
T.C. 
SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

 

 

 

 

OKUL ÖNCESĠ DÖNEMDE OYUNUN ÖNEMĠ VE 

ÇOCUKLARIN MOTOR GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠ 

 

 

 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ANABĠLĠM DALI 

 

 

 

Hamza AKINBAY 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

 

 

DANIġMAN 

Doç. Dr. Ġbrahim BOZKURT 

 

 

 

 

 

 



ONAY SAYFASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

ÖNSÖZ 

 

Günümüzde teknolojik geliĢmelere bağlı olarak giderek daha hareketsiz bir 

yaĢam tarzı benimsenmektedir. Bu yaĢam tarzının etkilediği yaĢ gruplarından birisi 

de çocuklardır. Hareket bir çocuğun bedensel geliĢimi için çok önemlidir. Çocukluk 

döneminde fiziksel aktivitelere katılımın bazı olumlu etkileri bulunmaktadır. Bunlar 

arasında, büyüme ve geliĢmenin daha iyi olması, motor becerilerin geliĢtirilmesi,  

aktif yaĢam biçimi kazandırılması, ileride oluĢabilecek hastalık risklerini azaltma, 

aĢırı kilo alımının önlenmesi gibi olumlu etkiler gösterilebilir. Bu kapsamda düzenli 

bir spor dalıyla uğraĢmak kadar, fiziksel aktivite içeren bazı etkinlikler de çocukların 

bedensel geliĢimleri için önemlidir. Bu etkinliklerden birisi de oyunlardır. 

 

Yapılan bu çalıĢmada oyunun okul öncesi dönemi öğrencilerinde, motor 

geliĢimin bazı alanları üzerine etkisi araĢtırılmıĢ, oyun oynayan ve oynamayan 

gruplar karĢılaĢtırılmıĢtır. Elde edilen literatür bilgi ve sonuçlar bu konuda çalıĢma 

yapanların bilgisine sunulmuĢtur.  

 

ÇalıĢmanın ana teması ve konunun belirlenmesinde yardımcı olan Sayın Doç. 
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esirgemeyen Sayın Doç. Dr. Süleyman PATLAR‟a sonsuz teĢekkürlerimi sunarım.  
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testlere yardımlarından dolayı Batman Gültepe Anaokulu idari personeline, 

öğretmenlerine ve çalıĢanlarına sonsuz teĢekkürlerimi sunarım. Yüksek lisans 

öğrenimi ve çalıĢmanın tamamlanma sürecinde yardımlarını esirgemeyen Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Sekreteri Ebru ASLAN‟a sonsuz 

teĢekkürlerimi sunarım.  
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1. GĠRĠġ 

 

Spor sözcüğü eski Latince de „kendini dağıtmak, parçalamak‟ anlamına gelen  

„deportare‟ fiilinden türemiĢtir. Bir eylem bildiren bu sözcük zamanla Fransızca‟da 

ve Ġngilizce‟de eğlenme anlamına gelen „desport, disport‟ sözcüğüne dönüĢmüĢtür. 

Bir eylemi belirten bugünkü sözcük 19.yy. Ġngilizlerin yardımıyla tüm dünyaya 

yayılmıĢtır (Göral 2001). 

 

Oyun son derece karmaĢık bir konudur. Bir bütünü bir noktaya odaklayan, 

çok çeĢitli düĢünce ve deneyimi kapsayan bir olaydır. Zaman zaman değiĢik 

anlamlarda kullanılan oyun, çocuk dünyasının temel sözcüğünü oluĢturmaktadır 

(Gönen ve Dalkılıç 2002, ErĢan 2006). Okul öncesi eğitim, 0-5 yaĢ dönemini 

kapsayan, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal, dil, psikomotor, öz bakım 

geliĢimlerini destekleyen planlı, sistemli bir eğitimdir. Bu eğitim içinde 

gerçekleĢtirilen bütün eğitimsel etkinlikler yer almaktadır (Kadim 2012). 

 

Okul öncesi eğitim, çocukların temel davranıĢları kazandığı en önemli eğitim 

kademelerinden birisidir. Yapılan bilimsel çalıĢmalar, nitelikli, sağlıklı ve istenilen 

davranıĢlara sahip bireyleri yetiĢtirmek için eğitime çok küçük yaĢlarda 

baĢlanmasının gerekliliğini ortaya koymuĢtur. Aile ortamında sıkı duygusal 

iliĢkilerde bulunan çocukta, yavaĢ yavaĢ yaĢıtlarıyla bir araya gelme, oyun gruplarına 

katılma, paylaĢma, mücadele etme gibi ihtiyaçlar belirginleĢir. Giderek artan bir 

sosyalleĢme eğilimi ve oyuncaktan çok oyuna yönelme görülür (Koçyiğit 2007). 

Okul öncesi eğitimi; çocuğun doğumu ile 5 yaĢına kadar olan dönemde çocuğun, tüm 

geliĢimsel alanlarını (biliĢsel, dil, sosyal, psikomotor, öz bakım) destekleyen bir 

dönem olarak kabul edilmelidir. KiĢisel farklılıkları göz önünde bulunduran, var olan 

yetenek ve becerileri ortaya çıkarıp geliĢtiren, çocuğun toplumda daha sağlıklı yer 

edinmesini ve topluma uyum sağlamasını kolaylaĢtırmaya yönelik sistemli ve 

programlı bir eğitim süreci olarak ifade edilebilir (Ġnan 2011). 

 

ÇalıĢmamız 0-5 yaĢ arası okul öncesi dönemi öğrencilerinde oyunun önemini, 

çocukların motor geliĢimleri üzerine olan etkilerini ortaya koymayı ve bu bilgileri 

literatür bilgilerle kıyaslamayı amaçlamaktadır.  
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1.1. Okul Öncesi Eğitim Kavramı  

 

Okul öncesi yıllar, bireylerde kiĢiliğin oluĢması, belli bir form kazanması, 

temel bilgi ve becerilerin edinilmesi açısından oldukça önemli ve kritiktir. Temel 

bilgi ve beceri yanı sıra ileride kuracağı sosyal iletiĢim açısından da oldukça 

önemlidir. Çocukların geliĢimi için bu kadar önemli bir süreç içersinde alacağı 

kaliteli bir eğitim sistematik ve planlı olmalıdır (Arı 2003). Okul öncesi yıllarda 

iĢbirliği, yardımlaĢma, paylaĢma, yaĢayarak ve keĢfederek öğrenme, içsel denetim, 

kendini ifade etme, yaratıcılığın geliĢimi, öz bakım becerilerini geliĢtirme gibi temel 

gereksinimlerinin karĢılanması çocuğun ileri yıllardaki geliĢiminin sağlıklı olması 

açısından oldukça önemlidir. Bu önemli dönemde verilecek olan okul öncesi 

eğitimin, yetersiz ve kalitesiz olması çocuğun kiĢiliğini ve sonraki yıllarda olacak 

öğrenimini olumsuz yönde ilerlemesine sebebiyet verecektir (Gürkan 2000). 

 

Okul öncesi eğitim kavramı, çocuk geliĢimi alanındaki ilk çalıĢmalarla 

birlikte ortaya çıkmıĢtır. Çocuk geliĢimi konusunda ilk çalıĢmaları yapanlar tıp 

doktorları ve sosyal reformcular olmuĢtur. Johann Pestalozzi'nin 1774 yılında kendi 

çocuğu üzerindeki gözlemlerle yaptığı çalıĢma, çocuk geliĢimi ile ilgili ilk bilimsel 

kanıt olmuĢtur. Okul öncesi eğitimin gerekliliğine inanan Alman eğitimci Friedrich 

Wilhelm Froebel'dir. Froebel Almanya'da 1840 yılında "Kindergarten" (Çocuk 

Bahçesi) adını verdiği ilk anaokulunu açmıĢtır (Aral ve ark 2001). 

 

Çocukların geliĢimi, ihtiyaçları, öğrenmesi, hareket ihtiyacını karĢılaması gibi 

konularda yapılan araĢtırmalar, okul öncesi eğitimi görenlerle görmeyenler 

arasındaki geliĢim farklılıklarının okul öncesi eğitimi görenlerin lehine olması, okul 

öncesi eğitimin önemini ortaya koymaktadır. AraĢtırmalar anaokulu eğitimi gören bir 

çocuğun ilköğretime daha çabuk intibak ettiğini ve ileriki yıllarda daha iyi ilerleme 

göstereceğini belirtir niteliktedir (Koçyiğit 2007). 

 

Okul öncesi eğitimi; doğumdan zorunlu eğitim yaĢına kadar çocukların 

geliĢim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak yapılan 

eğitimdir.  Bu eğitimi çocukların sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve 

zihinsel yönden geliĢimlerini sağlayıcı, olumlu kiĢilik temellerinin atıldığı, yaratıcı 
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yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, 

ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu sistemli bir eğitim olarak tanımlayabiliriz 

(Zembat 1998).  

 

Okul öncesi dönem yaĢamın temelini oluĢturmaktadır. Bu nedenle eğitim 

çocuğun gereksinimlerini karĢılayacak duyarlılık ve nitelikte olmalıdır. Çocuğa 

öğretmek istediğimizden ziyade onun öğrenmek istedikleri ön planda olmalıdır. 

Çünkü eğitimde çocuğun ilgi ve etkin katılımı önemlidir (Oktay 2000). 

 

Okul öncesi dönemde çocuk oyun ile birçok alanda tutum ve davranıĢ 

kazanabilir. Çocuğun içinde bulunduğu düĢünceler, duygular ve iliĢkilerle 

harmanlanırken bir yandan da yaĢadığı bu güçler ile mücadele edebilmek için 

kazanması gereken beceri ve kontrolü edinebilmesinin en önemli yolu oyundur (ġen 

2004). 

 

1.2. Oyun 

 

Oyunun ne olduğu ve çocuklukların neden oyun oynadıklarını açıklamaya 

çalıĢan, kuramcılar (Piaget, Freud, Erikson, Wygotsky) araĢtırmacılar ve farklı 

disiplin ve görüĢteki eğitimciler, oyunun öğrenme ve geliĢimde büyük bir rolü 

olduğunu, oyunun sağlık, mutluluk ve yaratıcılık içerdiğini ileri sürmektedirler. 

Oyun konusunda çalıĢan araĢtırmacılar oyunun özellikleri konusunda farklı görüĢ 

öne sürmelerine rağmen, genel olarak oyunun belli karakteristik özellikler gösteren 

insan davranıĢı olduğu konusunda görüĢ birliğine varmıĢlardır (Isenberg ve Jalongo 

2001). 

 

Farklı kaynaklarda ve farklı bakıĢ açılarıyla birçok oyun tanımı 

bulunmaktadır. Bunlar Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 

Oyun, çocuk için öğreten ve büyüten doğal ve hayati bir unsurdur. En küçük 

yaĢlardan baĢlayarak oyun çocuğun hayatındadır ve onu her zaman eğlendirir. 

Oynarken çocuk dener, keĢfeder, öğrenir ve etkileĢime girer. Bunların sonucunda 

özerkliğini elde eder. Oyun ile insan iliĢkileri, yardımlaĢma ve paylaĢma gibi 
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deneyimler edinir. Oyun, çocuğun içinde bulunduğu yaĢamı kavramasını, gerçekle 

gerçek olmayanı ayırt edebilmesini sağlar (Susüzer 2006). 

 

Oyun, oyuncunun oyunda yer alması için herhangi bir zorunluluğu olmayan 

serbestlik, önceden belirlenmiĢ zaman ve alan sınırları, nasıl geliĢip sonuçlanacağı 

belli olmayan belirsizlik, kurallı bir oyunda yeni bir Ģey üretilememe, gerçek yaĢam 

kurallarının oyunda geçersizliği ve hayali olma gibi değiĢmez özelliklere sahiptir 

(Dönmez 1992). Oyun, özgürce tarzı olunan, tamamen emredici kurallara uygun 

olarak, belirli zaman ve mekân sınırları içerisinde bizatihi bir amaca sahip olan bir 

gerilim ve sevincin duygusuyla alıĢılmıĢ bir hayattan baĢka türlü olmak bilincinin 

eĢlik ettiği iradi bir eylem veya faaliyettir (Güven 2006). Oyun, bazı örnek durumlar 

meydana getirerek, tecrübe ve tasarlama yoluyla gerçeği öğrenen insan 

yeteneklerinin çocuksu ortaya çıkıĢıdır (UlutaĢ 2011).  

 

John Dewey oyunu, sonuç gözetilmeyen bilinçsiz davranıĢlar olarak 

nitelerken; Huizinga bunu, isteyerek ve kurallı olarak belli bir zaman ve mekânda 

yapılan faaliyetler alarak tanımlıyor. Spencer'in gözünde gerekli olmayan artık 

enerjilerin atılması görünümünü alan oyun; Eibesfeldt'te çıraklığın aktif bir Ģekli, 

Groos'da hayatın daha sonraki safhalarına hazırlık, Mitchell ve Mason'da insanın 

kendini ifade etmesi, Gulick'de de yapılması istenilenin yapılması Ģeklinde 

tanımlanıyor (Ergün 1980).  

 

Oyun için bugüne kadar, rahatlama, enerji fazlasını atma, fizyolojik ihtiyaç, 

taklit içgüdüsünün doygunluğunu sağlama gibi çeĢitli tanımlar ve açıklamalar 

yapılmıĢtır. Eskiden oyun sadece vücutta biriken fazla enerjinin boĢaltılması olarak 

görülürken günümüzde yapılan tanımlar oyunun bundan çok daha farklı boyutları 

olduğunu ortaya koymuĢtur (Razon 1985). 

 

Çoğumuz çocuk oyunlarının eğlenceli ama amaçsız olduğunu düĢünürüz. 

Gerçekte ise çocuklar, oyunda hareket ve biliĢ becerilerinin birçoğunu vurgular ve 

denetler. Kavramları, toplumsal farkındalığı ve toplumsal davranıĢı geliĢtirir (Gander 

ve Gardiner 2004). 
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Foulquie (1994) oyunu, “Genellikle kurallara dayanan, hiçbir menfaat 

gütmeyen ve failinin bilincinde kendi kendisinden baĢka bir gayesi, sağladığı zevkten 

baĢka bir amacı bulunmayan bedensel ya da zihinsel faaliyet” olarak 

tanımlamaktadır. Tanımda belirtilen oyunların çıkara dayanmaması, zevk alınan bir 

beden ve zihin faaliyeti olması önemlidir.  

 

Tarih boyunca çocuk oyunları, çocukların boĢ zamanlarını doldurmak, güç 

birikimini harcamak, taklit gereksinimlerini karĢılamak çocuğu yaramazlıktan 

alıkoymak için kullanılmıĢtır. Oysa günümüzde oyun, eğitimcilerce ”öğrenme 

sanatı” olarak değerlendirilmeye baĢlamıĢtır (Özdenk 2007). 

 

Çocuk oyun ortamında özgürdür. Oyun çocuğun öğrenimini kamçılayan, 

zihinsel becerilerini ve yaratıcılığını uyandıran bir etkinliktir (Yörükoglu 

1987). Özellikle çocukluk yıllarında bedensel ve zihinsel geliĢimine katkıda bulunan, 

duygu ve düĢüncelerini ifade edebildiği bir etkinliktir (Dirim 2000). 

 

Çocuklarda öğrenmenin gerçekleĢmesinde oyunun büyük öneme sahip 

olduğu bilinmektedir. Ġnsanın hayatına yön veren okul öncesi dönemde oyun, 

çocuklara doğal öğrenme ortamları sunarak çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve 

fiziksel yönden geliĢimlerini sağlamaktadır. Oyun etkinlikleri sayesinde çocuk; 

nesneleri tutma ve kullanma, bedenini kontrol etme, nesnelerin iĢleyiĢ tarzlarını 

kavrama yeteneği kazanır ve iletiĢim becerilerini geliĢtirir. (Jones 2007). 

 

Huizinga (1995) ya göre, "Oyun; özgürce razı olunan, ama tamamen emredici 

kurallara uygun olarak belirli zaman ve mekân sınırları içinde gerçekleĢtirilen, 

bizatihi bir amaca sahip olan, bir gerilim ve sevinç duygusu ile 'alıĢılmıĢ hayattan 

baĢka türlü olmak' bilincinin eĢlik ettiği, iradi bir eylem veya faaliyettir." 

 

Oyun konusunda ayrıntılı çalıĢmaları olan Boratav (1994), serbest zaman ve 

eğlence olgularının ön plana çıktığı bir tanımlama yapmıĢtır. Çocukların ve daha az 

ölçüde büyüklerin günlük geçim didinmelerinden ayırabildikleri boĢ zamanlarında 

her hangi bir üretim çabasını ya da baĢka çeĢitten bir hizmeti zorunlu kılmadan, 

sadece eğlenme yolu ile dinlenmelerini sağlayan eylemlerdir demiĢtir. Genel olarak 
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oyun su Ģekilde tanımlanabilir. ”Oyun, insanların günlük uğraĢlarının dıĢında kalan 

zamanlarda belirli bir amaca yönelik olarak (eğlence, eğitim, sağlık gibi) yapılır. 

Fiziksel ve zihinsel becerilerle sınırlandırılmıĢ yer ve zaman içerisinde kendine özgü 

kuralları vardır. Gönüllü katılım yoluyla grup oluĢturan, sosyal uyum ve duygusal 

olgunluğu geliĢtiren; beceri, zekâ, dikkat ve rastlantıya dayanan, katılanları ve 

çoğunlukla izleyicileri de etkisi altında tutan, gerilim duygusunun eĢlik ettiği, 

sonuçta maddi çıkar sağlamayan, zevk veren etkinliklerdir” (Hazar 2000). 

 

1.3. Oyunun AĢamaları 

 

Oyun evreleri çocukların yaĢına ve geliĢim seviyelerine göre farklılık 

göstermektedir. Çocuklar ilkin tek baĢına oyun oynar, sonra baĢkalarının oyunlarını 

izler en sonunda da baĢka çocuklar yanlarında olsa bile onlarla oynamazlar; tek 

baĢlarına oynamaya devam ederler. Bunlardan sonraki aĢamada da diğer çocuklarla 

iĢbirliği davranıĢları gösterirler (Aral ve ark 2001). 

 

Oyun evlerinde çocukların ne ile oynadıklarından çok nasıl oynadıkları önem 

taĢımaktadır. Bu evreler, özellikleri bakımından birbirinden ayrılırlar. 

 

 Tek baĢına oyun evresi (0-2 yaĢ) 

 Paralel oyun evresi(2-3 yaĢ) 

 ĠĢbirliğine dayalı oyun evresi(3-4yaĢ) 

 Kurallı oyun evresi (5-6 yaĢ) (Poyraz 2003, UlutaĢ 2011, Kadim 2012). 

