-ister sanat, düşünme, oyun, dil, müzik ile, ister 

hareket ile gösterilmiş olsun- çocuğun gelişimini fiziksel, sosyal- duygusal, bilişsel 

ve yaratıcı alanları içeren bir bütün olarak destekler(Aral, Duman, 2014). Birçok 

insan eğitim kurumlarında gerçek özellikleri hakkında hiçbir fikir sahibi olmadan 

mezun olmaktadır. Akademik yeterlilikle başarıyı karşılaştırmaktadırlar. Oysaki bu 

ayrıştırmalarla çocukların yaratıcılıkları görmezden gelinmekte ve yaratıcılıklarının 

yok olmasına zemin hazırlanmaktadır (Acar,  Karadeniz, 2012).  

       Yaratıcı Drama oyundan daha geniş bir anlama sahip olup başlı başına kendine 

özgü yöntem ve teknikleri olan bir alandır. Yaratıcı drama yaratıcılık ve hayal 

gücünü geliştirme amacına sahiptir. Yaratıcı drama sürecinin büyük bir kısmını 

canlandırma aşaması oluşturmalıdır ancak yaratıcılığın canlandırmada oluşabilmesi 

ve gelişebilmesi için canlandırma sürecinden önce bir zemin hazırlanmalıdır. 

Yaratıcılığın gelişmesinde bir takım evreler vardır ve zamanla çevrenin etkisiyle 

gelişir. Oyunun yaratıcılığa etkisi olması sebebiyle ısınma-hazırlık aşamasında bir 

araç olarak kullanılarak canlandırma aşamasına geçilmektedir. Böylece yaratıcı 

drama sürecinin yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmesi oyunla başlayarak 

canlandırma aşamasında yaratıcı dramanın birçok tekniğiyle devam etmektedir. 

 

 

2.10 Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Oyun Saatinin Planlanıp 

Uygulanmasında Dikkat Edilecek Noktalar 

       Ellialtıoğlu (2011)’e göre okulöncesi eğitim kurumlarında, oyun saati için doğru 

zamanlama yapabilmek, doğru oyun tipini, oyun grubunu, uygun mekânı,  oyun için 

gerekli araç gereçleri seçebilmek çok önemlidir. Bunların herhangi birinde meydana 

gelebilecek bir hata veya eksiklik oyunun ilgi çekiciliğini kaybeder. Bu nedenle oyun 

saatinin planlanmasında dikkat edilecek bazı özellikleri vurgulamak gerekmektedir. 

Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 
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1. Öğretmen, çocukların her birini çok iyi tanımalı ve gelişim özelliklerini çok iyi

bilmelidir. 

2. Öğretmen çocukların yaşlarına göre gelişim özelliklerini bilmeli ve gelişim

dönemlerine uygun oyunlar seçmelidir. 

3. Oyun için doğru bir zamanlama yapılmalıdır. Ayrıca oyunun devam edeceği

süreye çocuklar karar vermelidirler. Ayrıca henüz oyun bitmeden oyunu kesmekte 

çocukları rahatsız edebilir. 

4. Seçilen mekân, belirlenen oyun için uygun olmalıdır.

5. Seçilen mekân güvenilir olmalıdır.

6. Oyun için gerekli olan oyuncak ve oyun araçları, eksiksiz, sağlam, ilgi çekici ve

çocuk sayısı için yeterli olmalıdır. 

7. Öğretmen planladığı oyunu öncelikle kendisi çok iyi bilmelidir. Eğer öğretmenin

oyun ile ilgili bilgileri yetersizse oyun oynanması sırasında bazı aksaklıklar olabilir. 

8. Öğretmen çocukları desteklemeli, ancak oyunu denetim altında tutmaya

çalışmamalıdır. 

9. Öğretmen oyunda özellikle çocukların yaratıcılıklarını engellememeye özen

göstermelidir. 

10. Öğretmen yeni bir oyun öğretirken çocuğun yabancı olmadığı oyunlar ve oyun

araçları ile başlamalıdır. Yeni oyunu açık ve sade bir dille, anlaşılabilecek şekilde 

anlatmalı, gerekirse örnekler vermelidir.  

11. Öğretmen oyunu planlarken oyun mekânı, araç gereçler, oyundaki roller,

çocukların bu oyun hakkındaki duygu ve düşünceleri, oyunda yapmak istedikleri gibi 

konularda çocukların önerilerini almalı, birlikte karar vermeye özen göstermelidir 

(Ellialtıoğlu, 2011). 

       Yetişkin, öğretmen tarafından uygulanan kurallı oyunlar ısındırıcı oyun, 

hareketli oyun ve dinlendirici oyun olarak üç aşamada düzenlenir. Yaratıcı drama ise 

ısınma-hazırlık, canlandırma ve değerlendirme aşamalarından oluşur. Yaratıcı drama 
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lideri/eğitmeni ısınma-hazırlık aşamasında oyunu araç olarak kullanırken yukarıdaki 

noktaların tümüne dikkat etmelidir. Ancak yaratıcı drama liderinin dikkat etmesi 

gereken unsurlar dramanın, canlandırma aşamasını barındırması sebebiyle daha 

çeşitlilik gösterir. Süreçte, oyunu araç olarak kullanırken canlandırma aşamasıyla 

konu, içerik bakımından bağlantılı oyunlar seçilmelidir. Aşamalar arasındaki 

bağlılık, sürecin daha akıcı olmasını ve katılımcının kendini sürecin içinde 

hissetmesini olanaklı kılar. 

 

 

2.11 Oyun Saatini Planlama 

       Ellialtıoğlu (2011)’e göre okulöncesi eğitim döneminde oyun ve eğitim bir bütün 

olarak düşünülmelidir. Oyunla ilgili planlama yapmak için belirli koşullar vardır. Bir 

oyun saati planlanırken izlenecek adımlar şu şekildedir:   

Oyun Saatinde Gerçekleştirilecek Hedef ve Kazanılması Beklenen Davranışların 

Tespit Edilmesi:  Okul öncesi dönemi çocuklarına eğitim ve öğretimin, oyun yoluyla 

verildiği dikkate alınarak oyunda kazandırılması düşünülen davranışların 

belirlenmesi gerekir. Kazandırılması beklenen davranışlar, çocukların gelişim 

alanlarına (psikomotor, sosyal-duygusal, bilişsel ve dil alanlarına, özbakım 

becerilerine) yönelik olarak saptanır. Bir oyunda çocuğun birkaç gelişim alanını 

destekleyen hedefler bulunabilir. Önemli olan bu hedefi ve kazanılması beklenen 

davranışı gerçekleştirebilecek oyun seçimidir. 

Oyun Saatinde Yer Alan Etkinliklerin Seçilmesinde, Dikkat Edilmesi Gereken 

Noktalar Şu Şekilde Sıralanabilir: Alt gelişim basamaklarıyla ilgili amaçlar 

doğrultusunda etkinlikler seçilmelidir. Çocukların yaşlarına göre bedensel 

özelliklerinin, yapabileceği ve yapamayacağı durumların belirlenmesi, ruhsal 

özelliklerinin ve bu özellikleri oluşturan yakın çevre (aile, okul, sokak, mahalle) 

koşulları içinde oluşan kişiliklerinin tanınması gerekir. Çocuğun mümkün olduğunca 

aktif hale getirilmesi gerekir. 
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       Oyun yerinin özelliği dikkate alınmalıdır. Oyunun, oynanma şekli yönünden ya 

da çocuk sayısı açısından, oyun yerinin yeterli olup olmayacağı, oyun dışarıda 

oynanacaksa hava koşullarının uygunluğu gibi durumlar değerlendirilerek şartlara 

uygun oyunlar seçilmelidir. Seçilen oyun için gerekli olan araç-gereç ve 

oyuncakların yeterli olup olmadığı belirlenmeli, eksiklikler tamamlanmalıdır. 

Etkinlikler seçilirken çocukların önerilerinin alınmasına, çocuklarla birlikte oyun 

hakkında tartışma yapılmasına ve oyun seçiminde onların katkılarına önem 

verildiğinin belirtilmesine dikkat edilmelidir. Oluşturulan öğrenme yaşantıları 

çocukların farklı gelişim özellikleri dikkate alınarak, basitten zora doğru aşamalı bir 

şekilde düzenlenmelidir.  

Oyun Saatinde Yer Alan Etkinliklerin Süresinin Belirlenmesi: Plan hazırlamada ve 

uygulamada oyuna ayrılan süre diğer etkinliklere ayrılan süreye göre değişir. 

Etkinliklere ayrılacak süre çocukların ilgi, yetenek ve gereksinimleri ile uygulama 

koşulları dikkate alınarak esnek olmalıdır. Sürelerin belirlenmesi ile ilgili kesin bir 

sınırlama yapılmamalıdır. Amaç, çocuklara kazandırılması düşünülen davranışların 

kazandırılması olmalıdır. 

Oyun Saatinde Yer Alan Etkinliklerin Sıralanması: Etkinliklerin sıralanmasında katı 

olunmamalıdır.  Sıralamada, aktif oyunları pasif oyunların izlemesine dikkat 

edilmelidir. Arka arkaya hareketli oyunlar ya da pasif oyunların oynanması grubun 

dikkatinin dağılmasına, oyuna ilginin azalmasına neden olabilir. 

Oyun Saati İçin Gerekli Araç-gereç ve Oyuncakların Belirlenmesi: Oyun için gerekli 

araç-gereç ve oyuncakların seçiminde oyun çeşidi etkili olur. Oyunun içeriğinde 

gerekli malzemeler, uygulama yöntemi, oyun süresi, kaç kişi ile oynandığı gibi 

konular bellidir. Hazırlık tamamlandıktan sonra oyuna başlanabilir(Ellialtıoğlu, 

2011). 

       Yaratıcı drama eğitmeni planında oyunlara yer verirken oyunların sırasına, 

süresine,  gerçekleştirmesi beklenen hedef ve davranışlara, araç gereçlerin seçimi ve 

hazırlanmasına, gelişim basamaklarını destekleyici nitelikte bir oyun seçimi yapmaya 

dikkat etmelidir. Seçilen oyunlar atölye konusu ile bağlantılı olmalıdır. 
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2.12 Oyun Etkinliklerini Uygulama 

       Ellialtıoğlu (2011)’e göre okulöncesi eğitim kurumlarında oyunla ilgili 

etkinliklerin iyi bir şekilde uygulanabilmesi için oyunun oynanacağı yerin, oyunda 

kullanılacak araç gerecin, oyun grubunun eksiksiz bir biçimde olması gerekir. Oyun 

etkinliklerini uygularken izlenecek adımlar şu şekildedir: 

Oyun Oynanacak Yerin Hazırlanması:  Öğretmen tarafından hangi oyunun 

oynanacağı belirlendikten sonra öncelikle oyun oynanacak yerin özelliği göz önüne 

alınmalıdır. Oyunun sınıfta mı yoksa bahçede mi oynanacağı, bahçede oynanacaksa 

toprak alanda mı yoksa beton alanda mı oynanacağı öğretmen tarafından 

belirlenmelidir. Şayet oyun sınıfta oynanacaksa oyun yerinin aydınlık, temiz, ısı ve 

havalandırma açısından sağlık koşullarına uygun olması göz önünde 

bulundurulmalıdır. Oyun alanında tehlike yaratacak araç gereçler ortadan 

kaldırılmalıdır. Oyun oynanacak alana grubun büyüklüğüne uygun olmalıdır. 

Oyun Araç Gereçlerinin Hazırlanması:  Oyun için gerekli araç gereç önceden 

hazırlanmalıdır. Çocuklardan bu konuda yardım alınmalıdır. Böylece çocukların 

oyunu her yönüyle bir bütün olarak benimsemeleri sağlanır ve onların işbirliği içinde 

çalışmaları desteklenmiş olur. Oyun araç gereçlerini hazırlamak kadar, onları 

toplamak ve yerlerine yerleştirmekte oyunu tamamlayıcı bir diğer özelliktir. Ayrıca 

oyun için gerekli olan araç gereç veya oyuncak yerine oyunun özelliğini bozacak ve 

amacını saptıracak başka bir oyuncak kullanılmamalıdır. 

Oyun Grubunun Hazırlanması: Çocukların oyuna hazır olmalarını sağlamak gerekir. 

Oyunla ilgili küçük bir deneme yapılmalıdır. Bu denemeler daha sonra, oyun anında 

doğacak hataları önler ve oyunun daha sağlıklı olmasını sağlar. 

Isınma Hareketlerinin Yapılması: Oyunla ilgili ısınma hareketleri oyuna geçişi 

kolaylaştırır, grubu psikolojik olarak oyuna hazırlar. Isınma hareketleri çocuğu çok 

yormamalıdır. Isınma hareketleri grubu oluşturan bireylerin birbirleriyle 

bütünleşmesine yönelik alıştırmaları içerir. Isınma hareketleri yoluyla çocuklar, 

gruba güven kazanmayı, uyum sağlamayı, duyularını kullanmayı, bedenini ve 

beynini duyumsamayı öğrenir.   
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Bilinen Oyunların Tekrarlanması: Bilinen oyunların kurallarını tekrarlama, çocuğu 

yeni öğreneceği oyunun kurallarını daha çabuk kavramasını sağlar(Ellialtıoğlu, 

2011). Isınma sürecinden sonra çocuklara kuralların nasıl belirlendiğini veya neler 

olduğunu bilinen oyunlar ile göstererek yeni oyuna geçilir. 

2.12.1 Yeni Oyun Öğretimine Geçilmesi 

     Ellialtıoğlu (2011)’e göre  yeni oyun öğretimine geçilirken bazı aşamaları izlemek 

gerekir. Öğretmen öğreteceği yeni oyunu çok iyi bilmeli, öğretim sırasında bir çelişki 

yaşamamalıdır. 

Oyunu Tanıtma:  Öğretmen yeni oyunu çocuklara tanıtırken sade bir anlatım yolu 

izlemeli ve çocukların ilgisini çekerek onlarda oyun oynama isteği uyandırmalıdır. 

Oyunun Kurallarını Açıklama: Oyunun genel tanıtımından sonraki aşama oyunun 

kurallarını açıklamak ve çocukların bu kuralları anladıklarından emin olmaktır. Oyun 

kurallarının kalıcılığını sağlayabilmek için; kurallar açık, sade ve basit bir dille 

açıklanmalıdır. Gereksiz açıklamalarda bulunulmamalıdır. İlk açıklamada kurallar, 

çocuklara karmaşık gelebilir. Ancak oyun tekrarlandıkça kurallar daha iyi 

öğrenilecektir. Öğretmen, oyun kurallarında değişiklikler yaparak, oyuna yeni 

aşamalar katabilir. Böylece çocukların oyuna ilgilerini daha uzun süre tutabilir. Oyun 

kuralları açıklanırken kullanılan anlatım şekli çocuğu hayal dünyasına hitap 

etmelidir. Örneğin; “İpin üzerinden yürüyeceğiz” yerine “Şimdi büyük bir köprünün 

üzerinden geçeceğiz, altından sular akmakta, dikkatli yürürsek suya düşmeyiz” 

demek çocukların daha çok ilgisini çeker ve oyun oynamaya daha fazla motive eder.  

Ayrıca oyunda, oyun kişilerine verilen ebe, başkan, kaptan gibi sıfatlar varsa bunlar 

açıklanmalı ve her birinin görevi belirtilmelidir. Öğretmen, bütün çocukların oyunu 

öğrendiğinden emin olmalı, çocukların oyunla ilgili sorular sormalarına fırsat 

tanımalıdır. Ayrıca çocukların kuralları anlayıp anlamadıklarını denetlemeli, emin 

olduktan sonra uygulama aşamasına geçmelidir. 

Oyunda Rol Dağıtımının Yapılması: Öğretmen rolleri dağıtırken, çocukların 

gelişimsel özelliklerini de göz önüne almalıdır. 
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Oyunun Kurallarına Göre Oynanması: Oyunun tanıtılması, kuralların açıklanması ve 

rollerin dağılımının yapılmasından sonra oyun oynanır.  

 

 

2.12.2 Değerlendirme 

       Ellialtıoğlu (2011)’e göre değerlendirme eğitim sürecinin en temel öğelerinden 

biridir. Değerlendirme, belli ölçütler doğrultusunda yapılmalı öğretmen kesinlikler 

kişisel görüşlerini değerlendirmeye katmamalıdır. Sağlıklı bir değerlendirme 

yapabilmek için öncelikle bir takım şartların yerine getirilmesi gerekir. 

Değerlendirme, tarafsız yapılmalıdır. Düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır, farklı oyun 

türleri ve oyun grupları için yapılmalıdır. Öğretmen, çocukları çok iyi tanımalı, 

gelişimlerini çok iyi bilmelidir. Değerlendirmenin amacı, etkinliklerden aksayan 

yönlerin bulunarak giderilmesi, böylece çocukların etkinliklerden azami düzeyde 

faydalanmalarını sağlayarak, öğretmenin yeni çalışmalarına ışık tutmaktadır. Ana 

okulda öğretmenin üç açıdan değerlendirme yapması gerek vardır. Öğretmenin 

kendisini değerlendirmesi: Bunun için öğretmen kendisine bir takım sorular 

sormalıdır. 

1. Kuramsal bilgilere ilişkin değerlendirme soruları 

2. Çocuklara ilişkin değerlendirme soruları 

3.Anaokuluna ve araç gereçlere ilişkin değerlendirme soruları 

       Öğretmenle çocukların birlikte değerlendirme yapması: Öğretmenle çocukların 

yapacakları değerlendirme işlemlerinde onlara yardımcı olmak amacıyla şu sorular 

sorulabilir. Bu oyunu sevdiniz mi? Bu oyunda neler öğrendik? Öğretmen, çocukların 

değerlendirme sorularına verdikleri olumsuz yanıtları karşısında onlara ters ve kırıcı 

davranmamalı, onların görüşlerine saygılı olmalıdır. Ters bir tutum, çocuğu 

incitebilir. Kişiliğini olumsuz yönde etkileyebilir. İçine kapanmasına, 

konuşmamasına ve sonraki değerlendirmelere de katılmamasına neden olabilir. 

Açıkça görülüyor ki değerlendirme yapılmadan çocuğa uygulanan eğitim konusunda 
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bilinçli bir yargıya varılması mümkün değildir. Değerlendirme sonuçlarına göre 

alınacak önlemlerle eğitim geliştirilebilir. Eksiklikler ve yanlışlar ortaya çıkar. Bu 

nedenle oyun ve benzeri etkinliklerinin her birinin sonunda sağlıklı bir 

değerlendirme yapılmalı, öğretmen değerlendirmeyi alışkanlık haline getirmelidir. 

Bu alışkanlık öğretmenin başarısını artıracak, dolayısıyla oyun ve benzeri 

etkinliklerin öğretimiyle amaçlanan eğitim daha verimli olacaktır (Ellialtıoğlu,2011). 

      Okul öncesi öğretmeninin ve drama lideri/eğitmeninin oyunun planlanıp 

uygulanmasında yukarıdaki maddelere uyması verimli bir eğitim süreci 

gerçekleşmesini sağlayacaktır. Yaratıcı drama sürecinin sonunda ve oyunla öğretimin 

sonunda eğitmen değerlendirme yapmalıdır. İki sürecin sonunda da eğitmenin 

hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını, ya da ne kadar ulaşabildiğini belirlemesi açısından 

değerlendirme yapması gereklidir. Planlanan sürecin etkili olup olmadığı, bir 

problem yaşanmışsa bunun sebeplerinin neler olduğunun bulunması ve giderilmesi 

için değerlendirme yapılmalıdır. Okul öncesi eğitimde öğretmen hem kendisini hem 

öğrencisini pek çok açıdan değerlendirmelidir. Yaratıcı drama lideri ise yine 

kendisini ve katılımcısına ilişkin değerlendirme yapmalıdır. Değerlendirme yaratıcı 

dramanın son aşamasıdır ve canlandırma aşamasından sonra gelir. Okul öncesi 

eğitimde oyuna ilişkin değerlendirme yapılırken ısındırıcı, hareketli ve dinlendirici 

oyunların tümü veya bir tanesi oynandıktan sonra değerlendirme yapılır. Yaratıcı 

drama sürecinde ısınma-hazırlık, canlandırma ve değerlendirme aşaması vardır. 

Dramada değerlendirme son aşamanın adıdır. Yaratıcı drama sürecinde lider gerekli 

zamanlarda ara değerlendirme yapabilmektedir. Yaratıcı drama ve oyunu aşamalılık 

bakımından farklılık göstermektedir.  

       Yaratıcı drama oyunu da içine alan geniş disiplinler arası bir alandır. Bir oyun 

süreci planlarken öğrencilerin durumuna göre ısındırıcı, hareketli ve dinlendirici 

oyunlar değiştirilerek süreç planlanabilir. Öğrenciler gelişimsel olarak dinlendirici 

oyun değil de hareketli oyuna kendilerini hazır hissederlerse ısındırıcı oyun 

oynatılmaz hareketli oyun seçilir. Öğrenciler yoğun çalışmışsa hareketli oyun değil 

de dinlendirici oyun oynatılmalıdır. Oynatıldıktan sonra değerlendirme yapılmalıdır. 

Bu şekilde kurallı oyunların özelliğine göre seçilip sırası değiştirilebilir. Okul öncesi 

eğitimde oyun oynatılırken yapılan derlendirme oyun bittikten sonra yapılırken 
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drama da ısınma-hazırlık aşaması bittiğinde canlandırma aşamasına geçmeden önce 

veya canlandırma aşamasındaki etkinlikler arasında lider ara değerlendirme 

yapabilir. Okul öncesi eğitimde oyunların oynatılmasındaki sıralılık değişebilirken, 

örneğin hareketliden önce dinlendirici oyun oynatılması gibi, yaratıcı drama da böyle 

bir durum söz konusu değildir. Yaratıcı drama da oyun seçiminde lider bunu 

yapabilirken, tüm süreçte lider aşamalar arasında bağlantı kurarak sırayı 

bozmamalıdır. Canlandırma aşamasından sonra oyun oynatılamaması gibi. Bunun bir 

drama süreci olduğu unutulmamalı süreçte oyun sadece ısınma amaçlı araç olarak 

kullanılmalı zamanın tümünü kaplamamalıdır. Aksi takdirde bu bir drama süreci 

olmaz ve süreç oyun oynatılmasından öteye taşınamaz. Böyle bir durumda drama 

sürecinde katılımcı süreci drama atölyesi olarak yapılandırılmadığını sadece oyun 

oynatıldığını düşünebilir. Bu sebeplerden dolayı drama sürecinde aşamalılığa dikkat 

edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

2.13 EĞİTİMDE YARATICI DRAMA 

2.13.1 Yaratıcı Drama 

       Yaratıcı Drama; bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak bir 

amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) vd. tekniklerden yararlanarak 

canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde 

yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, – mış gibi 

yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan 

yararlanır (Adıgüzel, 2010). 

       Yaratıcı drama yönteminin uygulanabilmesi için öncelikle bir gruba gereksinim 

vardır. Bu grubun geçmiş ve genel yaşantılarından yola çıkılarak deneyimli lider 

eşliğinde canlandırma ve oyunsu süreçler içeren etkinlikler planlanarak 

gerçekleştirilir. Yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı derslerde dersin amaç, 

konularına göre dersler, oturumlar düzenlenerek aşamalara göre yapılandırılır ve 

uygulamaya geçilir. 

       Yaratıcı drama oyun, tiyatro, dramatizasyon kavramları ile sürekli 

karıştırılmaktadır. Yaratıcı drama oyunu süreçte bir araç olarak kullanır. Sürecin 

tamamının oyun odaklı, eğlence güdümlü olması bu sürecin bir yaratıcı drama süreci 

olmasını engeller. Yaratıcı drama sürecini canlandırmasız gerçekleştirilmesi söz 

konusu değildir ve sürecin ağırlıklı kısmını canlandırmalar oluşturmalıdır.  

