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ÖN SÖZ

Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü‟nde hazırlanan bu tezin
amacı, Arapça öğretiminde oyun tekniğinin nasıl kullanılabileceğini araĢtırmak
ve Arapça öğretmenlerinin Arapçayı zevkli ve kalıcı bir Ģekilde öğretmelerine
katkı sağlamaktır.
Bu amacı gerçekleĢtirebilmek için konuyla ilgili yerli ve yabancı
kaynaklar taranmıĢ, örnek oyunlar sunulmuĢtur.
Bu araĢtırma, öğrencilerin derste pasif olduğu öğretim yöntem ve
tekniklerinin yerine, oyun tekniğinin neden kullanılması gerektiğini açıklamaya
çalıĢmıĢtır. Yapılan bu tez çalıĢmasının Arapçanın eğitimi alanında yapılacak
çalıĢmalara katkı sağlayıp, bu dersi öğretenlere yardımcı olması, yeni fikirler
vermesi umulmaktadır.
Tezimin hazırlamasında bana yardımlarını esirgemeyen danıĢman hocam
Sayın Prof.Dr. Azmi YÜKSEL‟e, çalıĢmalarıma fikirleriyle katkı sağlayan
hocam Sayın Doç.Dr. Musa YILDIZ‟a, araĢtırma görevlisi arkadaĢım Sayın
Murat ÖZCAN‟a ve her zaman beni destekleyen aileme teĢekkürlerimi sunarım.

Gürkan DAĞBAġI
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ÖZET
OYUN TEKNĠĞĠ VE ARAPÇA ÖĞRETĠMĠNDE KULLANIMI
DağbaĢı, Gürkan
Yüksek Lisans, Arap Dili ve Eğitimi Bilim Dalı
Tez DanıĢmanı: Prof.Dr. Azmi YÜKSEL
Mayıs-2007

Bu araĢtırmada oyun tekniğinin Arapça öğretiminde nasıl kullanılabileceği
açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Klasik yöntem ve metotlarla yapılan ve çoğu zaman
baĢarısız olan öğretim teknikleri yerine, dil öğrenmeyi zevkli ve kalıcı hale getiren
oyunların hazırlanması amaçlanmıĢtır.
GiriĢ bölümünde, araĢtırmanın amacı, önemi, sınırlılıkları, sayıltıları,
tanımları ve terimleri ele alınmıĢ, araĢtırmanın yöntemine değinilmiĢtir.
Birinci bölümde, oyunun tanımı, kuramları, oyunla ilgili görüĢlere yer
verilip, oyun ve çocuk, oyunun geliĢim alanlarına etkisi ve oyun sınıflamaları ele
alınmıĢtır.
Ġkinci bölümde, oyun tekniğiyle yabancı dil öğretimi, oyun etkinliğini
planlama konuları incelenmiĢtir. Ayrıca bu bölümde Arapça öğretiminde
kullanılabilecek oyunlara yer verilmiĢtir.
AraĢtırmanın sonunda da çalıĢmadan elde edilen sonuç ve öneriler
bulunmaktadır.
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ABSTRACT
GAME TECHINQUE AND APPLICATIONS IN TEACHING ARABIC
DağbaĢı, Gürkan
Masters Degree, Department of Arabic Language Education
Supervisor: Prof.Dr. Azmi YUKSEL
May–2007

In this study the game technique and how to use it in teaching Arabic has
been examined. The aim has been to prepare games that make language learning fun
and lasting instead of classical methods and techniques which only provide an
unsuccessful education.
In the introduction chapter, the aim of the study, its importance, limitations,
hypothesis, definitions and concepts have been considered and the methods and
techniques of this research have been mentioned.
The description of the game, its theory and views about the game, game and
the child, the effects of the game to a child‟s development and game and its
classifications have been taken into consideration takes place in the first chapter of
this study.
The second chapter of the study examines teaching a foreign language with
the help of game techniques and the matters concerned with planning of the game
activities. Also in this chapter have been dedicated to the games that can be used in
Teaching Arabic under the heading of Games in Teaching Arabic.
At the conclusion of this study the results that have been gained out of this
research and suggestions have been presented.
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TEZĠN ADI: OYUN TEKNĠĞĠ VE ARAPÇA ÖĞRETĠMĠNDE
KULLANIMI

GĠRĠġ
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yabancı dil öğrenen birey sayısı her
geçen gün artmaktadır. Yabancı dil öğrenmeye olan bu ilgi klasik metotlarla yapılan
öğretim yerine kalıcılığı sağlayan çağdaĢ yöntem ve teknikler gerektirmektedir.
Yabancı dil öğrenmemek, çağdaĢ geliĢmeleri izleyememek ve çağın dıĢında
kalmak demektir. Bizim dünyayı tanımamız için yabancı dil öğrenmemiz dünyanın
bizi tanıması için de dilimizi yabancılara öğretmemiz gerekir. Türkiye‟de
milyonlarca insan yabancı dil öğrenimi sorunu ile karĢı karĢıyadır. Orta ve yüksek
öğretim kurumlarında yabancı dil derslerine devam eden öğrencilerin çoğu yeterli
ölçüde yabancı dil öğrenememektedir. Bu eksikliğin giderilebilmesi için yabancı dil
öğretiminde farklı dil öğretim yöntemleri ve teknikleri kullanılmalıdır. Bu öğretim
tekniklerinden biri de oyun tekniğidir.
Yabancı dil öğreten kurumlarda özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı
okullarda dil öğretiminde istenen sonuçlar elde edilememektedir. Yapılan bu
çalıĢmada dil öğretmenlerinin iĢini kolaylaĢtıracak zevkli ve kalıcı öğrenmeyi
sağlayacak oyunların hazırlanması amaçlanmaktadır.
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AraĢtırmanın Amacı

Bu güne kadar yabancı dil öğretiminde bilinçli veya bilinçsiz olarak değiĢik
yöntem ve teknikler uygulanmıĢtır. Bu yöntem ve tekniklerden hangisinin ne derece
verimli olduğu tartıĢılabilir. Bir yabancı dilin istenilen düzeyde öğretilebilmesi için
her Ģeyden önce yöntemin doğru seçilmesi gerekir.
Bu çalıĢmanın amacı Arapça öğretiminde kullanılan oyun tekniğinin dersin
kalıcılığına ve öğrenme düzeyine etkisini araĢtırmaktır. Yabancı dil öğretiminde
oyunların önemini belirlemek ve gereken yerlerde çözüm önerilerinde bulunmaktır.
AraĢtırmanın Önemi
Geleneksel eğitim sistemimizde kalabalık sınıflarda özelliklede çekingen
öğrenciler kendilerini ifade etme olanağı bulamazlar. Kendini ifade etme olanağı
bulan öğrenciler için de klasik dil öğretim yöntemleriyle yapılan ders sıkıcı
olmaktadır. Bu sıkıcılığı gidermek içinde yeni öğretim tekniklerine baĢvurmak
gerekir. Oyun tekniği yabancı dil öğretimi için en ideal tekniktir.
Ġzgören (2002: 3)‟in de belirttiği gibi yabancı dil öğretiminde oyun
oynamanın motivasyon sağlamanın çok ötesinde, dil becerilerini geliĢtirmesi
konusunda inkar edilemez bir etkisi vardır. Uzun süren, öğretmekte zorlanılan
konular oyunla eğlendirerek anlatılabilir. Ne yazık ki ülkemizde oyunla yabancı dil
öğretimi konusunda yapılan çalıĢmalar oldukça sınırlıdır. Hazırlanan bu tezin önemi
yabancı dil öğretiminde oyun kullanımı ile ilgili derli toplu bilgiler vermesi, ileride
yapılacak çalıĢmalar için ön bilgi sağlamasıdır.
Yapılan bu çalıĢmanın dil öğretimine bir nebze de olsa katkı sağlaması,
yabancı dil dersini eğlenceli kılması çalıĢmayı önemli kılacaktır.
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AraĢtırmanın Sınırlılıkları
Bu araĢtırma;
Yabancı dil öğretiminde kullanılabilecek eğitsel oyun sayısı çok fazla
olduğundan, Arapça öğretim veren kurumların müfredat programı incelenerek, bu
müfredat programı ıĢığında hazırlanacak eğitsel oyunların kapsam ve sınırlılığı
belirlenecektir.
AraĢtırmanın Varsayımları


Türkiye‟de

Arapça

öğretiminde

yeterli

öğretim

tekniği

kullanılmamaktadır.

baĢlanmasına

Ülkemizde yabancı dil öğretimine ilköğretim döneminden itibaren
rağmen

öğrenciler

öğretilen

yabancı

dili

istenilen

düzeyde

öğrenememektedir.


Yabancı dil öğretmenleri genellikle klasik metotlar kullandığından

dolayı dersler sıkıcı olabilmektedir.


Gerek ilköğretimde gerekse orta öğretimde oyun her zaman

öğrencilerin ilgisini çekmektedir.