 

1.3.1. Tek BaĢına Oyun Evresi 

 

Doğumdan sonra altıncı aya kadar bebek oyun ve oyuncak olarak ellerini ve 

gözlerini kullanır, çevreyi tanımaya çalıĢır. Altıncı aydan sonra daha da çok 

hareketlenmeye baĢlarlar ve büyük kas geliĢimlerine uygun ve hareketli 

oyuncaklardan hoĢlanırlar. Bir yaĢ civarında çocuk seçimler yaparak oynamaya 

baĢlar. Objeleri çekerek, sallayarak tanımaya ve keĢfetmeye çalıĢır (ġahinkaya 

2008). 
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Tek baĢına oynanan oyunda çocuk çevresindeki çocuklardan etkilenmeden 

tek baĢına oynar. Çocuk çevresindeki çocukları gözlemler fakat onlarla sosyal 

iletiĢimi yoktur. Oyun malzemesiyle baĢ baĢa kalmayı tercih eder. Canlı renkli, ses 

çıkaran oyuncaklar çok hoĢuna gider. Topunu yuvarlar, küplerden kuleler yapar, 

arabasını sürer. Bu dönem genellikle 2-2,5 yasına kadar devam eder ve en belirgin 

özelliği çevreden etkilenmeden oynamasıdır (Akyol 2002, Bayhan ve Artan 2004). 

 

1.3.2. Paralel Oyun Evresi 

 

Çocukların diğer çocuklarla aynı ortamda fakat birbirinden bağımsız olarak 

oynadıkları oyun dönemidir. Paralel oyun döneminde olan çocuklar birbirinden ve 

çevreden etkilenmeden oyunlarına bağımsız olarak devam ederler. Çocuklar 

arasındaki sözel iletiĢimde çok azdır. Bu dönem iki ile üç yaĢ arasını kapsar ancak bu 

durum bireysel özelliklere ve oyun tipine göre değiĢebilir (Morrison 1998). 

 

Çocuklar yan yana oturup aynı oyuncakları kullanmalarına rağmen 

aktivitelerini birbirinden bağımsız sürdürürler. Kendi oyuncaklarına yoğunlaĢan 

çocuklar, bazen sesli düĢünüp yorum yapabilirler. Çocuklar sembolik oyunlar 

oynarlar. Sembolik oyunlarında nesneleri birbirinin yerine kullanırlar. Örneğin; 

sopayı at olarak, kutuyu araba olarak kullanabilirler, blokları birleĢtirerek bina 

yapabilirler (Sevinç 2004). 

 

1.3.3. ĠĢbirliğine Dayalı Oyun Evresi  

  

ĠĢbirliğine dayalı oyun evresi üç yaĢından sonra baĢlamaktadır. Çocuklar ilkin 

iki-üç kiĢilik gruplarla ve kısa sürelerle birlikte oynarlar. Daha sonra hem oyunların 

süreleri uzar hem de grup sayılarında artmalar olur. Ġlgi alanlarına göre katıldıkları 

grupları değiĢtirebilirler. Çocuğun diğer çocuklarla bir Ģeyleri paylaĢması ve beraber 

baĢarma duygusu onların grup seçmelerinde etkilidir. GeliĢim seviyesi aynı ya da 

benzer olan çocukların çoğunlukla aynı grupta oldukları görülmektedir (Ersan 2006, 

ġahinkaya 2008).  
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Bu evrede çocukların çevreye ilgisi artar. Diğer çocuklarla birlikte oynar, 

gruba katılır ve iletiĢime geçer. Birlikte oynanan oyunda çocuklar birbirlerinden fikir 

ve oyuncak alıĢveriĢinde bulunurlar. Aynı oyunda yer alır, aynı malzemeleri kullanır 

fakat yine kendi oyunlarına devam ederler. Oyun, doğaçlama olarak çocukların 

isteklerine göre geliĢir. Benmerkezci davranıĢ ağır basar (Gül 2006).  

 

1.3.4. Kurallı Oyun Evresi  

  

4 yaĢında büyük kas geliĢiminin devam etmesi nedeniyle koĢma, tırmanma, 

çekme gibi hareketlerle oyuna tüm bedeni ile katılır. Toplumsal oyunlar çoğalmaya 

baĢlar. YarıĢmalı oyunlara ilgi baĢlar. 5 yaĢında bedensel etkinlikler daha da 

artmaktadır. Bu yaĢ çocukları çok hareketlidirler. Bu yaĢta oyunlarda hep kazanan 

olmak isterler. Çünkü kuralları hatırlayamazlar. Çocuk oyun kurallarına uydukça 

çevresindekileri de düĢünür, kendini kontrol eder ve sosyalleĢmesi de artar (Poyraz 

2003).  

 

Çocuk bu aĢamaya geldiğinde iletiĢim kurarak grup oyunlarına katılır. Bu 

dönemde çocuklar arasında gerçek anlamda sosyal bir iletiĢim vardır. Oyun içinde 

birbirlerine ihtiyaç hissederler ve iĢbirliği yaparak oynarlar. Oyunlarının ortak bir 

amacı vardır. Oyun malzemeleri, oyunun amacına ve rollerine uygun olarak 

paylaĢılır. Çocuk bu dönemde hareket ve düĢüncelerinde tek olmadığını kabul ederek 

paylaĢma ihtiyacı hisseder. Bu tür oyunlar sosyal etkileĢim gerektirdiğinden 

sosyalleĢmede oldukça önemlidir (Kılıçoğlu 2006).  

 

1.4. GeliĢim Alanları ve Oyun 

 

GeliĢim, organizmada döllenmeden baĢlayarak bedensel, zihinsel, duygusal, 

dil ve sosyal yönden belli koĢulları olan en son aĢamasına ulaĢıncaya kadar sürekli 

ilerleme kaydeden değiĢimdir (Senemoğlu 1996). GeliĢim, karmaĢık, dengeli, 

dinamik ve sürekliliği olan bir olgudur (Aydın 2005). GeliĢimde bedensel, duygusal 

ve zihinsel özellikler birbirleriyle iliĢkili olarak, bütünlük göstererek değiĢirler. 

Ġnsanın ağırlığı artar, boyu uzar, zihinsel fonksiyonlarında değiĢiklik olur, beden 
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ölçüleri değiĢir (Koç 2001). Çocuklar yetiĢkinlerden farklı olarak sürekli büyür, 

geliĢir ve değiĢirler (Özer ve Özer 2007). YetiĢkinin öğretemeyeceği birçok davranıĢı 

oyun aracılığıyla çocuğun öğrendiği bir gerçektir. Çocuğun haz aldığı, eğlenceli 

zaman geçirdiği oyun, onun yaparak yasayarak, deneyerek öğrenmesine de fırsat 

sağlar. Oyunun günümüzde psikologlar tarafından bir tedavi aracı olarak 

kullanılması çocuğun yaĢantısındaki oyunun önemini ortaya koymaktadır. Çocuk, 

oyun içinde toplumu, ailesini yaĢar ve yaĢatır. Oyun çocuğun zihinsel, bedensel, 

duygusal ve sosyal geliĢimini büyük ölçüde etkiler (Yavuzer 1998). 

 

Ġnsan geliĢimi bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal, cinsel ve ahlaki geliĢim 

gibi alanlara ayrılarak incelenmektedir. GeliĢim alanlarından bedensel geliĢim, bu 

alanların en önemlilerinden biridir. Bedensel geliĢim doğum öncesi dönemden baĢlar 

ve ölüme kadar devam eder. Bedensel ve devinimsel geliĢim, yaĢam boyu devam 

eden bir süreç olup motor becerilerde azalma ya da yeni bir becerinin kazanılması 

gibi tüm fiziksel değiĢmelerle ilgilenir. Çocukların motor geliĢimi, hareket 

yeteneklerinin geliĢimi ve fiziksel yeteneklerin geliĢimini kapsar. Bedensel ve 

devinimsel geliĢim, özellikleri en gözlenebilir ve ölçülebilir geliĢim alanıdır (Ulusoy 

2009). 

 

1.4.1. Fiziksel GeliĢim ve Oyun  

 

Büyüme konusunda yapılan araĢtırmalar, çocuklarda iki yavaĢ, iki hızlı olmak 

üzere dört belirgin büyüme dönemi olduğunu göstermektedir. Doğum öncesi ve 

doğum sonrasının ilk altı ayı büyüme hızı yüksektir. YaĢamın birinci yılının sonunda 

büyüme yavaĢlar ve bunun ergenliğe kadar süren düzenli fakat yavaĢ bir geliĢim bir 

izler. Bu evreden 15-16 yaĢlarına kadar olan dönemdeki hızlı geliĢim “ ergenlik 

sıçraması” olarak nitelendirilebilir (Tüfekçioğlu 2002). Oyun sırasında çocuğun tüm 

bedeni hareket halindedir. Yapılan hareketlerin tekrarlanması ve birbirini takip 

etmesi çocuğun performansını artırmaktadır. KoĢma, atlama tırmanma, sürünme, 

sıçrama vb. fiziksel güç gerektiren hareketleri içeren oyunlar, çocuğun vücut 

sistemlerinin (solunum, dolaĢım, sindirim, boĢaltım sistemleri) düzenli çalıĢmasını 

sağlayarak fiziksel geliĢimine katkı sağlamaktadır (Poyraz 2003). 
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Oyun sırasında çocuğun bazı hareketleri sürekli olarak tekrarlaması onun 

doğal olarak kas geliĢimini hızlandıracaktır. Örneğin; bisiklete binme, hayvan 

yürüyüĢ taklitleri, tırmanma ve ip atlama gibi oyunların sürekli olarak tekrarlanması 

çocuğun kas geliĢimini hızlandırır ve güçlendirir. Ayrıca koĢma, atlama, sıçrama, 

tırmanma, sürünme gibi fiziki güç gerektiren oyunlar da çocuğun solunum, dolaĢım, 

sindirim ve boĢaltım gibi sistemlerinin düzenli çalıĢmasını sağlamaktadır. Bu sayede 

de oksijen alımı artmakta, kan dolaĢımı ve dokulara besin taĢınması hızlanmaktadır. 

Bu tür hareketli oyunlar, ayrıca çocuğun çevresini tanımasına ve keĢfetmesine de 

fırsat sağlamaktadır (Gül 2006, Kaya 2007). 

 

Çocukların bedensel ve psikomotor geliĢim düzeyi birbirlerinden farklıdır. 

Oyunlar seçilirken, geliĢimde gözüken bu farklar önemsenmeli ve göz önüne 

alınmalıdır. Çocuğun hoĢlandığı, yaparken keyif aldığı ve istekle yapabileceği 

devinimleri oyun sırasında çevresinde bulunan arkadaĢlarıyla beraber yapmaları için 

desteklenmelidir (Akandere 2003). 

 

1.4.2. Duygusal GeliĢim – Sosyal GeliĢim ve Oyun  

 

Oyun ve duygusal geliĢim ile ilgili özellikle psikanalitik kuramcılar çeĢitli 

araĢtırmalar yapmıĢlardır. Psikanalitik kuramcılar oyunda baĢarısızlık, korku, kin, 

aĢağılık duygusunun ve öç almanın nasıl yaĢanıldığı konularının üzerinde 

durmuĢlardır. Psikanalitik kuramcılara göre oyun, çocukların duygusal iliĢkilerini 

baĢlatabilmesi için en iyi ortamdır. Ġlk olarak Sigmund Freud çocuğun oyun içinde 

yaĢadığı duygular üzerinde durmuĢtur. Freud fantezi davranıĢlarla oyun arasındaki 

iliĢkiyi görmüĢ ve “Çocuk oyunlarında bilinç dıĢı istek ve zorlukları yasar.” demiĢtir. 

Nasıl ki biz yetiĢkinler rahatsız edici yaĢantılarımızı tekrar tekrar konuĢur ve 

düĢünür, bir sonuca varana kadar bu süreci devam ettirirsek çocuk için de oyun bir 

çıkıĢ noktasıdır. Oyunlarında duygularını tekrar yasayarak anlamaya çalıĢırlar 

(Özdoğan 2000). 

 

Çocuk oyun yoluyla mutluluk, sevinç, acıma, korku, kaygı, dostluk, 

düĢmanlık, kin, nefret, sevgi, sevilme, sevme, güven duyma, bağımlılık, ayrılık, ölüm 



11 

 

gibi birçok duygusal tepkiyi öğrenirken aynı zamanda bazı duygusal tepkilerini 

kontrol etmeyi ve denetim altına almayı da öğrenir. Çocuk, oyununda sevdiği 

hayvanların seslerini çıkartır, yürüme ve koĢmalarını taklit eder, onlarla dostluk 

kurmayı candan arzular. O halde bizler, hayvanlarla ilgili oyunları seçerek, çocuğa 

bu duygusal hava içinde onlara bakmayı, korumayı, sevmeyi kolaylıkla asılayabiliriz. 

Çocuk oyunda yeni deneyimler kazanır, fikirlerini savunur, eğlenir, kızar, ĢaĢırır. 

Çocuk oyun dünyasında özgür ve son derece bağımsız hareket ederek duygusal 

yönden rahatlar (Sel 1995, Gökçen 2005). 

 

Toplum kuralları ve gerçekleri en kolay ve zararsız biçimde oyun sırasında 

öğrenilir. Sıraya girmek, sırasını beklemek, baĢkalarının haklarına saygı göstermek, 

yönetmek ve yönetilmek, düzen ve temizlik alıĢkanlıkları edinmek, baĢkalarıyla 

uyum ve eĢgüdüm sağlamak, kendi payına düĢeni yapabilmek oyun yoluyla 

geliĢtirilebilen becerilerdir. Kendine güven, kendini denetleme, çabuk karar verme, 

iĢbirliği yapma, doğruluk ve disiplin gibi kiĢisel ve toplumsal alıĢkanlıkları 

kazandırmada da yine etkili yöntem oyundur (Seyrek ve Sun 2005). 

 

Oyun çocukların en doğal anlaĢma ve sosyalleĢme ortamıdır. Bir araya gelen 

çocuklar henüz birbirinin adını bile öğrenmeden oynamaya baĢlarlar. Bu nedenle 

çocuklar oyun aracılığıyla sosyalleĢmeyi, insanlarla iliĢkiyi, sevgiyi, paylaĢımı 

öğrenmektedir. ArkadaĢlarıyla oynamak çocuğa iĢbirliği ve toplu yasam için gerekli 

kuralları öğretir. Oyun yoluyla sosyalleĢen, “ben” ve “baĢkası” kavramları bilincine 

varan çocuk, vermeyi ve almayı da oyun aracılığı ile öğrenir (Kızılok 2001, Aydınlı 

2005). 

 

1.4.3. BiliĢsel GeliĢim – Dil GeliĢimi ve Oyun 

 

Oyun çocuğun bedensel geliĢimini, psikomotor geliĢimini, duygusal ve sosyal 

geliĢimini etkilediği gibi zihin ve dil geliĢimini de etkilemektedir. Çocuk oyun 

oynarken dünyayı ve çevresini keĢfetmekte, yeni bilgiler edinmekte, merak 

duygusunu tatmin etmektedir. Bellekte tutma, hatırlama, isimlendirme, eĢleĢtirme, 

sınıflandırma, analiz, sentez, problem çözme gibi zihinsel süreçlerin iĢleyiĢi oyunla 

hızlanmakta ve geliĢmektedir. Mantık yürütmeyi, sebep-sonuç iliĢkileri kurmayı, 
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dikkatini toplamayı, kendini bir amaca yöneltmeyi, oyunda ortaya çıkan sorunları 

görmeyi ve bunlara çözümler bulmayı öğrenmektedir. Oyunla çocuk düĢünme, 

algılama, zihinsel planlama gibi zihin gücü gerektiren soyut yetenekler yönünden 

geliĢme sağlamaktadır (Akandere 2003, Poyraz 2003, Seyrek ve Sun 2005). 

 

Çocukların iletiĢimsel konuĢmada bir diğerini doğru olarak anlamada güçlüğü 

vardır. Onların bir defada yetiĢkinden daha fazlasını hatırlamada güçlükleri vardır. 

Bununla beraber, onlar kelimeleri kullanmaya, zihinsel imajları söze dönüĢtürmeye 

baĢlarlar, böylece konuĢmalar düĢünceleri yansıtır. Çocuklar anlamadıkları 

suni/yapay kelimeleri ve ifadeleri her gün biraz daha fazla kullanırlar (Charles 2003). 

 

Oyun çocuğun tüm geliĢim alanlarını desteklemekle beraber özellikle dil 

geliĢimi için çok önemli bir unsurdur (Erden 2001). Dildeki ses çıkarma davranıĢları, 

oyundaki jestler, gerçek dünyadaki nesne ve durumlarla ilgili bilgiyi göstermek için 

kullanılır. Çocuk, öncelikle etrafındaki nesnelerin adlarını ve çevresindeki 

alıĢılagelmiĢ durumlara iliĢkin sözcükleri öğrenir. Fakat sembolik hareketin 

geliĢmesi ve sembolik kullanımlarda temsil edici düĢünce ve yerine koyma 

davranıĢlarının artması ile çocuğun dilsel becerileri de artar. Sembolik oyun 

sırasındaki sembolleĢtirmeler, yerine koyma davranıĢları onun her günkü kullanım ve 

durumlardan uzaklaĢıp bunların yerine yenilerini kullanması için fırsat verir. Bu tür 

fırsatlar da dilin geliĢimi açısından oldukça önemlidir (Ahioğlu 1999). 

 

1.4.4. Psikomotor GeliĢim ve Oyun  

 

Fiziksel büyüme ve geliĢme ile birlikte bireyin hareket kazanması psikomotor 

geliĢme olarak ifade edilebilir. Oyun oynayan çocuğun hem büyük hem de küçük kas 

geliĢimleri desteklenir ve çocukların dengede durma, top atma-tutma, ağırlık taĢıma 

gibi yeterlilik gerektiren hareketleri yapmalarına fırsat tanır (Öncü ve Özbay 2006). 

Çocuklar aynı yaĢta olsalar bile beden tipleri, fiziksel uygunluk düzeyleri, 

motivasyonları, yetenekleri, öğrenme hızları, geçmiĢ deneyimleri ve içinde 

yetiĢtikleri aile ortamı açısından birbirlerinden farklıdır. Çocuğun motor geliĢimi 

sinir kas sistemi açısından incelendiğinde, motor davranıĢların koordineli, ancak 

karmaĢık bir Ģekilde ilerlediği ve olgunlaĢma ile ilgili olduğu görülmektedir 
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(Gökmen ve ark 1995). Psikomotor geliĢim, çocuğun fiziksel olarak büyümesi ve 

sinir sisteminin geliĢmesi ile doğru orantılı olarak organizmanın isteme bağlı 

hareketidir. Oyun sırasında bedenini kullanır ve kaslarını çalıĢtırır. Yürüme, koĢma, 

atlama gibi hareketler büyük kasların geliĢmesinde büyük önem taĢır. Kesme, sıkma, 

katlama, ilikleme gibi etkinliklerle ise küçük kas geliĢimi sağlanır. Böylece dikkat, 

koordinasyon, esneklik gibi yetenekleri geliĢerek psikomotor alanda sağlıklı bir 

geliĢim görülür (Öztürk 2001).  

 

Çocuğun geliĢim düzeyi de göz önüne alınarak oynatılan oyunlar 2 yaĢ 

sonrası süreçte psikomotor geliĢim için önemli bir araç konumundadır. 5-6 

yaĢlarından itibaren ölçülü olarak artan bir Ģekilde koordinasyon, kuvvet, reaksiyon, 

dikkat, hız, denge ve esneklik yetileri ile ilgili uygulamalar önem kazanmaktadır 

(Topkaya 2004).   