      Yaratıcı drama tiyatrodan beslenen ve kendine özgü amaçları, özellikleri, 

boyutları olan başlı başına bir alandır. Tiyatro metin odaklıdır, drama da konu 

katılımcıların geçmiş ve genel yaşantıları ile şekillenir metin odaklı değildir. Yaratıcı 

drama sürecinde tiyatronun tekniklerinden yararlanılır ve katılımcıdan oyunculuk 

yeteneği beklenmez amaç katılımcının üstlendiği görevi inanarak, rolüne bağlı 

kalarak ve rolden çıkmadan yerine getirmesidir. 

       Yaratıcı drama da dramatizasyon yaratıcı dramanın bir tekniği olarak 

kullanılmaktadır. Dramatizasyon yazılı bir öykü, masalın aynen canlandırılması iken 
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yaratıcı drama da bu bir öykünün okunup yarım bırakılıp katılımcı tarafından 

tamamlanması ve canlandırılması söz konusudur. 

       Yaratıcı drama, sınıfta olsun, kamp veya topluluk ortamı, öğrenmenin bir yolu, 

öz anlatım aracı, bir terapötik teknik, sosyal aktivite veya bir sanat formu olarak 

kabul edilebilir (McCaslin, 2006). 

        Drama ile edinilen bilgilenme, okul disiplinleri içinde edinilen ezbere dayalı,  

kuramsal bilgilenme değildir. Dramada gene çeşitli disiplinlerden gelen bilgi 

kullanılır ama bu kez bilgiler ünik bir biçimde dünya ile kurulan öznel ve nesnel 

ilişkiler içinde yapılanır. Eğitim kurumları genellikle bu tür öğrenmeyi 

sağlayamamaktadır. Bunun için de dramanın eğitimde kullanımı bir gereksinmedir. 

Drama çalışmaları, demokratik, çeşitli ve değişik ilişkileri görebilen, bağımsız 

düşünebilen, hoşgörülü ve yaratıcı çocuk, ergen ve gençler yetiştirmeye yöneliktir. 

Ve hep biliyoruz ki günümüzün bilinçli gençliği yukarıdaki nitelikleri kazanmaya 

gerçekten isteklidir (San, 1990). 

 

 

2.13.2  Yaratıcı Dramanın Yapılandırılması-Aşamaları 

       Yaratıcı drama çalışmalarında ne, niçin, ne zaman, nasıl,  nerede, kim, 

kime(kimlerle) gibi sorulara verilecek yanıtlar, yaratıcı drama sürecinin tüm 

yapılandırmasını ya da izlenecek aşamalar zincirini oluşturur. Bu durum tüm sanat 

türlerindeki ve eğitim planlarındaki genel sistematiğe de paralellik gösterir. Zira 

hemen tüm sanat türerinin genel bir başlangıç, giriş, dramatik an ve anların 

yoğunlaştığı serim, gelişme ve düğüm ya da sonuç bölümleri bu aşamaların da adını 

oluşturur (Adıgüzel, 2010)  

       Yaratıcı drama süreci belli aşamalardan oluşur ve bu aşamalar liderin 

kullanacağı boyuta ve konuya göre biçimlendirilir, aşamalar çerçevesinde etkinlikler 

oluşturulur. Yaratıcı drama süreci yapılandırılırken dikkat edilmesi gereken önemli 

bir husus ise yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı derslerde 

gerçekleştirilmesi istenen amaçlara göre işlenecek konunun etkinliklerinin 
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düzenlenirken bir biri ile bağlantılı olmasına dikkat edilmelidir. Belirlenen 

etkinliklerin, birbiriyle bağlantılı olması öğrenciye verilmek isteneni gereken 

zamanda, grubun yaşantılarına uygun ve kazanımlara en etkin ulaşabilinecek şekilde 

tasarlanması büyük bir gerekliliktir, amaçlara ve kazanımlara ulaşmada büyük bir 

önem taşımaktadır. 

1. Isınma-Hazırlık Aşaması

       Yaratıcı drama sürecinin en önemli aşaması ısınma-hazırlık aşamasıdır. Bu 

aşamada katılımcıların, beden ve zihnin aktif ve canlandırmalara hazır hale 

gelebilmesi için dikkat, uyum, duyu, güven, sağlıklı iletişim kurmalarını sağlayacak 

çalışmalar yapılır. Bu sayede katılımcıların canlandırma sürecine doğal bir şekilde 

geçebilmesi sağlanır. Oyun bu aşamada araç olarak kullanılır. Çocuk oyunları bireyi 

yaşama hazırlamaktadır. Oyunların eğlendirici özelliği katılımcıları hem konuya hem 

de birbirlerine ısınmalarını yadırgamaz hale gelmelerini kolaylaştırır. Oyun bu 

aşamada katılımcıyı canlandırma sürecine hazırlar.  Bu aşamada katılımcıların en 

etkin ve doğru bir şekilde konuya sürece ısınabilmeleri için zaman zaman hareketli 

oyunlar seçilirken bunun yanı sıra sürecin akışına ve katılımcıların durumuna göre 

rahatlama çalışmaları da sürece dâhil edilir. Liderin grup dinamiğini oluşturması bu 

aşamada gerçekleşir. Etkileşime dayalı çalışmalar grup dinamiğini oluşturmada 

etkilidir. Yaratıcı drama sürecinde ısınma-hazırlık aşamasının en önemli görevi 

öğrenciyi/katılımcıyı canlandırma aşamasına hazırlamaktır.  

2. Canlandırma Aşaması

       Canlandırma, birinin kılığına, kişiliğine girip onu oynamak, onu etkin bir 

duruma gelmesini sağlamak, etkinliğe geçirmek, geçmiş bir olayı ya da durumu 

göstererek yaşatmak anlamında kullanılır. Canlandırma aşaması, bir konunun süreç 
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içinde biçimlenip ortaya çıktığı, belirlendiği, biçimlendirildiği ve diğer katılımcılara 

sergilendiği tüm oluşum çalışmalarını içerir (Adıgüzel, 2010). Saptanan temayı 

işlemede oluşturulan dramatik anları çözmek için gerekli olan stratejilerin 

(tekniklerin) kullanımı daha çok bu aşamada gerçekleştirilir (Adıgüzel, 2006). 

       Canlandırma aşaması yaratıcı drama alanının doğaçlama ve rol oynama gibi 

tekniklerin kullanılarak, yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı derslerde ders 

konularından ve katılımcıların yaşantılarından yola çıkılarak canlandırmalar 

gerçekleştirmedir. Canlandırma sürecinde katılımcıdan beklenen oyunculuk 

mesleğinin gerektirdiği yetenek değil, üstlendiği rolü veya görevi inanarak yerine 

getirmesidir. Canlandırma aşamasında bireylerin genel yaşantılarından yola çıkılarak 

süreç gelişir, öznel yaşantılar kullanılamaz bu psikodrama alanın kapsamına 

girmektedir. Canlandırmalar sonrasında dramanın yöntem olarak kullanıldığı 

durumlarda amaçlara, kazanımlara ulaşıp ulaşılmadığını belirlemek üzere bir sonraki 

aşamaya geçilir. 

 

3. Değerlendirme Aşaması 

       Yaratıcı drama çalışmalarında elde edilen sonuçlar bu aşamada değerlendirilir. 

Başka bir deyişle, sürecin özü, önemi, niteliği, niceliği, üzerine çeşitli duygu ve 

düşüncelerin paylaşımı da bu aşamada konuşulur, tartışılır. Değerlendirme açısından 

diğer alanlarda kullanılan değerlendirme biçimleri, yaratıcı dramanın bir yöntem 

olarak kullanılması durumunda burada da geçerliliğini korur (Adıgüzel, 2010). Bu 

aşama sürecin tümünün dramanın yöntem olarak kullanıldığı derslerde dersin 

amacına ulaşılıp ulaşılmadığı, kazanımlara ne düzeyde erişildiği, duygu ve 

düşünceleri sürecin nasıl etkilerinin olduğu durumlarının ortaya çıkarılmayı 

amaçlandığı aşamadır. Değerlendirme katılımcının yaş ve gelişim düzeyine göre 

liderin belirlediği çeşitli şekillerde, sözel veya sözel olmayan, yazılı vb. rol içinde, 

dışında yazma, soru-cevap, mektup, gazete çıkarma, afiş, slogan hazırlama gibi 

birçok yolla katılımcıya uygun bir şekilde gerçekleştirilir. Aşamaların farklı veriliş 

biçimlerine göre bir yaratıcı drama oturum sırayla şu başlıkları içermelidir; Ders, 

konu, kazanımlar, süre, sınıf, araç-gereçler, yöntem- teknikler, süreç.        Yapılan 

drama çalışmalarından sonra mutlaka bir değerlendirme yapılmalıdır (Akyol, 2012). 
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Değerlendirme aşamasında eğitmen hem katılımcısını, hem de kendini bir drama 

sürecini yönlendirmede ne kadar etkili oldu, amaçlarına ulaşmakta zorlanmışsa buna 

sebep ne olabilir? Gibi hem katılımcısını, hem de kendini birçok açıdan 

değerlendirmeli çalışmalarına bu şekilde devam etmelidir. 

        Yaratıcı dramanın yapılandırılmasında izlenecek aşamaların gerekçeleri 

anlaşılır, karmaşıklığa yer vermeyen, aşamalar arasında bir uyumun olduğu, 

birbiriyle bağlı ve birbirlerini destekler etkinliklerin olması gerekir(Adıgüzel, 2006). 

Okul öncesi dönemde oyun etkinlikleri düzenlerken ısındırıcı, hareketli ve 

dinlendirici oyun zaman zaman sırası değiştirilebilir fakat yaratıcı drama da bir 

aşamalılık söz konusudur ve bu aşamalar arasında uyum olmalıdır. Canlandırma 

aşamasından sonra oyuna yer verilmemesi gerekir. Çünkü oyun ısınma-hazırlık 

aşamasında katılımcıyı canlandırma sürecine ısındırılarak hazırlamak amacıyla araç 

olarak kullanılır.  

2.13.3 Yaratıcı Dramanın Boyutları 

1. Yaratıcı Dramanın Bir Araç -Bir Yöntem Olarak Kullanımı

       Yöntem herhangi bir alanın, amaçlarını gerçekleştirmek için yararlanılan genel 

bir yaklaşımın, amaçlara ulaşmak için izlenen yolun genel adıdır. Amacı 

gerçekleştirmek için başvurulan bir tür “araç”tır. Yaratıcı drama, öğrenmenin önemli 

bir yoludur ve hem Heathcote hem de Bolton yaratıcı dramayı öğrenmek için bir araç 

olarak görür. Her ikisinin de kuramı bu anlayışa sahiptir. Heathcote, yaratıcı 

dramanın kendisi için yapılan bir yaşantıya değil, yaratıcı drama aracılığı ile 

çocuklara eğitsel olanaklar sunmayı amaçlayan bir alan olduğunu savunur. Yaratıcı 

drama, merkezine öğreneni alır ve ona kurgusal dünyadaki gerçeklikleri çeşitli rolleri 

üstlenerek yaşatır. Böylece öğrenen, kendisini ve yakın çevresini doğal ve aktif bir 

yöntemle tanır, kendini gerçekleştir. Bu yöntemin adı yaratıcı dramadır. Yaratıcı 

drama bir yöntem olarak sahip olduğu teknikleri işe koşarak drama alanının kendi 
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konuları dışındaki konuları öğretmede kullanılır. Bu konular amaçları uygun olan her 

ders ya da eğitim konusu için geçerli bir durumdur (Adıgüzel, 2013). 

       Literatürde bir öğretim yöntemi olarak yaratıcı dramanın çeşitli derslerdeki 

etkililiğine ilişkin yapılan lisansüstü ve doktora çalışmalarına rastlanmaktadır. Öte 

yandan bu konuda yapılan yüksek lisans tezlerinin, alana ve yöntem olarak yaratıcı 

dramanın çeşitli derslerin öğretimindeki etkililiğinin belirlenmesine ilişkin önemli 

veriler sağlandığı söylenebilir (Bozdoğan, 2006). Genel eğitimin amaçlarına 

baktığımızda da aynı amaçları görebiliriz. İnsan olmanın ve toplumda çağdaş birey 

olma gereği yaratıcı bir düşünce sistemine sahip olmak, yeni tasarımlar ortaya 

çıkarmaktır. Yaratıcı drama bu yeni tasarımlarda önemli rol oynar (Adıgüzel, 2006). 

 

 

2. Yaratıcı Dramanın Bir Amaç-Bir Ders Olarak Kullanımı 

       Yaratıcı drama, yine özellikler bölümünde de belirtildiği gibi kendi amaç ve 

içeriği olan, belirli öğrenme kuramlarına dayanan ya da bu kuramlarla ilişkili olan, 

kendine özgü ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına sahip bağımsız bir ders olma 

özelliğine sahiptir. Ders olan yaratıcı drama bir yandan diğer disiplinlerin amaçlarına 

da eş zamanlı olarak yanıt ararken aynı zamanda kendi içeriğine uygun olarak çeşitli 

çatışma durumlarını çözmeye odaklanır. Bu yaklaşım, pek çok drama öncüsünün de 

öngördüğü genel amaçlara ulaşmada etkili olan bir “Yaratıcı Drama Dersi” ile 

olanaklı olur. “Yaratıcı drama Dersi”, drama teknikleri ile yürütülen bir özelliğe 

sahiptir. Drama’nın başlı başına “amaç” yani bir bağımsız ders olduğu özellik, aynı 

zamanda estetik bir eğitim sürecini de içinde barındırır. Dünyada ve Türkiye’de 

yaratıcı drama alanında çok çeşitli ve sürekli artan sayıda araştırmalar yapılmakta, 

salt yaratıcı drama alanına ilişkin “uzmanlar” yetiştirilmektedir. Bu olgular da 

yaratıcı dramanın amaç boyutunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Başka bir 

yönüyle yaratıcı drama dersi aynı zamanda bir sanat eğimi alanı olma özelliğine de 

sahiptir (Adıgüzel, 2013). Sanatın eğitimdeki gücü tartışılmaz bir gerçektir(İlhan, 

1999). 
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2.13.4 Yaratıcı Dramanın Belirgin Özellikleri 

1. Yaratıcı drama, bir grup etkinliğidir.

2. Yaratıcı drama katılımcıların tecrübelerine dayalıdır ve katılımcıları merkeze alır.

3. Yaratıcı drama canlandırma odaklıdır. Bu odaklanma ise –mış gibi yapmaya,

kurguya, spontaniteye (kendiliğindenliğe), daha çok doğaçlamaya ve rol almaya

dayalıdır.

4. Yaratıcı drama çalışmaları “Şimdi ve Burada” olgusu ile gerçekleştirilir.

5. Yaratıcı drama sonuç değil, süreç odaklı bir çalışmadır.

6. Yaratıcı drama çalışmaları, yaratıcı drama alanını bilen, yaratıcı drama

çalışmalarını planlayan, uygulayan ve değerlendiren bir eğitmenin/liderin veya

dramayı bilen ve bir yöntem olarak kullanabilecek olan bir öğretmenin

yönlendirilmesiyle gerçekleştirilir.

7. Yaratıcı drama çalışmaları, bu çalışmalara katılmak isteyen ve alanının

gerektirdiği kuralları yerine getiren herkesle yürütülür.

8. Yaratıcı drama disiplinler arası bir alandır, eğitim ve tiyatro, yaratıcı dramanın

doğrudan yararlandığı iki önemli temel alanı oluşturur.

9. Yaratıcı drama tiyatrodan farklı bir anlama sahiptir. Yaratıcı drama tiyatro

yapmak değildir, ancak tiyatrodan da sürekli beslenen bir alandır.

10. Yaratıcı drama çalışmaları, alanın gerektirdiği özelliklere sahip belli bir

mekânda ya da drama çalışmalarına uygun hale getirilmiş diğer mekânlarda

yapılır.

11. Yaratıcı drama oyunların tüm genel özelliklerinden yararlanır.

12. Yaratıcı drama aynı zamanda bir mesleğin de adı olan “oyunculuk” yapmak

değildir ve bu mesleğin gerektirdiği kadar oyunculuk becerisine sahip olma gibi

bir önkoşulu yoktur.
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13. Yaratıcı drama sadece ısınma ve iletişim-etkileşim oyunlarından oluşmaz, içinde 

mutlaka dramatik kurguya sahip canlandırma süreçleri olmalıdır. 

14. Yaratıcı dramanın bir yöntem (araç) ve bir ders (amaç) gibi farklı kullanım 

biçimi veya boyutları söz konusudur. 

15. Yaratıcı drama bir yapılandırmaya göre, birbirine sistematik bir biçimde bağlı 

olan belirli aşamalara göre yürütülür. 

16. Yaratıcı drama, psikodrama gibi bir iyileştirme, tedavi amaçlı, katılımcının öznel 

yaşantısına odaklanan çalışmalar yapmak değildir. Bu tür çalışmaları doğrudan 

amaç olarak taşımaz (Adıgüzel, 2013). 

 

 

2.13.5 Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları 

       Yaratıcı drama eğitim programlarında karşılaşılan sorunlarının çözümü 

programların gelişimi açısından pek çok amacı gerçekleştirmede etkili olabilir. 

Buna dayalı olarak yaratıcı dramanın genel amacı, çocukların, ergenlerin ve 

gençlerin canlandırmalar yoluyla gerçek dünya ile kurgusal dünya arasında gidip 

gelmelerini olanaklı kılarak, bir bilinçlenme ve kültürlenme süreci içerisinde, her 

alanda yaratıcı, kendine yetebilen, kendini tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen 

ve bunu geliştirebilen, ifade gücü ve biçimleri artmış, imgesel düşünebilen, 

estetik kaygı, demokratik tutum ve davranışları gelişmiş bireyler yetiştirmektir. 

Yaratıcı drama çalışmalarında grubun özelliklerine göre plan yapmak ve 

katılanların gereksinim ve ilgilerini göz ardı etmemek gerekir. Her yaş düzeyi 

için birincil gereksinim, bazı temel amaçları yaratıcı drama çalışmaları ile 

kazandırabilmektir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 

1. Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmek 

2. Kendini tanıma, gerçekleştirme ve başkalarıyla iletişim becerisini geliştirmek 

3. Demokratik tutum ve davranış geliştirme 
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4. Estetik davranışlar geliştirme

5. Eleştirel ve bağımsız düşünebilme becerisi geliştirme

6. İş birliği yapabilme-birlikte çalışma becerisi geliştirme,

7. Sosyal duyarlılık yaratma

8. Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımı ve kontrolü

9. Dil gelişimi, sözel ve sözel olmayan ifade becerisini geliştirme (Adıgüzel,

2013). 
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BÖLÜM 3 

YARATICI DRAMA VE OYUN İLİŞKİSİ 

       Oyun kavramı irdelendiğinde bu kavramın canlandırma sürecinde doğaçlama 

gibi drama tekniklerini içermediği görülmektedir. Dramatik oyun olarak adlandırılan 

evcilik, doktorculuk gibi oyunlarda çocuklar bir takım roller üstlenir ve o rolleri 

canlandırırlar. Çocuk bu rolleri canlandırırken taklide dayalı gerçekleştirir. 

Çevresinde gördüğü kişileri model alır ve hayal gücü ile birleştirerek birebir 

gerçekleştirir. Dramatik oyunun dramadan farkı çocuk oyunu gelişigüzel oynar, oyun 

ne kadar dramatik olma durumu taşısa da taklide dayalıdır. Yaratıcı dramanın 

alanının ise kendine ait yöntem ve teknikleri vardır. Doğaçlama, rol oynama, donuk 

imge, fotoğraf anı vb. Canlandırma sürecinde ele alınacak konu kapsamında bu 

teknikler lider tarafından seçilerek süreç biçimlendirilmiş bir şekilde ilerler. 

Dramatik oyun bir yetişkin tarafından biçimlendirilmez, oyun çocuklar tarafından 

başlatılır, roller çocuklar tarafından belirlenir dramatik olma özelliği, gerilim 

bittiğinde dramatik oyunda sona ermiş olur. Drama sürecinde canlandırma aşaması 

drama teknikleri ile sürdürülür, dramatik oyundaki gibi bir serbest olma durumu söz 

konusu değildir. 

       Yaratıcı drama kendine ait amaçları, özellikleri, teknikleri olan ve birçok 

disiplinden yararlanan bir alandır. Yaratıcı drama oyunun özelliklerinden yararlanır. 

Oyun ısınma-hazırlık aşamasında katılımcıyı birçok yönden canlandırma aşamasına 

hazırlamak amacıyla kullanılır. Adıgüzel (2010)’a göre özgürlük, öyleymiş gibi 

olma, yapma, ikili değer (ikili durum, çatışma, gerilim), kendine özgülük, şimdiki 

zaman, katılım, hareket, eğlence ve haz, süreç bakımından bir öneme sahip olma, 

kural koyuculuk ya da kendini yönetme oyunun özellikleridir. Bu özelliklerden 

yaratıcı drama yararlanır. Isınma –hazırlık aşamasında oyunlarla bu özellikler ortaya 

çıkmaktadır. Canlandırma aşamasında da bu özelliklerin ortaya çıktığı 

görülmektedir. Drama ve oyun ne kadar benzer özellikler taşısa da oyun taklide 

dayalıyken drama içselleştirerek yansıtma sürecidir. Bu bakımdan canlandırma 

sürecinde ne kadar bu özellikler zaman zaman görülse de oyun ve drama birbiri ile 
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karıştırılmamalıdır. Örneğin evcilik gibi dramatik oyunda anne rolü üstlenen bir 

çocuk günlük hayattaki gördüğü anne rolünü anneymiş gibi üstlenir ve yansıtır. 

Drama da ise anneymiş gibi rolü üstlenen katılımcı, o role farklı açılardan bakarak 

dramatik duruma ilişkin çeşitli drama teknikleri kullanarak bir canlandırmaya, 

çözüme gider ve birebir taklit söz konusu değildir. 

       Yaratıcı drama çağdaş bir anlama bürünmüştür. Bu yüzden dramatizasyon, rol 

oynama, okul oyunu, okul tiyatrosu ve özellikle de oyun gibi kavramlardan oldukça 

farklıdır. Ancak yaratıcı drama bu kavramları da önemli ölçüde kapsamaktadır. 

Sözgelimi oyunun, özgürlük, içsel bir sonsuzluk, spontanlık, mış gibi yapma ve haz 

alma gibi özellikleri yaratıcı dramaya kaynak oluşturur(Adıgüzel,1993). Oyun 

çocuğu hayata hazırlamaktadır.  Drama da oyun bireyi canlandırma aşamasına ve 

konuya hazırlamada bir araç olarak kullanılır.  

        Oyun çocukların en doğal dilidir ve bu doğal dile bu dönem çocuklarının 

gereksinimleri bulunmaktadır. Oyunların geliştirilmiş bir yanı olan eğitimde drama 

bu nedenle okulöncesi eğitim döneminde önemli bir yere sahiptir(Öztürk, 2008).  