Oyun tekniğinin uygulandığı sınıflarda öğrenilen bilgi daha kalıcıdır.

Tanımlar / Terimler
Oyun: Ġnsanların günlük uğraĢlarının dıĢında kalan zamanda belirli bir amaca
yönelik olarak fiziksel ve zihinsel yeteneklerle, sınırlandırılmıĢ yer ve zaman
içerisinde; kendine özgü kurallara yapılan, sosyal uyum ve duygusal olgunluğu
geliĢtiren yetenek, zeka, dikkat ve rastlantıya dayanan kalıntıları ve çoğunlukla
izleyicileri de etkisi altında tutan gerilim duygusunun eĢlik ettiği sonuçta maddi çıkar
sağlamayan zevk veren etkinliklerdir.
Teknik: Bir öğretme yönteminin uygulamaya koyma biçimi, ya da sınıf
içinde yapılan iĢlemlerin bütünüdür.
Yöntem: Hedefe ulaĢmak için izlenen en kısa yol.
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YÖNTEM:
AraĢtırma Modeli
Tezde yöntem olarak yabancı dil öğretim yöntemlerinin tamamını kapsayan
bütüncül bir metot izlenecektir. Ayrıca nitel ve nicel araĢtırma yöntemleri de bir
arada kullanılacaktır.
Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenini, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yabancı dil
öğrenimi gören öğrenciler oluĢturmaktadır.
AraĢtırmanın örneklemini, Çankırı ili merkez ilçesinde bulunan Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı Çankırı Ġmam-Hatip Lisesinde, 2006–2007 eğitim-öğretim yılında,
9. , 10. ve 11. sınıflarda Arapça öğrenimi görecek öğrenciler oluĢturacaktır.
Veri Toplama Tekniği
AraĢtırmada veriler, literatür taraması ve uygulamasıyla elde edilmiĢtir.
Literatür taramasında Türkçe ve ilgili yabancı kaynaklardan istifade edilmiĢtir.
Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklara; Gazi Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi, Milli Kütüphane, ODTÜ kütüphanesinde incelemeler yapılarak
ulaĢılmıĢtır. Bunların yanı sıra Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezinde ilgili tezler
taranmıĢ, uygun görülen yerler not edilmiĢtir. Çevrimiçi taramalar da yapılarak
Ebrary‟den ve çeĢitli sitelerden yararlanılmıĢtır.
Verilerin Analizi
Verileri düzenlemek ve analiz etmekteki amaç daha anlamlı kolay anlaĢılır
hale getirmek ve baĢkalarıyla yapacağımız iletiĢimde yararlanabilmemiz içindir.
Verileri düzenleme yapılacak iĢlemleri hazır hale getirmek demektir. ĠĢlenmemiĢ
veriler ham madde gibidir. Bu yüzden elde edilen bulgular tezin amacına göre
değerlendirilmiĢtir. Gereken yerlerde grafikler ve tablolardan istifade edilerek,
araĢtırmacıların daha kolay anlayabilecekleri hale getirilmiĢtir.
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Ġlgili AraĢtırmalar
Bu alanda ülkemizde yapılan çalıĢmalar oldukça kısıtlıdır. Oyunun yabancı
dil öğretiminde kullanılmasından ziyade oyunun tanımı, iĢlevleri, kuramları
konularında yapılmıĢ çalıĢmalar vardır. Bu alandaki çalıĢmaların bazılarını tanıtacak
olursak;
Wright‟ın Games For Language Learning adlı kitabı yabancı kaynaklar
arasında konu ile en bağlantılı eserdir. Dönmez, Sevinç, ÇalıĢkan, BinbaĢıoğlu,
Özdoğan„ın kitapları da oyunun geneliyle ilgili bilgiler vermesi açısından önemlidir.
Ayrıca yabancı dil öğretiminde oyun konusunda yazılmıĢ birkaç makale de vardır.
Tüm bunların yanında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde
Serap ÇalıĢkan tarafından hazırlanmıĢ „Almanca Öğretiminde Oyun Tekniği İle
Öğretim Yöntemleri‟, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Gülüzar
Doğan tarafından hazırlanmıĢ „Tarih Öğretiminde Oyun‟ ve Tülin Arabacıoğlu
tarafından hazırlanmıĢ „Çocuklara Oyunla Yabancı Dil Öğretimi‟ adlı yüksek lisans
tezleri de önemli kaynaklardandır.
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I. BÖLÜM
OYUNUN TANIMI, KURAMLARI, OYUNLA ĠLGĠLĠ GÖRÜġLER,
OYUNUN ÇEġĠTLĠ GELĠġĠM ALANLARINA ETKĠSĠ
1.1.

Oyunun Tanımı

Oyunun günümüze dek birçok farklı tanımı yapılmıĢtır. Yapılan tanımların
birbirinden farklı olmasının sebebi oyuna farklı açılardan bakılmasıdır. Bazıları
oyunun bedensel ve zihinsel yetenekleri geliĢtirme amacı güden bir tür yarıĢ olarak
tanımlarken, bir grup ise oyunu sosyal uyum ve duygusal olgunluğa eriĢmek
amacıyla gerçek hayattan farklı bir ortamda yapılan, katılanları etkisi altına alan bir
etkinlik olarak tanımlanmıĢtır. Oyun sosyal uyumu, zeka ve beceriyi geliĢtiren aynı
zamanda da eğlendiren etkinliklerdir. Katılanların tümünü etkisi altında tutar.
Oyun her türlü maddesel çıkardan kurtulmuĢ bir edimdir. Oyun çevrelenmiĢ
bir zaman ve mekan içinde yerine getirilen, belirlenmiĢ kurallar uyarınca düzen
içinde cereyan eden ve insan iliĢkilerinde kendilerini bile gizemlerle çevreleyerek ya
da kılık değiĢtirerek alıĢılmıĢ dünya karĢısındaki tuhaflıklarını vurgulayan gruplar
yaratan bir edimdir ( Doğanay,1998:4).
Rixon (1988:3) oyunu; kuralları olan istikrarlı bir olay, hedefleri ve ana
maddesi eğlence olan aktiviteler olarak tanımlar. BaĢlangıçları ve bitiĢleri çok
barizdir, oyunun sona ereceği kesin bir nokta vardır. Ġnsanların zihinsel yetenekleri
kadar, tüm geliĢim yönlerinin uyaran, duyularını ve duygularını geliĢtiren etkinlik
oyundur. Oyun çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır.
Dönmez (1992:6 )‟e göre oyun; Belli bir amaca yönelik olan veya olmayan,
kurallı yada kuralsız gerçekleĢtirilen fakat her durumda çocuğun isteyerek ve
hoĢlanarak yer aldığı fiziksel, biliĢsel, dilsel, duygusal ve sosyal geliĢimini temeli
olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğrenme sürecidir.
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Oyunun kendine özgü kuralları, yer ve zaman sınırlaması vardır. BoĢ
zamanları değerlendirmek için oynandığı gibi belirli bir amaca yönelik de olabilir.
Özellikle çocukluk yıllarında bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal geliĢime önemli
katkıları olan oyun; bireyin hareket ihtiyacını karĢılar, dikkatini, cesaretini, kiĢiler
arası iletiĢim kurma becerisini artırır. Oyun, bireyin hayatında önemli etkilere sahip
olduğu hatta bazen bireyin hareketlerini Ģekillendirdiği için eğitimle de yakından
ilgilidir. Eğitimciler oyunu sadece vakit harcanan bir aktivite olarak değil; özellikle
çocukluk yıllarında bedensel, zihinsel ve sosyal geliĢime katkıda bulunan, duygu ve
düĢüncelerin ifade edilebildiği bir olgu olarak kabul etmiĢlerdir.
Tüm bunlardan yola çıkarak oyunu en geniĢ anlamda Ģu Ģekilde
tanımlayabiliriz:
Oyun, insanların günlük uğraĢlarının dıĢında kalan zamanda belli bir amaca
yönelik olarak ( eğlence, eğitim, sağlık gibi ) fiziksel ve zihinsel yeteneklerle
sınırlandırılmıĢ yer ve zaman içerisinde, kendine özgü kurallarla yapılan, gönüllü
katılım yoluyla grup oluĢturan, sosyal uyum ve duygusal olgunluğu geliĢtiren
yetenek, zeka, dikkat ve beceri ve rastlantıya dayanan, katılanları ve çoğunlukla
izleyicileri de etkisi altında tutan, gerilim duygusunun eĢlik ettiği, sonuçta maddi
çıkar sağlamayan zevk veren etkinliklerdir ( Hazar,1997:7).
1.2. Oyunla Ġlgili Özlü Sözler
Çocuk oyunla büyümelidir (Eflatun).
Vücudun ve fikrin geliĢiminde oyunun rolü baĢta gelir. Bunu böylece bil ve
programını ona göre düzenle (Guts Muths).
Oyun insanoğlunun ilk bilincidir (John Paul).
Oyun bütün ve uyumlu bir faaliyettir ( Kant).
Bütün öğretim oyun ve eğlenceye dayanmalıdır (Fenelon).
Oyun, çocukları sosyal eğitime yöneltir (Pierre De Coubertin).
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Öğrencilerin eski dinçliğini kazanması, çalıĢmalardan usanmaması için oyun
gereklidir ( Gazali).
Çocuklarla oynamayı bilmeyen, onların eğlencelerine katılmayı onursuzluk sayan
kiĢi eğitimci olmamalıdır (Y.B.Basepow).
Oyunlar yalın ama önemli etkinliklerdir. Bunlar salt gençlik için değil uluslar
içinde bir eğitim aracıdır (Y.C.F.Qustınuths).
Çocuk oyunla büyümelidir ( Eflatun ) ( Aktaran; GüneĢ 2003:1-2).
1.1.