 

Oyun aktivitelerinde motor tepkilerin denenmesi süratli ve akıcı bir Ģekilde 

doğru motor becerilerin kazanılmasına yol açacaktır. Oyun sürecinde çocuk, kendi 

bedeninin dünya üzerideki etkisini ve kontrolünü öğrenecektir. Ġnce motor beceriler 

ve el-göz koordinasyonu küçük objelerle oynanması yoluyla geliĢirken, daha büyük, 

hareketli objeler yardımıyla kaba motor becerilerin geliĢimi desteklenebilmektedir. 

Bu yolla çocuğun kendi beden imajı ve yeteneklerine iliĢkin olumlu özgüveni 

artmaktadır. Ayrıca, oyun yoluyla çocuk organları arasında eĢgüdüm ve denge 

sağlayarak, devinimlerinde esneklik ve çeviklik kazanabilmektedir (Pehlivan 2005).  

 

Çocuk oyunda bedenini çalıĢtırmakta, kaslarını çeĢitli biçimlerde kullanarak 

psiko-motor becerilerde yeterlilik kazanmakta ve kendini geliĢtirmektedir. Oyun 

sırasındaki fiziksel etkinlikler, çocukların ince ve kaba motor faaliyetlerinin 

geliĢmesini, vücut bölümlerini koordineli kullanmalarını sağlamaktadır. Oyun 

oynayan çocuk oyun yoluyla; gücünü arttırmakta, tepki yeteneğini geliĢtirmekte, 

durgun ve dinamik dikkate sahip olmakta, bedensel esneklik kazanmakta ve 

hareketlerinde gerekli hız yapmayı öğrenmektedir (Ellialtıoğlu 2005). Çocuk 

yaĢlarda; fiziksel, duygusal ve sosyal yararlar sağlayan motor becerilerin ortaya 

çıkıĢı, çocuğun daha aktif ve daha yararlı bir yaĢam standardı sağlamasına yardım 

edebilir. Eğitimciler, geliĢen motor yetenekler sayesinde çocuğun kendine güvenli 
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olacağını öne sürmektedir (Alacaraz ve ark 1998). 

 

1.5. Okul Öncesi Dönemde Kazanılan Motor Beceriler  

 

Motor geliĢim terimi ile psiko-motor geliĢim terimi sık sık birbirinin yerine 

kullanılır. Psiko-motor geliĢim, yaĢam boyu devam eden bir süreç olup motor 

becerilerde azalma ya da yeni bir becerinin kazanılması gibi tüm fiziksel 

değiĢmelerle ilgilenir. Çocukların motor geliĢimi, hareket yeteneklerinin geliĢim ve 

fiziksel yeteneklerin geliĢimini kapsar (Timurkaan 2003, Bayhan 2004, Özer ve Özer 

2007). 

 

Çocukların motor davranıĢlarının geliĢimi, çok basit reflekslerle baĢlayan ve 

üst düzeyde koordine edilmiĢ motor becerilerle sonuçlanan bir süreci takip 

etmektedir. Çocukların hareket geliĢimi refleksler, duruĢa ait hareketler, yürüme, 

koĢma ve atlama gibi beceriler Ģeklinde olmaktadır. Tüm çocukların motor geliĢimi, 

baĢtan ayağa ve merkezden dıĢa olacak Ģekilde bir sıra izlemektedir. Sinir sistemi ve 

kasların geliĢimi motor becerilerin kazanılması için gerekli temeli hazırlamaktadır 

(Sarı 2001). 

 

Çocukların motor geliĢimleri çok hızlıdır. Çocuk 7-8 yaĢına gelinceye kadar 

yaĢamını sürdürmek için tüm berileri kazanmıĢtır. Bu yaĢlardaki çocuğa oyunla 

öğretmek koĢulu ile yaptığı spor dalına ait her hareket becerisi öğretilebilir (ġimĢek 

1998). 

 

1.5.1. Denge 

 

Denge, belli bir yerde durumu devam ettirme olarak tanımlanmaktadır. Ġlk 

önemli denge Ģekilleri oturma ve ayakta durmaktır. Denge, yürüme, koĢma, atlama 

gibi becerilerin kazanılmasında çok önemli bir faktördür. Bu nedenle denge faktörleri 

iyi test edilmeli ve gözlenmelidir (Ġnan 1998, Güven 2006). Belli bir yerde durumu 

devam ettirmek olarak tanımlanabilmektedir. Ġlk önemli denge Ģekilleri oluĢturma ve 

ayakta durmadır. Dönme, eğilme, yukarı doğru uzanma, tek ayak üzerinde durma, 
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çocuğun geliĢimine paralel olarak ortaya çıkan diğer denge Ģekilleridir (Koser 1999). 

 

Denge becerileri statik ve dinamik olmak üzere iki Ģekilde incelenir. 

Bunlardan statik denge;  tek ayak üzerinde duruĢ süresi ölçülerek incelenir. Dinamik 

denge ise; denge tahtası ya da çizgi üzerinde duruĢ süresi ölçülerek incelenir. 

Çocuğun statik ve dinamik denge becerileri geliĢtirilerek sportif aktivitelerde baĢarılı 

olması sağlanabilmektedir. Çünkü denge çoğu sportif etkinliklerde önemli bir faktör 

olmaktadır. Çocuk denge geliĢimini de olgunlaĢma ve öğrenmenin etkisi ile dönem 

dönem gerçekleĢtirmektedir (Timurkaan 2003).  

 

Çocuk iki yaĢından itibaren dinlenmek ya da yerdeki bir nesne ile oynamak 

için dengesini yitirmeden çömelebilir ve ellerini kullanmadan yeniden ayağa 

kalkabilir. Üç yaĢına gelen çocuk merdivene tutunarak ve her basamakta iki ayağını 

bir araya getirerek dengeyi sağlamak için güven içinde merdivenlerden yukarı çıkar 

ve aĢağı inebilir. Dengesini yitirmeden dümdüz ileri koĢar. Üç tekerlekli bisiklete 

oturur ve gidonu ustalıkla yönlendirir; ama pedalları kullanamadığından, bisikleti 

ayakları ile ileri iterek yürütür. Parmak ucunda durabilir ve yürüyebilir. Kendisine 

gösterildiği zaman tek ayağının üzerinde kısa bir süre durabilir. Dört yaĢındaki çocuk 

tek ayağının üstünde 3-5 saniye durabilir ve daha sık kullandığı ayağının üzerinde 

zıplayabilir. BeĢ yaĢına gelen çocuk ince bir çizgi üstünde kolaylıkla yürüyebilir. 

Ayak değiĢtirerek sıçrayabilir. Hem sağ hem sol ayağının üstünde 8-10 saniye 

durabilir. Yedi yaĢında denge duygusu yeterince geliĢtiği için futbol oynayabilir ve 

ok atabilir. Bu yaĢtan sonra denge yeteneğini bireysel olarak belli bir branĢa 

yöneltmektedir (Cüceloglu 1996, Yavuzer 2003). 

 

1.5.2. Yakalama 

 

Yakalama, eller veya eller ile vücudun baĢka kısımları tarafından hareket 

halindeki bir nesneyi kontrol altına almaktır. Nesne sadece ellerle kontrol altına 

alınırsa buna „geliĢmiĢ yakalama‟, eller ile vücudun baĢka kısımları tarafından 

kontrol altına alınırsa buna „geliĢmemiĢ yakalama‟ denir (Muratlı 1997, UlutaĢ 

2011). 
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Çocukların ilk yakalama deneyimleri, bacakları açık konumda oturarak 

yuvarlanan topu elleri ya da ayaklarıyla durdurma seklindedir. Bu ilk denemelerden 

sonra, zaman mekân iliĢkisinin kazanılmasıyla, büyüme ve olgunlaĢmaya paralel 

olarak top yakalama becerisi geliĢmeye baslar (Muratlı 1997). Yakalama da 3-4 

yaĢındaki çocuklar ellerini sepet türünde açarlar, ya da paralel uzatırlar yasın artması 

ile yakalama becerisi geliĢir. GeliĢim özellikle 6-7 yaĢlarda görülür. Önemli olan 

kendisine doğru gelmekte olan topu yakalamak için reaksiyon göstererek top ile 

buluĢmaktır. Çocuk kendisine doğru atılan topa karsı herhangi bir tepki 

göstermiyorsa çocuğun ileriki yıllarda yakalama türü becerilerinde önemli gerilikler 

olması söz konusudur (Kale 2003). 

 

1.5.3. KoĢma 

 

KoĢma, çocuğun sinir kas koordinasyonu ve yeterince kas kuvvetine eriĢmesi 

sonucu gerçekleĢen ve bir yerden bir yere hızlıca gitmesidir (Timurkaan 2003). Bir 

motor eylemi olarak koĢu; yürüyüĢten yaklaĢık 1 yıl sonra geliĢir. Ġki yaĢına gelen bir 

çocuk rahatça koĢabilmektedir. KoĢarken bu çocukların dizleri düz ve gergindir, 

zemine ayak tabanının tamamıyla basarlar ve koĢarken dengeyi sağlamak için 

ayaklarını sağa sola götürürler (Günsel 2004).  

 

KoĢuyu bir motor beceri olarak geliĢtirmek için ayaklar koĢu yönüne paralel 

olmalı, vücut hafifçe öne eğilmeli, yere ayağın ucuyla ya da tüm tabanla basılmalı, 

nefes koĢunun hızına göre alınmalıdır (Kale 2003).  

 

Çocuğun ilk koĢma denemelerinde düĢmeler oldukça çoktur. Fakat geliĢtikçe 

düĢmeler azalır (BaĢaran 2000). Dördüncü ve besinci yaslarda dönme ve durma 

yeteneğindeki kontrolün de geliĢmesi ile birlikte koĢu performansında ve Ģeklinde 

iyileĢme görülür. Deneyimler ve olgunlaĢmaya bağlı olarak bu geliĢim, ergenlik çağı 

sonuna kadar devam eder. Hemen hemen bütün spor etkinliklerinde önemli bir yeri 

olan koĢu bireyin geliĢimi için oldukça önemlidir. Özellikle okul öncesi dönem 

yıllarında oldukça hareketli olan çocuğun bu hareketliliğin önüne geçinmemeli 

bunun tam aksi olarak bu hareketlilik döneminde çocuğu bu aktivitelere özendirici 
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bir tutum izlenmelidir (Muratlı 1997). 

 

1.5.4. Sekme  

 

Sekme becerisi, ritmik bir Ģekilde çift ayak üzerinde sıçrama ve bir adım 

yürüme hareketlerinin sırayla birleĢtirilmesini içerir. Bu becerinin temeli yürüme ve 

koĢma hareketlerine dayanır (Özer ve Özer 2007).  

 

Sekme daha büyük bir denge geliĢimi gerektirdiğinden okul öncesi 

çocuklarında en geç kazanılan bir beceridir. Bu dönemde çocukların, her iki ayağı 

üzerinde ayrı ayrı sıçraması oldukça zor bir beceridir. Bu beceriyi ancak altı yaĢ 

çocukları çok iyi bir Ģekilde baĢarırlar. Bununla birlikte nadiren 4-5 yaĢ çocuklarının 

da bu beceriyi baĢardığı gözlenmiĢtir. Kız çocuklarının bu beceriyi oyunlarında 

oldukça sık kullandıkları ve bu nedenle erkek çocuklarından daha baĢarılı oldukları 

belirtilmektedir (Koser 1999).  

 

Çocuk çok sayıda temel hareketi birbirine bağlayarak yeni beceriler keĢfetme 

konusunda aktif bir katılım içerisindedir. Oyuna geniĢ bir ilgi olan çocuk kendini 

fizyolojik, anatomik ve duygusal yönden sınırlı hissetmez. Buna karĢın çocuk bu 

kıstaslar yönünden sınırlıdır. Okul öncesi döneminin sonunda baĢlayan sekme 

becerisi giderek artıĢ gösterir (Günsel 2004).  

 

1.5.5. Sıçrama  

 

Sıçrama deyimiyle, ayaklar ile vücudun yerden yukarıya yükseltilmesi ve 

yere inmesi anlatılır. Bu beceriyi gerçekleĢtirmek için atlama becerisinden daha iyi 

denge ve koordinasyon gerekir (Muratlı 1997). 

 

Sıçrama, önce 20 cm ye kadardan merdiven basamağı, kasa vb. 

yüksekliklerden yapılır. Sıçrama hareketi koĢu ile birlikte yaklaĢık 2,5 yaĢlarında 

uygulanır. Hareket düĢme adımlıdır ve elastisitesi düĢüktür. Üç yaĢ sonunda kısa 

yükseklikteki engellerden kısa koĢulu sıçramalar yapılabilir. 3–6 yaĢlarda sıçramanın 
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devamlı geliĢimi henüz yavaĢtır ve biçimlendirmede eksiklikler görülür. Oyun 

türünde çömelme ve ayağa kalkma “deve-cüce” ya da çizgide yan sıçramalar ile tek 

ayak sıçramalar en çok kullanılan Ģekillerdir. Ayrıca öne-yana sıçramalar 

uygulanabilir. Sıçrama da dört yaĢından baĢlayarak beĢ ve özellikle altı yaĢında 

kuvvetli geliĢme görülür. DuruĢtan kapalı ayakla sıçrama (uzun-yüksek), çizgiye 

basmadan koĢarak uzun atlama beĢ yaĢından itibaren uygulanabilir (Kale 2003). 

 

1.5.6. Tenis Topu Fırlatma  

 

Top atma iyi koordine edilmiĢ kol, el ve vücut hareketlerine dayanır. Kol, el 

ve vücut kaslarının olgunlaĢma ve öğrenmenin etkisiyle geliĢimi top atma becerisinin 

önemli ölçüde baĢarılmasını sağlamaktadır. Bu beceride önemli olan topu atıĢ sekli 

ve atıĢ mesafesidir.  Çocuklarda bir yaĢın sonunda gözlenen yalnız kollarla 

uygulanan fırlatma hareketi iki yaĢa kadar duruĢ ile birlikte ve iki elle fırlatma 

Ģeklinde geliĢir (Kale 2003).  

 

Üç yaĢına gelen çocuk topu omzundan yukarıya doğru atabilir. Fırlatma dört 

yaĢında üç yasındakine oranla daha az geliĢir. Bu yaĢta tek elle yukarıdan atıĢ 

aĢağıdan tek-çift elle atıĢ, kalça hizasında sallayarak atıĢ ve çift elle baĢ üzerinden 

atıĢ yapabilirler. Kuvvetli geliĢim dört yaĢından sonraki dönemlerde gerçekleĢir. 

Ancak kız ve erkek çocuklar arasında büyük farklılıklar vardır. Dört yas erkekler 

tenis topunu bir adım arkada olacak Ģekilde ya da farklı duruĢlarda atabilirler. Ancak 

aynı yaĢ çocuklar sadece atıĢ hareketini yapabilirler. AtıĢ hareketini frontal duruĢ ya 

da ayaklarını hafifçe öne alarak yapabilirler. Üst gövde sınırlı olarak harekete katılır. 

5–7 yaĢ erkekler büyük ölçüde beden koordinasyonunu çapraz pozisyonda 

kullanabilirler. Bu beceride erkekler kızlara oranla kol kaslarının daha iyi geliĢmiĢ 

olmasından dolayı daha baĢarılı olabilmektedir (Yavuzer 2003).  

 

1.5.7. Durarak Uzun Atlama  

 

Yürüme ve koĢma becerisi kazanıldıktan sonra dengenin geliĢmesi, kuvvetin 

artmasıyla beraber atlama becerisi kazanılır. Durarak uzun atlama becerisi, iki ayak 
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üzerinde ileri doğru sıçrama olarak tanımlanan, aslında yukarı-ileri uçuĢ olarak ifade 

edilebilen bir harekettir. Atlama performansı ve atlanan mesafe ölçümü belirler 

(BaĢaran 2000).  

 

Yürüme ve koĢma becerisi kazanıldıktan sonra dengenin geliĢmesi, kuvvetin 

artmasıyla birlikte atlama becerisi kazanılır. Durarak uzun atlamanın ve yukarıya 

doğru sıçramanın ortak bir kaynaktan çıktığı var sayılmaktadır. Her iki hareket de, 

iki ayak üzerinde ileri ve yukarı doğru hareket etmeyi gerektirmektedir. Ancak ileri 

ve yukarı doğru hareket etme derecesi farklıdır. Hellebronte, durarak uzun atlamayı, 

iki ayak üzerinde ileriye doğru sıçramak olarak tanımlamakta ve hareket yönünü 

dikeyden yataya doğru geliĢtiğini ifade etmektedir (Muratlı 1999, Özer ve Özer 

2000). 

 

Çocukların ilk atlama Ģekilleri, bir bacağı yukarı doğru kaldırarak hızlı bir 

uzun adım atmaktır. Ancak 2-2,5 yaĢ düzeyinde, iki ayağı kaldırarak atlama becerisi 

kazanılmaktadır. Bu yaĢta, ayakları kaldırırken ve yere basarken bacakların 

hareketinin birbiriyle uyumlu olması oldukça güçtür. Atlama becerisi, çocuğun 

koĢma ve yürümede öğrendiği yere basma eyleminden oldukça farklı olmasına 

rağmen, çocuklar her sıçrama deneyiminde bacakların hareketine uyumlu hale 

getirmeye çalıĢır (Koser 1999). 

 

1.6. Okul Öncesi Dönemde Oyunun Önemi 

 

Tüm dünyada temel eğitimin vazgeçilmez bir unsuru olan oyunla eğitim; 

öğretmenlerin, eğitimin hedeflerine ulaĢması için kullandıkları araçlardan sadece bir 

tanesi, doğru kullanıldığında belki de en etkilisidir. Günümüzde oyunla eğitim 

yetiĢmekte olan nesillerin temel kaynağı olan insanın fiziksel, zihinsel, duygusal ve 

sosyal geliĢimini amaç edinen, genel eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçası 

olarak görülen bilinçli ve planlı faaliyetlerdir (Ayan ve Dündar 2009). 

 

Oyun, çocuğun kontrol edebildiği ve kurallarına kendisinin karar verdiği bir 

uğraĢtır. Çocuğun bu kontrolü sağlayabildiğini hissetmesi ise oldukça önemlidir. 
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Çocuklar özellikle serbest Ģekilde oynarken kontrolün kendi ellerinde olduğunu 

hissetmekte ve benlik geliĢimlerini desteklemektedirler. Bu yolla çocuk 

bağımsızlaĢma duygusunu geliĢtirmektedir. Çocuğun oyunun sınırlarını kendisinin 

belirliyor olması oyun içinde kendini özgür ve bağımsız hissetmesini sağlamaktadır 

(Güven 2003). 

 

Çocuk oyun yoluyla çevresindeki eĢyayı ve cisimleri tanımakta, birikmiĢ olan 

enerjisini kullanma imkânı bulmaktadır. Ayrıca oyun çocuğun dikkatini toplaması ve 

bir probleme odaklanmasına yardımcı olmaktadır. Oyun çocuğa planlı hareket 

etmeyi öğretmektedir. Hayalinde geliĢtirdiği oyunu uygulamaya koyan çocuk, 

yapmak istediği iĢleri nasıl yapacağını planlamakta ve organize etmektedir (Ertuğrul 

2000). 

 

Oyunlar, çocukların sahip oldukları meraklarının çok açık ve net olarak 

sergilendiği en önemli etkinliklerdir. Çünkü çocuklar oyun oynarken içinde 

yaĢadıkları dünyayı bir anlamda yeniden keĢfetmektedirler. Kaleleri inĢa eden, 

kendilerini kral veya kraliçe olarak hayal eden çocuklar, toplumdaki sosyal yapıları 

içselleĢtirmekte, çeĢitli tarihsel olayları, hareketleri oyunlarına yansıtmaktadırlar. 