       Yaratıcı drama disiplinler arası bir alandır ve süreçte oyun dâhil birçok 

etkinlikten yararlanır. Drama da bir aşamalılık söz konusudur. Bu aşamalar ısınma-

hazırlık, canlandırma ve değerlendirmedir. Oyun ısındırıcı, hareketli ve dinlendirici 

olarak oynatılabilir. Dinlendirici oyun drama sürecindeki rahatlama çalışmaları ile 

farklı özellikler taşır. Rahatlama çalışmalarına gözü kapama ve liderin sözlerine 

uygun yatma veya farklı bir pozisyonda söylenilenleri hayal etme sürecidir. Drama 

atölyelerinde sürecin çok uzun olduğu, katılımcının yorulduğu durumlarda lider 

grubu dinlendirerek drama sürecinde verimli devam edebilmek için rahatlama 

çalışmaları gerek gördüğünde uygulayabilir. Dinlendirici oyun katılımcıların daha 

çok oturarak oynadıkları oyunlardır. Yağ Satarım Bal Satarım oyunu örnek olarak 

verilebilir. Dinlendirici oyun kazanma, kaybetme, eğlence, haz gibi oyunun 

özelliklerini içerirken rahatlama çalışmalarında bu özelliklerin olmadığı görülür. 

Rahatlama çalışmaları oyun özelliği taşımamaktadır. Bu sebeplerden dolayı 

Okulöncesi Eğitimde dinlendirici oyun adı altında rahatlama çalışmaları 

yapılmamalıdır. 
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      Yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı derslerde oyun, kavramların daha 

kolay öğretilmesinde ve ısındırıcı özelliği olması sebebiyle hazırlık aşamasında, 

sıklıkla kullanılır. Oyun Okulöncesi Eğitimde kavram öğretiminde araç olarak 

kullanılmaktadır. Örneğin renkler, mevsimler gibi. Yaratıcı drama geniş bir alandır 

ve birçok derste yöntem olarak kullanılır. Sürecin basitten zora doğru ilerlemesi 

gerekmektedir. Öncelikle bilinmeyen kavramların öğretilmesi sonrasında daha 

derinlikli konuların öğretilmesi gerekir. Örneğin kırmızı elma gösterilip rengi 

sorulduğunda o elmanın kırmızı renkte olduğunu öğrenci bildiğinde daha geniş bir 

bilgi düzeyi olan ara ve ara renkleri aralarındaki farkı anlayabilecek bir öğrenme 

düzeyine ulaşabilecektir. 

       Oyun amaçsız veya amaçlı gerçekleşebilen bir öğrenme süreci iken drama 

liderin konuya uygun tasarladığı plan çerçevesinde mutlak amaç doğrultusunda 

gerçekleşir. Drama bir ders, bir yöntem ve dolayısıyla estetik eğitim içermektedir. 

Oyunun boyutları, teknikleri olmamakla birlikte bir araç olarak kullanılmakta ve 

verilen eğitim oyunla desteklenmektedir. 

       Çocukta Oyun Gelişimi Dersinde yaratıcı dramanın bir yöntem olarak 

kullanılması ile oyun ve drama ilişkisi üzerinde durulmuştur. Meslek liselerinden 

mezun olup Yakın Doğu Üniversitesinde eğitim gören Okul Öncesi Öğretmenliği 

Bölümü öğretmen adaylarının birçok yönden oyunu drama ile karıştıran bilgilerle bu 

kuruma kadar geldikleri görülmüştür. Isındırıcı oyun olarak rahatlama çalışmaları 

yaptırıldığı veya bu oyunda dramatizasyona yer verilmesi gibi yanlış bilgilerle 

öğrenciler meslek liselerinden mezun olmuştur. Günümüzde halen oyun ve yaratıcı 

drama yanlış eğitimler verilmesi sebebiyle karıştırılmaktadır. Dersin yaratıcı drama 

yöntemiyle işlenmesiyle öğrenciler uygulamalı olarak,  oyunun türlerini, evrelerini, 

özelliklerini, gelişime etkilerini, planlama ve tasarlama sürecini canlandırmışlardır. 

Oyunun bir drama çalışması demek olmadığı sadece dramada araç olarak kullanıldığı 

belirtilmiştir. 
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BÖLÜM 4 

YÖNTEM 

4.1 Araştırmanın Modeli 

      Çocukta oyun gelişimi dersinde bir yöntem olarak kullanılan yaratıcı dramanın 

öğrencilerin başarı düzeylerine etkisinin incelendiği bu araştırmada nitel ve nicel 

yöntem karma olarak kullanılmıştır. Araştırmada nicel yöntemlerden son test kontrol 

deney gruplu desen olarak deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Son test kontrol 

gruplu seçkisiz desen (The Randomized posttest-only control group design). Kısaca 

sontest kontrol gruplu desen olarak da bilinen bu desenin bir önceki desenden farkı, 

uygulama öncesinde bağımlı değişkene ait ölçümler elde etmek amacıyla öntestin 

yapılmamasıdır (Büyüköztürk, vd, 2011). Araştırmada katılımcılar deney ve kontrol 

gruplarına seçkisiz olarak atanmıştır. Çocukta oyun gelişimi dersini drama yöntemi 

ile alan deney grubu öğrencilerinin görüşleri nitel araştırma yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Araştırmanın deneysel deseni Çizelge 2’deki gibi şekillenmiştir. 

Çizelge 2.  Araştırma Modeli 

Öğrenci Grupları Deneme Modeli Test 

A R Geleneksel Yöntem O1 

B R Yaratıcı Drama Yöntemi O2 

       Çizelge 2’de gösterildiği gibi araştırma kontrol ve deney grubu olmak üzere iki 

grup ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada bağımsız değişken olan yaratıcı drama 

yönteminin öğrenci başarısını ne düzeyde etkilediğini belirleyebilmek için Çocukta 
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Oyun Gelişimi dersi konuları kontrol grubunda geleneksel yöntem ile verilirken 

deney grubunda yaratıcı drama yöntemi ile verilmiştir. 

 

 

4.2. Çalışma Grubu 

       Araştırmanın çalışma grubunu 2013–2014 öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti, Lefkoşa ilçesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Okulöncesi Öğretmenliği 

Bölümü’nde Çocukta Oyun Gelişimi Dersinde öğrenim gören toplam 30 öğrenci 

oluşturmuştur. Öğrencilerden 15 kişi kontrol grubu, 15 kişi deney grubu seçkisiz 

olarak atanmıştır. 

 

 

4.3. Uygulama Aşamaları 

       Çalışmada uygulamaya geçmeden önce, uygulamada kullanılacak olan çocukta 

oyun gelişimi drama ders planları, ders içeriği ve ders hedef, kazanımları 

belirlenmiştir. Yaratıcı drama yönteminin uygulanacağı deney grubunda öğretmen 

adaylarının yönteme alışmada zorlanmamaları açısından dersin konularına geçmeden 

iki hafta önce toplam iki derste tanışma, uyum ve güven çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

       Araştırma modeli, çocukta oyun gelişimi dersinde haftada iki saat olarak toplam 

dokuz hafta boyunca uygulanmıştır. Toplam on iki ders işlenerek bu derslerin son iki 

haftasında öğrencilere verilen kavramlardan yola çıkılarak yapılan oyun planlarının 

sınıfta uygulamalarına yer verilmiştir. Uygulama sonunda öğrencilere başarı testi 

sınav olarak gerçekleştirilmiş ve öz değerlendirme formu verilerek çocukta oyun 

gelişimi dersinin yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesine yönelik bu form ile görüşleri 

alınmıştır. Çocukta oyun gelişimi dersi uygulama süreci ve aşamaları Çizelge 3’deki 

gibi şekillenmiştir. 
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Çizelge 3. Uygulama Planları-Uygulama Süreci 

Tarih Konular Yöntem 

10 Ekim Tanıma-Tanışma 

A Grubu Geleneksel Yöntem 

B Grubu  Yaratıcı Drama Yöntemi 

17 Ekim Uyum ve Güven Çalışmaları 

24 Ekim Oyunun Tanımı 

31 Ekim Oyunun Tarihsel Gelişimi ve Oyun 

Kuramları 

07 Kasım Oyun Çeşitleri ve Özellikleri 

14 Kasım Oyun Evreleri ve Oyunun Çocuğun 

Gelişimine Olan Etkileri 

28 Kasım Oyunun Tedavide Kullanılması, Okul 

Öncesi Dönemde Yaratıcılık 

05 Aralık Okul Öncesi Dönemde Oyunun Önemi 

12 Aralık Oyun Süreci Planlama ve Uygulama, Oyun 

Planlarken Dikkat Edilmesi Gereken 

Noktalar 

19 Aralık Uygulamali Sunum 

26 Aralık Uygulamali Sunum 

4.4. Verilerin Toplanması 

        Araştırmanın bu bölümünde veri toplama araçlarından başarı testi ve  açık uçlu 

görüşme formunun düzenlenme aşamalarına değinilmiştir. 



65 

 

 

 

4.4.1. Veri toplama araçları 

       Araştırmacı ilk olarak Çocukta Oyun Gelişimi dersinin hedef ve kazanımları 

belirlemiştir. Dersin hedeflerine göre belirlenen başarı testi soruları Çizelge 4’de 

gösterilmektedir. 

Çizelge 4. Çocukta Oyun Gelişimi Hedefleri ve Hedeflere İlişkin Soruları Kapsayan 

Belirtke Tablosu 

Bilişsel Öğrenme 

Düzeyi 

Hedefler 

Çocukta Oyun Gelişimi Dersini Başarı ile tamamlayan 

Öğrenci… 

Soru Numarası 

Bilgi Oyun ve yaratıcılık kavramlarını tanımlayarak 

söyleyebilecektir 

Oyun kuramlarının neler olduğunu, kuramların 

savunucularını söyleyebilecektir. 

Okulöncesi eğitim kurumlarında oyun saati planlarken 

oyun oynanacak yerin özelliklerini söyleyebilecektir. 

Dramatik oyunu diğer oyun türlerinden ayırt ederek bu 

oyunun değişimini ve dönüşümünün nasıl olacağını 

özelliklerini irdeleyerek diğer oyun çeşitlerinden 

farkını söyleyebilecektir. 

3, 15 

 

11, 12 

 

1 

 

22 

Kavrama Oyun planı uygulama sırasında oyunların çocukların 

hangi gelişim özelliklerini nasıl ne şekilde 

geliştireceğini bilerek oyun seçebilecektir. 

8, 14 

Uygulama Uygulama sırasında oyunları doğru bir şekilde 

sıralayarak (ısındırıcı, hareketli ve dinlendirici) 

kavram öğretiminde, bireyin gelişmesinde ve 

uygulama planının düzgün bir şekilde aksamadan 

kontrolünü sağlayabilecektir. 

Oyun saatinde oyunları uygun sürelerde 

sıralayabilmesi uygulamayı kolaylaştıracağını ve 

planın bu şekilde aksamadan gerçekleşeceğini fark 

4 

 

 

 

4 
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edecektir. 

Analiz Sosyal, duygusal,dil, bedensel, psikomotor, zihinsel 

gelişim özelliklerinin içeriğini öğrenerek bu içerikteki 

özelliklerden yola çıkarak, bu özelliklere uygun oyun 

türleri bulabilecek ve sınıflayabilecektir. 

8 

Sentez Oyun saatinde yer alan oyunları sıralarken oyunları 

türlerine, gelişim özelliklerine, evrelerine göre 

ilişkilendirerek sıralayabilecektir. 

Hayal kurma ve oyun arasında ilişki kurularak fantezi 

yaratma ile oyunun tedavi amaçlı kullanılabileceğini 

bilir. 

21 

17 

Değerlendirme Uygulama sonrasında nasıl, ve ne şekilde ne tür bir 

değerlendirme yapması gerektiğini söyler. 

Belirlenen kavram veya konunun oyunla 

öğretilmesinden sonra amaç ve kazanımlara ulaşıp 

ulaşılmadığının nasıl gerçekleşeceğini bilir. 

19 

20 

       Araştırmacı tarafından öğrencilerin Çocukta Oyun Gelişimi dersi uygulamalar 

sonrasında başarılarını ölçmek üzere, dersin hedeflerine göre başarı testi 

geliştirilmiştir. Çocukta Oyun Gelişimi Dersi konuları kapsamındaki hedefler 

çerçevesinde konuya ilişkin 25 soru araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Ölçme-

değerlendirme uzmanının önerileri doğrultusunda testten on soru çıkartılmış ve 15 

soru öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmek üzere kullanılmıştır. 

       Oluşturulan başarı testinin güvenilirliğini belirlemek üzere, test Yakın Doğu 

Üniversitesinde öğrenim gören Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıftan 40 

öğretmen adayına uygulanmıştır. Bu ön-uygulama sonucunda test maddelerinin alpha 

güvenilirlik derecesi, güçlük ve ayırıcılık indisleri hesaplanmıştır. Tan vd (2002)’ne 

göre ayırıcılık indisi 0,4 ’ten büyük olan maddeler çok iyi maddeler ve ayırıcılık 

indisi 0,20‘den küçük olan maddeler ayırt ediciliği çok düşük olarak kabul 
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edilmektedir. 15 maddenin tümünün ayırt edicilik indeksleri 0.30’dan yukarı 

çıkmıştır (Çizelge 5). Dolayısı ile testten madde atılmamıştır. Fakat madde güçlükleri 

incelendiğinde 2 maddenin güçlük indeksinin 0,80 den fazla oluşundan dolayı 2 

madde testten çıkarılmıştır (Çizelge 6) ve geriye kalan soru sayısı 13 olmuştur. Ön-

uygulama sonucunda maddelerin güvenilirlik derecesi α=0.60 olarak bulunmuştur.  

 

Çizelge 5. Başarı Testindeki Maddelerin Ayırıcılık İndisleri 

Ayırıcılık İndis Aralığı rjx > 0.4 0.3 < rjx < 0.4 

Madde No 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 1, 2, 6, 7, 8, 11,12, 13 

 

 

Çizelge 6. Başarı Testindeki Maddelerin Güçlük İndisleri 

Güçlük İndis Aralığı 0.3 < pjx < 0.8 pjx > 0.8 

Madde No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12, 13 

14, 15 

 

       Madde analizi ve güvenilirlik dereceleri elde edildikten sonra geriye kalan 13 

soru kontrol ve deney gruplarına uygulanmıştır. Geriye kalan test maddelerinin 

analizleri sonucunda maddelerin ayırıcılık ve güçlük indeksleri hesaplanmıştır. 

Kontrol ve deney gruplarına uygulana testten elde edilen güvenilirlik derecesi 

α=0.70 olarak bulunmuştur. Güvenirliği kestirmek için çeşitli yollar vardır. 

Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı, maddelerin ağırlıklı olarak puanlandığı ya da 

dereceleme yöntemiyle puanlandığı durumlarda kullanılır. Ölçeğin Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısı 0.600.90 oldukça güvenilir(Akt. Can, 2014) kabul 

edilmektedir. Başarı testindeki madde sayısının azalması güvenirliği de 

düşürmektedir. 
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4.4.2. Görüşme 

       Yaratıcı drama yönteminin uygulandığı deney grubundaki öğretmen adaylarının 

drama yöntemine ilişkin görüşlerini almak amacıyla açık uçlu görüşme yaklaşımı 

kullanılmıştır. Bu yaklaşım çerçevesinde görüşme soruları oluşturulmuş, düzenli 

olarak sıralanmış ve sorular her öğretmen adayına aynı şekilde uygulanmıştır. Bu 

yaklaşımın önemli avantajlarından birisi görüşmeci yanlılığını veya öznelliğini 

azaltmasıdır (Yıldırım ve Simsek, 2004). Görüşme formundaki sorular belirlenirken 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde görev yapan ölçme 

değerlendirme, yaratıcı drama ve eğitimde psikolojik hizmetler bölümü alan 

uzmanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda düzenlenmiştir. Öz değerlendirme 

formu sorularını her öğrencinin farklı bir şekilde anlayabileceği düşünülerek 

alternatif sorular eklenmiştir. 

4.5. Verilerin Analizi 

      Farklı gruplardan elde edilen veri değerlerinin ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için yapılan parametrik test 

ilişkisiz(bağımsız) örneklemler için t-testi(Independent Samples t Test) olarak 

adlandırılır(Can, 2014).  Kontrol ve deney grubundaki öğrencilerin son-test sonuçları 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla ilişkisiz örneklemler 

için t-test kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak 

belirlendikten sonra istatistiksel işlemler yapılmıştır. Deney grubu öğrencilerine 

uygulanan yaratıcı drama yöntemine ilişkin görüşleri içerik analizi ile analiz 

edilmiştir. Öz değerlendirme formundan elde edilen yanıtlar başlıklar belirlenmiş ve 

betimsel analiz aşamalarına uygun olarak öncelikle analiz için bir çerçeve 

oluşturulmuştur, sonra veriler tematik çerçeveye göre işlenmiş, bulgular 

tanımlanarak yorumlanmıştır. Araştırmada güvenirliği sağlamak amacıyla kodlama 

işlemleri araştırmacı tarafından yapılmasının ardından başka araştırmacıya aynı 

işlemler tekrarlattırılmış böylece ortak noktaya varılmıştır. Kimliklerinin 

saptanmaması açısından öğrenciler Ö1’den Ö15’e kadar numaralandırılmıştır. Deney 

ve kontrol grubu öğrencilerinin test sonuçları ile ilgili analizler SPSS 20 paket 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
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BÖLÜM 5 

BULGULAR VE YORUMLAR 

       Bu bölümde araştırmada kullanılan basarı testi ve görüşmelerden elde edilen 

verilere yer verilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda araştırma problemine cevap 

verilmiştir. 

5. Varsayımların Test Edilmesi

       Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son-test sonuçlarının varyanslarının 

homojenliğini test etmek için Levene’s Homogenity test sonucu incelenmiştir. Test 

sonucunda varyansların homojen olmadığı (p = 0.03; p < 0.05) görülmektedir. 

Varyansların homojen olmaması fakat güçlü bir parametrik test olması sebebiyle 

analize devam edilmiştir. 

5.1. Normallik Varsayımı 

       Son-test sonuçlarının normal bir dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için 

kontrol ve deney grubu öğrencilerinin sonuçları ayrı olarak normallik testine tabi 

tutulmuştur. Her bir gruptaki öğrenci sayısının 50 kişiden az olması sebebiyle 

Shapiro-Wilk testi yapılmış ve sonucunda deney ve kontrol grubu için son-test 

sonuçlarına ilişkin elde edilen puanların normal bir dağılım gösterdiği bulunmuştur 

(p = 0.03; p < 0.05).  
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5.2. Varyansların Homojenliği 

       Kontrol grubunun, başarı testi ortalaması 6.87, ortancası 7.0 ve modu 6 olarak 

bulunmuştur. Ortalama, ortanca ve mod ‘un değerlerinin birbirine yakın olması 

dağılımın normal dağılıma yakın olduğunu göstermektedir (Çizelge 7). Ayrıca 

çarpıklık katsayısı ‐.463,  dağılımın sola çarpık olduğunu ancak değerinin  -1 ile +1 

arasında kalması normal dağılımdan aşırı sapma göstermediği şeklinde 

yorumlanmaktadır. Bu bağlamda çarpıklık katsayısının (skewness) standart hataya 

bölünmesi ile elde edilen z-istatistiği -.79 olarak bulunmuştur, z-istatistiğinin 

1.96’dan küçük çıkması dağılımın normalden aşırı sapma göstermediği şeklinde 

yorumlanabilir (Büyüköztürk, 2002). 

Çizelge 7. Kontrol Grubu Başarı Testine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Birimler Değer 

Ortalama 6.87 . 

Ortanca 7.0 

Mod 6 

Standard Sapma 3.11 

Çarpıklık Katsayısı Standard 

Hatası 

-.463 .580 

Basıklık Katsayısı ve Standart 

Hatası 

.378 1.121 

Çarpıklık Katsayısının 

Standart Hataya Bölünmesi 

-.79 

       Deney grubunun, başarı testi ortalaması 8.93, ortancası 9.0 ve modu 9 olarak 

bulunmuştur. Ortalama, ortanca ve mod ‘un değerlerinin birbirine yakın olması 

dağılımın normal dağılıma yakın olduğunu göstermektedir(Çizelge 8). Ayrıca 

çarpıklık katsayısı ‐.223,  dağılımın sola çarpık olduğunu ancak değerinin  -1 ile +1 

arasında kalması normal dağılımdan aşırı sapma göstermediği şeklinde 

yorumlanmaktadır. Bu bağlamda çarpıklık katsayısının (skewness) standart hataya 

bölünmesi ile elde edilen z-istatistiği .38 olarak bulunmuştur, z-istatistiğinin 

1.96’dan küçük çıkması dağılımın normalden aşırı sapma göstermediği şeklinde 

yorumlanabilir (Büyüköztürk, 2002). 
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Çizelge 8. Deney Grubu Başarı Testine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.  Birinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

  Çizelge 9. Öğrenci Puanlarına Göre İlişkisiz (Bağımsız) Örneklem t-testi Sonuçları 

Grup  
N 

 
S sd t p η2 

Deney 15 8.93 3.11 
21.1 -2.279 0.03 0.83 

Kontrol 15 6.87 1.62 

 

       Çizelge 9’da görülmektedir ki kontrol ve deney grubu öğrencilerinin basarı 

testinden aldıkları puanların ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır (t(21.1)=-

2.279, p<0,05). Çocukta oyun gelişimi dersini yaratıcı drama yöntemi ile alan deney 

grubu öğrencilerinin basarı puanı ortalamasının (  =8.93), geleneksel yöntemlerle 

alan kontrol grubu öğrencilerinin başarı puanları ortalamasından (   =6.87) daha 

yüksek olduğu bir başka ifade ile kullanılan drama yönteminin geleneksel(düz 

anlatım, soru-cevap, tartışma) yöntemine göre öğrencilerin akademik başarıları 

üzerinde daha fazla etkili olduğu görülmektedir. Etki büyüklüğü d,işaretinden 

bağımsız olarak değerlendirilir ve her değeri alabilir. d’ nin sıfır olması, 

ortalamaların eşit olması anlamına gelir. Sırasıyla, d’nin alabileceği, 0.2, 0.5 ve 0.8 

gibi değerler, küçük, orta ve büyük etki olarak değerlendirilir(Green ve Salkind’den 

Akt. Can, 2014).  Etki büyüklüğünün 0.83 olması işlemin büyük etkiye sahip 

olduğunu göstermektedir. 

Birimler Değer 

Ortalama 8.93 . 

Ortanca 9.0  

Mod 9  

Standard Sapma 1.62  

Çarpıklık Katsayısı Standard 

Hatası 

-.223 .580 

Basıklık Katsayısı ve Standart 

Hatası 

.351 1.121 

Çarpıklık Katsayısının Standart 

Hataya Bölünmesi 

.38  
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5.4 İkinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

 Okulöncesi Eğitimde Çocukta Oyun Gelişimi Dersinde Bir Yöntem Olarak Yaratıcı 

Dramanın Kullanılmasının Öğrenci Görüşlerine Etkisi 

       Yaratıcı drama yöntemi ile uygulamaları gerçekleştiren deney grubu 

öğrencilerinin uygulamaya yönelik düşüncelerini almak amacıyla görüşme yöntemi 

kullanılmıştır.  Yaratıcı drama yönteminin, Çocukta Oyun Gelişimi dersinde öğrenci 

başarısına etkisini ölçmek amacıyla başarı testinin yanında nitel bir ölçme aracı olan 

öz değerlendirme formu kullanılmıştır. Nitel açıdan başarıyı değerlendirmek 

amacıyla, başarıyı destekleyen unsurlar olarak öğrenme, anlama, mutluluk, derse 

istekle katılma, iletişim, eğlenme, merak, dersin ileriki mesleki yaşantıya etkisi, 

hatırlama ve kalıcılık sözcükleri belirlenmiştir. Bu form yalnızca ürün niteliği 

taşımamakla birlikte, bu form ile öğrenme sürecinin asıl öğesi olan öğrencilerin 

görüşlerine dayalı olarak, eğitim sürecinin değerlendirilmesine de olanak 

sağlanmıştır. Öz değerlendirme formundan elde edilen veriler içerik analiz 

türlerinden olan “frekans analizi” ile incelenerek sözcükler ve yüzdeler çıkarılıp, 

tablolar şeklinde verilmiş ve yorumlanmıştır. Öğrencilerin görüşme sorularına 

verdikleri yanıtlar Çizelge 10’da sunulmuştur. 