Oyunla Ġlgili GörüĢler

Oyunla ilgili ortaya birçok görüĢ belirtilmiĢtir. Bu bölümde bazı eğitimci ve
filozofların oyunla ilgili görüĢlerine yer verilecektir.
1.1.1.

Gazalî’nin oyunla ilgili görüĢleri

Ebû Hâmit Gazalî çocuğun eğitiminde oyunun çok önemli yeri olduğunu söyler.
Oyunun

çocuğun

belleğini

yenilediğini,

öğrenme

gücünü

artırdığını

ve

dinlendirdiğini belirtir. Gazalî‟ye göre öğrencinin eski dinçliğini kazanması,
çalıĢmalarından bıkmaması için belleğini tazelemek, enerjisini yenilemek açısından
oyun gereklidir (Akandere, 2003:7 ).
1.1.2.

Frobel’in oyunla ilgili görüĢleri

Oyunun bireyin eğitiminde çok önemli bir yere sahip olduğuna inanan Frobel
oyunu, eğitimin temel taĢı olarak kabul eder. Oyunu çocuğun kendini en iyi ifade
edebildiği, eğlenirken öğrendiği, çeĢitli yönlerden geliĢtiği bir aktivite olarak kabul
eder. Frobel çocuklarda doğal olarak bulunan gücün oyun yoluyla geliĢtirilmesine
gayret etmiĢtir. Bunun sağlanması için „kindergarten = oyun bahçesi‟ adını verdiği,
oyun ve oyuncakların eğitim vasıtası olarak kullanıldığı ortamlar oluĢturarak
çocukları oyuna sevk etmiĢtir.
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BinbaĢıoğlu (1998:12) „nun da belirttiği gibi oyun bahçelerinin asıl amacı; oyun
yoluyla çocuğun duyu organlarının geliĢmesini ya da keskinliğini sağlamaktır.
Bunun için buralarda çocuğun göz, kulak ve elleri çalıĢtırılır, bir Ģeyler yaptırılarak
çocuğun yaratıcı gücü harekete geçirilir. Böylece çocuk neĢe ve zevk içinde yaĢamını
yaĢar.
1.1.3.

Montessori’nin oyunla ilgili görüĢleri

Dr. Maria Montessori 1906‟da Roma‟da çocuklar için kendi eğitim ilkelerini
uygulayacağı bir okul kurduğunda, öncelikle çocuklara uygun bir ortam yaratmaya
çalıĢmıĢtır. Çocuğun öğrenmesine elveriĢli, serbestçe hareket edebileceği, kendi
kendini eğitebileceği bir çevrede yaĢaması gerektiğini savunmuĢ ve bu okulu “çocuk
evi” olarak tanımlamıĢtır. Çocuk evinde eĢyalar çocuğun boyuna göre, raflar
kolaylıkla uzanabileceği yüksekliktedir.
Bu çocuk evinde öğretmenin görevleri Ģunlardır:
1. Çocuğun iĢine fazla karıĢmadan çocuğa çevreyi tanıtmak,
2. Gerekli olan araçları seçmesine yardımcı olmak,
3. Kullanılan araç-gereci tekrar yerine koymayı öğretmek,
4. BaĢkalarının çalıĢmasına saygı göstermeyi öğretmek,
5. Çocukların kendi kendilerini eğitim yapmalarına yardımcı olmaktır (Aral
2000:22).
Montessori yetiĢkinin çocuklarla beraber oyun oynamalarına önem vermiĢtir.
Eğitim materyalleriyle çocukların öğrenmesine yönelik oyunlar oynanabilir. Ancak
bu etkinlikler yaratıcılığı ön plana çıkarmamakta fakat problem çözmede, yeni
kavramlar öğrenmede, sosyal beceri kazanmada ve fiziksel becerilerin geliĢmesinde
rol oynamaktadır. Montessori hayali oyunlara pek önem vermemiĢ, oyunun bir amacı
olması üzerinde durmuĢtur ( Sevinç, 2004:52).
Görüldüğü gibi artık eğitimciler arasında oyun değeri ve önemi tartıĢma konusu
olmayacak kadar kabul görmüĢ ve oyunla ilgili pek çok görüĢ ileri sürülmüĢtür. Bu
görüĢlerin ortak noktası oyunun çocuğu geliĢtiren faaliyetlerin baĢında geldiğidir.
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Unutulmamalıdır ki; birey ileride sergileyeceği birçok davranıĢı yani karakter
özelliklerini küçük yaĢlarda kazanır. Küçükken baĢkalarından nasıl görürse
büyüdüğünde muhtemelen öyle davranır. ĠĢte davranıĢların kazandırılmasında oyun
çok önemli bir etkiye sahiptir, çocuğun yaĢamındaki en önemli aĢamalardan biridir.
Kendine güven, sosyal çevreye uyum sağlama, kendi baĢına karar alabilme gibi
birçok davranıĢ oyun yoluyla kazanılır. Oyunun olmadığı bir ortamda eğitim katı ve
sıkıcı olacaktır. Eğlenerek öğrenen bireylerde ise Ģüphesiz ki öğrenme daha kalıcı
olacaktır.
1.2.

Oyun Kuramları

Oyun için günümüze değin birçok farklı görüĢ ileri sürülmüĢ, çeĢitli kuramlar
ortaya atılmıĢtır. Oyun her kültürde ve tüm zamanlarda oynana, hakkında kuramlar
geliĢtirilen ve çeĢitli yönlerden çocuğun geliĢimine katkıda bulunan bir faaliyettir
(Yıldız, 1992:8).
Oyun kuramlarını;
1- Klasik kuramlar
2- Dinamik kuramlar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz.
1.2.1.
1.2.1.1.

Klasik Kuramlar
AlıĢtırma Kuramı: Karl Groos (1899)‟ un geliĢtirdiği bir

kuramdır. Bu kurama göre, oyun içgüdüseldir ve yaĢama için gerekli olan bilgi ile
beceriler önce oyunda kazanılır. Bunun için, oyun çocuğun yaĢam kurallarını
öğrenmesinde ve yaĢam için gerekli olan etkinliklerin yapılmasında bir alıĢtırma
rolü oynar. Diğer bir deyiĢle; çocuk bu alıĢtırmalar yoluyla yetiĢkin hayatının
gerektirdiği bilgi ve becerilerde hüner ve ustalığa ulaĢır. Groos, çocuktaki
saldırganlık gibi ilkel eğilimlerin de oyun yoluyla boĢaltılabileceğini kabul eder
( Doğanay, 1988:7).
1.2.1.2.

Kuvvet

Fazlalığı

Kuramı:

19.yüzyıl

Ġngiliz

filozofu

H.Spencer‟in kuramıdır. Bu kuram organizmada bulunan enerjinin amaçlı etkinlikler
yani çalıĢmalar ve amaçsız etkinlikler yani oyun yoluyla harcandığını varsayar. Bu
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kurama göre, her canlı ihtiyaçlarını giderebilmek için bir miktar enerjiye ihtiyaç
duyar. Bu ihtiyaçlar arttıkça ekstra enerjiye ihtiyaç duyar. Fazla enerji zamanla
baskıya sebep olur. KiĢi bu baskıdan kurtulmak için oyunu bir araç olarak kullanır.
Diğer bir deyiĢle, çocuk fazla enerjisini oyun yoluyla boĢaltır.
1.2.1.3.

Gerginliği Giderme Kuramı: Hollandalı eğitimci Herzinger‟in

kuramıdır. Bu kuram oyunu, harcanan enerjiyi tekrar kazanmak için yapılan aktivite
olarak kabul eder. Birey bedensel ve ruhsal gerginliklerini oyun aracılığı ile giderir.
1.2.1.4.

Toplumsal Kuram: Bu kurama göre, oyun çocukları toplumsal

yaĢama hazırlar. Örneğin; küçük kızın bebeği ile oynaması, ileriki annelik
davranıĢına onu hazırlar.
1.2.1.5.