Dolayısıyla oyun, çocukların duygusal çatıĢmaları çözmelerine, dünya hakkında 

çeĢitli hipotezler kurup onları test etmelerine, sosyal becerilerini geliĢtirmelerine 

yardımcı olmaktadır (Gazezoğlu 2007).  

 

YetiĢkinler, oyunun çocuğun zihinsel kapasitesini geliĢtirebilmesi ve 

öğrenebilmesi için gerekli olduğunun farkında değillerdir. Onlara göre, zihinsel 

geliĢme ve öğrenme "kafanın" içinde olup biten bir Ģeydir. Bu nedenle çocuk 

büyüdükçe oyun etkinliği zaman kaybı olarak görülür ve kısıtlanmaya 

çalıĢılmaktadır. Çocuk daha ciddi görünen daha az gürültülü ve pasif öğrenme 

etkinliklerine yöneltilmektedir. Eğitim ve oyun arasına keskin sınırların konması 

çocuğu kalıcı ve aktif öğrenmeden uzaklaĢtırarak hem ruhsal hem zihinsel açıdan 

sıkıntılar yaĢamasına neden olmaktadır (Önder 2000). 

 

Oyun çocuğun yaĢantısının doğal bir parçası olduğu gibi geliĢimde de aldığı 

gıdalar kadar önemli bir yer tutar. Oyun çocuğa öğrenme zemini hazırlarken, bu 
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etkinlikler sayesinde çocuk objeleri tutma ve kullanma, bedenini kontrol etme, 

nesnelerin iĢleyiĢ tarzlarını kavrama yeteneği kazanır ve iletiĢim becerilerini geliĢtirir 

(Jones 2001). Bu etkinlikleri oyun esnasında çeĢitli alıĢtırmalar yaparak kazanır. 

Örneğin, çocuk oyuncakların, araç ve gereçlerin kullanımı sırasında çocuk koordine 

etmeyi, kasları üzerinde kontrol kazanmayı, kol ve bacaklarının isteğinin 

buyruklarına bas eğmesini sağlamayı öğrenir. Bu nedenlerdendir ki oyun, bos zaman 

uğraĢısı değil de yetiĢkinlik yaĢamına önemli bir hazırlıktır (Arnold 1995). 

 

Oyun, çocukların eğlenmesinde, öğrenmesinde, rahatlamasında, büyümesinde

geleceğe hazırlanmasında büyük rol oynar. Oyun oynamanın çocukların fiziksel alan, 

zihinsel alan, psikomotor alan, sosyal alan, duygusal alan ve özbakım becerilerinin 

geliĢimlerini üzerinde oldukça etkilidir (Öncü ve Özbay 2006). Okul öncesi 

öğretmeni ve ebeveynler oyunu her alanda etkin bir Ģekilde kullanırsa, çocuğun her 

alana aktif olarak katılımını sağlayabilir. Oyun, çocuğun geliĢimi için bir ilaç gibidir. 

Eğer çocuk oyun oynamaz ise fiziksel, biliĢsel, duygusal ve sosyal yönden geliĢimini 

tam olarak sağlayamaz. Bu nedenle oyun ihtiyacını karĢılamayan bir çocuğun, 

bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olduğu ifade edilmez (Dönmez 2000). 

 

Kazanılan olumlu özelliklerin pekiĢtirildiği ve geliĢtirildiği bir ortam olan 

oyun, çocuğun sözcük dağarcığını geliĢtirir. Çocuğa rahat konuĢma ve düĢüncelerini 

açıklama alıĢkanlığı kazandırır. Çocuk oyun aracılığı ile soru sormayı, yeni bilgiler 

edinmeyi, nesneleri tanımayı ve adlandırmayı, nesnelerin iĢlevlerini kavramayı ve 

onları kullanmayı öğrenir. Bunlarda çocuğun dil ve zihin geliĢiminde önemli rol 

oynar (Stupiansky ve Nicholas 1999). 

 

Çocuğa güçlükle öğretilen pek çok kural, oyun esnasında daha kolay 

öğretilebilir. Çocuklar öğrenme, karar verme, iĢbirliği, sıralama, düzenleme, 

paylaĢma, baĢkalarının hakkına saygı gösterme, yardımlaĢma gibi pek çok kural ve 

kavramı oyun sırasında farkına varmadan öğrenir ve benimser (Çoban ve Nacar 

2006, Memis 2006). Tüm çocuklar için geçerli olan, hatta sadece kültürel değil, 

evrensel boyutta uzlaĢan çocukların oyuna olan gereksinimi ve ilgisidir. Eğitim 

programlarının planlanmasında en önemli kriter, hedef kitlelerin geliĢimsel 

özelikleri, ilgi ve gereksinimleri ile uyumlu hedefler belirlemek ve bu hedeflere 
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ulaĢmanın en verimli yollarını uygulamaya sokmak olduğuna göre, evrensel olan bu 

ilgi, yani oyun eğitim programlarının bir uygulama stratejisi olarak ele alınabilir. 

Gerçekten de çocukların eğitimde oyun bir araç olarak kullanıldığında, öğrenme 

ortamında beklenen öğrenci-eğitimci verimliliğinin de arttığı gözlenmektedir (Kıldan 

2001). 

 

1.7. Ünlü DüĢünürlerin Oyun Üzerine GörüĢleri 

 

Antik dönem düĢünürü Platon, çocuğun bedensel ve ruhsal olarak eğitilmesini 

önerdiğinden, kendi eğitim kademelerine göre 3–7 yas arasını çocuğun oyun ve 

masal evresine geçiĢ olarak belirtir. Öğrencisi olan Aristotales çocuğun beĢ yaĢına 

kadar oyun ve diğer etkinlikler (masal, hikâye, taklidi oyunlar vb.) ile meĢgul 

edilmesini vurgular (Özdenk 2007). Platon, Devlet ve Protogoros adlı yapıtlarında, 

çocukların eğitimi için önce ana babaların yetiĢtirilmesini ileri sürer. Çocuğun 

eğitiminin beden eğitimi ve ruh eğitimi olmak üzere iki alanda yapılmasını önerir. 

Bedensel eğitim açısından oyunun eğitsel değerinden bahsederek çocuk oyunla 

büyümelidir der (Aytekin 2001). 

 

Rousseau (Fransız yazar ve filozof), çocuğun tam bir özgürlük ortamında ve 

her türlü baskıdan uzakta yetiĢtirilmesini ister. Çocuk doğanın kucağında 

yetiĢtirilmelidir. Rousseau, genel eğitim için beden eğitiminin önemine inanmıĢ, her 

okulda bir beden çalıĢması alanı bulunmasın istemiĢ ve bu konuda Ģunları 

söylemiĢtir. Çocuğun bedenini her zaman iĢletiniz ve sağlıklı olan bir çocuk fikren de 

geliĢir ve akılı olur. Schiller (Alman ozanı ve tiyatro yazarı) "Ġnsan, sözcüğün tam 

anlamıyla oynadığı yerde insandır", diyerek oyunun insan için değerini anlatmıĢtır. 

Schiller oyunu sanat ve güzellik açısından ele alır. Ona göre oyun birikmiĢ fazla 

enerjinin harcanması, tüketimi değildir. Tüm yetilerin uygunluğu, eğilimlerin uyumu, 

duyguların özgürlüğüdür (Çamlıyer 1997).  

 

Montessori (Ġtalyan eğitimci) çocuğun devinimlerini, çabalarını 

alıĢtırmalarını, deneyimlerini ve çalıĢmalarını oyun değil de iĢ olarak tanımlar ve 

çocuğun oyununa büyük önem verir. Montessori'nin okulunda çocuğun kendi 
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kendine geliĢmesine yardım eden birçok araçlar ve oyuncaklar vardır. Çocuklar 

özgür etkinliklere yönlendirirler. Böylece kendi baĢlarına yaptıkları iĢler sonunda 

bağımsızlıklarını ve kiĢiliklerini kazanırlar (Özdoğan 2000). 

 

Gazali  (Ġslam filozofu), çocuğun eğitiminde oyunun önemli bir yeri 

olduğunu söyler. Ona göre oyun çocuğu dinlendirir, belleğini yeniler ve öğrenme 

gücünü arttırır. Gazali, öğretimde oyunların ve öğrenime kısa süreli ara vermenin 

rolüne değinerek derslikteki çabasından sonra öğrencinin yine eski durumuna 

dönebilmesi için uygun bir takım oyunlar düzenlenmesi gerektiğini ileri sürer. Ona 

göre öğrencinin eski dinçliğini kazanması, çalıĢmalardan usanmaması için belleğini 

tazelemek ve enerjisini yenilmek yönünden oyun gereklidir. Peygamber Efendimizin 

bir hadisiyle oyunun önemini kavratmaya çalıĢır. Efendimiz (AS.) "Çocuğu olan 

onunla çocuklaĢsın; diyerek bütün ebeveynlere çocuklarını bizzat eğlendirmelerin 

emretmiĢtir. Çocukları oynamaktan men edip devamlı ders çalıĢmaya zorlamak onun 

kalbini öldürür, zekâsını iptal eder ve hayatının neĢesini kaçırır. Sonunda çocuk 

dersten kurtulmak için hile düĢünmeye baĢlar" derler (Güven 2006). 
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

 

Bu bölümde araĢtırmanın modeli, araĢtırmanın evreni, araĢtırmanın 

örneklemi, verilerin toplanması ve analizi konularına değinilmiĢtir. 

 

2.1. AraĢtırma Modeli 

 

AraĢtırmada deneysel desenlerden ön test-son test kontrol grup deseni 

kullanılmıĢtır. Belirlenen testler kontrol ve deney grubuna ilkin ön test olarak 

uygulanmıĢ, ardından iki ay boyunca haftada dört saat olmak üzere toplam otuz iki 

saat sadece deney grubuna oyun oynatılmıĢtır. Ġki ayın sonunda ise hem kontrol hem 

de deney grubuna belirlenen testler, son test olarak uygulanmıĢtır. 

 

2.2. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

ÇalıĢmanın örneklemini, 50 deney grubu, 50 kontrol grubu olmak üzere 

toplam 100 okul öncesi dönemi öğrencisi oluĢturmaktadır. Cinsiyet dağılımı eĢit 

Ģekilde ayarlanmıĢtır. 

 

2.3. Verilerin Toplanması 

 

Bu araĢtırmada okul öncesi çocuklarının motor performanslarını ölçmek 

amacıyla Morris, Atwater, Williams ve Willmore‟un 1980 yılında geliĢtirdikleri 

M.P.T (Motor Performans Testi) ve 1986 yılında Sevimay‟ın 3-6 yaĢlarında 205 

çocuk üzerinde uyguladığı test kullanılmıĢtır (Özer ve Özer 2004).  

 

Bu testin uygulama protokolü aĢağıda verildiği gibidir. 
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Çocukların psikomotor becerilerini ölçmek amacıyla Morris ve arkadaĢlarının 

1980 yılında geliĢtirmiĢ oldukları motor performans test aracı  

Denge 

Amaç: Çocuğun iki ayağı üzerinde dengeyi sağlayarak yürüyebilme süresini 

saptamaktır. 

Araç: Kronometre. 

Uygulama: ÇalıĢma odasına alınan çocukların model çocuğu izlemesi sağlanır. 2 m 

halat üzerinde dengede kalarak mümkün olduğu kadar kısa sürede yürümeleri model 

çocuk tarafından gösterilir. Çocukların sırasıyla etkinliği gerçekleĢtirmeleri sağlanır. 

Her bir çocuğun halat üzerinde dengeyi koruyarak yürüme iĢlemini 3 defa 

gerçekleĢtirmesi sağlanır. 

Değerlendirme: Kronometre, çocuk halatın baĢlangıç kısmına ayağını 

dokundurduğu an çalıĢtırılır, halatın üzerinden indiği an durdurulur. 3 etkinlik 

sonucunda çocuğun denge becerisi kronometre ile ölçülerek ölçüm sonuçlarının 

ortalaması alınır. 

Sekme 

Amaç: Çocuğun belirlenen 5 m‟lik mesafeyi çift ayakla sekerek ne kadar sürede 

aldığını saptamaktır. 

Araç: Kronometre / Bant 

Uygulama: ÇalıĢma odasına alınan çocukların model çocuğu izlemesi sağlanır. 

Belirlenen 5 m‟lik mesafenin baĢlangıç ve bitiĢ kısımları bant yapıĢtırılarak önceden 

saptanır. Çocukların bu mesafeyi sekerek, en kısa sürede almaları sağlanır ve bu 

iĢlem 3 defa gerçekleĢtirilir. 

Değerlendirme: Kronometre, çocuk baĢlangıç kısmındaki banda ayağını 

dokundurduğu an çalıĢtırılır, bandın üzerinden indiği an durdurulur. 3 etkinlik 

sonucunda çocuğun sekme becerisi kronometre ile ölçülerek ölçüm sonuçlarının 

ortalaması alınır. 

 



26 

 

Sıçrama 

Amaç: Çocuğun durduğu noktadan ne kadar yukarıya doğru sıçrayabildiğini 

saptamaktır. 

Araç: Mezura 

Uygulama: Duvara birer cm aralıklarla çizgiler çizilir. Bu çizgilerin önünde duvara 

sırtını dönerek dik bir Ģekilde durması istenir. Çocuğun „Sıçra‟ komutu ile sadece 

bacaklarıyla kendini yukarı doğru iterek sıçraması istenir. ÇalıĢma odasına alınan 

çocukların mümkün olduğu kadar yükseğe sıçramaları istenir. Bu iĢlem her bir 

çocuğa 3 defa tekrarlatılır. 

Değerlendirme: Her bir sıçrama, mezura ile ölçüldükten sonra sekme becerisinin 

ölçüm sonuçlarının ortalaması alınır. 

KoĢma 

Amaç: Çocuğun 12 m‟lik mesafeyi ne kadar kızlı koĢtuğunu saptamaktır. 

Araç: Kronometre / Bant 

Uygulama: ÇalıĢma odasına alınan çocukların model çocuğu izlemesi sağlanır. 

Belirlenen 12 m‟lik mesafenin baĢlangıç ve bitiĢ kısımları bant yapıĢtırılarak 

önceden belirlenir. Çocukların bu mesafeyi koĢarak, en kısa sürede almaları sağlanır 

ve bu iĢlem 3 defa gerçekleĢtirilir. 

Değerlendirme: Kronometre, çocuk baĢlangıç kısmındaki banda ayağını 

dokundurduğu an çalıĢtırılır, bitiĢ kısmındaki bandın üzerinden indiği an durdurulur. 

3 etkinlik sonucunda çocuğun koĢma becerisi kronometre ile ölçülerek ölçüm 

sonuçlarının ortalaması alınır. 

Yakalama 

Amaç: Çocuğun havadan atılan topu yakalama yeteneğini ölçmektir. 

Araçlar: Top / Mezura 

Uygulama: ÇalıĢma odasına alınan çocukların model çocuğu izlemesi sağlanır. 

AraĢtırmacı tarafından çocuğa top atıldığında çocuğun topu yakalarken ne kadar 
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geriye kaçtığı hesaplanır. Her bir çocuğa top 3 defa atılır ve topu 3 defa 

yakaladıklarında geriye kaçtıkları mesafe ölçülür. 

Değerlendirme: Topu yakalamadaki her bir geriye kaçma miktarı mezura ile 

ölçüldükten sonra yakalama becerisinin ölçüm sonuçlarının ortalaması alınır. 

Durarak Uzun Atlama 

Amaç: Çocuğun iki ayağını kaldırıp bedenini ileriye doğru hareket ettirerek, ne 

kadar uzağa atlayabildiğini ölçmektir. 

Araç: Mezura / Bant 

Uygulama: ÇalıĢma odasında yere sınır çizgisinin belirlenmesi için renkli bant 

yapıĢtırılır. ÇalıĢma odasına alınan çocukların model çocuğu izlemesi sağlanır. 

Çocuğa bacaklarını omuz hizasında açması ve ayakuçlarını bandı geçmeyecek 

Ģekilde ayarlaması konusunda yardım edilir. „Atla‟ dendiğinde dizlerini bükerek ve 

kollarını arkaya doğru sallayarak mümkün olduğunca uzağa atlaması ve atladığı 

yerde hareketsiz kalması istenir. Bu iĢlem her bir çocuk için 3 defa gerçekleĢtirilir. 

Değerlendirme: Sınır çizgisine en yakın olan ayak topuğundan sınır çizgisine olan 

mesafe ölçülür. 3 iĢlemin sonucundaki mesafelerin ortalaması alınır. 

Tenis Topu Fırlatma 

Amaç: Çocuğun tenis topunu ne kadar uzağa atabildiğini saptamaktır. 

Araçlar: Bir adet tenis topu / Mezura / TebeĢir 

Uygulama: ÇalıĢma odasına alınan çocukların model çocuğu izlemesi sağlanır. Topu 

fırlatma noktasındaki çocuğa kendini hazır hissettiği an topu olabildiğince ileri 

fırlatması gerektiği söylenir. Topun düĢtüğü nokta belirlenir, tebeĢirle iĢaretlenir. 

Değerlendirme: Mezura ile çocuğun tenis topunu fırlattığı her bir mesafe ölçülür ve 

üç mesafenin ortalaması alınır. 
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2.4. Veri Analizi 

 

AraĢtırmada elde edilen veriler ortalama ve standart sapma olarak 

sunulmuĢtur. Verilerin normallik dağılımı Kolmogorov-Simirnov Testi ile 

incelenmiĢ, veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testler kullanılmıĢtır. 

Her iki grubun ön test ve son test ölçümlerinin karĢılaĢtırılmasında “bağımlı t” testi, 

deney ve kontrol gruplarının karĢılaĢtırılmasında ise “bağımsız t” testi kullanılmıĢtır. 

Tüm istatistiksel hesaplamalarda SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılmıĢtır. 

Ġstatistiksel önem düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiĢtir.  
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3. BULGULAR 

 

           Çizelge 3.1. Katılımcılara ait tanımlayıcı bilgiler. 

DeğiĢkenler Grup N Ortalama 
Std. 

Sapma 
t p 

YaĢ (yıl) 
Kontrol 50 4,50 0,51 

0,000 1,000 
Deney 50 4,50 0,51 

Boy uzunluğu (cm) 
Kontrol 50 109,70 6,21 

-2,784 0,006* 
Deney 50 112,96 5,47 

Vücut Ağırlığı (kg) 
Kontrol 50 20,19 4,03 

-0,988 0,326 
Deney 50 20,92 3,35 

 

 

AraĢtırmaya katılan deneklere (çocukların) ait yaĢ, boy uzunluğu ve vücut 

ağırlığı ortalamaları ve deney-kontrol grupları arasında gerçekleĢtirilen istatistiksel 

karĢılaĢtırma sonuçları çizelge 3.1‟de sunulmuĢtur. Deney ve kontrol gruplarının yaĢ 

ve vücut ağırlığı ortalamalarının benzer olduğu (p>0,05), deney grubunun kontrol 

grubuna göre daha yüksek boy ortalamasına sahip olduğu tespit edilmiĢtir (t=-2,784; 

p<0,05). 