Çizelge 10. Öğrencilerin Görüşme Sorularına Verdikleri Yanıtlar 

Soru 1. Çocukta Oyun Gelişimi dersinin yaratıcı drama yöntemi ile 

işlenmesinin diğer yöntemlerle  (düz anlatım, soru-cevap, tartışma) 

işlenmesiyle karşılaştırırsanız avantajları ve dezavantajları nelerdir? 

     Dersin yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesinin herhangi bir dezavantajı 

olmamakla birlikte avantajları vardır(15) 

 Öğrenmem daha kalıcı oldu(7) 

   Dersin uygulamalı olması yaşayarak öğrenmemi destekledi(5) 

   Drama yöntemi dersi eğlenceli kıldı(4) 

 Drama yöntemi ile ders daha enerjik ve motive edici oldu(3) 
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     Drama yöntemi ile ders daha öğretici oldu(2) 

     Ders drama yöntemi ile daha etkili ve verimli geçti(2) 

     Dersi drama yöntemi ile daha iyi anladım(2) 

     Dersi işlerken drama yönteminin kullanılması empati kurarak öğrenciyi daha iyi 

anlamamı sağladı(2) 

Soru 2. Çocukta Oyun Gelişimi dersini yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesi 

öğrenmenize nasıl katkı yaptı? Çocukta Oyun Gelişimi Dersinin yaratıcı 

drama yöntemi ile işlenmesi bilgilerinizin kalıcılığı ve hatırlanması üzerinde 

nasıl bir etki yaratmış olabilir? 

       Bilginin kalıcı ve hatırlayıcı olmasını sağladı(10) 

       Dersi daha iyi anladım(3)        

       Etkin öğrenmemi sağladı(1) 

       Mesleki hayatımı olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum(1) 

Soru 3. Çocukta Oyun Gelişimi dersi süresinde arkadaşlarınız ile kurduğunuz 

ilişki diğer derslere göre bir farklılık gösterdi mi? Diğer derslere göre (düz 

anlatımla işlenen derslere göre) arkadaş ilişkileriniz de bir değişiklik var 

mıydı? Diğer derslerden nasıl bir farkı vardı? 

       Drama yöntemi ile iletişim daha güçlüydü(6) 

       Drama yöntemi tanışmayı kolaylaştırdı(6) 

       Drama yöntemi grupla işbirliği içinde olmayı sağladı(2) 

       Sosyal ilişkiler gelişti ve ön yargıları yok etti(2) 

       Drama yöntemi etkileşim sağladı(1) 

Soru 4. Çocukta Oyun Gelişimi dersini yaratıcı drama yöntemi ile işlemek 

sizde nasıl duygular uyandırdı? Sizce böyle hissetmenize ne neden olmuş 

olabilir? 

        Uygulamalar sırasında kendimi mutlu hissettim(5) 

        Drama yöntemi sayesinde bu derste güzel duygular yaşadım(3) 

        Drama yöntemi sayesinde kendimi çocuk gibi hissettim(2) 

        Uygulamalar eğlenceliydi(2) 
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 Uygulamalar sırasında kendimi rahat ifade edebildim(1) 

        Uygulamalar sırasında dinlendim(1) 

        Uygulamalar sırasında kendimi huzurlu hissettim(1) 

        Uygulamalar sırasında kendimi öğretmen gibi hissettim(1) 

Soru 5. Dersi yaratıcı drama yöntemi ile işlemek derse ilginizi nasıl etkiledi? 

Neden? 

        Çocukta oyun gelişimi dersini drama yöntemi ile işlemek derse olan ilgimi 

olumlu(dersten sıkılmadıklarını, merak duyduklarını ve derse olan ilgilerinin 

arttığını belirttiler) etkiledi(8) 

 Drama yöntemi derste eğlenerek öğrenmemi sağladı(6) 

        Drama yöntemi sayesinde derse aktif olarak katılabildim(2) 

        Drama yöntemi sayesinde derse severek gelindi(2) 

        Drama yöntemi ile ders akıcı geçti(1) 

 Drama yöntemi sayesinde dikkat becerim gelişti(1) 

        Drama yöntemi sayesinde Çocukta oyun gelişimi dersi en sevdiğim ders 

oldu(1) 

Soru 6. İleriki zamanlarda mesleki yaşamınızda bu dersi drama yöntemi ile 

işlemiş olmanızın öğretmenlik mesleğinize katkı sağlayacağınızı düşünüyor 

musunuz? Eğer sağlayacağını düşünüyorsanız nedenlerini yazınız. 

 Drama Yöntemi ile bu dersi işlemek mesleki yaşamıma katlı sağlayacaktır(13) 

       Drama yöntemini bende derslerimde kullanarak öğrencilerin ilgisini 

çekebileceğim, derste bu sayede sıkılmayacaklar, sıradan bir öğretmen 

olmayacağım(4) 

       Drama yöntemi sayesinde duygudaşlık kurarak çocukları daha iyi 

anlayabileceğim(3)          

       Sınıf uygulamalarında başarısızdım kendimi bu ders sayesinde geliştirdim(1) 

 Bu ders sayesinde yaratıcılığımı geliştirdim(1) 

       Öğrenciler, Çocukta Oyun Gelişimi dersinin yaratıcı drama yöntemi ile 

işlenmesinin herhangi bir dezavantajı olmamakla birlikte avantajları olduğunu 

belirtmiştirler. Bunun nedenleri olarak ise dersi drama yöntemiyle işlemenin 



75 

 

 

 

geleneksel yönteme göre bilgilerin daha kalıcı(7), dersin yaparak yaşayarak 

öğrenmeyi desteleyen(5), öğrenmeyi eğlenceli kılan(4), enerjik ve motive edici(3), 

öğretici(2), etkili ve verimli(2), anlaşılır(2) olduğunu açıklamışlardır.  

       Deney grubu öğrencileri, drama yöntemiyle işlenen dersteki öğrenmenin kalıcı 

ve hatırlayıcı olduğunu(10), bu dersin onların mesleki yaşamı olumlu yönde 

etkilediğini(5), dersin daha anlaşılır(3) ve etkin öğrenmeyi sağlayan(1) bir ders 

olduğunu açıklamışlardır.  

       Öğrenciler derste yaratıcı drama yönteminin kullanılmasının arkadaşlık 

ilişkilerinde birbirlerini tanımalarını ve tanışmalarını kolaylaştırdığını(6), iletişim 

becerilerinin daha güçlü kıldığını(6), grupla işbirliği içinde olmalarını sağladığını(2), 

bu yöntemin grup üyelerini ön yargılarını yok ettiğini(2) ve bireyler arasında 

etkileşimi sağladığını(1) açıklamışlardır. 

       Çocukta Oyun Gelişimi dersinin drama yöntemiyle işlenmesiyle öğrenciler 

kendilerini mutlu(5), güzel duygulu(3), eğlenceli(2), çocuk gibi(2), rahat(1), 

dinlenmiş(1), huzurlu(1) ve öğretmen gibi(1) hissettiklerini belirtmişlerdir. 

       Drama yöntemi ile öğrenciler bu derste sıkılmadıklarını, merak duyduklarını ve 

derse olan ilgilerinin arttığını, dersi olumlu etkilediğini(8) belirttiler. Bu yöntem ile 

dersin eğelenerek öğrenmeyi sağladığını(6), derse severek geldiklerini(2), aktif 

olarak katılabildiklerini(2), dersin akıcı(1), dikkat becerilerini geliştiren(1) ve en 

sevilen ders(1) olduğunu belirtmişlerdir. 

       Öğrenciler meslek yaşamlarına dersi drama yöntemiyle işlemenin katkı 

sağlayacağını(13), öğrencilerinin ilgileri çekebileceklerini bu sayede onların dersten 

sıkılmalarını önleyebileceklerini(4), duygudaşlık kurarak öğrencilerini daha iyi 

anlayabileceklerini(3), bu ders sayesinde uygulamada daha başarılı 

olabileceklerini(1) ve yaratıcılıklarını geliştirdiklerini(1) belirttiler. 
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       Öğrenci değerlendirme formunda “Çocukta Oyun Gelişimi dersinin yaratıcı 

drama yöntemi ile işlenmesinin diğer yöntemlerle  (düz anlatım, soru-cevap, 

tartışma) işlenmesiyle karşılaştırırsanız avantajları ve dezavantajları nelerdir?” 

sorusuna öğrenciler tarafından verilen yanıtların analizi sonucu birimlerin görülme 

sıklığı Çizelge 11’de verilmiştir. 

Çizelge 11.  Çocukta Oyun Gelişimi Dersinin Yaratıcı Drama yöntemi ile 

İşlenmesinin Geleneksel Yönteme Göre Avantajları ve Dezavantajlarına İlişkin 

Sözcük Analizleri 

Sözcükler f % 

Kalıcı  7 46.6 

Yaşayarak öğrenmek 5 33.3 

Eğlenceli 4 26.6 

Enerjili motive edici 3 20 

Öğretici 2 13.3 

Etkili ve verimli 2 13.3 

Empati 2 13.3 

Anlaşılır mı? 2 13.3 

       Öğrenci değerlendirme formundan içerik analizi yoluyla elde edilen bulgulara 

göre öğrencilerin “Çocukta Oyun Gelişimi” dersinin yaratıcı drama yöntemiyle 

işlenmesiyle diğer yöntemlere oranla yaparak yaşayarak, daha kalıcı, eğlenerek 

öğrendikleri ve öğrenme sürecine motive oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca yaratıcı 

drama yöntemiyle dersin işlenmesinin diğer yöntemlere göre daha etkili ve verimli 

olduğu böylece öğretici bir eğitim ortamının sağlandığı görülmektedir. Öğretmen 

adaylarının yaratıcı drama yöntemiyle kendilerini bir öğrencinin yerine koyup 

durumlara onlar açısından bakarak empati kurabildikleri görülmektedir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin öğrenme ve 

anlamalarında etkili bir yöntem olduğu, öğrenme sürecinin merkezinde olan 

öğrenciler tarafından ifade edildiği görülmektedir. Bu görüşler dikkate alındığında 

öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 
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        Öğrenci değerlendirme formunda “Çocukta Oyun Gelişimi dersini yaratıcı 

drama yöntemi ile işlenmesi öğrenmenize nasıl katkı yaptı? Çocukta Oyun Gelişimi 

Dersinin yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesi bilgilerinizin kalıcılığı ve hatırlanması 

üzerinde nasıl bir etki yaratmış olabilir?” sorusuna öğrenciler tarafından verilen 

yanıtların analizi sonucu birimlerin görülme sıklığı Çizelge 12’de verilmiştir. 

 

Çizelge 12.  Çocukta Oyun Gelişimi Dersinin yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesi 

bilgilerinizin kalıcılığı ve hatırlanması üzerinde nasıl bir etki yarattığına ilişkin 

sözcük analizleri 

 

Sözcükler f % 

Kalıcı ve hatırlayıcıdır. 10 66.6 

Anladım mı? 3 20 

Mesleki yaşamı olumlu 

etkiledi. 

1 6.66 

 

 

       Çizelge 12’ye göre öğrencilerin yaratıcı drama yöntemiyle ders işlenmesinin 

geleneksel yönteme göre daha kalıcı ve hatırlayıcı olduğunu ve konuları 

anlamalarında bu yöntemin olumlu etkisinin olduğunu belirttikleri görülmektedir. 

Öğrenci görüşlerinden elde edilen bulgular, öğrencilere uygulanan son test 

sonuçlarından elde edilen bulguları da destekler niteliktedir. Bu yönüyle bakıldığında 

Çocukta Oyun Gelişimi dersinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması öğrencilerin 

mesleki hayatlarını da olumlu yönde etkileyeceği görülmektedir. 
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        Öğrenci değerlendirme formunda “Çocukta Oyun Gelişimi dersi süresinde 

arkadaşlarınız ile kurduğunuz ilişki diğer derslere göre bir farklılık gösterdi mi? 

Diğer derslere göre (düz anlatımla işlenen derslere göre) arkadaş ilişkileriniz de bir 

değişiklik var mıydı? Diğer derslerden nasıl bir farkı vardı?” sorusuna öğrenciler 

tarafından verilen yanıtların analizi sonucu birimlerin görülme sıklığı Çizelge 13’de 

verilmiştir. 

Çizelge 13.  Öğrenme Ortamında Öğrencilerin Arkadaş İlişkilerine İlişkin Sözcük 

Analizleri 

Sözcükler f % 

İletişimimi artırdı mı? 6 40 

Tanışma 6 40 

Sosyal ilişkileri artırdı ve önyargıları 

kırdı. 

2 13.3 

Grupla İşbirliğini artırdı. 2 13.3 

Etkileşimi artırdı mı? 1 6.66 

         Çizelge 13’te yaratıcı dramanın öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerini,iletişim ve  

birbirlerini tanımalarını diğer yöntemlere göre da olumlu etkilediği görülmektedir. 

Öğrenme öğretme sürecinin iletişim süreci olduğu göz önüne alındığında etkili bir 

iletişim sürecinin öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkileyeceği düşünülebilir. 
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   Öğrenci değerlendirme formunda “Çocukta Oyun Gelişimi dersini yaratıcı drama 

yöntemi ile işlemek sizde nasıl duygular uyandırdı? Sizce böyle hissetmenize ne 

neden olmuş olabilir?” sorusuna öğrenciler tarafından verilen yanıtların analizi 

sonucu birimlerin görülme sıklığı Çizelge 14’te verilmiştir. 

 

Çizelge 14. Öğrenme Ortamında Öğrencilerin Yaşadığı Duygulara İlişkin Sözcük 

Analizleri 

Sözcükler f % 

Mutlu 6 40 

Güzel 3 20 

Çocuk olabilme 2 13.3 

Eğlenceli 2 13.3 

Dinlendirici 1 6.66 

Huzur 1 6.66 

Öğretmen gibi 1 6.66 

Kendini daha iyi ifade etti 1 6.66 

 

 

       Çizelge 14’de göre öğrenciler yaratıcı drama yönteminin kullanıldığı öğrenme 

ortamında mutluluk, çocuk gibi hissetme, huzur duydukları görülmektedir. Bu 

sonuçlar öğrenme açısından değerlendirildiğinde, öğrencilerin böyle bir ortamda 

kendilerini mutlu hissetmeleri derse daha isteki gelmelerini sağlayacağından etkili bir 

öğrenme gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca araştırmacının uygulama sürecindeki 

gözlemlerinde özellikle öğrenme ortamında öğrencilerin kendilerini bu yöntem 

sayesinde daha iyi ifade edebildikleri söylenebilir. 
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  Öğrenci değerlendirme formunda “Dersi yaratıcı drama yöntemi ile işlemek derse 

ilginizi nasıl etkiledi? Neden?” sorusuna öğrenciler tarafından verilen yanıtların 

analizi sonucu birimlerin görülme sıklığı Çizelge 15’de verilmiştir. 

Çizelge 15. Öğrenme Ortamında Öğrencilerin Derse İlgilerine İlişkin Sözcük 

Analizleri 

Sözcükler f % 

Olumlu  8 57.14 

Eğlenerek öğrenme 6 40 

Akıcı 1 6.66 

Severek gelindi 2 13.3 

Aktif katılım 2 13.3 

Dikkat 1 6.66 

En sevdiğim ders 1 6.66 

         Çizelge 15’e göre öğrencilerin diğer yöntemlerden farklı olarak yaratıcı 

dramanın kullanıldığı öğrenme sürecinde derse ilgilerinin daha olumlu olduğu, derste 

eğlenerek öğrendikleri ve derse bu sayede aktif katılarak, bu derse severek geldikleri 

görülmüştür. Bu yönüyle bakıldığında yaratıcı drama yönteminin derse olan ilgiyi 

artırdığı ve bunun da başarıyı olumlu yönde etkileyeceği düşünülebilir. 
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         Öğrenci değerlendirme formunda “İleriki zamanlarda mesleki yaşamınızda bu 

dersi drama yöntemi ile işlemiş olmanızın öğretmenlik mesleğinize katkı 

sağlayacağınızı düşünüyor musunuz? Eğer sağlayacağını düşünüyorsanız nedenlerini 

yazınız.” sorusuna öğrenciler tarafından verilen yanıtların analizi sonucu birimlerin 

görülme sıklığı Çizelge 16’da verilmiştir. 

 

Çizelge 16. Öğrencilerin Çocukta Oyun Gelişimi Dersini Drama Yöntemi ile 

İşlemelerinin Mesleki Yaşantılarına İlişkin Etkilerini Belirten Sözcük Analizleri 

Sözcükler f % 

Mesleki yaşamıma katlı sağlayacaktır 13 100 

Empatiyi artıracaktır 3 20 

Sıradan bir öğretmen olmayacağım 4 26.6 

 

       Yukarıdaki öğrenci görüşleri incelendiğinde, Çocukta Oyun Gelişimi Dersini 

yaratıcı drama yöntemiyle almalarının mesleki yaşamlarına büyük bir oranda katkı 

sağlayacağı görülmektedir. Ayrıca araştırmacının uygulama sürecindeki 

gözlemlerinde özellikle öğrenme ortamında öğretmen adaylarının kendilerini bu 

yöntem sayesinde okul öncesi öğrencilerinin yerine koyarak onlar açısından olaylara, 

gerçekleştirilen etkinliklere bakıp duygudaşlık kurabildikleri söylenebilir. Bu sayede 

öğrencilerin sıradan bir öğretmen olmayacakları ve kendi derslerinde, mesleki 

hayatlarında yaratıcı drama gibi aktif yöntemlere yer verecekleri düşünülmektedir.  

Bu açıdan değerlendirildiğinde yaratıcı drama yönteminin öğrenci başarısı ve 

öğrencinin mesleki gelişimi üzerinde olumlu bir etki bırakabilecektir. 
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BÖLÜM 6 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1. Sonuçlar 

  “Okulöncesi Eğitimde Çocukta Oyun Gelişimi Dersinde Yaratıcı Drama 

Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi” adını taşıyan bu araştırmada, Okul Öncesi 

Öğretmenliği Bölümü 2.sınıf Çocukta Oyun Gelişimi dersinin yaratıcı drama 

yöntemiyle işlenmesinin, öğrencinin başarısını ne düzeyde etkilediğini, deney ve 

kontrol grupları arasında farkın olup olmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 

Araştırma uygulamasından elde edilen sonuçlar neticesinde deney ve kontrol 

gruplarının son test toplam puanları arasında fark olduğu ve bu farkın yaratıcı drama 

grubunun lehine olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre öğrencilerin, öğrenme düzeyi 

ve başarıları üzerinde yaratıcı drama yönteminin önemli bir etkiye sahip olduğu 

görülmüştür.  

       Çocukta Oyun Gelişimi Dersi öğrenme alanında uygulanan, yaratıcı drama 

yönteminin kullanılmasına yönelik, öğrenci değerlendirme formundan içerik analizi 

sonucu elde edilen nitel veriler aşağıda verilmiştir. 

      Yaratıcı drama yönteminin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin geleneksel 

yönteme kıyasla bilgilerinin daha kalıcı olduğu, konuları daha eğlenceli bir şekilde 

yaparak yaşayarak öğrendikleri ve bu sayede Çocukta Oyun Gelişimi dersine daha 

iyi motive oldukları görülmektedir.  

        Deney grubun öğrencilerinin süreçte konuları daha iyi anladığı, öğrenmelerinin 

diğer yöntemlere göre daha kalıcı ve hatırlayıcı olduğu görülmektedir. 

        Bir yöntem olarak yaratıcı drama ile dersin işlendiği deney grubunda 

öğrencilerin, arkadaşlarıyla daha iyi işbirliği sağladıkları, arkadaşlarını daha iyi 

tanıyabildikleri, bu sayede sosyal ilişkilerinin gelişip ön yargılarının kırıldığı, 

böylece öğrenme-öğretme süreci boyunca daha etkili bir iletişim ortamı sağlandığı 

düşünülmektedir. 
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       Yaratıcı drama yönteminin uygulandığı öğrenme ortamında öğretmen 

adaylarının daha mutlu oldukları ve bu duyguyu yoğun olarak yaşadıkları bu sayede 

kendilerini çocuk, öğretmen, huzurlu, dinlemiş hissettikleri böylece kendilerini daha 

rahat ifade edebildikleri görülmüştür. 

        Drama yönteminin kullanıldığı öğrenme sürecinde bu yöntemin öğrencilerin 

derse olan ilgilerini olumlu yönde etkilediği, konuları derste bu yöntemle eğlenerek 

öğrendikleri bu sayede derse aktif olarak sıkılmadan katıldıkları ve Çocukta Oyun 

Gelişimi dersine severek geldikleri görülmektedir. 

       Öğrencilerin Çocukta Oyun Gelişimi Dersini yaratıcı drama yöntemi ile 

işlemelerinin mesleki yaşamlarını olumlu etkileyeceği, duygudaşlık kurarak 

kendilerini öğrencilerin yerine koydukları ve deneyim kazanarak sıradan bir 

öğretmen olmayacakları düşünülmektedir. 

        Bu araştırmada sonuç olarak elde edilen nitel veriler neticesinde, yaratıcı drama 

yönteminin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin öğrenmelerinin hatırlayıcı ve 

daha kalıcı olduğu görülmüştür. Ayrıca,  öğrenme sürecinde öğrencilerin mutluluk, 

kendini öğretmen gibi hissetme ve derse gelmeye isteklilik gibi duyguları yoğun 

olarak yaşadıkları görülmüştür. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde çocukta oyun 

gelişimi dersini uygulamalı olarak yaratıcı drama yöntemi ile alan deney grubu 

öğrencilerinin, derse ola istek ve ilgilerinin yüksek olmasından dolayı başarı 

düzeylerinin de arttığı söylenebilir. Araştırma sonucu elde edilen nitel verilerin, nicel 

verileri olumlu yönde etkilediği ve desteklediği, nitel verilerin öğrenci başarısına fark 

edilir etkisi olduğu görülmektedir. 

       Deney grubunda bulunan öğrenciler yaratıcı drama yönteminin uygulandığı sınıf 

ortamında arkadaşları ile grup olarak canlandırmalara hazırlanmaları ve birlikte grup 

olarak canlandırma yapmalarına olanak sağladığı için arkadaşlarını daha iyi 

tanıdıkları, birbirleriyle paylaşımlarda bulunduklarını daha güçlü iletişim 

kurduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerden alınan bu nitel veriler 

değerlendirildiğinde, yaratıcı drama yöntemi ile öğrencilerin derste mutlu oldukları, 

çocukta oyun gelişimi ders konularını daha iyi anladıkları ve öğrenebildikleri 

anlaşılmaktadır. 

       Bu bulgular düşünüldüğünde yaratıcı drama yönteminin genel olarak 

öğrencilerin başarıları üzerinde önemli derecede etkisi olduğu söylenebilir. Yaratıcı 
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drama,  öğrenme sürecini sıkıcı sınıf ortamından uzaklaştırarak öğrencilerin mutlu 

olduğu, eğlenerek, etkili ve verimli bir şekilde öğrendikleri bir sınıf ortamının 

oluşmasını sağlamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde bu ortam öğrencilerin 

öğrenmelerinin daha kalıcı ve hatırlayıcı olmasına olanak sağlamıştır.  