Yeniden Yaratma Kuramı: Bu kurama göre oyunda amaç

çalıĢırken fazla enerjiyi tekrar kazanmaktır. Azalan enerji uyku ve daha hafif bir
çalıĢma yoluyla eski haline gelebilir. Bu görüĢü geliĢtiren Moriltz Lazarus‟a göre
çalıĢmanın tam tersi oyun yolu ile kaybedilen enerji tekrar kazanılır (Pehlivan,
2005:33).
1.2.2.

Dinamik Kuramlar

1.2.2.1.

Freud Kuramı: Freud‟a göre her davranıĢ bir nedene

dayanmaktadır. Çocukların oyunları rastgele, Ģans eseri oluĢmamakta, bireyin
farkında olduğu veya olmadığı duyguları, arzuları, denetimden uzak olan oyunda,
düĢ ve fantezilerde ortaya çıkar. Çocuk gerçeği oyundan ayırt edebilmektedir. Fakat
oyunu gerçek dünyanın nesnelerinden ve olaylarından kendine özgü bir dünya
yansıtmada kullanır. Oyunda sevgi, nefret, kızgınlık gibi duygularını baĢkalarına ya
da nesnelere yansıtabilir. Özellikle hoĢ olmayan deneyimlerin oyunda sık sık
tekrarlanması Freud‟un dikkatini çekmiĢtir. Organizmanın iç dengesininin sağlayan
olaylar haz uyandırıcıdır. Organizmanın dıĢ etkenlere karĢı iç düzenin korunması,
hoĢ olmayan gerginlikler, heyecanlar ve çeliĢkiler gibi dıĢ etkenlerin oyunda
tekrarlanması uyanan heyecanları azaltır. Oyun; çocuğun rahatsız edici olay veya
duruma karĢı geliĢtirdiği hareket ve etkinlikle ona sahip olmasını sağlar. Bu da
bozulan dengenin yeniden kurulmasını sağlar ve hazlara yönelmede önem taĢır, yani
oyun bir denge unsurudur. Ayrıca çocuk, oyunda yetiĢkin rolü oynayarak hayal
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içinde kazandığı duygularını, ileride gerçekler karĢısında kullanmak üzere
saklamaktadır ( Dönmez, 1992: 19).
1.2.2.2.

Piaget

Kuramı:

Piaget

oyunu

çocuğun

bilgilerini,

deneyimlerini ve anlayıĢını birleĢtirdiği bir olgu olarak kabul eder. Çocuk bu
unsurları oyun yoluyla kontrol eder. Bunu yaparken bildiği mevcut Ģemaları
kullanarak dengeleme sürecine girer.
Piaget oyunların hayali oyunlardan kurallı oyunlara doğru bir geliĢim
gösterdiğini savunur. Oyun geliĢimiyle zihinsel geliĢim arasında paralel bir iliĢki
olduğunu savunur (Sevinç, 2004:71). Piaget çocuk oyunlarının zihinsel geliĢim
süreci içinde belli seviyelerde oluĢtuğunu bunu da iki prensibe dayandığını
açıklamıĢtır (Doğanay, 1998:12). Bunlar:
1. Asimilasyon (Özümleme): DıĢ dünyanın içe alımıdır. Çocuğun yaĢantılarını,
deneyimlerini, kendi davranıĢ ve düĢünce yapısı içinde düzenlemesi; dikkatini
tanıdığı objeler üzerine yoğunlaĢtırmasıdır.
2. Akodomasyon (Uyum): Çevreye uyumdur. Çocuğun çevrenin sunduklarına
tepki verme alıĢkanlığı kazanmasıdır.
Asimilasyon ile akodomasyon sürekliliği olan bir iliĢki biçimi ve dengede
olmaya yönelik bir uğraĢtır. Asimilasyon ile akodomasyon denge nihai davranıĢ
bakımından önemlidir.
Akodomasyonun asimilasyon üzerindeki baskın olması halinde sonuç davranıĢ
„taklit‟ olarak ortaya çıkar. Asimilasyonun akodomasyon üzerinde baskın olması
halinde sonuç davranıĢ „oyun‟ dur ( Kiper, 1999:16 ).
1.2.2.3.

Vygotsky Kuramı: Vygotsky oyun kuramı, oyunun kökeni ve

rolüne iliĢkin analizlere dayanmaktadır. Vygotsky‟e göre oyun; erken çocukluk
döneminde ortaya çıkan ve gerçekleĢtirilemeyen isteklere karĢı tepki olarak
oluĢmaktadır. Çocuk oyun aracılığı ile gerçekleĢmeyen isteklerini düĢsel olarak
gerçekleĢtirmektedir. Oyunun önemi istek doyurma ya da karĢılama Ģeklinde değil
daha çok düĢ gücünün ortaya çıkarılması Ģeklinde açıklanmaktadır (Doğanay,
1998:11). Oyunun duyuĢsal geliĢime olduğu kadar biliĢsel geliĢim de katkıda
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bulunduğunu belirten Vygotsky‟e göre, oyun icat edilmiĢ bir etkinlik değil, çocuk
tarafından gerçekleĢtirilmiĢ yeni bir oluĢumdur (Ahioğlu, 1999:11 ). Vygotsky oyunu
sadece zihinsel geliĢimin bir ürünü olarak görmekte ve çocuğun zihinsel geliĢimini
doğrudan destekleyen bir aktivite olarak kabul etmektedir. Vygotsky oyunu anlam
çıkarma ve öğrenmeye yönlendirme olarak kabul eder (Doğanay, 2002:41 ).
1.2.2.4.

Huizinga Kuramı: Bu kurama göre oyun çeĢitli kültürlerden

çıkma olmayıp, bu kültürlerin oluĢmasında en önemli özelliktir. Oyunlu yarıĢmaların
ruhu, sosyal bir dürtü olarak kültürün kendisinden daha eskidir ve yaĢamın tamamına
yayılmıĢtır. Huizinga‟ya göre oyun bir tepki veya içgüdü değil, belli iĢleve sahip,
istekle yapılan gönüllü bir eylemdir. Oyunda zorlama unsuru yoktur. Yani, oyun
özgürdür ve süreklidir, devamlı tekrarlanır (Poyraz, 2003:33 ).
1.2.2.5.

Heckhausen Kuramı: Bu kurama göre birey iç gerginlik

yaĢarsa, korku ve engellemelerden kurtulmak isterse oyunu seçer ve oyunda
rahatlamak ister ( Özdoğan 2002:103).
1.2.2.6.

Berlyne Kuramı: Berlyne genel bir davranıĢ modeli olan

heyecan arama kavramını ortaya koymuĢtur. Berlyne‟e göre, hareketsiz durma
organizmanın tabii durumu değildir. Organizma aktif olarak devamlı çevresi ile
etkileĢim içindedir ve bu etkileĢim süreci içinde oyuna yönelir (Özdoğan, 2002:102).
1.2.2.7.

Erikson Kuramı: Erikson oyunun çocuğun psiko-sosyal

geliĢiminin aynası olduğunu, geliĢim dönemleri boyunca farklılıklar gösterdiğini
vurgulamıĢtır. Oyun yoluyla çocuk gerçek duygu, düĢünce ve olaylarla baĢa çıkmak
için yeni modeller yaratır. Erikson oyunun benlik geliĢimine etkileri üzerinde
durmuĢtur. Kültürel kurumlar ve psiko-sosyal evrelerin bireyin geliĢiminde çok
önemli unsurlar olduğunu söylemektedir. Bu ikisinin yönlendirmesiyle benlik
geliĢimi psiko-sosyal geliĢim gösterir. Bu evrelerin uyum sağlayıcı sonuçları
biyolojik ve sosyal alandaki iĢlevlerin kaynaĢmasını sağlar. Oyun, bu kaynaĢmayı
geçmiĢte yaĢanan, Ģimdiki zamanda ve gelecekte yaĢanabilecek durumların
yaratılmasıyla sağlar. Oyunda çocuk, benliğin belirsizliklerini, kaygılarını ve
arzularını dramatize eder (Sevinç,2004:65).
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1.3.

Oyuna ĠliĢkin Özellikler

 Oyun çok dinamik, yaratıcı ve esnek bir ortam teĢkil eder.
 Oyun içinde kurallar değiĢebilir fakat bunu oyun oynayanların kabul etmesi
gereklidir.
 Oyunda aktif katılım Ģarttır.
 Oyunun, oynayanlar üzerinde olumlu etkisi vardır.
 Oyun oynanan ortam, oyunun kalitesini ve seviyesini belirler.
 Oyunda kullanılan araç gereçler, oyuna katılanlar ve davranıĢları oyunda
önemlidir.
 Oyun bazı hallerde çok yoğun dikkat gerektirir.
 Oyun, çatıĢmadan özgür bir ortam teĢkil eder.
 Oyun deney ve araĢtırma içerir.
 Oyun zihni ve bedeni çalıĢtırır.
 Oyun farklı kiĢilerle sosyal kaynaĢmayı sağlar.
 Oyun her zaman beynin ilgisini çeken ve iĢlevini uyaran bir araçtır.
 Oyunda birey mutluluk ve heyecan duyar.
 Oyun üretimi, yaratıcılığı, özgüveni, empati duygusunu geliĢtirir.
 Oyunda birey kurallara uymayı, paylaĢmayı, hoĢgörüyü, problemlere çözüm
getirmeyi, belli bir disiplin içinde düĢünmeyi, toplumsal rolleri, araĢtırmayı,
uzlaĢmayı, sorumluluk almayı, kendini ifade etmeyi, karar vermeyi ve
sonuçlarına katlanmayı öğrenir.
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1.4.