 

Çizelge 3.2. Motor testlere ait ön test ve son test ortalamaları. 

DeğiĢkenler Gruplar 

Ön Test Son Test 

Ortalama Std. Sapma Ortalama 
Std. 

Sapma 

Denge (sn) Kontrol 16,61 0,69016 16,7458 0,75926 

Deney 16,63 0,46371 16,2208 0,37599 

Sekme (sn) Kontrol 4,20 0,72503 4,2690 0,65741 

Deney 3,8570 0,76003 3,3398 0,54767 

Sıçrama (cm) Kontrol 7,9074 1,42424 7,5340 1,38638 

Deney 8,8854 1,48792 10,2018 1,77258 

KoĢma (sn) Kontrol 3,8548 0,54795 3,9074 0,65496 

Deney 3,6484 0,36700 3,3300 0,36702 

Yakalama (cm) Kontrol 11,1600 4,33947 13,8800 3,89474 

Deney 12,1600 4,98307 9,8000 4,88647 

D. Uzun Atlama (m) Kontrol 69,4272 14,25350 67,8594 15,21225 

Deney 73,9538 13,19594 83,7004 11,45380 

T. T. Fırlatma (m) Kontrol 6,0306 2,03271 5,4570 1,81848 

Deney 6,8278 1,89050 7,7746 1,98369 

Çizelge 3.2‟de ölçümü yapılan parametreler ait ön test ve son test ortalama ve 

standart sapmalar görülmektedir.    
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Denge 

   
Sekme 
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KoĢma 

 
Yakalama 

   
Durarak Uzun Atlama 

   
Tenis Topu Fırlatma 

Grafik 3.1. Ölçümü yapılan parametrelerin ön test – son test değiĢimi. 
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Çizelge 3.3. Deney ve kontrol gruplarının ön test ortalamalarını 

karĢılaĢtırılması. 

DeğiĢkenler 
Levene’s test 

t sd p 
F p 

Denge (sn) 
11,980 0,001 -0,199 85,751 0,843 

Sekme (sn) 
0,009 0,927 2,322 98 0,022* 

Sıçrama (cm) 
0,354 0,553 -3,358 98 0,001* 

KoĢma (sn) 
6,788 0,011 2,213 85,598 0,030* 

Yakalama (cm) 
0,929 0,338 -1,070 98 0,287 

D. Uzun Atlama (m) 
0,732 0,394 -1,648 98 0,103 

T. T. Fırlatma (m) 
0,229 0,634 -2,031 98 0,045* 

* P<0,05 

 

Ön testler sonucunda elde edilen verilerin kontrol ve deney grupları 

arasındaki karĢılaĢtırmaları çizelge 3.3‟de görülmektedir.  Deney ve kontrol 

gruplarının ön test sonuçları denge, yakalama ve durarak uzun atlama ortalamalarının 

farklı olmadığı iĢaret etmektedir (p>0,05). Kontrol grubunun sekme, koĢma 

testlerinde deney grubundan daha yüksek ortalamalara sahip oldukları (p<0,05), 

deney grubunun ise sıçrama ve tenis topu fırlatma testi ortalamalarının kontrol 

grubundan daha yüksek olduğu saptanmıĢtır (p<0,05).  
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           Çizelge 3.4. Deney ve kontrol gruplarının son test ortalamalarını 

karĢılaĢtırılması. 

DeğiĢkenler 
Levene’s test 

t sd p 
F p 

Denge (sn) 
17,155 0,000 4,382 71,669 0,000* 

Sekme (sn) 
1,941 0,167 7,679 98 0,000* 

Sıçrama (cm) 
2,366 0,127 -8,383 98 0,000* 

KoĢma (sn) 
4,169 0,044 5,438 77,011 0,000* 

Yakalama (cm) 
2,233 0,138 4,617 98 0,000* 

D. Uzun Atlama (m) 
3,412 0,068 -5,882 98 0,000* 

T. T. Fırlatma (m) 
0,566 0,454 -6,090 98 0,000* 

* P<0,05 

 

Deney ve kontrol gruplarının son test sonuçları karĢılaĢtırıldığında (çizelge 

3.4) kontrol grubunun denge, sekme, koĢma ve yakalama testi ortalamalarının deney 

grubundan daha yüksek olduğu (p<0,05), deney grubunun ise sıçrama, durarak uzun 

atlama ve tenis topu fırlatma ortalamaların kontrol grubundan anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05).   

 

Çizelge 3.5. Deney grubunun ön test-son test karĢılaĢtırması. 

DeğiĢkenler 
Farkların 

Ortalaması 

Std. 

Sapma 
t sd p 

Denge (sn) 0,41040 0,42880 6,768 49 0,000* 

Sekme (sn) 0,51720 0,44830 8,158 49 0,000* 

Sıçrama (cm) -1,31640 1,09795 -8,478 49 0,000* 

KoĢma (sn) 0,31840 0,23738 9,485 49 0,000* 

Yakalama (cm) 2,36000 2,15482 7,744 49 0,000* 

Durarak Uzun Atlama (m) -9,74660 8,29412 -8,309 49 0,000* 

Tenis Topu Fırlatma (m) -0,94680 1,18787 -5,636 49 0,000* 

* P<0,05 

 

Çizelge 3.5 incelendiğinde uygulanan çalıĢma sonunda deney grubunun 

denge, sekme, koĢma ve yakalama testleri ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı 

azalma (p<0,05) olduğu diğer taraftan sıçrama, durarak uzun atlama ve tenis topu 

fırlatma testi ortalamalarının anlamlı düzeyde artıĢ gösterdiği tespit edilmiĢtir 

(p<0,05).    
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Çizelge 3.6. Kontrol grubunun ön test-son test karĢılaĢtırması. 

DeğiĢkenler 
Farkların                   

Ortalaması 

Std. 

Sapma 
t sd p 

Denge (sn) -0,14 0,63714 -1,532 49 0,132 

Sekme (sn) -0,07 0,33993 -1,394 49 0,170 

Sıçrama (cm) 0,37 0,79268 3,331 49 0,002* 

KoĢma (sn) -0,05 0,50167 0-,741 49 0,462 

Yakalama (cm) -2,72 3,94886 -4,871 49 0,000* 

Durarak Uzun Atlama (m) 1,57 6,16716 1,798 49 0,078 

Tenis Topu Fırlatma (m) 0,57 0,87330 4,644 49 0,000* 

* P<0,05 

 

Çizelge 3.6‟da kontrol grubunun ön test – son test karĢılaĢtırmaları 

verilmiĢtir. Kontrol grubunun denge, sekme, koĢma ve durarak uzun atlama test 

ortalamalarının çalıĢma sonunda anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit 

edilmiĢtir (p>0,05). Kontrol gurunun sıçrama ve tenis topu fırlatma testi 

ortalamalarının çalıĢma sonunda anlamlı düzeyde azalma gösterdiği, yakalama testi 

ortalamasının ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artıĢ gösterdiği belirlenmiĢtir 

(p<0,05).   
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4. TARTIġMA  

 

Bu çalıĢmanın amacı oyunun, 4-5 yaĢ grubu okul öncesi dönemi çocukları 

için önemini ve bu çocukların motor geliĢimleri üzerindeki etkisini belirlemektir.  

 

Yapılan çalıĢmalar oyunların çocukların geliĢimini pek çok farklı alanda 

desteklediğini göstermiĢtir. Örneğin çocuklar oyun sırasında baĢkalarıyla etkileĢime 

girer, böylece çocukların sosyal becerilerinin geliĢimi desteklenir. Oyunun 

çocukların biliĢsel, sosyal, dil ve iletiĢim ve motor geliĢimlerini desteklemek için 

bağlamlar ve fırsatlar oluĢturduğu ve aynı zamanda çocukların sosyal duygusal 

uyumlarını da desteklediği kabul edilmektedir (ġahin 2013). Motor geliĢim bireylerin 

hareket yeteneklerini mükemmelleĢtirmesine yardımcı olma ve performanslarını 

artırmalarını sağlamaktır. GeliĢtirilen ve mükemmelleĢtirilen hareketler bireyin 

kendine güveninin artmasına, duygusal olarak dengeli, kendinin farkında olmasına,  

sosyal ve zihinsel geliĢimine katkı sağlar. Nitekim araĢtırmalar göstermiĢtir ki; eğer 

çocuklar motor yetenekleri öğrenmeye teĢvik edilirse, motor yetenekleri yaĢlarına 

göre umulandan daha hızlı bir geliĢme evresi geçirir. Motor geliĢime müdahale 

etmek, motor geliĢimi sadece hızlandırmakla kalmaz aynı zamanda olası gecikmeleri 

önler ve uygun değer yetenek geliĢimini sağlar (Ersöz 2012). 

 

Deney ve kontrol gruplarının yaĢ ve vücut ağırlığı ortalamalarının benzer 

olduğu, deney grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek boy ortalamasına sahip 

olduğu tespit edilmiĢtir. Deney grubunun boy ortalamasının kontrol grubu boy 

ortalamasından yüksek çıkmasının, deneklerin rastgele seçim metodu ile 

belirlenmesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

 

Suveren (1998) tarafından 6-7 yaĢ grubu çocuklarda kaydedilen 113,40±7,07 

cm boy ortalaması çalıĢmamızda elde edilen değerlerden yüksek bulunmuĢtur.   

 

Müniroğlu (1995) çalıĢmasında 5 yaĢ grubu çocuklarda boy ortalamasını 

111±0,00 cm olarak tespit etmiĢtir ki; bu da çalıĢmamız değerlerinden daha düĢüktür. 

Bu iki çalıĢma ile bizim çalıĢmamız arasında deneklerin boy ortalaması açısından 
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paralellik görülmemektedir. Bunun sebebinin, denekler arasındaki yaĢ farkı olduğu 

düĢünülmektedir.   

 

Dursun (2003) tarafından 6 yaĢ grubu çocuklar üzerinde yapılan çalıĢmada ise 

her iki grubun da boy ve vücut ağırlığı ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıĢtır. Denekler bu özellikleri ile birbirlerine benzer bulunmuĢtur. Bu 

çalıĢma ile bizim çalıĢmamız arasında bir paralellik görülmemektedir. ÇalıĢmaların 

benzer olmamasının sebebi olarak yaĢ gruplarının farklı olması düĢünülmektedir.  

 

Grupların oyun programı öncesindeki test ortalamalarına bakıldığında; denge, 

yakalama, durarak uzun atlama testleri açısından homojen bir yapıda oldukları 

söylenebilir. Kontrol grubunun sekme ve koĢma testlerinde deney grubundan daha 

yüksek ortalamalara sahip olduğu, deney grubunun ise sıçrama ve tenis topu fırlatma 

test ortalamalarının kontrol grubundan daha yüksek olduğu görülmektedir. Her iki 

grubun sekme, koĢma, sıçrama ve tenis topu fırlatma testlerinde gösterdikleri 

farklılıkların ise örneklem grubunun rastgele seçiminden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Buradan hareketle araĢtırma baĢlangıcında deneklerin fiziksel güç 

ve becerilerinin denk olmadığı da söylenebilir. 

 

ġen (2004)‟ in 6 yaĢ grubu çocuklar ile yaptığı çalıĢmasında, çocukların 

motor performans değerlendirme testinin sabit uzun atlama alt testine, dinamik denge 

alt testine, statik denge alt testine, koĢu alt testine ait ön test puanlarının gruba göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıĢtır. ġen‟in çalıĢmasındaki durarak uzun 

atlama testi bizim çalıĢmamız ile aynı, denge ve koĢu testleri bizim testlerimizden 

farklıdır. Testler farklı olmasına rağmen denge ve durarak uzun atlama testlerinde 

grupların farklılık göstermemesi çalıĢmamızla örtüĢmektedir.  

 

Tüfekçioğlu (2008) 4-6 yaĢ grubu çocuklar ile yaptığı çalıĢmasında deney ve 

kontrol grubu ön test karĢılaĢtırmasında statik denge, dinamik denge ve çabukluk 

ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Denge testleri açısından 

çalıĢmalarımız benzerlik göstermekte ancak çabukluk (koĢma) testi açısından 

çalıĢmalar farklılık göstermektedir. Bu farklılığın deneklerin fiziksel özelliklerinin 

benzer olmamasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 



36 

 

Karagöz (2009) 8 yaĢ grubu çocuklar ile yaptığı çalıĢmasında, deney ve 

kontrol grupları ön test karĢılaĢtırılmasında; koĢu, durarak uzun atlama, yakalama ve 

sekme becerileri açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulamamıĢtır. Bizim 

çalıĢmamız ile bu çalıĢma sekme ve koĢma testlerinde çıkan farklılıktan dolayı, 

grupların ön test karĢılaĢtırılması açısından paralellik göstermemektedir. Buradaki 

farklılığın çalıĢmalarda kullanılan test farklılığından ve deneklerin yaĢ farklılığından 

kaynaklandığı söylenebilir.  

 

AraĢtırmamızda: okul öncesi dönemde oyunun önemini araĢtırmak amacıyla 

çocuklara uygulanan oyun programı sonrasında, kontrol grubunun denge, sekme, 

koĢma ve yakalama test ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir.  Deney 

grubunun ise sıçrama, durarak uzun atlama, tenis topu fırlatma ortalamalarının 

kontrol grubundan daha yüksek olduğu elde edilen sonuçlar arasındadır. 

AraĢtırmamızın temel amacı; uygulanan oyun programı sonrasında her iki grup 

arasında motor becerilerin ne ölçüde geliĢtiğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda oyun 

sonrası ortaya çıkan bu değiĢimler, oyunun çocukların motor becerilerine olan 

olumlu etkilerini göstermektedir.  

 

Özdenk (2007) 6 yaĢ grubu çocuklar ile yaptığı çalıĢmasında, deney ve 

kontrol grupları son test ortalamalarını karĢılaĢtırmıĢtır. Denge ve sıçrama değerleri 

açısından deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılık bulmuĢtur. Bu yönüyle bizim 

çalıĢmamızla, deney ve kontrol gruplarının son test karĢılaĢtırmaları açısından 

benzerlik göstermektedir. Özdenk çalıĢmasında deney ve kontrol gruplarının son test 

ortalamalarının karĢılaĢtırılmasında; yakalama, tenis topu fırlatma ve koĢu değerleri 

açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Bizim çalıĢmamızda ise deney ve 

kontrol grubu son test ortalamalarına bakıldığında; kontrol grubunun yakalama ve 

koĢma değerleri açısından daha yüksek ortalamalara sahip olduğu, deney grubunun 

ise tenis topu fırlatma değeri açısından daha yüksek ortalamaya sahip olduğu 

görülmektedir. Bu yönüyle çalıĢmalar arasında farklılıklar bulunmaktadır.  

 

Bizim çalıĢmamız ile Özdenk‟in çalıĢmasının deney ve kontrol grupları 

arasında yakalama ve koĢu değerleri arasındaki değiĢkenliğin, testlerin farklı 



37 

 

olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Tenis topu fırlatma testindeki değiĢimin 

ise yaĢ farkından kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

 

Tüfekçioğlu (2008) çalıĢmasında deney ve kontrol gruplarının son-test statik 

denge, dinamik denge ile çabukluk ölçüm değerleri arasında herhangi bir anlamlı 

fark bulamamıĢtır. Bizim çalıĢmamızda ise koĢma ve denge testinde kontrol 

grubunda yüksek sonuçlar görülmektedir. Tüfekçioğlu kendi çalıĢmasında anlamlı 

bir faklılık bulamamasını çalıĢma süresinin yetersizliğine bağlamıĢtır. Bizim 

çalıĢmamız ile arasındaki farklılıkta bu sebebe dayandırılabilir.   

 

Karagöz (2009) çalıĢmasında, uyguladığı program sonrasında deney ve 

kontrol gruplarının son test ortalamalarını karĢılaĢtırmıĢtır. Bu karĢılaĢtırmada koĢu, 

durarak uzun atlama, sekme ve yakalama testlerinde deney grubu lehine anlamlı 

sonuçlar elde etmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda da bu testler deney grubu lehine anlamlı 

sonuçlar gösterdiğinden çalıĢmalar paralellik göstermektedir.  

 

Kerkez (2006) 5-6 yaĢ grubu çocuklar ile yaptığı çalıĢmasında, uyguladığı 

oyun ve egzersiz programından sonra lokomotor alt testlerinde (KoĢu, sıçrama, 

durarak uzun atlama) ve obje kontrol testlerinde (Yakalama, tenis topu fırlatma) 

deney grubu lehine anlamlı farklılıklar bulmuĢtur. Bizim çalıĢmamızda da bu testler 

açısından deney grubu lehine farklılıklar bulunduğundan çalıĢmalar benzerlik 

göstermektedir.  

 

Deney grubu çocukların psikomotor geliĢimlerinin ölçümü için araĢtırma 

sürecinde, öğretmenlerin günlük planlarında yer alan oyun etkinlikleri sonrasında; 

deney grubunun denge, sekme, koĢma ve yakalama test ortalamalarında istatistiksel 

olarak bir azalma görülmüĢtür. Sıçrama, durarak uzun atlama ve tenis topu fırlatma 

testi ortalamalarının ise artıĢ gösterdiği çalıĢma verilerinde görülmektedir. Deney 

grubunun, uygulanan oyun programı öncesi ve sonrasında gösterdiği bu değiĢim de 

oyunun çocukların motor becerileri üzerindeki olumlu etkisini gösteren bir baĢka veri 

olarak gösterilebilir.  
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Uluçay (2009) 12-14 yaĢ grubu çocuklar ile yaptığı çalıĢmasında, sekiz 

haftalık antrenman programı sonucunda deney grubunun dikey sıçrama ve yatay 

sıçrama (durarak uzun atlama) değerlerinde anlamlı bir artıĢ görüldü. Bizim 

çalıĢmamızda da bu değerlerde deney grubunun anlamlı artıĢı olduğundan dolayı 

çalıĢmalar paralellik göstermektedir.  

 

UlutaĢ (2011) 6 yaĢ grubu çocuklar ile yaptığı çalıĢmasında; deney grubu ön 

test son test karĢılaĢtırmasında denge, sekme, koĢma, sıçrama, yakalama, durarak 

uzun atlama ve tenis topu fırlatma testlerini incelemiĢtir. Deney grubu ön test son test 

karĢılaĢtırması sonucunda; denge, sekme, koĢma ve sıçrama testlerinde anlamlı 

farklılık bulunmuĢtur. Bizim çalıĢmamız sonuçlarında da bu değerlerde anlamlı 

farklılık bulunduğundan, bu testler açısından çalıĢmalar paralellik göstermektedir. 

UlutaĢ‟ ın çalıĢmasında deney grubu ön test son test karĢılaĢtırmasına bakıldığında 

yakalama, durarak uzun atlama, tenis topu fırlatma testlerinde anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. Bizim çalıĢmamızda ise bu testlerde tam tersine anlamlı farklar 

görülmektedir. Yakalama, durarak uzun atlama ve tenis topu fırlatma testleri 

açısından çalıĢmalar farklılaĢmaktadır.  

 

ġen (2004) çalıĢmasında, deney grubu ön test son test karĢılaĢtırılmasında 

koĢu ve sabit uzun atlama (durarak uzun atlama) testlerini karĢılaĢtırmıĢtır. Bu 

karĢılaĢtırma neticesinde koĢu ve sabit uzun atlama değerlerinde anlamlı farklılıklar 

bulunmuĢtur. Bizim çalıĢmamızın bu değerlerinde de anlamlı farklılıklar 

bulunduğundan çalıĢmalar bu yönden paralellik göstermektedir.  