       Çocukta Oyun Gelişimi Dersi gibi Okul Öncesi Eğitimde Yer alan lisans 

derslerinde, dersin amacına ve kapsamına uygun olarak yaratıcı drama gibi 

uygulamaya dayalı aktif öğretim yöntemlerinin etkili ve bilinçli olarak 

kullanılmasıyla öğrencilerin öğrenmeleri, kültürel, toplumsal ve mesleki gelişimleri 

üzerinde önemli etki yaratacağı görülmektedir. Bunda bu dersin içeriğinin öğrenci 

yaşantısına uygun olarak planlanması ve birçok sanat dalı ile desteklenerek yaratıcı 

drama gibi uygulamaya dayalı yöntemlerle işlenmesinin önemli bir rolü olduğu 

görülmektedir. 

       Adıgüzel (1993)’te “Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi” adlı yüksek lisans tezinde 

oyunun yaratıcı dramanın bir ön basamağı olduğunu belirtmiştir. Bu araştırmada ise 

yaratıcı drama ve oyunun karıştırılma sebepleri araştırılmış ve günümüzde oyun 

özelliği taşımayan etkinliklerin oyun olarak oynatıldığı görülmüştür. Yaratıcı 

dramada kullanılan rahatlama çalışmalarının birebir oyun özelliği taşımamasına 

rağmen oyun olarak oynatıldığı görülmektedir. 

       Araştırmada neticesinde saptanan diğer bir bulgu ise Çocukta Oyun Gelişimi 

Dersinde yaratıcı drama yöntemine gerekli ve yeterli oranda yer verilmediğidir. Bu 

sonuca etkili öğrenme süreçlerinin oluşmasına katkı sağlayacak bir yöntemden 

yeterince yararlanılmadığını göstermektedir. Bu yönüyle bakıldığında “Okulöncesi 

Eğitimi Programında” yaratıcı drama gibi aktif yöntemlere yer verilmesi kendine 

yetebilen, mesleki yaşantıları güçlü öğretmenler yetiştirilmesini olanaklı kılacaktır. 
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6.2. Öneriler 

1. Uygulayıcılara Öneriler: Çocukta Oyun Gelişimi Dersinde, lisans programlarında 

yaratıcı drama yöntemi daha fazla kullanılmalıdır.  

 

2. Araştırmacılara Öneriler: Çocukta Oyun Gelişimi Dersinde, yaratıcı drama ile 

farklı öğretim yöntemleri karşılaştırılarak öğrencinin başarısına etkisi araştırılmalıdır. 

Oyun ve drama eğitime etkisi bakımından karşılaştırılabilir. 

 

3. Kurum Yöneticilerine Öneriler: “Okul Öncesi Eğitim Programında” diğer 

derslerde de yaratıcı drama yöntemine daha fazla yer verilmelidir. Yaratıcı dramanın 

yöntem olarak kullanıldığı derslerde ders süresi kurum tarafından kısıtlanmamalıdır. 
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EKLER 

 

EK 1. ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ BAŞARI TESTİ 

 

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ 

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 

Çocukta Oyun Gelişimi (Pred 213) 

2014-2015 Final Sınav Soruları 

-A- 

 

İsim -Soyisim:...............................................Okul No:........................... Süre: 30 Dk. 

 

1. Okulöncesi eğitim kurumlarında oyun etkinliklerinin uygulanmasında oyun 

oynanacak yeri hazırlarken dikkat edilecek noktalardan biri değildir? 

a. Sınıfta oynanacaksa hangi köşede oynanacağının belirlenmesi 

b. Oynanacak yerin aydınlık, temiz, ısı ve havalandırma açısından sağlık koşullarına 

uygun olmalıdır 

c. Oyunun kurallarına ilişkin bilgi verme 

d. Oyunun sınıfta mı, bahçede mi? Bahçede oynanacaksa toprak alanda mı? Çimen 

mi? Beton mu? Eğitici tarafından belirlenmesi 

e. Oyun oynanacak olan mekânın özelliği göz önüne alınmalıdır 

 

2. “........................çocuğun belirli bir yeteneğini gösterdiği alandır. Bu yetenek 

bilinen nesneleri, yapıları, olayları, duyguları yeni bir biçimde kullanmak veya 

farklı bir biçimde birleştirmektir.” Boşluğu dolduracak en uygun ifade 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Yaratıcılık  

b. Hayali oyun  

c. Hayali resim 

d. Oyun 

e. Grup oyunları 
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3. “Oyun saatinde oynanan salon-sınıf oyunları …………….. ,…………..

ve…………. oyunlar olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır” Boşluğu 

dolduracak sıra ile en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Hareketli(yaklaşık 15 dk), dinlendirici(yaklaşık 10 dk) ve ısındırıcı(yaklaşık 5 dk)

b. Dinlendirici(yaklaşık 10 dk), hareketli(yaklaşık 15dk) ve ısındırıcı(yaklaşık 10

dk) 

c. Isındırıcı(yaklaşık 5 dk), hareketli (yaklaşık 15 dk) ve dinlendirici(10 dk)

d. Isındırıcı (yaklaşık 20 dk), hareketli(yaklaşık 45 dk) ve dinlendirici (yaklaşık 5

dk) 

e. Dinlendirici (yaklaşık 10 dk), ısındırıcı (yaklaşık 15 dk) ve hareketli (yaklaşık 20

dk) 

4. “Büyüklük, küçüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık, hacim, ölçme, sayma

uzunluk gibi birçok kavramlarla yapılan oyun etkinliklerle çocuğun hangi 

gelişim alanını etkilemektedir? 

a. Dil gelişim alanı

b. Psiko-motor gelişim alanı

c. Fiziksel gelişim alanı

d. Zihinsel gelişim alanı

e. Sosyal gelişim alanı

5. Aşağıdakilerden hangisi Dinamik Oyun kuramının temsilcileridir?

a. Piaget ve Spencer

b. Schiller ve Lazarus

c. Freud ve Spencer

d. Lazarus ve Freud

e. Freud ve Piaget
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6. Klasik oyun kuramları arasında yer almayan kuram türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Dinlenme kuramı 

b. Öncül denenme kuramı 

c. Dinamik oyun kuramı 

d. Fazla enerji kuramı 

e. Hepsi 

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi, oyunun çocukta sosyal gelişime sağladığı 

katkılardan biri değildir? 

a. Oyuncaklarını arkadaşları ile paylaşmayı bilmesi 

b. İşbirliği içinde çalışmalarını yürütmesi 

c. Yakın çevresindeki kişilerin bakış açılarından bazı olayları değerlendirebilmesi 

d. Nesnelerin özelliklerini araştırarak keşfedebilmesi 

e. Duygularını, çalışmalarını ve kararlarını diğerleri tarafından kabul edilebilir 

biçimde ifade edebilmesi 

 

 

8.   “Belirli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı veya kuralsız 

gerçekleştirilen, fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı 

en etkin öğrenme sürecine………………denir” Boşluğu dolduracak en uygun 

ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

a.  Oyun 

b. Grup Oyunu 

c. Halkalı Oyunlar 

d. Alıştırmalı Oyun 

e. Hayali Oyun 
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9. Tedavi konusunda oyunun rolünü kanıtlayan ve oldukça kesin sonuçlara 

varmış araştırmalar bulunmaktadır. Aşağıdaki tedavi metotlarından hangisi ile 

çocuğun hayal kurmasını sağlayarak oyun yolu ile onu bu korkulardan 

uzaklaştırmak amaçlanmaktadır? 

a. Fantezi Yaratma 

b. Psikoterapi 

c. Çocuk Psikoterapisi 

d. Terapi 

e. Konuşma tedavisi 

 

 

10.  Aşağıdaki değerlendirme çeşitlerinden hangisi öğretmenin kendine 

yönelik yapması gereken bir değerlendirme türü değildir? 

a. Oyunu biliyor muyum? 

b. Çocukları yeterince tanıyor muyum? 

c. Araç- gereçler tam mıydı? 

d. Amaçlarıma ulaşabildim mi? 

e. Bu oyunu sevdiniz mi? 

 

 

11. Oyun uygulamasını gerçekleştiren bir eğitimci belirlediği amaç ve 

kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını hangi aşamada ölçmektedir? 

a. Oyunu Tanıtma 

b. Oyunu Değerlendirme 

c. Oyunun Kurallarını Açıklama 

d. Oyunda Rol Dağılımı Yapma 

e. Oyunu Kurallarına Göre Oynama 
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12. Oyun saatinde yer alan etkinlikleri sıralarken dikkat edilecek

noktalardan biri değildir? 

a. Sıralamada esnek olunmalıdır

b. Arka arkaya hep hareketli oyunlar seçilmemelidir

c. Öğretmen oyunları sıralamada sürece göre değişiklik yapabilir

d. Oyunlar planda nasıl belirlendiyse öyle oynatılmalı süreçte değişiklik

yapılmamalıdır 

e. Zaman zaman sıralamanın dışına çıkılabilir

13. “Çocuk bir yaşından sonra nesne sürekliliğini kazanmaya başlamasıyla

bazı nesne ve durumları zihninde kavram olarak geliştirir.Eline aldığı oyuncak 

bebeğini uyutmak için sallaması gibi hayali oyunlar zamanla yerini  evcilik 

gibi……………………….. oyunlara bırakır” Boşluğu dolduracak kelime 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Kurallı

b. Dramatik

c. Yapı İnşa

d. İşlevsel

e. Hayali

Emine  KOŞUCU 

BAŞARILAR  
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EK 2. YARATICI DRAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN ÖZ DEĞERLENDİRME 

FORMU 

Öğrencinin 

Adı ve Soyadı: 

Sınıfı: 

Öğrenci Numarası: 

       Yaratıcı Drama Yöntemine İlişkin Öz Değerlendirme Formu 

       Sevgili öğrenciler; 

       Bu form Okulöncesi Eğitimi Çocukta Oyun Gelişimi Dersinde beraber 

uyguladığımız yaratıcı drama yöntemine ilişkin duygu ve düşüncelerinizi almak 

amacıyla hazırlanmıştır. Vereceğiniz yanıtlar notla değerlendirilmeyecektir. Açık ve 

samimi cevap vermeniz çalışma açısından önemlidir. Katkılarınız için teşekkür 

ederim.   

Emine Koşucu 

Yaratıcı Drama Öğretmeni 

1. Çocukta Oyun Gelişimi dersinin yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesinin diğer

yöntemlerle  (düz anlatım, soru-cevap, tartışma) işlenmesiyle karşılaştırırsanız 

avantajları ve dezavantajları nelerdir? 
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2. Çocukta Oyun Gelişimi dersini yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesi öğrenmenize

nasıl katkı yaptı? Çocukta Oyun Gelişimi Dersinin yaratıcı drama yöntemi ile 

işlenmesi bilgilerinizin kalıcılığı ve hatırlanması üzerinde nasıl bir etki yaratmış 

olabilir? 

3. Çocukta Oyun Gelişimi dersi süresinde arkadaşlarınız ile kurduğunuz ilişki diğer

derslere göre bir farklılık gösterdi mi? Diğer derslere göre (düz anlatımla işlenen 

derslere göre) arkadaş ilişkileriniz de bir değişiklik var mıydı? Diğer derslerden nasıl 

bir farkı vardı? 

4. Çocukta Oyun Gelişimi dersini yaratıcı drama yöntemi ile işlemek sizde nasıl

duygular uyandırdı? Sizce böyle hissetmenize ne neden olmuş olabilir? 

5. Dersi yaratıcı drama yöntemi ile işlemek derse ilginizi nasıl etkiledi? Neden?

6. İleriki zamanlarda mesleki yaşamınızda bu dersi drama yöntemi ile işlemiş

olmanızın öğretmenlik mesleğinize katkı sağlayacağınızı düşünüyor musunuz? Eğer 

sağlayacağını düşünüyorsanız nedenlerini yazınız. 
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EK 3. YARATICI DRAMA OTURUMLARI 

I. Ders 

Ders: Çocukta Oyun Gelişimi 

Sınıf: Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü 2/B Sınıfı 

Süre: 120 dakika 

Tarih: 10.10.2014 

Mekân: Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Drama Dersliği. 

Konu: Tanıma, Tanışma 

Kazanım:  1. Grup üyelerinin isimlerini bilir. 

2. Grup üyelerini tanır.

3. Geçmişte oynadığı oyunları hatırlar.

Grup: 15 kişi 

Yöntem ve Teknikler: Yaratıcı drama, doğaçlama. 

Araç- Gereçler: Yeşil, kırmızı, mor minder, kişi sayısı kadar minder, isim kağıtları 

      Süreç 

A-Hazırlık/Isınma Çalışmaları: 

1. Etkinlik (İsim Çemberi, Akım Oyunu): Gruba çember olalım yönergesi verilir.

Grup çember biçiminde ayakta durur. Lider şimdi bir akım başlatacağını ve sağ 

tarafındaki kişiye elleriyle alkış pozisyonunda göz iletişimi kurarak el çırpacağını 

söyler. Oluşturulan akımı sağımızdaki kişiye aktarırken kendi adını söylerken 
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bedenin o kişiye döneceği ve gözlerine muhakkak bakılacağı söylenir. Akımı alan 

kişinin akımı bu şekilde devam ettireceği söylenir. İki, üç tur boyunca seri bir şekilde 

hızlanarak devam ettirilir. Oyuna farklı kurallar eklenerek devam ettirilir. Oyuna 

yeni bir kral eklenir. İsteyen kişinin akımın yönünü en az bir kere değiştirebileceği 

söylenir. Akımın çakıştığı kişi aynı anda hem sağa hem de sola akım verir. Oyuna 

yeni bir kural eklenir ve akımı verirken kendi adımızı değil akımı vereceğimiz 

kişinin adını söylememiz gerektiği yönergesi verilir. Oyun bir süre devam 

ettirildikten sonra oyuna nesne eklenir. Oyun bu kez akım yerine yastıklar kullanarak 

oynanır. 

2. Etkinlik (İsim Benzetme Oyunu): Çember olunur. Lider katılımcılara

isimlerinin önüne isimlerini benzetecekleri bir nesne, sıfat ekleyeceklerini ve bunu 

söylerken de kendilerine özgü bir hareketle yapacaklarını söyler. Lider önce kendi 

başlayarak örnek gösterir ör “Emine elmas gibiyim der ve hareketini de birlikte 

yapar” sırayla devam ettirilir. Önce katılımcı yapar sonra tüm grupla birlikte iki kez 

hareket ve ismi tekrarlanır. 

3. Etkinlik (Aşure Oyunu): Birer minder alalım ve çember şeklinde yere oturalım

yönergesi verilir. Aşure oyunu oynanacağı söylenir. Bu oyunda örneğin katılımcı “ 

Ben bir aşure yaptım içinde Emine var Hilal yok der” kendi adını var gruptan başka 

bir kişinin adını yok olarak söyler yok olara adı söylenen kişi ise  adı ne ise “….. 

burada” gruptan adı söylenmeyen başka bir kişinin adını söyler ve oyun bu şekilde 

devam eder. İsimleri yanlış söyleyen ve ya hızlıyken yavaşlayanların, isim 

unutanların oyundan çıkacağı kuralı eklenir. Oyun bir süre devam ettikten sonra 

değiştirilerek gruba göre zorlaştırılarak oynanır. İkili eş onur. Bu kez kişi eşinin adı 

söylendiğinde onun var olduğunu söyler ve başka bir kişinin adını ve yok olduğunu 

söyler. Eşler birbirlerinin yerine konuşur. İsmi söylenen kişi konuşursa eşler elenerek 

oyun dışına çıkar. Elenenlerin ismi söylenirse ya da, isim unutulur veya yanlış 

söyleyen çiftin oyun dışına çıkacağı söylenir. 
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4.Etkinlik: Lider mekânda serbest dolaşalım yönergesini verir. Lider mekânda 

yürürken bazı sayılar söyleyeceğini bu sayılar kadar bireyin bir araya gelmesi 

gerektiğini söyler. Sayılar söylenirken lider aşağıdaki durumları verir ve bu bilgiler, 

özellikler paylaşılır.1-adınız, soyadınız, 2-nereden mezun olduğunuz, 3- nerede 

doğduğunuz, 4-en son izlediğiniz film, 5-en son okuduğunuz kitap, 6-çocukken 

oynamayı en çok sevdiğiniz oyun 

 

Canlandırma 

5.Etkinlik: Katılımcılara mekânda serbest bir şekilde dolaşmaları söylenir. Biraz 

sonra yerde üzerinde kendilerinin isimlerinin yazdığı küçük kâğıtlar göreceklerini 

kendilerine ait olan bu kâğıtlarda isimlerinin anlamlarının yazdığı söylenir. 

İsimlerinin yazıldığı kâğıdı almaları ve arkasını okumaları söylenir. Çember olunur. 

Çemberde katılımcılar sırayla isimlerinin anlamlarını sözsüz sadece beden kullanarak 

canlandırırlar, kişi canlandırdıktan sonra kelimeler tahmin edilir. Tüm grup 

üyelerinin canlandırmaları izlenir. 

 

6.Etkinlik: Grup 1 den 4 e kadar sayma yolu ile saydırılarak dört grup oluşturulur. 

Gruplara çocukken oynadıkları oyunları düşünmeleri ve bu oyunları paylaşmaları 

söylenir. Doğaçlamalarının bir başlangıcı bir de bitiş anını belirlerinin ve dramatik 

anın kendilerinin tarafından verileceği söylenir. Canlandırmalar izlenir. Oyunu 

nerede oynadıkları, hangi zamanda geçtiği, rollerin neler olduğu, niçin oradalar, 

dramatik an gerilim anı içeren bir canlandırma olması gerektiği üzerinde durularak 

canlandırmaları sonrasında veya zaman zaman durdurarak bu canlandırmalarında 

bulunması gereken dramaya ilişkin kavramlar üzerinde durulur. 

 

Değerlendirme 

7.Etkinlik: Çemberde katılıcılar sırayla önce isimlerini sonra en sevdikleri oyunu 

adını söyler birinci kişiden sonra gelenler hem önceki kişinin adını ve oyun adını 

hem kendininkini söyleyerek devam eder. Yanlış söyleyen olursa başa dönülür. 

Diğer katılımcıların adını veya oyun adını unutana kopya verilmemelidir, oyun tekrar 

başa dönmelidir. 
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II. Ders

Ders: Çocukta Oyun Gelişimi 

Sınıf: Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü 2/B Sınıfı 

Süre: 120 dakika 

Tarih: 17.10.2014 

Mekân: Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Drama Dersliği. 

Konu: Uyum ve Güven Çalışmaları 

Kazanım:  1. Grupla uyumlu olarak hareket eder 

2.Güven duygusu gelişir

Grup: 15 kişi 

Yöntem ve Teknikler: Yaratıcı drama, eş zamanlı doğaçlama, rol oynama. 

Araç- Gereçler: İki sandık, kişi sayısı kadar eşarp, kişi sayısı kadar kâğıt, kalem 

boyalar,  sayısı kadar anahtar kâğıtlar, Sandıkla Dans Oyun Müziği Vaya Con Dios 

Ney Na Na Na. 

Süreç 

A-Hazırlık/Isınma Çalışmaları: 

4. Etkinlik (Sandıkla Dans): Liderin yönergesiyle çember olunur. Baştaki kişinin

bir hareket belirleyeceği, ilk bir kez hareketini kendi gruba gösterdikten sonra tüm 

grupla birlikte tekrarlanacağı söylenir. Birinci kişi hareketinin yaparken yerde 

önünde bir sandık bulunur. Katılımcı hareketini bitirdikten sonra sağ ayağıyla sandığı 

sağındaki kişiye iter. Böylece hareket sırası sağındaki kişide olur. Tüm grup üyeleri 

bu işlemi gerçekleştirir. 

https://www.youtube.com/watch?v=lc8t8upKS00
https://www.youtube.com/watch?v=lc8t8upKS00
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2.Etkinlik (Sandık Taşıma Oyunu). Gruba çember olalım yönergesi verilir. Birden

ikiye kadar sayma yolu ile saydırılarak grup ikiye bölünür ve iki grup oluşturulur. 

Gruplara tek sıra halinde yan yana dizilmeleri söylenir. Her grubun başındaki kişinin 

elinde bir sandık vardır. Lider başla yönergesi verdiğinde öndeki kişinin bacaklarının 

arasından düşürmeden arkaya sandığı uzatması gerekir. En sondaki kişiye sandık 

ulaştığında başa gelip aynı işlem devam eder. Baştaki kişilerden en hızlı 3. Turu 

tamamlayan grup oyunu kazanır. 

3.Etkinlik (Kör Gezdirme): Kendimize daha önce eş olmadığımız bir eş bulalım

yönergesi verilir. Kendi aramızda A/B olarak belirlenelim yönergesi verilir. A’ların 

gözlerini eşarpla kapatacağı B’lerin ise gözlerinin açık olacağı söylenir be A’ların 

güvenliğinden sorumlu olan kişiler oldukları söylenir. B’lerin A’ların  sağ omzunu 

ve sol elini tutarak mekanda dolaştıracağı söylenir. Bu gezdirmeden sonra, el ele 

tutuşup gezdireceği, daha sonra ikili eşer kendi aralarında bir ses belirlemeleri B lerin 

Aları mekânda bu sesle dolaştıracağı söylenir. Aların Gözleri çözülür Blerin gözü 

bağlanır ve baştan bütün işlemler tekrarlanır. 

Ara Değerlendirme: Katılımcılara kendilerini nasıl hissettikleri sorulur ve yanıtlar 

dinlenir. 

4.Etkinlik (Ayna Çalışması): Çember olalım, yanımızdaki kişiyle eş olalım

yönergesi verilir. A/B olarak belirlenerek yere bağdaş kurularak oturulur. A lar B 

lerin yaptıkları hareketleri gözlerini kaçırmadan onların yaptıkları hareketleri 

yapmaya çalışırlar. Sonra roller değiştirilerek tekrarlanır. Bu çalışmadan sonra ikinci 

versiyona geçilir. Bu kez çiftler birbirinin avuç içlerinin takip edecektir. Roller 

değiştirilerek çalışmaya devam edilir. 
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Canlandırma 

5.Etkinlik(Oyuncakçı Dükkânı): Ali ve Eşref Bey birbirine çok yakın iki esnaftır. 

Eşref Beyin çok güzel bir oyuncakçı dükkânıdır. Bölgedeki tek oyuncakçı 

dükkânıdır. Ali Bey ise bir kunduracıdır, uzun yıllardır ayakkabı tamir etmektedir. 

Bir gün Eşref Beyin önemli bir işi çıkar ve bu işini halletmek için dükkânını bir 

saatliğine Ali Bey e emanet eder. Eşref Bey döndüğünde dükkânı yanmış bulur. 

Eşref Bey’in “Ben sana güvenmiştim” sözüyle eş zamanlı doğaçlama başlar. Rol 

değiştirilir dendiğinde Eşref Bey in Ali Bey olacağı ve rollerin değişeceği 

katılımcılara söylenir. Tüm canlandırmalar izlenir. 

 

6.Etkinlik: Eşref Bey’in dükkânı yanmıştı hatırlıyor musunuz? Sorusu katılımcılara 

yöneltilir. Eşref Bey dükkânında bir sandık varmış ve bu sandığın içi oyuncak 

doluymuş. Sandık kilitli olduğundan bu oyuncaklar yanmaktan kurtulmuş sizler 

şimdi bu oyuncaklarsınız. Mekânda serbest dolaşalım yönergesi verilir. Katılımcılar 

mekânda dolaşırken lider katılımcılara Sizler çok değerli ve özel oyuncaklarsınız, 

acaba ne renksiniz? Nasıl bir oyuncaksınız? Kumalı mısnız? yoksa peluş bir bebek 

misiniz? Ne işe yarıyorsunuz? Sorularını yönelterek katılımcıları düşündürür. Yere 

oturalım ve size vereceğim kâğıtlara bu oyuncağı çiziyorsunuz. Oyuncaklar 

çizildikten sonra en ilginç olanlardan dört tanesi birlikte seçilir. Birden dörde kadar 

sayma yoluyla grup dörde ayrılır. Katılımcılara şimdi bu oyuncakların hikâyesini 

yazacağımız söylenir. Hikâyeler tamamlandıktan sonra gruplar birbirlerinin 

hikâyelerini canlandırırlar. 