Oyun ve Çocuk

Oyun doğumla baĢlayıp ölüme kadar giden süreç içinde devam eden önemli
bir olaydır. OynayıĢ Ģekilleri farklı olmakla beraber her yaĢ grubunda görülür.
Özellikle geliĢim çağındaki çocuklar oyun oynamaya daha meyillidir. Çünkü oyun
birey için önemli bir ihtiyaçtır. Çocuk oyun oynarken kültürel çevrenin etkisi
altındadır.
Oyun çocuğu tanımada önemli bir yoldur. Çünkü çocuk oyun içerisinde
özgüdür, her türlü yapmacılıktan uzaktır, içindeki duygu, düĢüncelerini rahatça
oyununa yansıtır. Bu yüzden çocuğun nasıl bir ruhsal durumda bulunduğu, olaylara
ne tür tepkiler verdiği oyun içerisindeki davranıĢları dikkatli bir Ģekilde
gözlemlenerek belirlenebilir.
1.5.

Yaratıcılık ve Oyun

Yaratıcılık Birsun (1984:14)‟a göre çözülmesi istenen sorunu keĢfetmek ve
çözmek için çeĢitli evrelerden geçerken kiĢinin kendi orjinalliğini ortaya koymasıdır.
Yaratıcılık bireylerde doğal olarak bulunur ve küçük yaĢlardan itibaren
görülür. Her insanın içinde yaratıcı bir taraf vardır. Fakat bu yaratıcılığın ortaya
çıkabilmesi için uygun ortamların sağlanması, bireyin baskılardan uzak olması,
özgürce düĢünebilmesi, davranıĢlarının sosyal çevre tarafından kısıtlanmaması
gerekir. Birey farklı, alıĢılagelmemiĢ fikirler ortaya attığı zaman yadırganmamalı;
orijinal, akılcı düĢünceler desteklenmelidir. Çünkü yaratıcılık olgusuna süreklilik
kazandırmak ve onu geliĢtirmek gereklidir. Yaratıcı bireyler ezbercilikten uzaktır,
hazır bilgiler kullanmak yerine yeni bakıĢ açıları geliĢtirirler.
Yavuzer ( 1993:192) oyunu çocuğun yaratma ortamı olarak tanımlar. Oyun
çocuğa kendini tanımayı öğretir, çocuk oyun yoluyla kendi güçlerini sınar, atılıma
giriĢir.
Çocuk ve gencin olumlu kiĢilik kazanması için yaratıcı kılmak gerekir.
Bunun içinde yaĢamak, tanımak ve değerlendirme yapmak gereklidir. Yaratıcı
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etkinliklerin sonunda, katılanlar kendilerini ifade edebildikleri ve kendilerini
tanıdıklarını belirtmiĢlerdir. Bu tarz bir eğitimle çocuğun kiĢilik ve duygu geliĢimini
sağlayıp, yaĢayarak, uygulayarak beceri ve davranıĢlar kazandırılırken ilgi, istidat ve
yeteneklerinin de ortaya çıkması, yönlendirilmesi gerçekleĢebilir ( Gönen,1992:194).

1.6. Oyunun ÇeĢitli GeliĢim Alanlarına Etkisi
Oyunun bireyin yaĢamında önemli bir yeri vardır. Küçük yaĢlardan itibaren
oyunla

yoğrulan

bireyin

çeĢitli

geliĢim

alanlarında

oyuna

bağlı

olarak

yadsınamayacak kadar önemli bir takım değiĢiklikler, geliĢmeler olur. Bu bölümde
oyunun çeĢitli geliĢim alanlarına etkileri üzerinde durulacaktır.
1.6.1. Oyunun Sosyal GeliĢim Üzerine Etkisi
YaklaĢık olarak dokuz yüzyıl önce yaĢamıĢ Türk bilgini Ġbni Sina, oyunu
çok seven bir insanmıĢ. Çocukluğunda bir gün oynarken yaĢlı bir adam : „sen çok
akıllı bir çocuksun, ileride bilim adamı olacaksın, sana oyun yaraĢır mı? Derslerine
çalıĢ‟ dediğinde, henüz çocuk olan Ġbni Sina Ģu cevabı verir: „ her yaĢın bir hali
vardır. Çocukluğun yakıĢığı da oyundur. Her yaĢın hakkı verilmelidir‟ (Kurt,
1990:22-23).
Oyun çocukluğun olduğu kadar hayatın gereğidir de. Çocuk, hayatı oyun
içerisinde tanır. Aile ortamında her istediği yapılan, bir dediği iki edilmeyen çocuk
oyun oynamakta zorlanır. Bencil davranır, paylaĢmaya yanaĢmaz, çabuk küser,
mızıkçılık eder, zora gelince büyüklere Ģikâyete gider. BaĢlangıçta belli bir seviyeye
kadar bu davranıĢlar normaldir ama bazı çocuklarda çok belirgindir. Özelliklede ev
dıĢında oynayan çocuklarda sıklıkla görülür. Böyle çocuklar uzun süre baĢkalarının
oyunlarını izlerler, oyunlara katılmazlar. Oyun içersinde bencil ve saldırgan
davranıĢlarda bulunan çocuk, ya anne babasının tutumunu oyun yansıtıyordur ya da
evinde sindirilen, kısıtlanan bir çocuktur. Oyunda hep silik kalan, baĢkalarını izleyen
çocuk da bağımlı yetiĢtirilmesini yansıtıyordur. Sonuç olarak; oyun kazanılan olumlu
niteliklerin pekiĢtirildiği, olumsuz niteliklerin de değiĢime uğradığı bir deneme
alanıdır (Yörükoğlu,1990:47).
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Saban (2002:97)‟a göre ise oyun, çocukların duygusal çatıĢmalarını
çözmelerine, dünya hakkında çeĢitli hipotezler geliĢtirip onları test etmelerine,
toplumdaki çeĢitli sosyal rolleri ve statüleri keĢfetmelerine ve akranları ile iyi
iliĢkiler kurmaya yarayacak sosyal becerileri geliĢtirmelerine yardımcı olmaktadır.
Oyunun kendine has bir takım kuralları vardır. Bu kuralları kabul
etmeyenler oyun oynayamazlar. Bu yüzden oyun oynamak isteyen bir birey kuralları
kabul ederek oyuna dâhil olur. Böylelikle birey kurallara uymayı öğrenir. Ġleride
yetiĢkin haline geldiğinde toplumun kurallarına uyar, toplumla uyumlu hale gelir. Bu
yönüyle oyun bireylerin sosyalleĢmesi bakımından çok önemli etkilere sahiptir.
Oyun içerisinde birey karĢısındakilere saygı göstermek, yenilgiyi kabul etmek,
sorumluluk almak, bir takım sonuçlara katlanmak zorundadır. Böylece birey, isyan
etmemeyi, karĢısındakini kabullenmeyi öğrenir. Ayrıca birey oyun yoluyla
gelecekteki rollerini kazanır. Oyun çocuğun ilgisini kamçılar, yeni buluĢlar
yapmasına, kendini keĢfetmesine yardımcı olur. Doğru yanlıĢ, güzel çirkin, iyi kötü,
haklı haksız gibi kavramlar ve ahlaki alıĢkanlıkları, çocuk oyun sırasında görür,
öğrenir, dener ve benimser, kendine uygun gelenleri yineleyerek pekiĢtirir.
1.6.2. Oyunun KiĢilik GeliĢim Üzerine Etkisi
Birçok bilim adamı kiĢilik geliĢiminde oyunun çok önemli bir rolü olduğunu
tespit etmiĢtir. Hatta ileriki yaĢlarda ortaya konulan kiĢilik özelliklerinin, psikolojik
yansımaların çocuklukta oynanan oyunlar içerisinde Ģekillendiğini ileri sürmektedir.
Çocuk oynadıkça duyguları keskinleĢir, yetenekleri serpiĢir, becerisi artar. Çünkü
oyun en doğal öğrenme ortamıdır. Duyduklarını, gördüklerini sınayıp denediği,
öğrendiklerini pekiĢtirdiği, yanlıĢlarını düzelttiği bir deney odasıdır.
Oyun ne kadar basit olursa olsun, oynayanlar üzerinde derin etkileri vardır.
Çocuklar baĢkalarına saygıyı öğrendikleri kadar, kendilerine saygıyı da öğrenirler.
BaĢkalarının haklarına saygılı olurken, kendi haklarını korumak için mücadele
verirler ve saygıyı gerçekleĢtirirken mücadeleyi öğrenirler böylece mücadele
azimleri geliĢir. Oyun içerisinde dürüstlüğün kiĢiye saygınlık kazandırdığını gören
çocuklar, dürüstlüğü benimserler. Oyunu kazanmak için oyuncular farklı seçenekler
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denemek, farklı teĢebbüslerde bulunmak zorundadırlar. Bu özelliği ile oyun, pasifleri
aktifleĢtirir, korkakları cesaretlendirir ( Hazar, 1997:15-16).
Oyun oynayan bir bireyin karar verme, kendine güvenme, iĢbirliği yapma,
analitik düĢünme, baĢkalarının hakkını koruma gibi özellikleri geliĢir. Fakat bu
özelliklerin bireyde geliĢebilmesi için özgür olmalıdır. Oyun içerisinde karĢılaĢtığı
sorunları kendi çözmelidir. Ancak böylece ileride karĢılaĢtığı sorunları çözer,
kendine güvenen biri olur. Her baĢı sıkıĢtığı zaman baĢkalarına sığınan, büyükler
tarafından kısıtlanan, özgür hareket edemeyen bir bireyin ise ileride kararsız, silik bir
kiĢilik özellikleri sergilemesi ise kaçınılmazdır.