 

Dursun (2003) çalıĢmasında; temel becerileri içeren özel beden eğitimi 

program tasarısının okulöncesi 6 yaĢ çocukların motor beceri eriĢileri üzerine etkisi 

incelemiĢtir. Bu çalıĢmada deney grubu ön test son test karĢılaĢtırılmasında denge, 

koĢma, yakalama, durarak uzun atlama ve tenis topu fırlatma değerleri 

kıyaslanmıĢtır. Bu karĢılaĢtırmada denge, koĢma, yakalama, durarak uzun atlama ve 

tenis topu fırlatma testlerinin hepsinde anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur. Dursun‟ un 

çalıĢmasındaki denge ve yakalama testi ile bizim çalıĢmamızdaki denge ve yakalama 

testleri içerik açısından farklılıklar göstermektedir. Dursun‟ un çalıĢmasındaki denge 

testi çocuğun tek ayağı ile ne kadar süre dengede kaldığını ölçmeye yönelik iken 
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yakalama testi ise bir çember içinden atılan topu çocuğun yakalaması esasına 

dayanır. Puanlama usulü ile yapıldığından bizim yakalama testimizle farklılık 

göstermektedir. Bütün bu farklılıklara rağmen yakalama ve denge testi de dahil 

olmak üzere gerçekleĢtirilen bütün testler bizim çalıĢmamızdaki testler ile paralellik 

göstermektedir.  

 

Ballı (2006) 5-6 yaĢ grubu çocuklar ile yaptığı çalıĢmasında, deney grubu ön 

test son test karĢılaĢtırılmasında; koĢma, denge, dayanma gücü (durarak uzun 

atlama), kol-el koordinasyonu (yakalama ve tenis topu fırlatma) testlerini 

incelemiĢtir. Bu karĢılaĢtırma neticesinde de koĢma becerisinde anlamlı bir sonuç 

bulunamazken diğer bütün becerilerde anlamlı sonuçlar bulunmuĢtur. Bizim 

çalıĢmamızda da denge, durarak uzun atlama, yakalama ve tenis topu fırlatma 

değerlerinden anlamlı sonuçlar bulunduğundan çalıĢmalar benzerlik göstermektedir. 

KoĢma becerisi dikkate alındığında ise çalıĢmalar farklılık göstermektedir çünkü 

bizim çalıĢmamızda deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Ballı‟ nın 

çalıĢmasındaki test içerikleri bizim çalıĢmamızdaki içeriklerden tamamen farklıdır 

ancak; uygulanan programın deney grubuna olumlu etkisi yönünden çalıĢmalar 

koĢma testi hariç paralellik göstermektedir.  

 

Özdenk (2007) çalıĢmasında, deney grubu ön test son test karĢılaĢtırılmasında 

denge, koĢma, sıçrama, tenis topu fırlatma, yakalama ve sekme testlerini 

karĢılaĢtırmıĢtır. Deney grubu ön test son test karĢılaĢtırılması neticesinde bu testlerin 

hepsinde anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur. Bizim çalıĢmamızda da denge, koĢma, 

sıçrama, tenis topu fırlatma, yakalama ve sekme testlerinde anlamlı farklılıklar 

bulunduğundan çalıĢmalar birbirleri ile paralellik göstermektedir.  

 

Yıldırım (2012) 12-14 yaĢ grubu çocuklar ile yaptığı çalıĢmasında, deney 

grubu ön test son test karĢılaĢtırılmasında sürat (koĢu) testlerini karĢılaĢtırmıĢtır. 

Ölçümler sonucunda deney grubu lehine anlamlı farklılıklar bulmuĢtur. Bizim 

çalıĢmamızın koĢma testi ile karĢılaĢtırıldığında çalıĢmalar paralellik göstermektedir.  

 

Kuru ve Köksalan (2012) çalıĢmalarında, 9 yaĢ çocuklarının psiko-motor 

geliĢimlerinde oyunun etkisini incelemiĢtir. Bu doğrultuda deney grubu ön test son 
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test karĢılaĢtırılmasında durma (denge), koĢma, top tutma (yakalama), sıçrama, 

durarak uzun atlama ve tenis topu fırlatma testlerini karĢılaĢtırmıĢtır. Durma (denge) 

testi hariç bütün testlerde anlamlı farklılıklar bulmuĢlardır. Bizim çalıĢmamızla Kuru 

ve Köksalan‟ın çalıĢması koĢma, top tutma, sıçrama, durarak uzun atlama ve tenis 

topu fırlatma testleri açısından benzemektedirler. Denge testinde ise çalıĢmalar 

farklılık göstermektedir. Bu farklılığın sebebi olarak Kuru ve Köksalan‟ın 

çalıĢmasında ki denge (durma) testinin içeriğinin faklı olması gösterilebilir.  

 

AraĢtırmanın ana temasını oluĢturacağı düĢünülen ve milli eğitimi müfredatı 

içinde yer alan oyun etkinliklerinden yararlanamayan grup, kontrol grubudur. 

ÇalıĢma sonunda kontrol grubunun denge, sekme, koĢma ve durarak uzun atlama test 

ortalamaları, çalıĢma öncesi test ortalamaları ile benzerlik göstermektedir. Sıçrama, 

tenis topu fırlatma ve yakalama testlerinde ise gerileme görülmektedir. Oyun 

etkinlikleri sonrası yapılan ölçümlerde kontrol grubunda yaĢanan bu değiĢimler, 

çocukların araĢtırma sürecinde yer alan oyun etkinliklerinden mahrum kalması ile 

açıklanabilir.  

 

Özdenk (2007) çalıĢmasında, kontrol grubu ön test son test değiĢimlerini 

incelenmiĢ; denge, sekme ve koĢu değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

Bu yönüyle bu çalıĢma, bizim çalıĢmamızla örtüĢmektedir. Ancak; Özdenk‟in 

çalıĢmasında, sıçrama, tenis topu fırlatma ve yakalama becerileri anlamlı bir farklılık 

göstermezken: bizim çalıĢmamızda sıçrama ve tenis topu fırlatma becerileri anlamlı 

düzeyde azalma, yakalama becerisi ise anlamlı düzeyde artıĢ göstermiĢtir.  Kontrol 

gruplarının ön test son test değiĢimleri incelendiğinde, çalıĢmalar; tenis topu fırlatma, 

sıçrama ve yakalama becerileri yönünden farklılık göstermektedir.  

 

UlutaĢ (2011) çalıĢmasında, kontrol grubu ön test son test değiĢimlerini 

incelemiĢ; denge, sekme, koĢma ve durarak uzun atlama testlerinde anlamlı bir 

farklılık bulunmamıĢtır. Bu yönüyle çalıĢma bizim çalıĢmamız ile benzerlik 

göstermektedir. Fakat UlutaĢ‟ın çalıĢmasında, sıçrama ve yakalama testlerinde de 

anlamlı bir farklılık bulunmazken: bizim çalıĢmamızda sıçrama becerisi anlamlı 

düzeyde azalma, yakalama becerisi ise anlamlı düzeyde artıĢ göstermiĢtir.  Kontrol 
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gruplarının ön test son test değiĢimleri incelendiğinde, çalıĢmalar sıçrama ve 

yakalama becerileri yönünden birbirileri ile paralellik göstermemektedir.  

 

UlutaĢ (2011) çalıĢmasında kontrol grubu ön test son test değiĢimlerinde tenis 

topu fırlatma değerlerinde anlamlı bir farklılık bulmuĢtur. Çocukların ön testteki 

tenis topu fırlatma becerilerinin ortalaması 376,50 cm iken son testteki tenis topu 

fırlatma becerisi ortalaması 449,57 cm‟ ye yükselmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda ise 

tenis topu fırlatma değerleri anlamlı düzeyde azalma göstermiĢtir.  Bu yönüyle 

çalıĢmalar birbirleri ile benzerlik göstermemektedir. UlutaĢ‟ın çalıĢması ile bizim 

çalıĢmamız arasındaki farklılığın, öğretmenlerin kontrol grubuna uyguladığı 

etkinliklerden kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

 

Kuru ve Köksalan (2012) çalıĢmalarında, kontrol grubu ön test son test 

değiĢimleri incelendiğinde durma testinde anlamlı bir farklılık görülmezken, koĢma 

ve durarak uzun atlama becerilerinde anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Durma 

(denge) testi açısından çalıĢmamızla paralellik varken, koĢma ve durarak uzun atlama 

testleri açıĢından çalıĢmamızla farklılıklar görülmektedir.   

 

Kuru ve Köksalan (2012) çalıĢmalarında, kontrol grubu ön test son test 

sonuçlarında sıçrama ve tenis topu fırlatma değerlerinde anlamlı bir artıĢ bulurken 

top tutma (yakalama) testinde anlamlı bir fark bulamamıĢtır. ÇalıĢmalarımız sıçrama, 

tenis topu fırlatma ve yakalama değerleri açısından farklılıklar göstermektedir. Bizim 

çalıĢmamız ile Kuru ve Köksalan‟ın çalıĢmasındaki; kontrol grubu ön test son test 

durarak uzun atlama, koĢma, sıçrama ve tenis topu fırlatma sonuçları arasındaki 

değiĢkenliğin yaĢ grupları ve deneklerin fiziksel farklılıklarından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Yakalama testindeki değiĢkenliğin ise hem yaĢ grubu ve deneklerin 

fiziksel özellik farklılıklarından hem de testin farklılığından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir.  
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalıĢmada,  okul öncesi dönemde 

oyunun önemini ve çocukların motor geliĢimi üzerine etkilerini ortaya koymak, 

literatür bilgilerle kıyaslamak amaçlanmıĢtır.  

 

Yapılan bu çalıĢmada, aĢağıda belirtilen önerilerin bu alanda yapılacak diğer 

çalıĢmalara katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.  

 

1- Oyunun çocuk geliĢimine katkısı göz önüne alınarak, kurumların yapımı 

aĢamasında oyun alanlarına daha fazla özen gösterilebilir.  

 

2- AraĢtırmaya baĢlamadan önce çocukları gözlemlemek için, araĢtırma 

yapılacak okulda 10-15 gün etkinliklere katılıp, çocukların motor becerileri 

gözlenebilir.  

 

3- AraĢtırmaların gerçekleĢtirilmesi için belirlenen oyun etkinlikleri, 

çocuklara daha uzun zaman zarfında oynatılabilir.  

 

4- AraĢtırma yapılacak okuldaki öğretmenler, araĢtırma konusunda geniĢ 

kapsamlı bir bilgi sunulup, araĢtırmaya onlarında katılımı sağlanabilir.  

 

5- Çocukların psikomotor özellikleri ölçüldüğünden, bu özelliği en iyi 

seviyeye getirebilmek adına; öğretmenler, aileler ve araĢtırmacılar iĢbirliği yapabilir.  

 

6- AraĢtırmada oynatılan oyunlar, çocuklara öğretmenleri ve aileleri 

tarafından da oynatılabilir.  

 

7- Oyunun farklı sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklar üzerindeki etkisini 

görmek adına, farklı düzeydeki okullarda da çalıĢmalar yapılabilir.  

 

8- Devlet okulları ve Özel okullar arasında karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar 

yapılabilir.  
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9- Eğitimcilere ve ailelere oyunların yöntemi, uygulanıĢı hakkında rehberlik 

etkinlikleri düzenlenebilir.  

 

10- Çocukların geliĢimlerine etki eden diğer faktörler (Maddi durum, 

beslenme vb.) göz önüne alınarak çalıĢmalar yapılabilir.  

 

Sonuç olarak; oyunun okul öncesi dönemi çocuklarının motor 

performanslarına etkisinin araĢtırıldığı bu çalıĢmada deney grubuna oynatılan 

oyunların, denge, sekme, sıçrama, yakalama, koĢma, durarak uzun atlama ve tenis 

topu fırlatma testlerinde olumlu etki gösterdiği belirlenmiĢtir. Kontrol grubunda yer 

alan çocuklarda ise son test sonuçlarında becerilerde herhangi bir geliĢme olmaması, 

oyunun çocukların geliĢimi üzerine etkisini kanıtlar niteliktedir.  
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6. ÖZET 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

Okul Öncesi Dönemde Oyunun Önemi ve Çocukların Motor GeliĢimi Üzerine 

Etkileri 

 

Hamza AKINBAY 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ/KONYA–2014 

 

Bu çalıĢma, okul öncesi dönemde oyunun önemi ve çocukların motor geliĢimi üzerine 

etkilerini araĢtırmak amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢmaya Batman Gültepe Anaokulunda okul öncesi 

eğitimi gören, 50 deney grubu 50 kontrol grubu olmak üzere toplam 100 öğrenci katılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin yaĢ ortalaması 4,50±0,51 yıl olup, Morris, Atwater, Williams ve 
Willmore‟un 1980 yılında geliĢtirdikleri Motor Performans Testi ve 1986 yılında Sevimay‟ın 3-6 

yaĢlarında 205 çocuk üzerinde uyguladığı test kullanılmıĢtır.  

AraĢtırma verileri ortalama ve standart sapma olarak sunulmuĢtur. Verilerin normallik 

dağılımı Kolmogorov-Simirnov Testi ile incelenmiĢ, veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik 

testler kullanılmıĢtır. Her iki grubun ön test ve son test karĢılaĢtırılmasında “bağımlı t” testi, deney ve 

kontrol gruplarının karĢılaĢtırılmasında ise “bağımsız t” testi kullanılmıĢtır. Tüm istatistiksel 

hesaplamalarda SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılmıĢtır. Ġstatistiksel önem düzeyi 0,05 

olarak kabul edilmiĢtir.  

Sonuç olarak; bu çalıĢma okul öncesi dönemde oyunun önemi ve çocukların motor geliĢimi 

üzerine etkileri incelemek amacıyla yapılmıĢtır. Deney ve kontrol gruplarının ön test ortalamaları 

karĢılaĢtırıldığında, kontrol grubunun sekme, koĢma testlerinde deney grubundan daha yüksek 

ortalamalara sahip oldukları (p<0,05), deney grubunun ise sıçrama ve tenis topu fırlatma testi 

ortalamalarının kontrol grubundan daha yüksek olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). Deney ve kontrol 

gruplarının son test sonuçları karĢılaĢtırıldığında,  kontrol grubunun denge, sekme, koĢma ve 

yakalama testi ortalamalarının deney grubundan daha yüksek olduğu (p<0,05), deney grubunun ise 
sıçrama, durarak uzun atlama ve tenis topu fırlatma ortalamaların kontrol grubundan anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05). Deney grubunun ön test-son test sonuçları karĢılaĢtırıldığında 

ise; deney grubunun denge, sekme, koĢma ve yakalama testleri ortalamalarında istatistiksel olarak 

anlamlı azalma (p<0,05) olduğu diğer taraftan sıçrama, durarak uzun atlama ve tenis topu fırlatma 

testi ortalamalarının anlamlı düzeyde artıĢ gösterdiği tespit edilmiĢtir (p<0,05).    

 

Bu sonuçlar neticesinde okul öncesi dönemde oyunun, çocukların motor geliĢimi üzerine 

olumlu katkılar sağladığı düĢünülmektedir.  

 

Anahtar Sözcükler: Çocuklar; motor geliĢim; okul öncesi; oyun 
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7. SUMMARY 

 

The Importance of  Games and Their Influence on Motor Development of 

Children in The Preschool Period 

 

This study, the importance of play in preschool and game effects on children's motor 

development was conducted to research.  Who work in pre-school education at Batman Gültepe pre-

school, including 50 of the experimental group and 50 in control group a total of 100 students 

participated. The average age of the students who participated in the study is 4,50±0,51years of age 

and applied “Motor Performance Test” which devoleped by Morris, Atwater, Williams and  Willmore 

and used another test which is used by Sevimay in 1986 205 children aged 3-6 years  in the 

development of motor  performance testing. 

The datas from this study are given as average and standard deviation. The datas normality 

distribution wiewed with Kolmogorov-Simirnov Test, because of data that appear to be normal, 

parametric tests were used. We used Independest Samples "t" test at pre-test and post-test for 

comparison and we used Paired-Samples "t" tests at experimental and control groups for comparison. 

SPSS 16.0 statistical software package was used for all statistical calculating. In this study, significant 

differences was 0.05. 

As a result, this study made for examine importance of playing game in preschool period and 

affects on motor abilities that children. Compared to experimental and control groups pre test average 

datas, it was determined that control groups have higher average values on bouncing and running than 

experimental group (p<0,05) and experimental group have higher average values than control group 

on jumping and throwing tennis ball (p<0,05). If we compare to experimental and control groups last 

test results, it was determined that, on balance, bouncing, running and catching tests control group 

have higher average values than experimental group (p<0,05) experimental group have significantly 

higher average values than control group on jumping, standing long jumping and throwing tennis ball. 

If we compare the results of pre test and final test, it was identified that, there is a significant statistical 

reduction on average values of balance, bouncing, running and catching tests (p<0,05) and on the 

other hand there is a significant increase on average values of jumping, standing long jumping and 

throwing tennis ball tests (p<0,05). 

As a conclution of this results, it is thought that playing game in preschool period has 

positive contributions on development of motor abilities of children.  

 

Keywords: Children; motor development; preschool; game 

 

 

 

 

 

 



46 

 

8. KAYNAKLAR 

 

1. Ahioğlu N. Sembolik Oyunun 4 YaĢ Çocuklarının Dil Kazanımına Etkisi, Ankara, Ankara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 1999: 34-36. 

2. Akandere M. Eğitici Okul Oyunları. Ankara, Nobel Yayıncılık, 2003: 19-145. 

3. Akyol KA. Çocuklarda Oyun GeliĢimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 2000: 13: 26-28. 

4. Alacaraz JE, Foucette FN, MC Kenzie TL, Sallis JF. Journal of Te-aching in Physical Education, 
„Effects of a Physical Education Program on Children‟s Manipulative Skills‟, Human Kinetics 

Publishers inc. 1998;17:  327 – 328. 

5. Aral N, Kandır A, YaĢar C. Okul Öncesi Eğitim, Ġstanbul, Yapa Yayınları, 2001: 43. 

6. Arı M. Türkiye‟de Erken Çocuklu Eğitimi ve Kalitenin Önemi, Ġstanbul. Morpa Yayınları, 2003. 

7. Arnold A. Çocuğunuz ve Oyun. Ġstanbul, Denge Yayınları, 1995: 10. 

8. Ayan S, Dündar H. Eğitimde Okul Öncesi Yaratıcılığın ve Oyunun Önemi. Konya. Selçuk 

Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009: 28-70. 

9. Aydın B. GeliĢim ve Öğrenme. Ankara, Nobel Yayın Dağıtı,. 2005: 66. 

10. Aydınlı H. Çocuk GeliĢiminde Oyunun Önemi. Sızıntı Dergisi. 2005: 27 (318): 14-15. 

11. Aytekin H. Okul Öncesi Eğitim Programları Ġçinde Oyunun Çocuğun GeliĢimine Olan Etkileri. 

Kütahya. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 

Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2001: 28. 