Değerlendirme 

7.Etkinlik: Esref Beyin dükkânı yandı bu oyuncak ların yani sizlerin çocuklara 

ulaşabilmeniz için bu sandığın açılması gerekiyor. Sizler sandığın içindesiniz. 

Anahtarları bellerinden düşürmeden sandığı açabilirlerse oyuncakların serbest 

kalacağı söylenir. Her katılımcıya bir kâğıttan anahtar verilir. Birbirlerine bu 

anahtarla zincir gibi bağlanarak sandığa ulaşabilecekleri söylenir. Baştaki kişinin 

elindeki anahtar sandığa yakın olan kişiye kadar ulaştırılmaya çalışılır böylece sandık 

açılır. 
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III. Ders

Ders: Çocukta Oyun Gelişimi 

Sınıf: Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü 2/B Sınıfı 

Süre: 120 dakika 

Tarih: 24.10.2014 

Mekân: Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Drama Dersliği. 

Konu: Oyun Kavramı 

Kazanım:  1.   Oyun kavramının tanımını bilir 

2. Düşünürlerin oyun ile ilgili görüşlerini bilir

3. Oyun özelliklerini bilir.

Grup: 15 kişi 

Yöntem ve Teknikler: Yaratıcı drama, doğaçlama. 

Araç- Gereçler: Oyun kavramı kâğıtları, oyun özellikleri kâğıtları. 

      Süreç 

A-Hazırlık/Isınma Çalışmaları: 

5. Etkinlik: Lider “Sizce oyun nedir?” Sorusu katılımcılara yöneltilir. Katılımcılara

bu sırada postişler dağıtılarak oyunun tanımını bir cümle olarak yazmaları ve 

hangisinin kendilerinin olduğunu unutmamaları ve duvara yapıştırmaları lider 

tarafından söylenir. 

2.Etkinlik (Ev Sahibi Kiracı Oyunu): Liderin yönergesiyle çember olunur.

Katılımcılara ev sahibi kiracı oyunun oynanacağı söylenir. Katılımcılar üçer kişilik 
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gruplara ayrılır. İki kişi belli bir mesafede el ele tutuşarak evi oluşturur. Üçüncü 

kişide iki kişinin arasına girer ve kiracı olur. Ortada bir kişinin gönüllü olarak ebe 

olarak belirleneceği söylenir. Liderin “kiracılar” yönergesiyle kiracılar yer değiştirir. 

Oyundaki en önemli kuralın çıkılan eve iki kez üst üste girilmemesi olduğu belirtilir. 

Lider “ev sahipleri” yönergesi verdiğinde ise kiracılar kıpırdamaz el ele tutuşan ev 

sahipleri kendilerine yeni kiracı bulurlar. Lider “herkes” yönergesi verdiğinde ise ev 

sahipleri ve kiracılar birbirlerinden ayrılırlar, başka biriyle ev kurup kiracı bulurlar. 

 

 

3.Etkinlik ( Balık Ağı Oyunu): Liderin çember olalım yönergesiyle çember olunur. 

Lider Balık Ağı oyununu oynayacaklarını söyler Bir kişinin gönüllü olarak ebe 

olarak belirleneceği söylenir. Ebe mekândaki diğer katılımcıları yakalamaya çalışır. 

Ebenin dokunduğu katılımcı yakalanmış olur ve her yakalanan bir önce yakalanın 

elini tutarak ağ oluşturur. Ağ oluştukça sadece baştaki ve sondaki kişilerin dokunarak 

katılımcıları ebeleyip ağa dâhil edebilecekleri kuralı söylenir. Oradaki kişiler 

ebeleyememekte fakat katılımcıların kaçmasını engelleyerek ebeye yardımcı 

olmaktadır. Bütün katılımcılar yakalanana kadar oyun devam eder. 

 

4.Etkinlik(Çamura Batma Oyunu): Gönüllü olarak bir kişinin ebe olarak 

belirleneceği söylenir. Ebe katılımcıları kovalayarak onlara dokunmaya çalışır. 

Ebenin dokunduğu kişi bacak ve kollarını iki yana açar. Diğer katılımcılardan biri 

donan katılımcını bacakları arasından geçerse onu özgürleştirmiş olur. Katılımcı 

oyuna devam eder. Bacakları arasından geçerken vurulan oyuncu da vurulmuş 

sayılır. Bu nedenle ebe görmeden bacak arasından geçme işinin tamamlanması 

gerekmektedir. Oyun ebenin bütün katılımcıları dondurmasına kadar devam eder. En 

son dondurulan oyuncu ebe olur. Belirlenen yeni ebe ile oyuna devam edilir. 

 

Canlandırma 

5.Etkinlik: Lider gruba serbest bir şekilde mekânda dolaşmasını söyler. Lider grup 

mekânda dolaşırken yere bir takım kâğıtlar bırakır. Bu kâğıtlar oyun ile ilgili 
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düşünürlerin tanımlarını içermektedir. Yerde bulunan tanımları herkesin anlayarak 

okuması ve tüm kâğıtların her birey tarafından mümkün olduğunca okunması 

gerektiği söylenir.  İstediğiniz kâğıttan bir tane alıp üçer kişilik gruplar oluşturalım 

yönergesi verilir. Her grubun tanımından yola çıkarak bu tanımı anlatan üç eylem 

belirlemesi ve 1. Yapıldıktan sonra donması 2. yapıldıktan sonra donması ve 3. 

Yapıldıktan sonra donması yönergesi verilir. Canlandırma bittikten sonra kelimelerin 

neler olduğu diğer katılımcılar tarafından tahmin edilmeye çalışılır. Tahmin 

edildikten sonra canlandıran grup tanımını diğer katılımcılara okur. Tüm gruplar 

canlandırmalarını bu şekilde gerçekleştirirler.  

6.Etkinlik: Birden ikiye kadar sayma yolu ile tüm grup saydırılarak grup ikiye

bölünür. Birinci gruba iç çember ikinci gruba dış çember olmaları ve iç çemberdeki 

katılımcılara dış çemberdeki katılımcılarla yüz yüze bakacak şekilde durmaları 

söylenir. Dış çemberdekilere heykeltıraş oldukları ve karşılarındaki kişinin ise 

onların heykelleri olacakları söylenir. Dış çemberdekilere özgürlük, çatışma, mış gibi 

yapma, kendine özgülük, şimdiki zaman, hareket, eğlence,  haz, önemli olma, kural 

kelimeleri (oyunun özelliklerini teker teker anlatan kâğıtlar) verilir. Heykellerine 

form vermeleri söylenir. İlk heykeller tanımlanınca katılımcılar çemberde sürekli bir 

sağa dönerek düğer heykelleri görür ve tanımlarını okurlar. Daha sonra roller değişir, 

heykeller heykeltıraş olur ve heykellerini yaparlar. 

Değerlendirme 

7. Etkinlik: En başta yazılan bir takım postişlere değişiklik yapmak isteyenlerin

yapabileceği söylenir ve yazıldıktan sonra çemberde buluşulur. Bugünkü çalışmada 

yapılanlar hakkında neler düşündükleri sorulur ve oyun kavramı ve özellikleri 

üzerinden bir kez çemberde geçilir. 
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IV. Ders 

Ders: Çocukta Oyun Gelişimi 

Sınıf: Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü 2/B Sınıfı 

Süre: 120 dakika 

Tarih: 31.10.2014 

Mekân: Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Drama Dersliği. 

Konu: Oyunun Tarihsel Gelişimi ve Oyun Kuramları 

Kazanım:  1. Oyunun tarihsel gelişimini bilir 

                 2. Oyun Kuramlarını bilir 

Grup: 15 kişi 

Yöntem ve Teknikler:  

Araç- Gereçler: Sticker, Oyunun Tarihsel Gelişimini Anlatan Puzzel, top, âşık 

kemiği, bebek, topaç, iplik, taş, Kuram dramatik durum kağıtları, Piaget oyun 

dönemleri donuk imge kağıtları 

 

 Süreç 

A-Hazırlık/Isınma Çalışmaları: 

 

1.Etkinlik: Gruba çember olalım yönergesi verilir. Çemberde lider katılımcılara 

tarihte ilk oyun aracının veya oyun eşyasının ne veya neler olabileceği sorusunu 

yöneltir. Tüm gruba düşünmesi için fırsat verilir. Katılımcıların tahminleri alınır. 

 

2.Etkinlik: Katılımcılara çember halinde yere oturmaları ve gözleri kapalı bir şekilde 

hazır olmaları söylenir. Sağ taraflarındaki kişiden ellerine bir nesne geleceği, bu 

nesneyi ellerine alıp incelemeleri, ne olduğunu tahmin etmeleri fakat söylememeleri 
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ve solunda bulunan kişiye vermeleri söylenir. Sırayla katılımcılara şu nesneler 

verilir: top, âşık kemiği, bebek, topaç, iplik, taş v.b nesnelerdir. Katılımcılara verilen 

nesneler tarihte oyun aracı olarak kullanılan ilk oyun nesneleri veya oyuncaklardır. 

3.Etkinlik (İstop Oyunu uyarlanarak oynanacaktır): Gruptan gönüllü olan bir

kişinin ebe olacağı söylenir. Birazdan mekânda serbest bir şekilde dolaşılacağı ve 

ebe tarafından havaya bir takım nesneleri katılımcıların göz teması kurarak 

birbirlerine konuşmadan atacağı söylenir.  Lider ebe ve oyun araçlarını kendide 

zaman zaman oyuna dâhil olarak artırır, böylece tüm oyun araçları grubun elinden 

geçmiş olur. Bir yandan da lider oyun sırasında katılımcılara bu ellerine gelen oyun 

araçlarının kimlere ait, hangi yüzyılda kullanıldığını düşünmelerini söyler ( Doç. Dr. 

Ömer Adıgüzel’in Yaratıcı Drama da Yaklaşım ve Yöntemler dersinde oynattığı 

“İstop” oyunundan uyarlanmıştır). 

Canlandırma 

4.Etkinlik: Grup birden dörde kadar sayma yolu ile saydırılarak dörde ayrılır. Her

gruba eski ilk oyunları oynayan çocukların fotoğraflarını içeren yapbozlar verilerek, 

birleştirmeleri söylenir. Katılımcılar yapbozlarını tamamladıktan sonra bu 

resimlerden yola çıkarak her gruba dramatik durum içeren, çatışma içeren bir 

doğaçlama hazırlayacaklarını ve canlandırmalar bittikten sonra diğer grupların 

canlandırmalarda hangi oyunların oynandığını tahmin edecekleri söylenir. Gruplar 

izlenir ve tahminler dinlenir.  

5.Etkinlik(Klasik Oyun Kuramcıları): Katılımcılara kendilerine yakında bulun

daha önce hiç eşleşmedikleri biriyle çift olmaları söylenir. Tüm katılımcılara 1700-

1800’ lü yıllarda yaşayan oyun kuramcıları olduklarını söyler. Klasik oyun 

kuramcılarının dramatik durumları katılımcılara verilerek eş zamanlı olarak 

doğaçlamalara başlanır. Grubun yarısına Lazarus ve Spencer verilirken diğer yarısına 

Stanley ve Gross’un dramatik durumları verilir. 
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Spencer ve Lazarus filozof ve yazardır. Her ikisininde oyun kuramları vardır. 

Spencer fazla enerji oyun kuramcısı, Lazarus ise dinlenme oyun kuramcısıdır. 

Spencer’in oyun kuramına göre oyun organizmada olan fazla enerjinin harcanması 

demektir. İçerik önemli değildir. Spencer bu kuramı savunurken Lazarus Spencer’a 

karşıdır. Lazarus’un kuramına göre oyun organizmanın az enerjiye sahip olduğu 

zamanlarda enerjiyi artırmak için oynanır. Lazarus’un “Ben senin fazla enerji 

kuramına karşıyım” sözüyle eş zamanlı olarak doğaçlamalar başlar. 

Karll Gross ve Stanley Hall filozof ve yazardır. Her ikisinin de oyun kuramları 

vardır.Karll Gross öncül deneme kuramcısı, Stanley Hall ise tekrarlama oyun 

kuramcısıdır.Karll Gross’un oyun kuramına göre çocuk gelecekte sahip olacağı 

davranışları oyun ile dener, oyun içinde kazandığı yaşantıları ileriki yaşamda 

kullanır.Sosyalleşmeyi öğrenir. Stanley Hall’un oyun kuramına göre ise oyun ile 

gelecekteki davranışlar arasında hiçbir ilişki yoktur. Davranışlar katılımsal olarak 

gerçekleşmektedir. Stanley Hall’ın “Ben senin Deneme Kuramına karşıyım” sözüyle 

eş zamanlı doğaçlamalar başlar. 

Ara Değerlendirme: Katılımcılar 1’den 2’ye sayma yoluyla saydırılarak. İkişerli 

gruplar oluşturulur. Her gruba farklı kuramcılar ve görüşlerini içeren durumlar 

verilir. Yorumlayıp karşı tarafa kendi kuralarını savunacakları söylenir. Gruplar 

izlenir. 

1. İkili grup: A KİŞİ=ERİKSON OYUN KURAMI-B KİŞİ=VYGOTSKY OYUN

KURAMI: 

       Erikson, gelişimin daha spesifik bir mekanizması olan oyun üzerinde ayrıntılı bir 

şekilde durmuştur. Erikson’un sekiz gelişim aşamasından üçüncüsünde,( dört ile altı 

yaş arası) çocuk bir şeyler yapar ve Erikson bunu ‘oyun çağı’ olarak tanımlar. Oyun; 

ayni zamanda duyguların ifadesi, geçmiş durumları yeniden yaratma veya gelecekte 

olacakları düşleme ve var olmak için yeni modeller yaratmadır. Oyun yoluyla 

insiyatifleri gelişir ve düş kırıklıklarına, başarısızlıklara ve ulaşılmamış hedeflere 

hazırlıklı olurlar ve yaşama iyice odaklanmış bir amaç duygusuyla yaklaşırlar. 
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Özetle; çocuk, oyunlarında bu kahramanlara ait rolleri gerçekleştirerek gerçek hayata 

kendini hazırlar(Tüfekçioğlu,  2004). 

 

Vygotsky Oyun Kuramı: Ona göre, oyun daima toplumsal bir sembolik etkinliktir. 

Oyun tipik bir biçimde tek bir çocuktan fazlasını kapsamaktadır ve oyun 

parçalarındaki konular, öyküler ya da roller, çocukların kendi toplumlarının 

sosyokültürel malzemelerini kavrayışlarını ve oyun amacıyla kullanımlarını ortaya 

koymaktadır. Dolayısıyla küçük bir çocuk yalnız başına oynadığında bile, Vygotsky 

bu tür oyunun, oyunun konuları ve parçaları sosyokültürel öğeleri ifade ettiği için 

önemli bir biçimde toplumsal olduğunu düşünmektedir. Üstelik Vygotsky, yalnız 

oyunun bu türünün, tek katılımcıdan daha fazla katılımcıyı içeren oyundan sonra 

geliştiğine inanmaktadır(Bağlı, 2014). 

       Oyunun duyuşsal gelişime olduğu kadar bilişsel gelişime de katkıda 

bulunduğunu belirten Vygotsky’ye göre, oyun icat edilmiş bir etkinlik değil, çocuk 

tarafından gerçekleştirilmiş yeni bir oluşumdur (Ahioğlu, 1999). Sembolik ve 

dramatik oyunun çocukların soyut düşünme becerilerini geliştirdiğini sanmaktadır. 

Okul öncesi oyun çocukların durumsal olarak belirlenen düşünceleri ile yetişkinlerin 

özgür, soyut düşünceleri arasında geçişsel bir evre bulunmaktadır(Doğanay, 2002). 

Çocuk oyun yoluyla çevresindeki kişiler, olaylar ve durumlar hakkında bilgi edinme, 

neden-sonuç ilişkilerini anlama ve çeşitli düzeylerde bilgi edinme imkânına 

ulaşmaktadır. Bu bağlamda, oyunun çocuk için ilgi, merak ve öğrenme isteğinin 

maksimum düzeye çıktığı bir öğrenme laboratuarına dönüştüğünü söyleyebiliriz 

(Pehlivan, 2012).  

 

 

 

2. Grup: A KİŞİSİ=HUİZİNGA OYUN KURAMI- B KİŞİSİ=HELENKO 

SİSTEM KURAMI 

Huizinga Oyun Kuramı: Kurama göre oyun kültürlerin meydana gelmesinde önemli 

bir işleve sahiptir. Huizinga oyunu içinde özgürlük barındıran zorlamanın olmadığı 
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tekrarlanan bir eylem olarak açıklamaktadır. Huizinga yaptığı homo ludens 

incelemesinde düşünür ve yapımcı insanın yanında oyuncu insanı ortaya koymuştur. 

     İş, ritüel, din, önemli tarih olayları gibisinden önemli sonuç doğurucuların 

önceliği karşısında, oyunun bunlardan sonra gelen, bunların önemsiz bir uygulaması 

olduğu görüşünü değiştirmiştir. Huizinga’ya göre, oyun, kültürden öncedir, çeşitli 

kültürlerden çıkma ya da bir rastlantı sonucu değil, tersine çeşitli kültür biçimlerinin 

doğuşunda başlıca etkendir (And, 2012). Huizinga oyun ile ilgili görüşlerinden 

dolayı eleştirilmiş olmakla beraber oyuna vermiş olduğu önem diğerleri içinde 

öncelik almıştır(And, 1974). “Oyun serbesttir, oyun özgürlüktür”(Huizinga, 1995). 

 

HELENKO SİSTEM KURAMI 

Helenko Sistem Kuramı:  Ona göre kişi sistemin bir kutbunu(özne), çevre ise nesnel 

kutbunu oluşturur ve çevre iki kutuplu bir sistemdir. Eğer nesne bir eşya ya da 

düşünce ise Helanko buna “primer sistem” adını vermekte, eğer bir bireyse “sosyal 

sistem” adını vermektedir (Doğanay, 2002). Bu sistemde çocuk kendi kendine bir 

oyun ortamından diğer bir oyun ortamına geçebilir, böylece olumsuz etkileri de 

ortadan kaldırabilir(Poyraz, 2003). Bu kurama göre oyun oynama bireyin çevresi ile 

ilişkisi bakımından doğrudan bağlantılıdır. Birey oyununa dâhil etmek istediği birey 

veya nesneyi kendi isteğine göre belirleyebilmektedir. 

 

3. GRUP: A KİŞİSİ=BERLYNE KURAMI- B KİŞİSİ=HECKHAUSEN KURAMI 

Berlyne Kuramı: Helenko kuramında bireyin çevresi ile olan bağlantısını ele alırken 

çevrede bir nesnenin dikkat çekebileceğini bazen bu dikkati bir nesne değil de bir 

bireyin de çekebileceğini vurgulamıştır. Berlyne Helanko’nun görüşünden yola 

çıkarak kuramında bu dikkatin bir heyecan arayışı sebebiyle oluştuğunu belirtir. 

İnsanın canlı hareketli bir varlık olduğunu ve organizmanın hareketsiz kalmasının 

olmayacağını belirtir. Örneğin çocuk kaydırakta kaymaktan tedirgin olsa da heyecan 

yaratma isteği sebebiyle kaydıraktan kayar ve bu eylemi yinelemek ister. 
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Heckhausen Kuramı: Bu kurama göre kişide oluşan bir gerginlik sonucunda kişi bu 

gerginliklerden kurtulmayı amaçlar. Bu gerginlik yaratan öğeler korkulardır. 

Özellikle tedavi de hayal kurdurularak bireyin korkularından kurtulması amacıyla 

tedavide kullanılmaktadır. 

 

4. Grup: A KİŞİSİ=BATESON OYUN KURAMI- B KİŞİSİ=SUTTON-SMİTH 

OYUN KURAMI 

Bateson Oyun Kuramı: Bu kurama göre oyun sırasında birey tam değil de sadece yarı 

iletişim gerçekleştirilebilir. Oyununla tam iletişim gerçekleştirilememesinin oyunun 

düzgün ilerlememesine,  doğru anlaşılamamaya ve topluma uyum sağlayamamaya 

neden olmaktadır görüşünü savunur. 

Sutton-Smith Oyun Kuramı: Bu oyun kuramında kurallı olarak oynanan bir oyuna 

kültürün nasıl etkisi olabileceği üzerinde durulmuştur. Bu kuramda oyuncakların 

kültürel açıdan değerlendirebilecek nitelik taşıyan araçlar olduğu üzerinde 

durulmuştur.        

 

6.Etkinlik(Dinamik Oyun Kuramcıları): Liderin yönergesiyle çember olunur.  

Birden ikiye kadar tüm grup sayma yolu ile saydırılarak iki ayrı gruba bölünür. 

Gruplara dramatik durumları verilir. Tartışmaları, dramatik durumu bulmaları için 

süre verilir ve doğaçlamalar izlenir. 

1. Grubun Dramatik Durumu:  Freud: Zeynep iki yaşında bir kız çocuktur. 

Annesi, babası çalıştığı ve on yaşındaki erkek kardeşi okula gittiği için bakımını evde 

anneannesi üstlenmektedir. Zeynep annesi işe gittikten sonra anneannesi ile yalnız 

kalmış, anneannesinden birlikte oyun oynamalarını istemiş fakat anneannesi yemek 

yaptığını, onunla oyun oynayamayacağını söylemiştir. Zeynep bu duruma çok 

kızmıştır. Akşam olduğunda annesi, babası ve kardeşi eve gelir. Zeynep’i bebeğinde 

kızarken ve onunla konuşurken görülür. 

2. Grubun Dramatik Durumu: Piaget: Hasan iki yaşında bir çocuktur. Babasını 

en son asker üniformasıyla görmüştür. Annesi ile birlikte pazarda gördüğü asker 

üniforması giyen bir adama baba diye seslenmektedir. Annesinin o baban değil sözü 
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yeterli olmamıştır. Adamın Hasan’a yüzünü dönüpte yüzünü görmesiyle artık onun 

babası olmadığını fark etmiştir. Doğaçlamalar izlenir. Piaget özümleme, uyum 

üzerinde durulur. 

7.Etkinlik (Piaget’in oyun dönemleri): Lider sayma yolu ile birden dörde kadar

saydırarak grubu dörde böler. Gruplara Piaget’in oyun dönemlerini içeren bilgiler 

verir ve bu bilgileri yansıtacak donuk imgeler oluşturmalarını söyler.  

1. Grup: Duyu Motor Dönemde Alıştırmalı Oyun(0-2 Yaş): Tamamen fiziksel

davranışlara bağlı olan çocukluğun ilk evresidir. Bakma, emme, elleri açıp kapama 

gibi duyu-motor gelişime bağlı oyun davranışları vardır ve bunlar tekrarlanmaktadır. 

2. Grup: Sembolik (Simgesel) Oyun Dönemi (2-7 ya da 2-11 yaş arası): Çocuk

nesnelerin yokluğunda onları zihinde canlandırabilmesi ile nesnelerin tüm evrenini 

ve aralarındaki ilişkiyi simgeleyebilmektedir. Bu dönemde çocuk gerçekte olan 

önemli olayları oyunda kullanır, fakat bu olayların oyunda gerçeğe uyma 

zorunluluğu olmadığı için, değişikliğe uğrar. Simgelemeye doğru gidilir. 