1.6.3. Oyunun Zihinsel GeliĢim Üzerine Etkisi

Oyun, çocuğun sosyal ve kiĢilik geliĢimini etkilediği kadar zihinsel
geliĢimini de etkilemektedir. Çünkü oyun çocuğun dünyayı ve çevresini
keĢfetmesine, gerekli bilgileri edinmesine, merak duygusunu tatmin etmesine olanak
sağlar. Oyun yoluyla çocuk mantık yürütmeyi, seçim yapmayı, sebep-sonuç iliĢkileri
kurmayı, dikkatini toplamayı, kendini bir amaca yöneltmeyi öğrenebilir. Oyunun
zihinsel geliĢime olan etkilerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz;
1)

Büyüklük, Ģekil, renk, boyut, ağırlık, hacim, ölçme, sayma, tartma,

zaman, mekân, uzaklık, uzay ile ilgili kavramların kazanımı,
2)

EĢleĢtirme, sıralama, sınıflama, analiz, sentez, değerlendirme, problem

çözme gibi zihinsel süreçlerin iĢleyiĢlerini hızlandırma ( Doğanay, 2002:13).
Oyun oynarken çocuk dünyayı ve çevresini keĢfeder, yeni bilgiler edinir,
merak duygusunu tatmin eder. Bellekte tutma, hatırlama, isimlendirme, eĢleĢtirme,
sınıflandırma gibi yetenekleri geliĢir. Mantık yürütmeyi, sebep sonuç iliĢkileri
kurmayı öğrenir. Dikkatini toplamayı, kendini bir amaca yöneltmeyi, oyunda ortaya
çıkan problemleri görmeyi ve bunlara çözümler bulmayı öğrenir.
Seyrek (1991:57-58)‟e göre oyunun zihinsel geliĢime en baĢta gelen etkisi,
öğrenmedir. Çocuk oyunda her çeĢit kavram ve nesneyi tanıyarak, kullanma
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özelliklerini, görevlerini öğrenir. Bu öğrenme, zihinde bir bilgi birikimi ve çalıĢma
açısından geliĢmedir. Ayrıca öğrenilen kavram ve nesnelerin ifade olarak
kullanılması, kelime ve dil dağarcığına katılması, ayrı bir özelliktir ve dil geliĢimini
sağlamaktadır.
Oyun içerisinde çocuk daima zihinsel faaliyet içerisindedir. Yani oyuna,
çocuğun zihinsel antrenmanı da denilebilir. Çünkü yeni kavramları ve nesneleri
tanımayı ve kullanmayı öğrenen çocuk, farkında olmadan bu kavramları ve nesneleri
birbiriyle mukayese ederek özelliklerini kavramaya çalıĢır. Oyun anında çocuk
sürekli olarak düĢünme, algılama, kavrama ve simgeleme gibi zihinsel yönden, soyut
yetenekler açısından bir faaliyet içerisindir. Bu da zihinsel geliĢimi etkileyen önemli
faktörlerdendir. Oyun akıĢı içerisinde çocuklar, diğer çocukların durumları ile ilgili
de tahminde bulunma ve akıl yürütme durumundadırlar. Bu, bir takım verilere
dayanılarak

yapılan

akıl

yürütme,

ileriki

hayatta

bilimselliğin

temelini

oluĢturmaktadır. Oyun içerisinde çocuk sürekli olarak oyunun kurallarını, rakip
oyuncuların durumlarını ve kendi yeteneklerini mukayese etme durumundadır. Bu
yapmıĢ olduğu kıyaslama sonucu, kendi yeteneklerini de göz önünde bulundurarak,
oyun kurallarının izin verdiği ölçüde kendine ve grubuna avantaj sağlamaya çalıĢır,
yani taktik geliĢtirir. Oyun içerisinde zaman zaman grubu oluĢturan çocukların bir
araya geldiği, oyunun oynanıĢ Ģekli ve uyguladıkları strateji hakkında tartıĢtıkları,
fikir alıĢ veriĢi yaptıkları görülür. Bunun sebebi, yeni fikirler ve avantajlar
yakalamaktır (Hazar, 1997:17).
Zihinsel geliĢimin en üst düzeyde olabilmesi için bireyin çevresinin gerekli
uyarıcılarla çevrili olması, bireyin farklı ortamlara girmesinin sağlanması gereklidir.
KiĢinin zihinsel geliĢimini olumlu yönde etkileyen oyuna da bireyin hayatında bolca
yer verilmelidir. Zihinsel geliĢime katkısı bulunan sayılar ve sembollerle uğraĢma,
gördüğünü tanıyabilme, hafızasında tutabilme gibi etkinlikler oyun içinde bireye
sunulduğunda birey öğrenmeye daha istekli olacaktır. Böylece algılama, yorumlama,
değerlendirme, analiz etme gibi zihinsel faaliyetleri geliĢecektir.
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1.6.4. Oyunun Duygusal GeliĢim Üzerine Etkisi
Mutluluk, dostluk, sevinç, korku, acı, acıma, kaygı, düĢmanlık, kin, nefret,
sevme, sevilme, güven duyma, bağımlılık, bağımsızlık, ayrılık, ölüm gibi pek çok
duygusal tepkiyi çocuk oyun yolu ile öğrenmektedir. YaĢamında gözlediği anne ile
çocuk, baba ile çocuk, öğretmen ile çocuk, anne ile baba gibi toplum içinde birden
fazla rol üstlenen bireylerin duygusal iliĢkileri ve tepkileri oyunda yaĢayabilmekte,
bir annenin çocuğu ile duygusal iliĢkisini kendi ailesinde gözlemlediği gibi ortaya
koyabilmektedir. Oyunla çocuklar sorundan uzaklaĢabilir, duygusal sorunlarını
ortaya koyabilir (Doğanay,1998:20).
Freud ve Walder gibi psikoanalitik kuramcılar oyunu çocuğun endiĢesini
hafifletici bir yol olarak göstermiĢler, oyunu gerçeğin baskısından, geriliminden ve
çatıĢmalarından kurtulma ve aynı zamanda da haz verici aktiviteleri tekrarlama ve
yasaklanan güdüleri ifade edebilme olarak tanımlamıĢlardır. Çocuk oyun yoluyla,
gerçek yaĢamda kendisini rahatsız eden durumları veya diğer kiĢilerle paylaĢamadığı
olumsuz duyguları ifade edebilir ve bu olayları sembolik olarak oyununa yansıtabilir.
Çocuklar oyun yoluyla sadece etkilendiği olayları sergilemekle kalmayıp, aynı
zamanda da anlatamadığı kaygılarını dile getirir ve olayı somutlaĢtırarak kendi
istediği bir çözüm yolu bulmaya çalıĢırlar. Bu Ģekilde de kaygılarından
kurtulabilirler. Çocuk, oyunlarında, hayatında yaĢadığı zor anları tekrar yaĢar. Eğer
çocuk yasak olan bir Ģeyi yaptığı için annesi tarafından cezalandırılırsa, kızgınlık ve
suçluluk duygusunun üstesinden rol oyunlarıyla gelir. Rol oyununda kendisi anne
olur ve bebekleri azarlar. Burada artık kendi suçlu değil, cezalandırıcıdır
(Karadağ,ÇalıĢkan,2005:27).
Oyunun ruh sağlığı ve duygusal geliĢim açısından da büyük önemi vardır.
Oyun esnasında son derece özgür ve bağımsız hareket ederek duygularını ortaya
koyar ve rahatlar. Oyun yoluyla birey kendini ifade etme çevresiyle uyumlu iliĢkiler
kurma gereksinimini giderir. Çünkü hiç kimse tek baĢına kalmak istemez ve yalnızlık
insanın doğasına aykırıdır. Birey oyun içinde farklı rollere girebilmekte,
sorunlarından uzaklaĢabilmekte, duygusal iliĢkileri ve tepkilerini oyunda ortaya
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koyabilmektedir. Ayrıca bireyler farkında olmadan kendi duygularını, hayatındaki
gelgitleri, belki de bilinçaltındaki düĢüncelerini oyun yoluyla ortaya koyar.
1.6.5. Oyunun Dil GeliĢimi Üzerine Etkisi
Oyunun dil geliĢimini desteklediği bilinen bir gerçektir. Çocuk oyun
esnasında dili; sözlü olarak ifade edilenleri anlama, yeni sözcükler kazanma, duygu
ve düĢüncelerini anlatma, bir problem durumu çözümleyebilme, tahminde bulunma,
bilgi aktarma amacıyla kullanır ( Doğanay,2002:28).
Canlı bir oyun ortamında çocuk, yeni sözcükler öğrenir, daha düzgün ve
kurallı cümleler kurmayı öğrenir. Öğrendiği sözcüklerle arkadaĢlarına bir Ģeyler
anlatmayı, onları dinleyip anlamayı, bu yolla da dili kullanmayı öğrenir. KonuĢma
becerisi artar, söz dağarcığı geliĢir, rahat konuĢma ve düĢüncelerini açıklama
alıĢkanlığı kazanır, soru sormayı, yeni bilgiler edinmeyi, bilgilerini baĢkalarına
açıklama alıĢkanlığını edinir. Çocuğa herhangi bir Ģeyi, sözcüklerle anlatmaya,
öğretmeye, kavratmaya çalıĢmak doğru değildir. Tersine, çocuğun kavraması istenen
her Ģey, ona oyun içinde göstererek, yaptırarak öğretilmeli, kavratılmalıdır
(Çoban,2006:38-39)
Çocuk oyunlarının birçoğu dilin kullanımını gerektirir ve çocukların dil
geliĢimlerini destekleyici niteliktedir. Oyun sırasında çocuk hem kendisini ifade
etmek hem de karĢısındakini anlamak durumdadır (Karadağ, ÇalıĢkan , 2005:30).
Oyun henüz bir ayağı hayal dünyasında ama aynı zamanda öteki ayağı da
gerçekler dünyasında olan çocuğun birinden diğerine olan yaĢam yolculuğunda bir
köprüdür. Çocuk oyun aracılığı ile bu iki dünya arasında anlamlı bir bağ kurar,
bilinmezlerle dolu çevresini oyunun süzgecinden geçirerek kendisi için anlaĢılır
duruma getirir. Dilin yetersiz kaldığı yerde oyunun dilini kullanır ( Yörükoğlu,
1980:49).
Esasında Ģurası unutulmamalıdır ki; dilsel geliĢim zihinsel geliĢimden, sosyal
geliĢim kiĢilik geliĢiminden ayrı düĢünülemez. Tüm geliĢim alanları arasında sıkı
bağlar vardır. Bir alandaki olumlu ya da olumsuz bir olay mutlaka diğer alanlardaki
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geliĢimi de etkileyecektir. ġüphesiz ki oyunun burada belirtilmeyen ancak bireyin
hayatını önemli ölçüde etkileyen baĢka tarafları da vardır. Oyunun birey üzerindeki
etkisini bilen bir eğitimci, oyun ile eğitimi daha kolay gerçekleĢtirebilir. Oyunla
gerçekleĢen eğitim; etkin öğrenmedir, yaĢayarak öğrenmedir. YaĢayarak, yaparak
öğrenme de kalıcı olacaktır.
1.7.