12. Ballı ÖM. Bruınınks-Oseretsky Motor Yeterlik Testinin Geçerlik Güvenirlik ÇalıĢması ve BeĢ-Altı 

YaĢ Grubu Çocuklara Uygulanan Cimnastik Eğitim Programının Motor GeliĢime Etkisinin 

Ġncelenmesi, Ankara, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi Anabilim 

Dalı, Doktora Tezi,  2006: 126. 

13. BaĢaran ĠE.  Eğitim Psikolojisi. Ankara,  Aydan Web Tesisleri, 2000: 61. 

14. Bayhan SP, Artan Ġ. Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi. Ġstanbul, Morpa Yayınları, 2004: 245. 

15. Boratav PN. 100 Soruda Türk Folkloru. Ġstanbul, K Kitaplığı, 1994: 232. 

16. Charles CM. Öğretmenler Ġçin Piaget Ġlkeleri. (Çev. G. Ülgen). Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 

2003: 6-7.  

17. Cüceloğlu D. Ġnsan ve DavranıĢı. Ġstanbul, Remzi Kitapevi, 1996: 42-43. 

18. Çamlıyer H. Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun. Ġzmir, Can Ofset, 1997: 32.  

19. Çoban B,  Nacar E.  Okul Öncesi Eğitimde Eğitsel Oyunlar. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2006: 

18. 

20. Dirim A. Ġlköğretim Okulları için Çocuk Oyunları. Ġstanbul, Esin Yayınevi, 2000: 3. 

21. Dursun, MZ. Temel Becerileri Ġçeren Özel Beden Eğitimi Program Tasarısının Okulöncesi 6 YaĢ 
Çocukların Motor Beceri EriĢileri Üzerine Etkisi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2003: 36. 

22. Dönmez NB. Oyun Kitabı, Ġstanbul, Esin Yayınevi, 2000: 46. 



47 

 

23. Ellialtıoğlu FM. Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyun Örnekleri. Ġstanbul, Ya-Pa Yayınları, 2005: 

26. 

24. Erden S. Anaokullarına Devam Eden Çocukların Ebeveyn Ve Öğretmenlerinin Çocuk Oyun Ve 

Oyuncakları Hakkındaki GörüĢlerinin Ġncelenmesi, Ankara, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2001: 42. 

25. Ergün M. Oyun ve Oyuncan Üzerine. Ankara. Milli Eğitim Dergisi. 1980;1 (1): 102–119. 

26. Ersöz Y. Çoklu Beceri Spor Eğitim Programının 7-10 YaĢ Grubu Erkek Çocuklarda Motor GeliĢime 

Etkisi, Ġzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Fizyolojisi Anabilim 

Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2012: 7.  

27. ErĢan ġ. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı YaĢ Grubundaki Çocukların Oyun ve 

ÇalıĢma(ĠĢ) Ġle Ġlgili Algılarının Ġncelenmesi, Ankara, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Okul Öncesi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2006: 34. 

28. Ertuğrul H. Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi. Ġstanbul, Nesil Yayınları, 2000: 22. 

29. Foulquie P. Pedagoji Sözlüğü. (Çev: Cenap Karakaya). Ġstanbul, Sosyal Yayınları,  1994: 61. 

30. Gander MJ, Gardiner HW. Çocuk ve Ergen GeliĢimi. (Çev: A. Dönmez, N. Çelen ve B. Onur) 

Ġstanbul, Ġmge Kitabevi, 2004: 278-279. 

31. Gazezoğlu Ö. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 6 YaĢ Çocuklarına Öz Bakım 

Becerilerinin Kazandırılmasında Oyun Yolu Ġle Öğretimin Etkisi, Ġzmir, Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ġlköğretim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Öğretmenliği 

Programı, Yüksek Lisans Tezi, 2007: 45. 

32. Gökçen ÇF. Eğitsel Oyunlar ve Uygulama Yöntemleri Erken Çocuklukta GeliĢim ve Eğitimde Yeni 

YaklaĢımlar. Ġstanbul, Morpa Kültür Yayınları, 2005: 490-501. 

33. Gökmen H, Karagül T, AĢçı H. Psikomotor GeliĢim. Ankara, G.S.G.M. Yayınları, 1995: 51. 

34. Gönen M, Dalkılıç NU. Çocuk Eğitiminde Drama. Ġstanbul, Epilson Yayıncılık, 2002: 45. 

35. Göral M. Beden Eğitimi ve Spor Bilimine GiriĢ. Isparta, Tuğra Ofset, 2001: 88. 

36. Gül M. Anasınıfına Devam Eden Alt Sosyo-ekonomik Düzeydeki 61-72 Ay Arası Çocuklara 

Sembolik Oyun Eğitiminin Genel GeliĢim Durumlarına Etkisi. Ankara, Gazi Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006: 4-5. 

37. Günsel MA. Okul Öncesinden Beden Eğitimi ve Uygulamaları, Ankara, Anı Yayıncılık, 2004: 16. 

38. Gürkan T. Okul Öncesi Ġlke ve Yöntemleri. EskiĢehir. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi 

Yayını, 2000:13. 

39. Güven G. Kütahya‟daki Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Oyun ve Spor 

Programlarının Ġncelenip Değerlendirilmesi, Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2006: 26. 

40. Güven N.  Erken Çocuklukta GeliĢim ve Eğitimde Yeni YaklaĢımlar. Ġstanbul, Morpa Yayınları, 

2003: 47. 

41. Hazar M. Beden Eğitimi ve Sporda Oyunla Eğitim. Ankara, Tutibay Yayınları, 2000: 7. 

42. Huizinga J. “HOMO LUDENS”: Oyunun Toplumsal ĠĢlevi Üzerine Bir Deneme. (Çev. Kılıçbay 

MA). Ġstanbul,  Ayrıntı Yayınları, 1995: 16. 

43. Isenberg JP, Jalongo MR. Creative Expression and Play in Early Childhood Upper Saddle River, 

New Jersey. 2001. 



48 

 

44. Ġnan M. 3–9 YaĢ Çocukları Ġçin Uygulamalı Hareket Eğitimi Öğretmen El Kitabı. Ġstanbul, Özal 

Matbaacılık, 1998: 29. 

45. Ġnan ZĠ. Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Oyun Seçimi Hakkındaki 

GörüĢleri, Ġstanbul, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve 

Denetimi Programı, Yüksek Lisans Tezi, 2011: 5. 

46. Jones M. Oyun ve Çocuk. (Çev: Ayda Çayır). Ġstanbul, Kaknüs Yayıncılık, 2001: 5. 

47. Kadim M. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Öğretimine ĠliĢkin Öz Yeterliliklerinin Ġncelenmesi, 

Bolu, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012: 

32. 

48. Kale S. Okulöncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi. Ankara, Nobel Yayıncılık, 2003: 

31. 

49. Karagöz H. Sporun Ġlköğretimde Okuyan Sekiz YaĢ Grubu Çocuklarının Temel Motor Özellikleri 

Üzerine Etkisinin AraĢtırılması, Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2009: 50.  

50. Kaya D. 36-72 Aylık Çocuklar Ġçin TasarlanmıĢ Oyuncakların Çocukların GeliĢim Alanlarına Göre 

Ġncelenmesi,  Ankara, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 

2007: 11-12. 

51. Kerkez F. Oyun Ve Egzersizin Yuva Ve Anaokuluna Giden 5-6 YaĢ Grubu Çocuklarda Fiziksel Ve 

Motor GeliĢime Etkisinin AraĢtırılması, Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Beden Eğitimi Spor Programı, 

Doktora Tezi, 2006: 122. 

52. Kıldan O. Oyunun Çocukların GeliĢim Özelliklerine Etkisi, Konya, Selçuk Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2001: 23. 

53. Kılıçoğlu M. Anasınıfı Hazırlık ve Ġlköğretim Birinci Sınıflarda Okuyan Görme Engelli 

Öğrencilerin Oyunlarının Değerlendirilmesi KarĢılaĢtırmalı Bir AraĢtırma, Konya, Selçuk 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006: 9-10. 

54. Kızılok H. Okul Öncesi Dönemde Grup Oyunlarının Çocuğun SosyalleĢmesi Üzerindeki Etkileri. 

Cumhuriyet Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2001;24: 81-89. 

55. Kuru O, Köksalan B. 9 YaĢ Çocuklarının Psiko-Motor GeliĢimlerinde Oyunun Etkisi, Cumhuriyet 

International Journal of Education, Vol 1, No 2,  October, 2012: 43.  

56. Koç MF. Anasınıfı ve Ġlköğretimin Birinci Sınıflarında Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin 

Yaratıcı Eğitim ve Uygulamaları Konusundaki GörüĢleri (Elazığ Ġli Örneği), Elazığ, Fırat 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2001: 42. 

57. Koçyiğit S. Farklı Ülkelerde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının GeliĢimi, Erzurum, Atatürk 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007: 23. 

58. Koser N. 0-18 Yas Ġnsan GeliĢim Evreleri, Erzurum. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1999: 52. 

59. Memis DA. Oyunun Çocuk GeliĢimine Etkisi Ve Eğitimdeki Önemi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği 

Kongresinde Sunulan Bildiri p. 445-446,  14-16 Nisan 2006, Ankara. 

60. Morrison GS. Early Childhood Education Today, Upper Saddle River, New Jersey. 1998.  

61. Muratlı S. Çocuk ve Spor. Ankara, Bagırgan Yayımevi, 1997: 39. 



49 

 

62. Müniroğlu S. Anaokullarına Devam Eden Dört-BeĢ YaĢ Grubu Çocukların Motor GeliĢim 

Düzeylerine Etki Eden Bazı Faktörler Üzerine Bir AraĢtırma, Ankara Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, 1995: 31-63.  

63. Oktay A. Okul Öncesi Ġlke ve Yöntemleri. Anadolu Üniversitesi, EskiĢehir, Açık öğretim Fakültesi 

Yayını, 2000: 15. 

64. Öncü EÇ,  Özbay E. Çocuklar Ġçin Oyun. Ankara, Kök Yayıncılık, 2006: 41. 

65. Önder A. YaĢayarak Öğrenme Ġçin Eğitici Drama (Kuramsal Temellerle Uygulama Teknik  Ve 

Örnekleri). Ġstanbul, Epilson Yayıncılık, 2000: 18. 

66. Özdenk Ç. 6 YaĢ Grubu Öğrencilerinin Psikomotor GeliĢimlerinin Sağlanmasında Oyunun Yeri ve 

Önemi, Elazığ, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007: 51. 

67. Özdoğan B. Çocuk ve Oyun. Ankara,  Anı Yayıncılık, 2000;3: 8. 

68. Özer DS, Özer K. Çocuklarda Motor GeliĢim. Ankara,  Nobel Yayıncılık,  2007: 20. 

69. Öztürk A. Okul Öncesi Eğitimde Oyun. Ġstanbul, Esin Yayınevi, 2001. 

70. Pehlivan H. Oyun ve Öğrenme. Ankara,  Anı Yayıncılık,  2005: 19. 

71. Poyraz H.  Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncaklar. Ankara, Anı Yayıncılık, 2003: 47. 

72. Razon N. Okul Öncesi Eğitimde Oyunun ve Oyunda YetiĢkinin ĠĢlevi, Okul Öncesi Eğitimi ve 

YaygınlaĢtırılması Semineri Dergisi, Ġstanbul, 1985: 2-3: 57-64, (cited 17 Aralık 2013), 

Available from URL: http://www.ekipnormarazon.com/attachments/article/48/okuloncesi 

egitimde oyununun oyunda yetiksinin rolu.pdf. 

73. Saban A. Öğrenme-Öğretme Süreci. Ankara,  Nobel Yayıncılık, 2000: 71. 

74. Sarı K. Temel Psikomotor Becerilerin GeliĢimine Farklı Eğitim Kurumları ve Deneklerin Özlük 

Niteliklerine Bağlı DeğiĢkenlerin Etkisi, Konya, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2001. 

75. Sel R. Okul Öncesi Çocuklarına Oyunlar-Rondlar. Ġstanbul, Ya-pa Yayınları, 1995: 13. 

76. Senemoğlu N. GeliĢim Öğrenme ve Öğretim. Ankara, Gazi Kitabevi, 1996: 36. 

77. Sevinç M. Erken Çocukluk GeliĢimi ve Eğitiminde Oyun. Ġstanbul, Yaylacık Matbaası, 2004: 96. 

78. Seyrek H, Sun M. Okulöncesi Eğitiminde Oyun. Ġzmir, Müzik Eserleri Yayınları, 2005: 55. 

79. Stupiansky W,  Stupiansky S, Nicholas G. Games That Teach. Instructor-Primary. 1999;5 (108): 

123. 

80. Susüzer K. Oyun Yoluyla Fransızca Öğretimi, Adana, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2006: 55. 

81. Suveren S. “Sözel Eğitim Ve Video Kamera Ġle Eğitimin Jimnastiğe Yeni BaĢlayan Erkek 

Çocukların Motorik GeliĢime Etkisi”, Ankara. Gazi Üniversitesi. Beden Eğitimi ve Spor 

Bilimleri Dergisi. 1998:  4: 17-26.  

82. ġahin R. Okul Öncesi Dönem Görme Engelli Çocukların Oyun ÇeĢitlilik ve KarmaĢıklık Düzeyini 

Artırmada GeniĢletme Tekniğinin Etkililiği, Ankara, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitisü, Özel Eğitim Bölümü, Görme Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans 

Tezi, 2013: 17.  
 

 

http://www.ekipnormarazon.com/attachments/article/48/okul


50 

 

83. ġahinkaya R. Çocuk Psikolojisi. Ankara,  Ankara Üniversitesi Basımevi,  2008: 7.  

84. ġen M. Anaokuluna Devam Eden Altı YaĢ Çocukların Motor GeliĢimlerine Beden Eğitimi 

ÇalıĢmalarının Etkisinin Ġncelenmesi, Ankara, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Yüksek Lisans Tezi, 2004: 56. 

85. ġimĢek S. Ġlköğretim 8. Sınıf Beden Eğitimi Dersinin Öğrencilerin Psikomotor GeliĢimine Katkısı 

Konusunda Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Öğrencilerin GörüĢleri, Denizli, Pamukkale 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1998: 36. 

86. Timurkaan S. (2003). Farklı Fiziki Özelliklere Sahip YerleĢim Bölgelerinde YaĢayan 6 YaĢ Grubu 

Çocuklarının Psikomotor GeliĢimlerinin KarĢılaĢtırılması, Malatya, Ġnönü Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2003: 12-13. 

87. Topkaya Ġ. Oyun, Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminin Eğitsel Temelleri. Ġstanbul, Hayat Yayınları, 

2004: 19. 

88. Tüfekçioğlu E. Okulöncesi 4-6 Yas Çocuklarında Algısal Motor GeliĢim Programlarının Denge ve 

Çabukluk Üzerine Etkisi, Ġstanbul, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek 

Lisans Tezi, 2002: 9. 

89. Tüfekçioğlu E. Okul Öncesi 4-6 YaĢ Çocuklarında Algısal Motor GeliĢim Programlarının Denge ve 

Çabukluk Üzerine Etkisi, Uluslararası Ġnsan Bilimleri Dergisi, 2008: 5: 2. 

90. Uluçay G. 12-14 YaĢ Grubu Basketbolculara Uygulanan Plyometrik Antrenmanların Dikey Sıçrama 

Kuvvetine Etkisi, Edirne, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve 
Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2009: 55.  

91. Ulusoy A. Eğitim Psikolojisi. Ankara,  Anı Yayıncılık, 2009: 20. 

92. UlutaĢ A, Okul Öncesi Dönemde Belli BaĢlı Oyunların Çocukların Psikomotor GeliĢimine Etkisi, 
Malatya, Ġnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ġlköğretim Ana Bilim Dalı, Okul 

Öncesi Eğitim Bilimi Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2011: 18. 

93. Yavuzer H. Bedensel, Zihinsel ve Sosyal GeliĢimiyle Çocuğunuzun Ġlk Altı Yılı. Ġstanbul, Remzi 

Kitapevi, 2003: 130. 

94. Yavuzer H. Çocuk Psikolojisi. Ġstanbul, Remzi Kitabevi, 1998: 191. 

95. Yıldırım G. 12-14 YaĢ Grubu Basketbol Okulu Öğrencilerinde Çabuk Kuvvet Antrenmanının Sürat 

Üzerindeki Etkisi, Sakarya, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2012: 92.  

96. Yörükoğlu A. Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, 1987: 150. 

97. Zembat R. Okul Öncesi Eğitim Kurumları 0-6 YaĢ Anne-Baba ve Çocuk Rehberi. Ġstanbul, Beyaz 

Gemi Yayınları, 1998: 58. 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

9. EKLER 

 

Ek–A  

Çocukların psikomotor becerilerini ölçmek amacıyla Morris ve arkadaĢlarının 

1980 yılında geliĢtirmiĢ oldukları motor performans test aracı  

 

Denge 

 

Amaç: Çocuğun iki ayağı üzerinde dengeyi sağlayarak yürüyebilme süresini 

saptamaktır. 

Araç: Kronometre. 

Uygulama: ÇalıĢma odasına alınan çocukların model çocuğu izlemesi sağlanır. 2 m 

halat üzerinde dengede kalarak mümkün olduğu kadar kısa sürede yürümeleri model 

çocuk tarafından gösterilir. Çocukların sırasıyla etkinliği gerçekleĢtirmeleri sağlanır. 

Her bir çocuğun halat üzerinde dengeyi koruyarak yürüme iĢlemini 3 defa 

gerçekleĢtirmesi sağlanır. 

Değerlendirme: Kronometre, çocuk halatın baĢlangıç kısmına ayağını 

dokundurduğu an çalıĢtırılır, halatın üzerinden indiği an durdurulur. 3 etkinlik 

sonucunda çocuğun denge becerisi kronometre ile ölçülerek ölçüm sonuçlarının 

ortalaması alınır. 

 

Sekme 

 

Amaç: Çocuğun belirlenen 5 m‟lik mesafeyi çift ayakla sekerek ne kadar sürede 

aldığını saptamaktır. 

Araç: Kronometre / Bant 

Uygulama: ÇalıĢma odasına alınan çocukların model çocuğu izlemesi sağlanır. 

Belirlenen 5 m‟lik mesafenin baĢlangıç ve bitiĢ kısımları bant yapıĢtırılarak önceden 

saptanır. Çocukların bu mesafeyi sekerek, en kısa sürede almaları sağlanır ve bu 

iĢlem 3 defa gerçekleĢtirilir. 

Değerlendirme: Kronometre, çocuk baĢlangıç kısmındaki banda ayağını 

dokundurduğu an çalıĢtırılır, bandın üzerinden indiği an durdurulur. 3 etkinlik 
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sonucunda çocuğun sekme becerisi kronometre ile ölçülerek ölçüm sonuçlarının 

ortalaması alınır. 

 

Sıçrama 

 

Amaç: Çocuğun durduğu noktadan ne kadar yukarıya doğru sıçrayabildiğini 

saptamaktır. 

Araç: Mezura 

Uygulama: Duvara birer cm aralıklarla çizgiler çizilir. Bu çizgilerin önünde duvara 

sırtını dönerek dik bir Ģekilde durması istenir. Çocuğun „Sıçra‟ komutu ile sadece 

bacaklarıyla kendini yukarı doğru iterek sıçraması istenir. ÇalıĢma odasına alınan 

çocukların mümkün olduğu kadar yükseğe sıçramaları istenir. Bu iĢlem her bir 

çocuğa 3 defa tekrarlatılır. 