3. Grup: Kurallı Oyun Dönemi (11-12 Yaş sonrası): Zihinsel işlevlerin ileri düzeyde

olduğu dönemdir. Bu dönemde oyun kadar oyunun kuralları da önemlidir. Piaget’nin 

gelişimci görüşlerine göre, oyun yaşam boyu süren gelişim ve öğrenme 

sürecidir(Dönmez, 1992). 

Değerlendirme 

8.Etkinlik: Bugünkü yapılan çalışmalar ile ilgili, ne düşündükleri sorulur. Yanıtlar

alınır. 
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V. Ders 

Ders: Çocukta Oyun Gelişimi 

Sınıf: Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü 2/B Sınıfı 

Süre: 120 dakika 

Tarih: 07.11.2014 

Mekân: Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Drama Dersliği. 

Konu: Oyun Çeşitleri ve Özellikleri 

Kazanım:  1. Oyun çeşitleri ve özelliklerini bilir       

Grup: 15 kişi 

Yöntem ve Teknikler: Yaratıcı drama, doğaçlama. 

Araç- Gereçler: Dört kağıt, dört kalem, oyun türlerinin tanımlarını içeren kağıtlar, 

cd çalar, Green Hill Instrumental - The Charleston parçası. 

 Süreç 

A-Hazırlık/Isınma Çalışmaları: 

1. Etkinlik (Parmak Kaç Parmak Oyunu): Liderin yönergesiyle çember olunur.

Parmak kaç parmak oyunun oynanacağı söylenir. 

2. Etkinlik (Müzikli Oyun): Katılımcılara çember olmaları ve çemberde sola

dönmeleri söylenir. Lider sırayla hareketler göstereceğini ve bu hareketleri 

numaralandıracağını söyler. Liderin söylediğin numaraya göre hareketlerin 

tekrarlanacağı söylenir. Green Hill Instrumental - The Charleston parçası çalınır. 

a. hu diyerek zıplayıp ayakları yere vurma

b. ha diyerek el çırpma

c. ters dönerek iki kez iki elle parmak şıklatma
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d. dizlere vurma 

e. kendi hareketiniz 

3.Etkinlik (Elim Sende Oyunu)Koşmaca oyunu: Lider katılımcılara gönüllü olarak 

bir kişinin ebe olarak belirleneceği söylenir. Ebe katılımcıları kovalar ve herhangi bir 

katılımcıya dokunarak ebelemeye çalışır. Ebe katılımcılardan birine dokunmayı 

başarınca “elim sende” diye bağırır ve ebelikten kurtulur. Ebelenen katılımcı yeni 

ebe olur ve oyun devam eder. Oyunun monotonlaşmaması için, yeni ebe bir önceki 

ebe olan katılımcı dışında bir katılımcıyı kovalamalıdır. 

 

4.Etkinlik (Kurt Kuzu Oyunu)Öykünme oyunu:Liderin yönergesiyle çember 

olunur. Çemberden bir kişi gönüllü olarak kurt olacağı söylenir ve kurdun çember 

dışına çıkması gerektiği söylenir. Çemberde bir kişi kuzu olarak belirlenir.  

Çemberde katılımcıların elleri kelepçeli bir şekilde birbirlerinin kollarından geçmesi 

gerektiği söylenir. Çemberdeki katılımcılar sürekli dönerek kuzuyu kurda 

kaptırmamalıdır yönergesi verilir. Kurdun kuzuyu yakalamasıyla yeni bir kurt ve 

kuzu belirlenir. 

 

5.Etkinlik (Fil yürüyüşü ve Kanguru Yürüyüşü): Fil yürüyüşü, sağ ayak sol elle, 

sol ayak sağ elle hareket ederek mekânda yürüneceği söylenir. Kanguru yürüyüşü, 

katılımcılara yere çömelip ayak bileklerinden tutmaları ve ileriye doğru bir kanguru 

gibi sıçrayarak yol almaları söylenir.  

 

5. Etkinlik(Bülbül Kafeste Oyunu)Halkada oyunlar: Grubun büyüklüğüne göre 

katılımcılarda yaklaşık üçte biri bülbül olmak üzere belirleneceği söylenir. Diğer 

katılımcılar bülbül kafesini oluşturmak üzere el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. 

Bülbüller kafesin içine girerler. Kafesi oluşturan katılımcılar, daireyi bozmadan ve 

ellerini bırakmadan yürümeye ya da koşmaya başlarlar. Bu sırada bülbüller kafesi 

oluşturan katılımcıların kollarının altından kaçarak kafesten kurtulmaya çalışırlar. 
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Kafesten kaçmayı başaran oyuncular kafesi oluşturan oyunculara katılırlar. Böylece 

kafes gittikçe genişler. Kafesin içinde son kalan oyuncu “bülbül kafeste” olur. 

 

Canlandırma 

6. Etkinlik: Lider sayma yoluyla birden dörde kadar sayarak grubu dört eşit gruba 

böler. Gruplara oyun türlerini örnekleri ile birlikte vererek canlandırmalarını söyler. 

Bu sırada diğer katılımcıların hangi oyun çeşidi olduğunu tahmin etmeleri ve 

canlandırma bittikten sonra tahminlerini söyleyecekleri söylenir. Canlandırmasını 

bitiren gruptan canlandırdıkları oyun türünü okumaları söylenir. Tüm gruplar izlenir. 

 İşlevsel Oyun (Parmak oyunu, parmak kaç): İşlevsel oyun çocuğun belirli bir 

hareketleri tekrar ederek oynadığı oyun türüdür. Çocuk her hareketi tekrarlarken 

özümlemektedir. İşlevsel oyun türünde çocuğun tekrarlarla Konya ilişkin öğrenimi 

gerçekleşir ve pekişir. İşlevsel oyun çocuğun bir hareketi tekrarlayarak o harekete 

bağlı kavramları bu şekilde pekiştirerek öğrenmesidir. 

 Yapı-İnşa Oyunları: Yapı inşa oyun türünde çocuk blokları, legoları, 

nesneleri kullanarak bir ürün oluşturur. Önce bunu rastlantısal olarak planlanmamış 

yaparken zamanla planlı ürünler oluşturmaya başlar. Yapı inşa oyununda çocuk 

önceleri biçimsiz bir ürün ortaya koyarken zamanla çevresindeki nesnelere veya 

canlılara benzeterek ürün ortaya koymaktadır. Örneğin Legolarla şans eseri araba 

yapan çocuk arkadaşının ona ne güzel bir araba yapmışsın demesiyle bunu fark der 

ve bilinçlenir ve bu şekilde artık oluşturduğu ürünün biçimine dikkat eder. 

 Dramatik Oyunlar(Evcilik, Doktorculuk): Çocuklar bir yaşını geçtikten sonra 

bir takım nesne ve olayları zihnen canlandırarak günlük hayatta varmış gibi 

davranırlar. Örneğin elinde oyuncak telefon olan bir çocuğun telefonda 

konuşuyormuş gibi yapıp konuşması, oyuncak bebeğini sallayarak uyutmaya 

çalışması gibi. Evcilik oyunu dramatik oyuna örnek olarak verilebilir. Evcilik, 

doktorculuk gibi oyunlarda çocuk üstlendiği rolü kendi düşüncesi ile içselleştirmeden 

yansıtır, bu bir taklittir. 
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 Kurallı Oyunlar(Kurt Kuzu, Bülbül Kafeste): Kurallı oyunlar hayali, yapı 

inşa, işlevsel oyun çeşitlerinden farklı olarak çocukların veya yetişkinlerin önceden 

belirledikleri kurallara göre oynanan oyunlardır. 

 

7.Etkinlik: Katılımcılara çember olmaları söylenir. Çemberde katılımcılar birden 

dörde kadar sayma yolu ile saydırılarak dört grup oluşturulur. Her gruba bir kağıt ve 

kalem verilerek bugünkü oyun türlerini anlatan bir şiir yazmaları söylenir. Şiirler 

yazıldıktan sonra her gruptan bir gönüllü seçilerek şiirler tüm gruba okunur. 

 

 Değerlendirme 

3 Etkinlik: Liderin yönergesiyle çember olunur ve katılımcıların bugünkü çalışma 

ile ilgili fikirleri alınır. 
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VI. Ders 

Ders: Çocukta Oyun Gelişimi 

Sınıf: OkulÖncesi Öğretmenliği Bölümü 2/B Sınıfı 

Süre: 120 dakika 

Tarih: 14.11.2014 

Mekân: Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Drama Dersliği. 

Konu: Oyun Evreleri ve Oyunun Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri 

Kazanım:  1. Oyun evrelerini bilir 

                   2. Oyunun çocuk gelişimine olan etkilerini bilir 

Grup: 18 yaş ve üstü 40 kişi 

Yöntem ve Teknikler: Yaratıcı drama, doğaçlama, toplantı tekniği. 

Araç- Gereçler: Dört karton, keçeli kalemler, oyun evrelerinin yazılı olduğu 

kağıtlar. 

 

Süreç 

A-Hazırlık/Isınma Çalışmaları: 

 

3. Etkinlik (Köşe Kapmaca Oyunu): Lider grubu sayma yolu ile birden beşe kadar 

saydırarak grubu beşe böler. Bir grubun gönüllü olarak ortaya geçeceği ve ebe 

olacağı söylenir. Ebe olan grup belirlendikten sonra diğer gruplar mekânın dört 

köşesine ayrılarak geçerler. Köşelerdeki gruplar el ele tutuşarak küçük çember 

olurlar. Ebe olan grubun amacı köşelerdeki gruplar yer değiştirirken onların yerini 

kapmaktır. Oyun bu şekilde devam eder.  
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4. Etkinlik(Oyun evreleri ve Gelişim). Katılımcılara oyun evreleri ve gelişim 

cümlesini vücudun farklı bölümleri ile mekânda dolaşarak yazma yönergesi verilir. 

Sırayla burun, sağ ayak, sol omuz, alın, baş gibi. 

 

5. Etkinlik(Harf Oluşturma): Lider gruba bir takım harfler söyleyeceğini ve bu 

harfleri bedenlerini kullanarak tüm grupla birlikte oluşturmaları yönergesini verir. 

Harfleri oluştururken bir kişiyi hiç konuşmadan bu harflerin şeklini almaları 

gerektiği söylenir. Sırayla G,L,İ,Ş,M,E,V,R,E harfleri söylenir. 

 

 

Canlandırma 

6. Etkinlik: Katılımcılar sayma yolu ile birden dörde kadar saydırılarak dört grup 

oluşturulur. Parten’in sosyal oyun evreleri gruplara verilerek bu evreleri anlatan 

çatışma içeren bir doğaçlama hazırlamaları söylenir. Canlandırmalar bittikten sonra 

gruplar hangi oyun evresini canlandırdıklarını okurlar. Parten sosyal oyunun 

gelişimindeki aşamaları; Tek Başına Oyun, Paralel Oyun, Birlikte Oyun ve 

Kooperatif Oyun olmak üzere dört aşamada incelemiştir. 

1. Grup: Tek Başına Oyun: 0-2 yaş aralığında görülen bu oyun evresinde çocuk 

çevresindeki hiçbir bireyle iletişim veya sosyal bir paylaşımda bulunmadan yalnız 

başına oyununu sürdürmektedir. Bu evrede çocuk topuyla, küplerle veya bebeğiyle 

oynarken kendiyle veya oyun aracıyla hayali olarak konuşmaktadır. 

2. Grup: Paralel Oyun: 2-4 yaş aralığında görülen bu oyun evresinde çocuk başka 

çocuklarla aynı mekân içerisinde bulunur. Çocukların oyun araçları benzese de başka 

birinin oyununa katılmazlar yine kendi oyunlarını sürdürürler. Çocukların birbiriyle 

sadece bir oyun aracını istemek gibi az iletişimde bulundukları oyun evresidir.  

3. Grup: Birlikte Oyun: Çocuk bu dönemde artık tek başına oynamaktan 

vazgeçmiştir. Çocuğun çevresiyle olan iletişimi artmıştır. Benmerkezciliğin 

azalmasıyla birlikte artık birden fazla çocuk aynı oyun aracını kullanarak birlikte 

oyun oynayabilirler. 

4. Grup: Kooperatif Oyun: Bu oyun evresinde çocuklar artık işbirliği halinde grup 

oyuna katılıp oyunu sürdürebilecek düzeye gelmiştir.  Çocukların bu evrede bir 
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oyunu sürdürebilmeleri için bir gruba dâhil olmaları, iletişim kurarak işbirliği içinde 

olmaları gerektiğinin farkındadırlar. Bu evrede benmerkezcili daha da azaldığından 

artık çocuklar oyunlarda tek olmadıklarını kabullenmişlerdir. 

5.Etkinlik: Liderin “Oyun evrelerini bilmek bir öğretmenin ne işine yarar?”

sorusuna TV programında birlikte yanıt arayalım demesi. Katılımcılar içinden dört 

grup oluşturulur. Birinci grup programın sunucusu, ikinci grup konuk olarak 

çağırılan eğitimciler, üçüncü grup kameraman, dördüncü grup ise halktan katılan 

konuk izleyiciler olarak belirlenmesi ve tartışmanın başlatılması. 

6.Etkinlik: Toplantı tekniği kullanılarak öğretmen role girer. Şu şekilde sözlerle

katılımcıları konuya hazırlar “Merhaba öğretmen arkadaşlarım, okul müdürü olarak 

sürekli okulumuzun gelişmesi ve ilerlemesi için toplantılar düzenlemekteyiz. 

Velilerden çocuklarının bazı gelişim özelliklerini tam geliştiremediğimiz yönünde 

olumsuz tepkiler aldık. Bu toplantıyı oyun gelişim özellikleri hakkında biraz 

konuşmak ve tartışmak için düzenledim ve sizleri buraya çağırdım. Öncelikle oyunun 

gelişime bir etkisi var mıdır? Yanıtlar alınır. Peki, oyun çocuğun hangi gelişim 

özellikleri geliştirir ve nasıl geliştirir? Soruları sorulur ve yanıtlar alınarak toplantıya 

son verilir. 

7.Etkinlik: Çember olunur. Sınıf dörde kadar sayma yolu ile saydırılarak dörde

ayrılır. Her gruba bir karton ve keçeli kalemler verilerek. Oyunun gelişim 

özelliklerini desteklemesi üzerine sloganlar yazılacağı söylenir. 

Değerlendirme 

8.Etkinlik: Katılımcıların bugünkü çalışma ile ilgili ne düşündükleri ve hissettikleri

sorulur ve yanıtlar alınır. 
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VII. Ders

Ders: Çocukta Oyun Gelişimi 

Sınıf: OkulÖncesi Öğretmenliği Bölümü 2/B Sınıfı 

Süre: 120 dakika 

Tarih: 28.12.2014 

Mekân: Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Drama Dersliği. 

Konu: Oyunun Tedavide Kullanılması, Okulöncesi Dönemde Yaratıcılık 

Kazanım:  1. Oyunun tedavi amaçlı kullanılabileceğini bilir 

2. Yaratıcılık kavramını bilir

3.Okul öncesi dönemde oyunun yaratıcılığa olan etkisini bilir

Grup: 15 kişi 

Yöntem ve Teknikler: Yaratıcı drama, Doğaçlama. 

Araç- Gereçler: Oyun terapisi bilgi kâğıtları, postişler, hikâye oluşturma kelime 

kağıtları. 

Süreç 

A-Hazırlık/Isınma Çalışmaları: 

1. Etkinlik (Cadı Kazanı Oyunu): Lider katılımcılara yaratıcılığın ne demek

olduğunu tanımlayarak bir cümle halinde postişlere yazmalarını söyler. Katılımcılar 

yazıp duvara yapıştırdıktan sonra cadı kazanı isimli oyuna geçilir. Katılımcılar 

arasından bir cadı, dört de kazan seçileceği söylenir. Kazan olarak belirlenen 

katılımcılar alanın ortasına geçer ve el ele tutuşarak bir çember oluştururlar. Diğer 

oyuncular kazanın çevresinde bir büyük çember oluşturacak şekilde yere otururlar. 
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Oyunun başlamasıyla birlikte cadı dış dairedeki katılımcılardan birini işaret ederek 

“Kazana ne koyuyorsun?” diye sorar. Bu katılımcıya aklına gelen mümkün olduğu 

kadar tuhaf bir malzeme söylemesi söylenir. Örneğin “örümcek bacağı” deyip 

ayağa kalkarak kazanın yanına gelip,  kazanın içine örümcek bacağı atıyormuş gibi 

yapması ve yerine geçmesi söylenir. Bunu üzerine cadı “Kazan kaynasın” der.  

Kazanı oluşturan katılımcılar “örümcek bacağı, örümcek bacağı” diye tekrarlayarak 

kazanın etrafında dönerler.  Tüm katılımcılara cadı aynı soruyu sorar. İkinci 

katılımcı örneğin “ kurbağa gözü “der ve kalkarak kazanın içine malzemesini 

atıyormuş gibi yapar. Cadı tekrar “Kazan kaynasın” dediğinde, kazanı oluşturan 

katılımcılar bu kez “örümcek bacağı, kurbağa gözü” diyerek dönerler. Cadı dış 

çemberdeki bütün katılımcılara sırayla kazana birer malzeme atmalarını söyler. 

Kazanı oluşturan katılımcılar dönerken her yeni malzemede ilkinden başlayarak 

bütün malzemeleri tekrar ederler. Bütün katılımcılar kazana birer malzeme attıktan 

sonra cadı “çorba hazır” diye bağırır. Dış çemberdeki bütün katılımcılar kazanın 

yanına giderek çorba içiyormuş gibi yaparlar. Cadı oyunculara çorbanın sihirli 

olduğunu ve katılımcıları bir hayvana dönüştürdüğünü söyler. Katılımcılar cadının 

söylediği hayvanın taklidini yaparak yerlerine dönerler. Cadı tavşan derse 

katılımcılar zıplayarak yerlerine dönerler. Cadının insan diye bağırmasıyla sihir 

bozulur ve oyun biter. 

2.Etkinlik (Hikâye Oluşturma): Lider sayma yolu ile birden içe kadar saydırarak

üç grup oluşturur. Her gruba birbiriyle alakasız ikişer kelime verir ve bununla ilgili 

bir hikâye oluşturmalarını söyler. 1.grup: kelebek, yazar, 2.grup: kurt, yılan ve 3. 

Grup: çocuk, kitap. 

Canlandırma 

3.Etkinlik (Yaratıcılık Kavramı): Oluşturulan hikâyelerin canlandırılması ve

izlenmesi. 

Ara Değerlendirme: Yaratıcılık kavramının ne olduğunun sorulması ve bireyin 

yaratıcı olmasını sağlayan özelliklerin kartonlara yazılması ve okunması. 
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4. Etkinlik (Oyun Terapisi Metninin Okunması): Yerde çember halinde oturulur.

Katılımcılara lider oyun terapisi metnini kağıtlara bölerek her bireye bir kağıt verilir. 

Çemberde katılımcılar bu kağıtları okur böylece metin okunmuş olur. 

Oyunun Tedavide Kullanılması 

1.Tedavi konusunda ise oyunun rolünü kanıtlayan ve oldukça kesin sonuçlara varmış

olan araştırmalar bulunmaktadır. 

2. Oyunun tedavideki rolü aşağıdaki iki araştırma örneğinde açıklanmaktadır.

Birinci araştırmada özel korkuları tedavi için çocukların fantezi davranışlarından 

yararlanan davranış terapisi ele alınmaktadır. 

3. İkincisi is, çocuk psikoterapisi alanındadır. Burada terapi sırasında hangi

oyuncakların ne kadar süre ile kullanıldığını saptayan danışan merkezli bir tedavi 

örneği verilmektedir. 

4. Biblow’un (1973) saldırganlığı azaltmayı amaçlayan düşüncede fantezi yaratma

metodu tedavi amacı ile de kullanılabilir. 

5. Fantezi kullanımı ilk defaLazarus ve Abramowitz (1965) tarafından fobi

tedavisinde kullanılmıştır. 

6. Araştırmacılar çeşitli fobileri olan 7-14 yaşlarındaki 9 çocuğu ruhsal aktiviteyi

teşvik eden fantezi yaratma metodu ile tedavi etmişlerdir. Bu araştırmada; 

7.Wolpe’nin (1958) bilinen davranış tedavisine ilişkin sistematik duyarsızlaştırma

metodunda olduğu gibi, korku uyarısının Örn. Köpekten korkma yaygınlığı, 

yoğunluğu ve çevresi saptanarak sıraya sokulmuş, burada en korkulu uyarı ilk sırayı 

almıştır. 

8.Terapist çocukla sohbet sırasında onun ideali olan ve kendini en fazla

özdeşleştirdiği fantezisini keşfeder. 

9. Fantezi kahramanı burada üstünlük, gurur ve güven duygularını ortaya çıkarır. Bu

duygular amaca uygun bir biçimde korkuyu önleyici faktör olarak kullanılır. 
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10. Sonra çocuktan gözlerini kapaması ve kendini bu kahramanın yerine koyması

istenir. Örn. Bir yarış arabasını çok hızlı bir şekilde sürme gibi. 

11.Çocuk bunu yapabiliyorsa ve fantezisindeki kahramanla kendini 

özdeşleştirebiliyorsa, terapist dikkatli bir şekilde en az korku verecek uyarıyı yapar. 

12. Örn. Şimdi araba ile uçarak gidiyorsun. Ağaçlar yanından sanki uçarak geçiyor.

Rüzgârın sesini duyuyorsun ve sen ahala gaz veriyorsun. 

13.Uzakta küçük bir köpek görüyorsun. Senin arabandan korkarak çalılığa

saklanıyor. Şimdi herhangi bir korku hissediyorsan hemen küçük parmağını kaldır. 

14.Böylece adım adım korku veren uyarıları hayal fantezilerle birleştirerek çocuğun

korkudan kurtulması sağlanmaktadır. 

15. Böyle bir çalışmada çocuğun fantezi geliştirme yeteneğinin bulunması ön şarttır.

Fakat her çocukta bu yetenek bulunmamaktadır. 

16.Örn. çalışmalarla çocukların fantezileri geliştirilebilir.

17. Freyberg (1973) araştırmasında çocukların fantezilerinin nasıl geliştirildiğini

açıklamıştır. 

18.Araştırmacı alt sosyoekonomik gruba ait 80, 5 yaş çocuğun böyle bir ön çalışma

ile daha çok fantezi geliştirerek oynadıklarını saptamıştır. 

19. Bu çocuklarla 20 dk’lık 8 seansta fantezilerini geliştirecek oyunlar oynamıştır.

Örn. Fırtınaya kapılan kayıktaki gemiciler, okulda öğretmen ve öğrenciler gibi. 

Kontrol grubu ise bu süre içinde yap-boz oyunları oynamıştır. Sonuçta her iki grup 

karşılaştırıldığında, deney grubunun oyunda uyguladıkları fantezi içerik, pozitif 

duygu ifadeleri ve konsantrasyon açısından kontrol grubuna oranla çok daha fazla 
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ilerleme gösterdiği saptanmıştır. Deney grubunun anlatım becerileri gelişmiş, daha 

karmaşık cümle yapısı ile uzun cümleler kullanmışlardır. 

20. Oyun arkadaşlarının ikazlarına daha duyarlı olmuşlardır. Davranışları spontan ve 

yaratıcı olmuştur. Bu özellikler kalıcı olmuş ve deney ortamının dışındaki ortamlarda 

da sürmüştür. 

 

 

Canlandırma 

5.Etkinlik: Lider sayma yolu ile katılımcılara birden üçe kadar saydırarak grubu üçe 

böler. Gruplara oyun terapisinde kullanılan fantezi yaratma ile ilgili canlandırma 

durumları vererek canlandırmaları için hazırlanmalarını söyler ve canlandırmalar 

izlenir.1.grup: fırtınaya kapılan kayıktaki gemiciler, 2.grup: okulda öğretmen ve 

öğrenciler (okul fobisi), 3.grup: fare korkusu. 