Oyun Sınıflamaları

Ġnsanı oyun oynamaya sevk eden yöntemleri bulma çabaları yıllardır süre
gelmiĢtir. Birçok araĢtırmacı, bilim adamı bireyi oyun oynamaya yönelten sebepleri
çeĢitli açılardan irdelemiĢ ve farklı açılardan cevaplamıĢlardır. Oyun üzerinde çalıĢan
ve kuramlar üreten eğitimciler oyunu çeĢitli yönlerden sınıflandırmıĢtır.
1.7.1. Ġsmihan’ın Sınıflandırılması:
Ġsmihan (1992:30) çocuklukta oynanan oyunları basitçe ikiye ayırmıĢtır:
1-

KiĢisel oyunlar: Bu oyun tarzında çocuk hareket ve kiĢiselleĢtirme

yoluyla tüm benliğini kullanmaktadır. Bu oyun çağında hareketler, danslar, çocuğun
kendi oluĢturduğu veya taklit ettiği oyunlar önem kazanmaktadır.
2-

Hayalî oyunlar: Bu tür oyunlarda çocuk zihni, etkinlik içindedir.

Bedenin katılımı azdır. Çocuk eline aldığı nesneye tüm dikkatini vermiĢtir ve yoğun
bir hayal süreci içine girmiĢtir.
1.7.2.

Özdoğan’ın Sınıflaması: Özdoğan (2000:103-104)

çocuk oyunlarını belli baĢlı yazarların bakıĢ açısı çerçevesinde ele almıĢ ve bu
çerçeve kapsamında gruplamıĢtır.
Yazarlar

Bireysel Oyunlar

Sosyal Oyunlar

Groos 1899

Genel ĠĢlevsel Oyunlar

Özel ĠĢlevsel Oyunlar

Deneysel Oyunlar
Stern 1914

Bireysel Oyunlar

Sosyal Oyunlar
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Bir ĠĢ Oyunları

Hetzer 1927

Rol Oyunları
S

Bühler 1928

ĠĢlevsel Oyunlar

Fantezi Oyunları

Yapısal Oyunlar

Rol ve Kurallı Oyunlar

Kuralsız Oyunlar

Kendini Ġspatlama

Somut Zihinsel Oyunlar

ĠĢbirlikçi Oyunlar

Piaget 1945

AlıĢtırma Oyunları

Kurallı Oyunlar

Ericson 1957

Dar Çevreli Oyunlar

GeniĢ Çevreli Oyunlar

Rüssel 1935

Yapısal Oyunlar

Rol Oyunları

Kendi Kendine Oyun

Kurallı Oyunlar

Materyalle Oyun

ArkadaĢlarla Oyun

Objelerle Faaliyet

Ġnsan Arası ĠliĢki Üzerine

Chateau 1954

Elkonin 1960

O Oyunlar
Sosyal Kurallar Üzerine
O
Diğerleri

Oyunlar

ĠĢlevsel Faaliyetler

Sosyal Rol Oyunları

AraĢtırmacı DavranıĢlar

Taklit Oyunları
Dramatize Etme

1.7.3.

Avedon ve Smith’in Sınıflaması : Avedon ve Smith

oyunu üç grupta ele almıĢ ve incelemiĢlerdir (Akandere, 2003:15).
1- Fiziksel Beceri Oyunları: Bu oyunlarda fiziksel yetenekler söz konusudur.
Oyun içindeki değiĢimler, rakip takımın avantaj ve dezavantajları, ani ve doğru karar
verebilme oyunun sonucunu etkiler.
2- Strateji Oyunları: Oyunun sonucu oyuncunun oyun içerisindeki becerisine,
zeka gücüne ve doğru karar vermesine bağlıdır.
3- ġans Oyunlar: Oyunun gidiĢatı oluruna bırakılır. Talih ve tesadüflere
dayanır.
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1.7.4. Bühler’in Oyun Sınıflandırması:
Bühler oyunları beĢ grupta toplar. Oyunlar geliĢim süreci içinde birbirini
izleyerek oluĢurlar. Çocuğun geliĢim süreci içinde ilk oynadığı oyunlar iĢlevsel
oyunlardır. Kendi bedeniyle oynar. YaĢamın ilk ayından itibaren kollarını hareket
ettirir ve parmakları ile oynar. Ġlk önce yakalama, sallama ya da yere düĢürme
davranıĢları görülür. Ġki yaĢ dolaylarında çocuk kağıt ve kalem kullanmaya baĢlar ve
önce resim yapar, sonra yaptığı resmini isimlendirir. Örneğin; yaptığı karalamaya
Ģapkalı adam der. BeĢ- altı yaĢlarda çocuğun yaptığı resmin yapmak istediği objeye
benzediği görülür. Bu da çocuğun zihinsel geliĢimi için bir göstergedir.
ĠĢlevsel oyunlara paralel iki yaĢlarında hayali oyunlar görülür. Çocuk
çevresini düĢündüğü gibi adlandırır. Örneğin bir tahta bloğa araba der ve eliyle
arabasını ileri geri hareket ettirir ve araba gidiyor der. Ġllüzyon oyunlarının en üst
düzeyinde rol oyunları görülür. Örneğin çocuk anne olur, bebekleri de çocuk olur ya
da arkadaĢları ile karı-koca oyunları ya da birkaç rol bir arada hemĢire, doktor, hasta
rolleri oynar. Daha sonra kovboy, Kızılderili, saklambaç gibi grup oyunlarına geçilir.
Çocuk büyüdükçe birlikte oynanan oyunlar kurallı oyunlara dönüĢür (Karadağ,
ÇalıĢkan, 2005:16).
1.7.5. Parten’in Sosyal Oyun Sınıflandırması:
Parten‟in sosyal oyun sınıflandırmasında, ilkel sosyal davranıĢlardan
iĢbirlikçi sosyal davranıĢlara doğru bir geliĢim göstermektedir.
Parten oyunu beĢ aĢamada ele almıĢtır:
1-