Değerlendirme: Her bir sıçrama, mezura ile ölçüldükten sonra sekme becerisinin 

ölçüm sonuçlarının ortalaması alınır. 

 

KoĢma 

 

Amaç: Çocuğun 12 m‟lik mesafeyi ne kadar kızlı koĢtuğunu saptamaktır. 

Araç: Kronometre / Bant 

Uygulama: ÇalıĢma odasına alınan çocukların model çocuğu izlemesi sağlanır. 

Belirlenen 12 m‟lik mesafenin baĢlangıç ve bitiĢ kısımları bant yapıĢtırılarak 

önceden belirlenir. Çocukların bu mesafeyi koĢarak, en kısa sürede almaları sağlanır 

ve bu iĢlem 3 defa gerçekleĢtirilir. 

Değerlendirme: Kronometre, çocuk baĢlangıç kısmındaki banda ayağını 

dokundurduğu an çalıĢtırılır, bitiĢ kısmındaki bandın üzerinden indiği an durdurulur. 

3 etkinlik sonucunda çocuğun koĢma becerisi kronometre ile ölçülerek ölçüm 

sonuçlarının ortalaması alınır. 

 

Yakalama 

 

Amaç: Çocuğun havadan atılan topu yakalama yeteneğini ölçmektir. 

Araçlar: Top / Mezura 
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Uygulama: ÇalıĢma odasına alınan çocukların model çocuğu izlemesi sağlanır. 

AraĢtırmacı tarafından çocuğa top atıldığında çocuğun topu yakalarken ne kadar 

geriye kaçtığı hesaplanır. Her bir çocuğa top 3 defa atılır ve topu 3 defa 

yakaladıklarında geriye kaçtıkları mesafe ölçülür. 

Değerlendirme: Topu yakalamadaki her bir geriye kaçma miktarı mezura ile 

ölçüldükten sonra yakalama becerisinin ölçüm sonuçlarının ortalaması alınır. 

 

Durarak Uzun Atlama 

 

Amaç: Çocuğun iki ayağını kaldırıp bedenini ileriye doğru hareket ettirerek, ne 

kadar uzağa atlayabildiğini ölçmektir. 

Araç: Mezura / Bant 

Uygulama: ÇalıĢma odasında yere sınır çizgisinin belirlenmesi için renkli bant 

yapıĢtırılır. ÇalıĢma odasına alınan çocukların model çocuğu izlemesi sağlanır. 

Çocuğa bacaklarını omuz hizasında açması ve ayakuçlarını bandı geçmeyecek 

Ģekilde ayarlaması konusunda yardım edilir. „Atla‟ dendiğinde dizlerini bükerek ve 

kollarını arkaya doğru sallayarak mümkün olduğunca uzağa atlaması ve atladığı 

yerde hareketsiz kalması istenir. Bu iĢlem her bir çocuk için 3 defa gerçekleĢtirilir. 

Değerlendirme: Sınır çizgisine en yakın olan ayak topuğundan sınır çizgisine olan 

mesafe ölçülür. 3 iĢlemin sonucundaki mesafelerin ortalaması alınır. 

 

Tenis Topu Fırlatma 

 

Amaç: Çocuğun tenis topunu ne kadar uzağa atabildiğini saptamaktır. 

Araçlar: Bir adet tenis topu / Mezura / TebeĢir 

Uygulama: ÇalıĢma odasına alınan çocukların model çocuğu izlemesi sağlanır. Topu 

fırlatma noktasındaki çocuğa kendini hazır hissettiği an topu olabildiğince ileri 

fırlatması gerektiği söylenir. Topun düĢtüğü nokta belirlenir, tebeĢirle iĢaretlenir. 

Değerlendirme: Mezura ile çocuğun tenis topunu fırlattığı her bir mesafe ölçülür ve 

üç mesafenin ortalaması alınır. 
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Ek – B 

Deney Grubu Çocukların Psikomotor GeliĢimlerinin Ölçümü Ġçin AraĢtırma 

Sürecinde Öğretmenlerin Günlük Planlarında Yer Alan Oyun Etkinlikleri  

 

DENGE BECERĠSĠ GEREKTĠREN OYUNLAR 

 

Ġpte Denge 

 

Bu oyunda vücut dengesinin önemini kavrayabilme ve düz olmayan cisimler 

üzerinde dengeyi koruyabilme amaçlanır. Çocuklardan yere uzatılan ipin üzerinde 

sırasıyla çıkarak yürümeleri istenir. Bunu yaparken yere basmamaları gerektiği 

hatırlatılır. Ġpe daire Ģekli verilir ve hareket kavramları kullanılarak etkinlik 

zenginleĢtirilir. 

 

Sarı Baskılı Patikayı Takip Et 

 

Bu oyunda vücut ağırlığını ellerden ayaklara, ayaklardan ellere transfer 

edebilme amaçlanır. El ve ayak izlerini çocukların bir setten diğerine rahatlıkla 

ulaĢabilecekleri Ģekilde salona yerleĢtirilir. Çocukların ayak izlerini ayaklarıyla, 

ellerini elleriyle aynı anda dokunarak ve izlerin dıĢına taĢmadan gitmeleri söylenir. 

Bu hareketi yaparken çocuklar tavĢanlar ve kurbağalara benzeyeceklerdir. Kendi el 

ve ayak izi setini bitiren çocuklara, setini tekrar düzenleyerek alıĢtırma yapmalarına 

fırsat tanınır. 

 

Vücut Dengesi 

 

Bu oyunda vücut dengesini koruyabilmek amaçlanır. Bütün çocukların bir 

daire üzerinde toplanmaları sağlanır. Birbirlerinin omuzlarından tutmaları istenir. Bir 

ayağın yerden kaldırılması gerektiği söylenir. Genellikle ilk denemede yere düĢüĢler 

olabilir. Ġkinci kez denenir ve aralıklarla üçe kadar sayılacağı belirtilir. Çocukların 

düĢmemek için çabaladıkları seyredilir. Omuzlardan tutmadan diğer ayağı da 

kullanarak etkinlik zenginleĢtirilir. 
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Ayakta 

 

Bu oyunda ayakta temel duruĢlarla ilgili hareketleri yapabilme amaçlanır. 

Çocuklardan hareketsiz kalmaları istenir. Ayak araları omuz geniĢliği kadar aralıklı, 

tek ayak üzerinde (sağ, sol), ayak parmak ucunda durmaları sağlanır. Hareket halinde 

ve yön kavramlarını kullanarak etkinlik zenginleĢtirilir. 

 

Emekle Yönünü Bul 

 

Bu oyunda emeklerken ve sürünürken, vücut özelliklerinin farkına varabilme 

amaçlanır. Yön gösteren karton kâğıtları etkinlik salonuna 3‟er metre aralıklarla 

sıralanır. Her bir karton kâğıt farklı yönü göstermelidir. Yön gösteren karton kâğıtlar 

aynı zamanda tren istasyonunu temsil edebilir ve siz bu istasyonlara çeĢitli adlar 

verebilirsiniz. Çocuklardan bütün istasyonlara emekleyerek yolcuları taĢımaları 

istenir. 

 

SEKME BECERĠSĠ GEREKTĠREN OYUNLAR 

 

Yürüme Sekseği 

 

Bu oyunda tek ayağı etkili bir Ģekilde kullanabilme amaçlanır. Ayak izi 

platformları etkinlik salonuna yerleĢtirilir. Çocuklara ilk ayak izinin üzerine 

basmaları, sekmeleri sonra diğer ayak izine basmaları ve sekmeleri istenir. Çocuklar 

sağ ve sol ayaklarını değiĢtirerek basmaya ve sekmeye devam ederler. 

 

Seken Yılan 

 

Bu oyunda tek ayağı kullanarak yön değiĢtirebilme amaçlanır. Sınıf küçük 

gruplara ayrılır. Her bir grup için beĢ trafik hunisi birer metre aralıklarla düz bir çizgi 

üzerine yerleĢtirilir. Çocukların huniler etrafında yılan gibi sekmeleri sağlanır. Her 

çocuğun birden çok alıĢtırma yapmasına izin verilir. 
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Sek Sek 

 

Tek ayak üzerinde sıçrayarak, belirlenen mesafeyi en kısa sürede gidip geri 

dönmek amaçlanır. Oyun için yere bir çizgi çizilir. 15 metre ileride bir hedef 

belirlenir. Oyuncular çizgi hizasında tek ayak üzerinde sıra olurlar. BaĢlama iĢareti 

ile birlikte sıçrayarak hedefe gider ve hızla geri dönerler. BaĢlangıç çizgisine en 

erken dönen oyuncu oyunu kazanır. Oyun sırasında ayağını yere basan veya 

yürüyenler elenirler. 

 

SIÇRAMA BECERĠSĠ GEREKTĠREN OYUNLAR 

 

Yükseğe Sıçra 

 

Bu oyunda vücudu farklı yüksekliklere taĢıyabilme amaçlanır. Çocukların 

etkinlik salonunda daire düzeni almaları sağlanır. Gerekirse tebeĢirle bir daire çizilir 

ve üzerinde toplanmaları istenir. Top, poĢetin içine konur ve ağzı sıkıca bağlanarak 

ipi uzatılır. Dairenin tam ortasında durulur ve ipin bağlı olduğu toplu poĢet 

çocukların ayaklarının altından geçecek Ģekilde çevrilir. Topun hareket yönü, saat 

yönünde ve tersinde olmak üzere karıĢık tekrarlanır. Çocuklara topun ayaklara 

değmemesi gerektiği söylenir. Etkinlik sonunda ayağına hiç top değmeyen çocuk 

belirlenir. 

 

Sıçra Dokun 

 

Bu oyunda vücudu farklı yüksekliklere taĢıyabilme amaçlanır. Tavandan 

sarkan iplerin ucuna elma Ģeklindeki kâğıtlar asılır. Yerden yüksekliği çocukların 

sıçrayarak yakalayabileceği Ģekilde ayarlanır. Çocuklardan tavandan sarkan elma 

Ģeklindeki kâğıtları toplamaları ve sepete doldurmaları istenir. Her denemede tek eli 

kullanmaları gerektiği hatırlatılır. 
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KOġMA BECERĠSĠ GEREKTĠREN OYUNLAR 

 

Düzgün KoĢ 

 

Bu oyunda ayakları etkili bir Ģekilde kullanabilme amaçlanır. Aralarında 10 

metre olan iki nokta belirlenir. Çocukların bu iki noktayı koĢarak birleĢtirmeleri 

sağlanır. Aynı iĢlemin geriye koĢularak yapılması istenir. Mesafeyi artırarak veya 

azaltarak etkinlik zenginleĢtirilir. Özellikle geri koĢmada zorlanan çocuklarla birlikte 

yürünerek onlara destek olunabilir. 

 

Zikzak KoĢ 

 

Bu oyunda farklı yönlere simetrik bir Ģekilde koĢabilme amaçlanır. 

Çocuklardan tebeĢirle yere çizilen çizgi üzerinde ileri ve geri koĢmaları istenir. 

Mesafeyi artırarak veya azaltarak etkinlik zenginleĢtirilebilir. Yan yana çizilen 

birden çok zikzak çizgi üzerinde koĢan çocukların yelpaze figürü oluĢturdukları 

görülecektir. 

 

Zikzak 

 

Bu oyunda koĢarken çabucak yön değiĢtirebilme amaçlanır. Çocuklardan 

etkinlik salonuna dağılmaları istenir. Onlara “koĢ” komutu verildiğinde salonda 

koĢmaları gerektiği söylenir. “zik” komutuyla çocuklar hızlı bir Ģekilde sağa, “zak” 

komutuyla da sola yönelerek koĢmaya devam etmelidirler. Komutları daha sık veya 

daha hızlı vererek etkinliğe devam edilir. 

 

YAKALAMA BECERĠSĠ GEREKTĠREN OYUNLAR 

 

Yakala 

 

Bu oyunda birlikte hareket etme alıĢkanlığını kazandırma amaçlanır. 

Çocuklar iki kiĢilik gruplara ayrılır ve her çift çocuğa bir top verilir. Çocuklara, 

karĢılıklı olarak topu birbirlerine atmaları ve yakalamaları gerektiği söylenir. 
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Çocuklar etkinliğe birbirlerine yakın durarak baĢlarlar. Topu yakalayan çocuk, her 

defasında bir adım geri gider. Top yakalanmadığı zamanlarda bir adım ileri gelir. 

Etkinliğin amacı, iĢlerin topu düĢürmeden birbirinden ne kadar uzağa gidebileceğini 

görmektir. Çocuklar topu iki elle atarlar ve iki elle yakalarlar. 

 

Balonları Yakala 

 

Bu oyunda attığı bir nesneyi düĢürmeden yakalayabilme amaçlanır. 

Çocukların sayısı kadar balon etkinlik salonuna dağıtılır. Her çocuğun bir balon 

alması istenir. Balonları havaya attıktan sonra yakalamaları söylenir. Hareket 

kavramları kullanılarak etkinlik zenginleĢtirilir. 

 

Kova Ġle Yakala 

 

Bu oyunda bir araç kullanarak yakalayabilme amaçlanır. Çocuklar ikiĢerle 

gruplar halinde etkinliğe katılırlar. Her çifte iki kova ve bir kum torbası verilir. EĢler 

karĢılıklı durur. EĢlerden biri topu kovanın içerisine koyar ve topu eĢine atar. Diğer 

çocuk kovasını kullanarak topu yakalar. Etkinlik ileri ve geri hareket ederek devam 

eder. EĢler arasındaki mesafe zaman zaman değiĢtirilerek etkinlik zenginleĢtirilebilir. 

 

DURARAK UZUN ATLAMA BECERĠSĠ GEREKTĠREN OYUNLAR 

 

Atlama Sekseği 

 

Bu oyunda çocukların büyük kaslarını etkili bir Ģekilde kullanabilmeleri 

amaçlanır. Üzerinde ayak izi olan kumaĢ bezleri etkinlik salonunun çeĢitli yerlerine 

yerleĢtirilir. Çocuklara bir set ayak izinden bir diğerine atlamaları gerektiği açıklanır. 

Yarım dönüĢ gerektiren ayak izleri çocukların anlayabilecekleri kadar açıktır. Ancak 

tam bir dönüĢün nasıl baĢarılabileceğini anlatmak veya göstermek gerekebilir. 
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Yönlere Atla 

 

Bu oyunda farklı yönlere atlayabilme ve büyük kaslarını etkili bir Ģekilde 

kullanabilme amaçlanır. Etkinlik salonuna bir çizgi çizilir. Çocuklardan çizginin 

hemen gerisinde durmaları istenir. Ġki ayağıyla aynı anda en uzak noktaya atlamaları 

söylenir. Acaba sınıfta en ileri noktaya kimin ayağı değdi? Hareket kavramlarını 

veya üzerinde yönleri gösteren karton kâğıtlar kullanarak etkinlik zenginleĢtirilir. 

 

Dereden Atla 

 

Bu oyunda çocukların büyük kaslarını etkili bir Ģekilde kullanabilmeleri 

amaçlanır. Çocuklar iki veya dört kiĢilik gruplara ayrılır. Her grubun iki atlama ipini 

yerlere sererek bir “dere” oluĢturmaları sağlanır. Daha sonra çocuklardan ayaklarını 

ıslatmadan derenin bir kenarından diğerine atlamaları istenir. Yeterince alıĢtırma 

yaptıktan sonra çocuklar derenin geniĢliğini, ipleri birbirine yaklaĢtırarak veya 

birbirinden uzaklaĢtırarak ayarlayabilirler. Etkinlik bu Ģekilde devam ettirilebilir. 

 

Engel Atla 

 

Bu oyunda çocukların büyük kaslarını etkili bir Ģekilde kullanabilmeleri 

amaçlanır. Her çocuğun tahta bloğu olacak Ģekilde etkinlik salonu hazırlanır. Düdüğe 

üflendiği anda tahta bloğun üzerinden karĢı tarafa çift ayakla atlamaları sağlanır. 

Hareket kavramlarını kullanarak etkinlik zenginleĢtirilir. 

 

 

TENĠS TOPU FIRLATMA BECERĠSĠ GEREKTĠREN OYUNLAR 

 

Uzağa Fırlat 

 

Bu oyunda nesneleri çeĢitli uzaklıklara fırlatabilme amaçlanır. Her çocuğa bir 

top temin edilir. Etkinlik salonunun köĢesinden sağ elleri ile topu uzağa fırlatmaları 

söylenir. Acaba topu en uzağa kim fırlattı? 
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Hedefe Fırlat 

 

Bu oyunda nesneleri çeĢitli uzaklıklara farklı hızlarda fırlatabilme amaçlanır. 

Hedef tahtası kapı aralığına asılır. Çocuklar iki kiĢilik gruplar halinde çalıĢırlar ve 

dönüĢümlü olarak kum torbalarını hedefteki deliklere fırlatmaya çalıĢırlar. Çocuklar 

yukarıdaki delikler için fırlatmaya, aĢağıdakiler için ise atmaya teĢvik edilir. 

 

Yönünü Bul 

 

Bu oyunda farklı yönlere tempolu koĢarken çevresinde olup bitenlerin farkına 

varabilme amaçlanır. Karton kâğıtlar etkinlik salonuna garklı Ģekillerde dağıtılır. 

Çocuklardan bir kartondan diğerine yön değiĢtirerek koĢmaları istenir. Tefle 

verilecek ritimlerle etkinlik zenginleĢtirilir. 

 

Dünya Dönüyor 

 

Bu oyunda nesneleri çeĢitli uzaklıklara farklı hızlarda fırlatabilme amaçlanır. 

Bu etkinlik için büyük bir alan gereklidir ve etkinliği uygulamak için bahçe idealdir. 

5 ila 10 tahta bloğu aralıklarla bir daire olacak Ģekilde yerleĢtirilir. Çocuklar kendi 

toplarını çember etrafındaki her tahta bloğa sırasıyla fırlatırlar ve baĢladıkları yere 

gelmek için kaç kere top fırlattıklarını sayarlar. Çocuklar daire üzerine yerleĢtirilmiĢ 

tahta bloğa ellerindeki topları fırlattıktan sonra daire yönünde koĢarak topu yerden 

alır ve bir sonraki tahta bloğa fırlatır. Bütün çocuklar bu alıĢtırmayı bir defa 

yaptıktan sonra skorlarını karĢılaĢtırmak için etkinlik bir kez daha tekrarlanabilir.  
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EK-C  

Milli Eğitim Müdürlüğünden Alınan Ġzin Yazısı 
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EK-D 

Etik Kurul Raporu 
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EK-F 

Ailelerden Alınan Ġzin Belgesi Örneği 

 

 

 

 

 



64 

 

10. ÖZGEÇMĠġ 

 

17.09.1987 tarihinde Batman‟ da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimi Batman Gap 

Ġlköğretim Okulunda tamamladı. Batman Fatih Lisesinden 2004 yılında mezun oldu. 

2006 yılında GaziosmanpaĢa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü kazandı ve 2010 yılında lisans öğrenimini 

tamamladı.  

Amatör düzeyde lisanslı olarak Batman Spor ve GaziosmanpaĢa Üniversitesi 

Gençlik Spor takımlarında futbol oynadı. Basketbol antrenörlüğü ve Drama liderliği 

belgelerine sahiptir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