 

 

Değerlendirme 

6.Etkinlik: Katılımcılara bugün…… öğrendim. Noktalı yerleri tamamlamaları 

söylenir. 
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VIII. Ders 

Ders: Çocukta Oyun Gelişimi 

Sınıf: Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü 2/B Sınıfı 

Süre: 120 dakika 

Tarih: 05.12.2014 

Mekân: Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Drama Dersliği. 

Konu: Okul Öncesi Dönemde Oyunun Önemi 

Kazanım:  1. Okul öncesi dönemde oyunun önemini bilir 

Grup: 15 kişi 

Yöntem ve Teknikler: Yaratıcı drama, doğaçlama.  

Araç- Gereçler: On adet karton, kalemler, kâğıtlar, canlandırma durum kâğıtları.  

 

Süreç 

A-Hazırlık/Isınma Çalışmaları: 

 

2. Etkinlik (Meyve Sepeti): Liderin yönergesiyle çember olunur. Bir kişinin 

gönüllü ebe olarak belirleneceği söylenir. Elma, armut, kiraz, muz olarak çemberde 

lider her katılımcıya ait bir meyve adı belirler. Ebe çemberin ortasındadır. Oyunun 

başlamasıyla birlikte ebeye meyve isimlerinden birini söylemesi gerektiği, ismi 

söylenen meyvelerin yer değiştirmesi gerektiği söylenir. Ebe de bu sırada boş 

yerlerden birini kapmaya çalışır. Ebe boş bir yere girebilirse ebelikten kurtulur. 

Ortada kalan kişi yeni ebe olur. Ancak ebe meyve sepeti dediğinde ise tüm grup yer 

değiştirmelidir. 

2.Etkinlik (Düğüm): Katılımcılara çember olmaları ve gözlerini kapatmaları 

söylenir. Katılımcılara ellerini uzatmaları ve karşıdaki herhangi bir kişinin elini 
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tutmaları söylenir. Önemli olan her katılımcının sağ ve sol eliyle farklı iki 

katılımcının ellerini tutmasıdır. Böylece katılımcılar oyunun başında kocaman bir 

düğüm oluştururlar. Katılımcılara gözlerini açmaları, ellerini koparmadan bu 

düğümü çözmeye çalışmaları söylenir. Bu sırada ellerinin üzerinden atlamaları ya da 

bacak aralarından geçmeleri gerekir. Düğüm çözüldüğünde katılımcılar bir çember 

oluşturmuş olur. Bu çalışma önce iki küçük grupla daha sonra tüm grupla 

gerçekleştirilir. 

3.Etkinlik (Oyun Birikimi Küresi): Lider sırayla şu yönergeleri verir: “Şimdi 

ayakta halkalar çizerek yürüyün. Sonra bu halkaların bir küreye dönüştüğünü hayal 

edin. Kürelerle tıpkı bir top gibi oynamaya başlayın. Daha sonra bu topu avucunuzun 

içine alacakmış gibi küçültün ve ona bakın. Şimdi bu küreyi kendi oyun dünyanız 

olarak düşünün. Bu küre sizsiniz, bugüne kadarki tüm oyunlarınız… Şimdi ikili olun 

ve birbirinize bu küreleri anlatın”. 

4.Etkinlik: İkişerli gruplara dörderli olmaları söylenir. Bu zamana kadar 

öğrendikleri ve daha önceden bildikleri oyunları kendilerine verilen kartonlara 

yazmaları söylenir. Kartonların duvara yapıştırılması. 

 

Canlandırma 

5.Etkinlik: Lider grubu sayma yolu ile birden altıya kadar saydırarak grubu altıya 

böler. Lider katılımcılara sınıfta öğrencilerinize eğitim verirken eksikliğini fark 

edeceğiniz bir takım problemler vereceğim, bu problem anını ve sonrasında bu 

durumu hangi oyunun nasıl uyarlayarak değiştirip bu problemi veya eksikliği 

giderebileceğinizi önce tartışıyorsunuz yönergesi verilir. Daha sonra roller ve bu 

problem anından başlayarak canlandırmalarını gerçekleştirmeleri söylenir. 

Canlandırmalar izlenir. 

1. Grup: Öğrencileriniz paylaşma ve sorumluluk alma konusunda yeterli kazanıma 

ulaşmadığını düşünüyorsunuz. Bu problemin olduğunu fark etmenize sebep olan 

andan başlayarak çözümünü hangi oyunla yardımınızın olduğunuzu gösteren sınıf 

ortamında bir canlandırma hazırlayınız. 
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2. Grup: Öğrencilerinizden bir kaçının kırmızı rengini öğretmekte zorlandığınızı 

fark ettiniz. Bu problemin olduğunu fark etmenize sebep olan andan başlayarak 

çözümünü hangi oyunla yardımınızın olduğunuzu gösteren sınıf ortamında bir 

canlandırma hazırlayınız. 

3. Grup: Öğrencilerinizle oyun odasına gittiniz ve drama çalışması yaptınız fakat 

öğrencileriniz minderleri toplamak istemiyor bu duruma oyunla nasıl bir çözüm 

üretirdiniz. Bu problemin olduğunu fark etmenize sebep olan andan başlayarak 

çözümünü hangi oyunla yardımınızın olduğunuzu gösteren sınıf ortamında bir 

canlandırma hazırlayınız. 

4. Grup: Öğrencilerinizin okul kurallarını öğrenmede zorlandıklarını fark ettiniz Bu 

problemin olduğunu fark etmenize sebep olan andan başlayarak çözümünü hangi 

oyunla yardımınızın olduğunuzu gösteren sınıf ortamında bir canlandırma 

hazırlayınız. 

5. Grup: Öğrencilerinizin yardımlaşma konusunda birbirlerine destek olmadığını 

fark ettiniz. Bu problemin olduğunu fark etmenize sebep olan andan başlayarak 

çözümünü hangi oyunla yardımınızın olduğunuzu gösteren sınıf ortamında bir 

canlandırma hazırlayınız. 

6. Grup: Öğrencilerinizin dil gelişimini destekleyici çalışmalar yapmadığınızı fark 

ettiniz. Bu problemin olduğunu fark etmenize sebep olan andan başlayarak 

çözümünü hangi oyunla yardımınızın olduğunuzu gösteren sınıf ortamında bir 

canlandırma hazırlayınız. 

 

7. Etkinlik: Liderin yönergesiyle birden dörde kadar saydırılarak sınıf dörde 

bölünür. Oyunun önemi ile ilgili paragraflar gruplara verilir ve bu paragraflardaki 

bilgilerden yola çıkılarak köşe yazısı hazırlamaları söylenir. 

 

Değerlendirme 

7.Etkinlik 

Daha önceden üzerine oyunlar yazılan kartonlara bu kez tüm grupla birlikte 

oyunların önemi ve işlevini anlatan cümlelerin kartonlara yazılması. 
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IX. Ders 

Ders: Çocukta Oyun Gelişimi 

Sınıf: Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü 2/B Sınıfı 

Süre: 120 dakika 

Tarih: 12.12.2014 

Mekân: Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Drama Dersliği. 

Konu: Oyunun Planlanıp Uygulanması 

Kazanım:   

1. Okulöncesi Kurumlarında Oyun Saati Planlanıp Uygulanırken dikkat Edilecek 

Noktaları bilir. 

2. Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Oyun Etkinliklerinin Nasıl Uygulanacağını bilir. 

3. Oyununun tanıtılması, öğretilmesi ve değerlendirilmesinin nasıl 

gerçekleştirileceğini bilir. 

Grup: 15 kişi 

Yöntem ve Teknikler: Yaratıcı drama, doğaçlama.  

Araç- Gereçler: Kuyruk kapmaca kâğıtları, konu durum kağıtları, beş karton, 20 

keçeli kalem. 

 

Süreç 

A-Hazırlık/Isınma Çalışmaları: 

 

3. Etkinlik (Kuyruk Kapmaca Oyunu Uyarlanarak oynanacaktır): Lider 

katılımcılara kuyruklar vererek kendilerine bir kuyruk yapmalarını ve uygun şekilde 

kuyruklarını asmalarını söyler. Katılımcılarının amacının diğer arkadaşlarının 

kuyruklarını kapmak olduğu söylenir. Lider, oyun sonunda kendi kuyruğunu 
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kaptırmayan ve en çok kuyruk kapan kişinin oyunu kazanacağını söyler. Oyun bu 

kurallara göre oynanır ve oyun sonunda kazanan kişi alkışlanır. 

 

Canlandırma 

2.Etkinlik(Okul Öncesi Kurumlarında Oyun Saati Planlanıp Uygulanırken 

Dikkat Edilecek Noktalar): Grup birden dörde kadar sayma yolu ile saydırılarak 

dörde ayrılır. Gruplara bir takım durumlar verilir ve bu okul öncesi kurumlarında 

oyun saati planlanırken bu maddelere uyulmaması halinde nelerin ortaya 

çıkabileceğini tartışmaları ve daha sonra canlandırmaları söylenir. 

1. Grup: 

A.  Okul Öncesi Kurumlarında Oyun Saati Planlanıp Uygulanırken Dikkat Edilecek 

Noktalar 

1. Öğretmen, çocukların her birini çok iyi tanımalı, onların gelişim özelliklerini 

bilmelidir: 

Eğer grupta kronik solunum rahatsızlığı olan çocuk varsa hareketli bir oyunda o 

çocuğa pasif bir rol vermek gerekir. Konuşma sorunu olan bir çocuk varsa da bu 

çocuğu tekerleme tekrarı olan bir oyuna zorlamamalıdır. 

2. Öğretmen, çocukların yaşlarına göre gelişim özelliklerini bilmeli ve gelişim 

dönemlerine uygun oyunlar seçmelidir: 

Makasla kesme, bağcık bağlama, topu havaya atma ve yakalama, tek ayak üzerinde 

sıçrama gibi hareketler içeren oyunlar bu becerileri yapabilecek gelişim düzeyinde 

olmayan çocuklara uygulatılmamalıdır. Çocuk ilk denemesinden başarısız olursa 

oyuna devam etmek istemez. 

3. Öğretmen, belirlenen oyun için uygun grup ya da gruplar oluşturmalıdır: 

Oyun gruplarında her iki cinsten de çocuklar olmalıdır ve liderlik özelliği olan 

çocukları aynı gruplara koymamalıdır yoksa oyunlarda sorunlar yaşanır. 
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2. Grup

4. Oyun için doğru bir zamanlama yapılmalıdır:

Aç, yorgun ve uykusu olan çocuklar oyun oynamak istemezler. Bu yüzden 

çocukların yemek, uyku gibi gereksinimleri karşılandığı zamanlarda oyunlar 

seçilmelidir. Oyun devam ettiği sürece de çocuklar karar vermelidir. Çünkü ilgisini 

çekmeyen bir oyun oynamak istemeyecektir. Oyunu yarıda kesmek de çocukları 

rahatsız eden bir durumdur. 

5. Seçilen mekân güvenilir olmalıdır:

Oyun oynanan mekân ve bu oyunda yer alan araç-gereçler güvenli olmalıdır. Aynı 

zamanda çocukların yaşlarına uygunluk göstermelidir. Açık hava oyunlarının 

oynanması gerekiyor ise ortam emniyetli olmalıdır. 

6. Mekân belirlenen oyun için uygun olmalıdır:

Geniş alan gerektiren bir oyun küçük sınıfta oynatılamamalıdır. Mekan normalden 

sıcak ya da soğuk, karanlık, gürültülü, havasız olması da oyuna karşı ilginin 

azalmasına neden olabilmektedir. 

3.Grup

7. Oyun için gerekli olan oyuncak ve oyun araçları eksiksiz, sağlam, ilgi çekici ve

çocuk sayısı için yeterli olmalıdır: 

Topla zıplayarak oynanan bir oyunda topun patlak olması veya yeteri kadar 

zıplamaması çocukların oyundan zevk almamasına neden olur. 

8. Öğretmen, planladığı oyunu öncelikle kendisi çok iyi bilmelidir:

Öğretmenin oyun ile ilgileri eksikse oyunun oynandığı esnada aksaklıkların 

yaşanılması kaçınılmaz olacaktır. 
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9. Öğretmen oyun sırasında müdahaleyi en aza indirmek için ortamı düzenlemelidir:

Öğretmenin oyuna katı kurallarla yaklaşması, ilgisiz kalması ya da gereğinden fazla 

karışması çocukların oyunlarını kısıtlayabilir. Öğretmeninin oyunla ilgili görevi 

çocukları oyun oynamaya teşvik etmek, oyun sırasında gereksinim duyarlarsa 

yardımda bulunmak, sorularını cevaplamak, araç-gereçleri sağlamak ve oyunu 

denetim altında tutmalıdır. 

4. Grup

10. Öğretmen, oyunda özellikle çocukların yaratıcılıklarını engellenmeye özen

göstermelidir: 

Çocukların nesneleri kullanarak yeni şeyler keşfetmeleri ve geliştirmeleri için ortam 

hazırlamalıdır. Artık materyaller sunularak çocuğun yaratıcı malzemeler ortaya 

çıkarması sağlanmalıdır. 

11. Öğretmen, yeni bir oyun öğretirken çocuğun yabancı olmadığı oyunlar ve oyun

araçları ile başlamalıdır: 

Oyun açık ve sade bir dille anlaşılır bir şekilde anlatılarak örnekler verilmelidir. Yeni 

bir oyun çocuklar tarafından iyice anlaşıldıktan sonra oynanmalıdır.Gerekirse ön 

hazırlık amaçlı prova niteliğinde bir deneme oyunu oynanmalıdır. 

12. Öğretmen, oyunu planlarken oyun mekanı, araç-gereçler, oyundaki roller,

çocukların bu oyun hakkındaki duygu ve düşünceleri, oyundaki yapmak istedikleri 

gibi konularda çocukların önerilerini almalı, birlikte karar vermeye özen 

göstermelidir(Ellialtıoğlu, 2011). 

3.Etkinlik ( B.Oyun Saati Planlama): Grup sayma yolu ile birden beşe kadar

saydırılarak her gruba sorusu yöneltilir. Bu soruyu tartışmaları ve kartonlara 

yazmaları söylenir. 
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B. Oyun Saatini Planlama: Oyun etkinliğinin planlanması belli aşamalarda 

olmaktadır. Bu aşamalar daha çok bazı koşulların yerine getirilmesidir. 

1.Oyun Saatinde Yer Alacak Etkinliklerin Seçimi 

Etkinliklerin seçilmesinde dikkat edilmesi gerek bazı noktalar: 

 Oyun seçiminde amaç ve konu göz önünde tutulmalıdır. Her ikisinin de bir biriyle 

ilişkili olması gerekir. Eğitsel amaç çok önemlidir.  

 Etkinlikler seçilirken çocukların gelişim alanları dikkate alınmalıdır. Ve 

çocukların kişisel özellikleri de düşünülerek seçilmelidir. 

 Etkinlik seçiminde mekan, araç-gereç ve oyun grubu dikkate alınmalıdır. 

Böylelikle oyun daha anlamlı olur. 

 Yine etkinlik seçiminde anaokulun bulunduğu yer ve olanakları da göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

 Etkinlik seçilirken çocuklardan da öneriler alınmalıdır. 

 

2.Oyun Saatinde Yer Alan Etkinlikler İle Gerçekleştirilecek Amaçlar Neler 

Olmalıdır nelere dikkat edilmelidir? 

Eğitsel amaç belirlenmeden yapılacak plan ve uygulama eksik sayılır. Bu nedenle 

eğitsel amaç açıkça belirlenmelidir.  

 Amaçlar çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel, dil ve hareket gelişimlerine 

yönelik olarak saptanmalıdır. 

 Bir oyunda çocuğun birkaç gelişim alanını destekleyen amaçlar bulunabilir. 

Önemli olan bu gelişim alanlarıyla ilgili ayrıntılı alt amaçlar belirlenmelidir. 

 

Örneğin: jimnastikle ilgili seçilen etkinliğin amacı büyük kasların motor gelişimini 

desteklemek ise, alt amaçları tırmanma, kayma ve sürünme becerilerinin gelişimi 

detaylı olarak açıklanmalıdır. 

3.Oyun Saatinde Yer Alan Etkinliklerin Süresi Nasıl Belirlenmelidir? 
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Etkinliklere ayrılacak süre çocukların ilgi, yetenek ve gereksinimleri ile ilgili 

uygulama koşulları dikkate alınarak esnek olmalıdır. Çocukların eğitimi ve öğretimi 

için konuların seçiminde ve seçilmiş konuların işlenmesinde kullanılacak süre için 

belirli bir sınırlama yoktur. Amaç çocuklara verilmek istenen kavramların ve gelişim 

alanlarına yönelik amaçların kalıcı olabilmesidir. 

4. Oyun Saatinde Yer Alan Etkinlikler Nasıl Sıralanmalıdır?

Etkinliklerin sıralanmasında katı olunmamalıdır. Genel olarak bir sıralama olabilir 

ancak zaman zaman bu sıralamanın dışına çıkılabilir. Bu konuda esnek olunmalıdır. 

Öğretmenin yaratıcılığına göre işleyeceği konu uygulamaya göre değişiklik olabilir. 

Ancak sıralamada arka arkaya hep hareketli veya hep pasif oyunlar olmamalıdır. 

5. Oyun Saati İçin Gerekli Araç-Gereç Nasıl olmalı ve belirlenmelidir?

Planlamada anaokulun araç-gereç olanaklarının plan yapacak eğitimci tarafından iyi 

bilinmesi gerekir. Araç-gereç seçiminde oyunun çeşidi önemlidir. Oyuna başlamadan 

önce mutlaka gerekli araç-gereçler oyun yerinde bulundurulmalıdır. 

4.Etkinlik (Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Oyun Etkinlikleri uygulanırken

nasıl bir adım, sıra izlenmelidir? ): Lider sayma yolu ile birden altıya kadar 

saydırarak grubu altıya böler. Maddelerin yapılmaması halinde ne gibi bir durumun 

ortaya çıkacağı tartışılır ve canlandırmalar izlenir. 

a. OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA OYUN ETKİNLİKLERİNİN

UYGULANMASI: 

1.grup: Oyun Oynanacak Yeri Hazırlama: Eğitimci oyun yerinde çocuklar 

için tehlike yaratacak bir nesnenin olup olmadığına dikkat edilmeli ve oyun 

oynanacak mekânın oyuna ve grubunun büyüklüğüne uygunluğunu dikkate 

alınmalıdır. (OYUNUN KESİNTİSİZ OLARAK DEVAM ETMESİ İÇİN MEKAN 

KONTROL EDİLİR) 

2. grup: Oyun Araç-Gerecini Hazırlama: Oyunun özelliğine göre belirlenmiş

araç-geçerler eksiksiz ve kullanıma hazır olarak mekânda bulunmalıdır. Ayrıca araç-
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gereçlerin sağlamlığı göz önünde tutularak çocuklarla birlikte araç-gereçler 

hazırlanmalıdır. 

3. grup: Oyun Grubunu Hazırlama: Oyunda oluşabilecek hataları önlemek için 

oyunla ilgili deneme yapılmalıdır. Bu sayede çocukların oyuna motive olmaları 

sağlanmış olur. 

4. grup: Isınma Hareketleri Yapma: Oyun grubu oluşturulduktan sonra ısınma 

hareketleri yapılarak oyuna geçiş kolaylaştırılır. 5 dk sürmelidir. 

Isınma hareketlerine örnek olarak parmak oyunları, kolay beden hareketleri, insan 

hayvan taşıt hareketleri, nefes çalışmaları, taklitler, yürüyüşler. 

5. grup: Bilinen Oyunları Tekrarlama: Isınma hareketlerinden sonra 

tekrarlama açık bir dille yapılmalı ve fazla ayrıntıya gidilmelidir. Tekrarlama 

sayesinde çocuk yeni öğreneceği oyunun kurallarını daha çabuk kavramasına neden 

olur. 

6. grup: Yeni Oyun Öğretimine Geçme: Yeni bir oyun öğretirken bazı 

aşamaları izlemek gerekmektedir. Bu aşamalar:  

a.Oyunu Tanıtma 

b. Oyunun kurallarını açıklayıp rol dağıtımı yapma 

c. Oyunu kurallarına göre oynama  

 

a. OYUNU TANITMA: Oyunun adının açıklanması ve oyun kuralların ilişkin genel 

bilgi verilmesini içerir. 

1.Oyunun Adının Açıklanması: Sade bir anlatım yolu izlenerek eğitimci bilgi 

verirken kitap, fotoğraf, kartlar yardımıyla anlatabilir. 

2.Oyun Kurallarına İlişkin Genel Bilgi Verilmesi: Çeşitli sıfatlarla anlatılır. 
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b. OYUNUN KURALLARINI AÇIKLAYIP ROL DAĞITIMI YAPMA:

Oyunun kurallarının açıklanması 2 aşamada gerçekleşir. 

1. Kuralların sözel olarak çocuklara anlatılması: Oyunda bilinmeyen kelimeler

varsa çocukların anlayacağı dilde anlatılmalıdır. Ebe, başkan gibi sıfatlar ve bunların 

görevleri tek tek açıklanmalıdır. Oyunun sonunda bir ceza verilecekse buna 

çocuklarla birlikte karar verilmelidir. Eğitimci çocukların kuralları iyice 

kavradığından emin olduktan sonra kuralların uygulanmasına geçmelidir. 

2. Kuralların uygulanması: Bu aşamada çocuklara açıklanan kurallar uygulatılarak

pekiştirilir. Oyundaki görev dağılımı bu aşamada yapılır. Ebe, başkan ve diğer oyun 

görevlileri çocuklar tarafından seçilir. Görev dağılımı sayışma veya kura yöntemi ile 

yapılır. Oyunda bütün çocukların görev almasına özen gösterilmelidir.  

a. OYUNU KURALLARINA GÖRE OYNAMA: Kuralları öğrenen çocuklar oyunu

oynayabilirler. Oyuna katılmak istemeyen çocuklar asla zorlanmamalıdırlar.

OYUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: Anaokullarındaki öğretmenlerin üç açıdan 

değerlendirme yapması gerekmektedir. 

1. Eğitimcinin Kendisini Değerlendirmesi

2. Eğitimcinin Çocukları Bireysel ve Grup Olarak Değerlendirmesi

3. Eğitimciyle Çocukların Birlikte Değerlendirme Yapması (Ellialtıoğlu, 2011).

Değerlendirme 

4.Etkinlik

Katılımcılara bir oyun oynatırken yapmamaları gereken bir şey söyleyiniz sorusu 

yöneltilir. 
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EK 4. KONTROL GRUBU HİSTOGRAM VE QQ GRAFİĞİ 
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EK 5. DENEY GRUBU HİSTOGRAM VE QQ GRAFİĞİ 



ÖZGEÇMİŞ 

Adı ve Soyadı: Emine Koşucu 

Doğum Tarihi: 30.05.1990 

İletişim Bilgileri: KKTC, Girne, Karakız Sokak. Koşucu Apt. No:6. 

KKTC/ GİRNE Telefon: 05338462766 

E-Posta Adresi: kosucuemn@hotmail.com 

Öğrenim Durumu: 

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 

Lisans Okulöncesi 

Öğretmenliği 

Yakın Doğu Üniversitesi 2007-20011 

Yüksek Lisans Yaratıcı Drama Ankara Üniversitesi 2012-2016 

İş Deneyimi: 

Unvan Görev Yeri Yıl 

Okulöncesi 

Öğretmeni 

Tırtıl Oyun ile Eğitim Merkezi 2011 

Öğretim Elemanı Yakın Doğu Üniversitesi 2013-2016 
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