Tek BaĢına Oyun: Bu dönemin baĢlangıcında çocuk öncelikle kendi

uzuvlarıyla ve birkaç aylık olunca da çevresindeki uyarıcılarla ilgilenmeye baĢlar. Bu
dönemde

nesnelerin

renkleri,

sesleri

ve

hareketleri

çocuğun

oyununu

oluĢturmaktadır. Daha sonra ise diğer kiĢilerle sosyal etkileĢimi olmaksızın, çocuk
oyuncaklarıyla yalnız baĢına oynamaktadır. Çocuk grup aktiviteleri içinde
arkadaĢlarına katılmaz, çevresindeki çocukların oyunundan etkilenmez ve bağımsız
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davranır. Bu dönemin en belirgin özelliği çocuğun çevresindeki hiçbir Ģeyden
etkilenmeden oyununa devam etmesidir.
2-

Oyunu Ġzleme: Bu dönemde çocuk diğer çocuklarla herhangi bir

iliĢki kurmaksızın, sadece onların oyunlarını izler veya oyuna katılmadan onların
davranıĢları hakkında sorular sorabilir. Bu oyun aĢaması tek baĢına oyun
aĢamasından çocuğun diğerlerinin oyunuyla ilgilenmesiyle ayırt edilebilmektedir.
3-

Paralel Oyun: Bu dönemde, çocuklar aynı ortamda oynarlar, aynı

oyuncakları kullanırlar fakat birlikte oynamazlar ve birbirlerinden bağımsız olarak
oyunlarını sürdürürler. Paralel oyunda da çocukların sosyal etkileĢimleri çok az
olmakla birlikte bir oyuncağı istemek, düĢüncelerini söylemek gibi durumlarda
birbirleriyle çok az da olsa etkileĢime girebilirler. Bu oyun devresi iki yaĢında baĢlar
ve üç dört yaĢlarına kadar sürebilir.
4-

Birlikte Oyun: Çocuklar bir arada grup Ģeklinde ve birbirleriyle

etkileĢim halindedirler. Birbirlerinin fikirlerinden yararlanabilirler, oyun materyalleri
alıĢveriĢi yapabilirler. Çocukların her biri kendi oyununa devam eder ancak aynı
oyunu oynamamaktadırlar.
5-

Kooperatif Oyun: ĠĢbirliğine dayanan bu oyunda amaç beraberce

belirli bir sonucu baĢarmaktır ve oyun bu amaç göz önünde bulundurularak
planlanmıĢtır ( Karadağ, ÇalıĢkan, 2005:17-18).
1.7.6. Piaget’in Sınıflandırması:
Piaget oyunları; alıĢtırma oyunları, simgesel oyunlar ve kurallı oyunlar
olmak üzere üç baĢlık altında ele almıĢtır:
1- AlıĢtırma Oyunları: Bu oyunlar çocukların geliĢiminde duyusal- motor
dönem olarak isimlendirilen doğumdan yaklaĢık iki yaĢına kadar olan bölüme
tekabül eder. Motor faaliyetler ve yinelemeler bu oyun türünün en belirgin
özellikleridir.
2- Simgesel Oyunlar: Bu geliĢim dönemi 2 ile 7–8 yaĢları arasındaki dönemi
içerir. Bu dönemde oynanan oyunların içeriği alıĢtırmalardan simgeler ve varsayım
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boyutuna değiĢmektedir. Çocuk kendi gerçeklerini hareketlerle yaĢatmaktadır. Bunun
en belirgin özelliği sanki varmıĢ gibi oyunlardır. Çocuğun bir köĢede yarattığı evcilik
oyunu, bir odun ya da plastik çubukla oluĢturulan atın sürülmesi gibi örnekler bu
gruptandır.
3-Kurallı Oyun: Bu oyun türü daha ileri bir zihinsel düzeyi gerektirir. Bu
dönemde çocuk ilk olarak kendinden büyüklerin oyununu taklit etmeye baĢlar. Bu
oyunlar 7–8 yaĢlardan sonra kurulmaya baĢlar ve çocuğu sosyalleĢmeye yönlendirir.
Ġlk iki oyun yaĢ ilerledikçe azalmakta ve yerini kurallı oyunlara bırakmaktadır. Bu
değiĢme çocuğun iliĢkilerini ve sosyalleĢmesini yansıtmaktadır (Özgür, 2000:14-15).
1.7.7. GeliĢim AĢamalarına Göre Oyun Sınıflandırılması
Çocuk psikologlarınca yapılan çalıĢmalarda geliĢim aĢamalarına göre
oyunlar dört aĢamada sınıflandırılmıĢtır. Bunlar:
Bebeklik Döneminde Oyun (0–2 yaĢ) : Bu dönemde bebek duyma,
dokunma, emme gibi duygularını kullanarak çeĢitli oyunlar oynar ve bundan büyük
zevk alırlar. Çocuk hareket eden ve ses çıkaran nesneleri takip eder, bazı sesler
çıkarır, elleri ve ayaklarıyla oynar ve bu hareketler devamlı olarak tekrarlanır. Bu
dönemdeki oyunların en önemli özellikleri, doğal bir Ģekilde ve özgür olması
oyunların kurallarının olmaması ve de yalnız olarak oynanmasıdır.
2-Çocukluk Döneminde Oyun (3–6) yaĢ: Oyun bu dönemde bebeklik
dönemine benzemekle beraber, daha karmaĢık ve daha geliĢmiĢtir. Bu dönemle
birlikte çocuklar akranlarıyla birlikte oyunlar oynamaya ve bu oyunlar sayesinde
iliĢkiler kurmaya ve bazı duygularını paylaĢmaya baĢlarlar.
3-Erken Çocukluk döneminde Oyun (6–12 yaĢ): Bu dönemde çocuğun
oyunu evden ziyade sokağa taĢmıĢ durumdadır. Çocuk evde oyuncaklarıyla oynamak
yerine sosyalleĢmenin etkisiyle arkadaĢlarıyla oynamayı tercih etmektedir.
4-Ergenlik Döneminde Oyun (12–21 yaĢ): Bu dönemde çocukluktan gelen
birçok ilgi etkisini kaybederek, bu ilgilerin yerini daha olgunlaĢmıĢ bilgiler
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almaktadır. Bu dönemden itibaren olgunlaĢan bireylerin oyunlara karĢı bilgileri
azalarak daha çok oyunları seyirci olarak katılmayı tercih ederler (Karadağ, ÇalıĢkan,
2005:21-22)
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II. BÖLÜM
OYUN TEKNĠĞĠYLE YABANCI DĠL ÖĞRETĠMĠ, OYUN
ETKĠNLĠĞĠNĠ PLANLAMA ve ARAPÇA ÖĞRETĠMĠNDE OYUN
2.1.

Yabancı Dil Öğretimi
Yüzlerce dilin konuĢulduğu dünyamızda, yabancı dil öğrenimi ve öğretimi

her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Ülkeler arası iliĢkilerin artması,
globalleĢen dünyanın giderek küçülmesi, teknolojinin ilerlemesiyle beraber bilgi
paylaĢımının artması en azından bir yabancı dil bilmeyi gerektirmektedir.
Ayrıca yabancı dil bilen bir insan iĢ bulma gibi konularda da diğer
insanlardan bir adım daha ileridedir. Hatta bazen bir yabancı dil bilmek bile
yetmemektedir. Gün geçtikçe önem kazanan yabancı dil öğrenimi ülkemizde de
kendisini geliĢtirmek isteyen kiĢiler için gerekli bir hal almıĢtır.
2.1.1. Yabancı Dil Öğretiminde Genel Ġlkeler
Yabancı dil öğretimi zor ve karmaĢık bir süreçtir. Yabancı dil öğretiminde
dikkat edilmesi gereken, genel kabul görmüĢ bazı temel ilkeler vardır. Demirel
(2004:27-28) bu ilkeleri aĢağıdaki gibi sıralamıĢtır:
1. Öğretime dinleme ve konuĢma becerilerini geliĢtirme ile baĢlanmalı,
2. Öğrencilerin temel cümle kalıplarını öğrenmesinin ve ezberlemesinin
sağlanması,
3. Kullanılan dilin öğretilmesi,
4. Öğrencilerin yeni dil kazanma alıĢkanlıkları sağlamasına yardımcı
olunması,
5. Öğrencilerin dilin seslerini en iyi Ģekilde çıkarmalarının öğretilmesi,
6. Amaç dil ile ana dil arasında sorun olan ses ve yapıların öğretilmesi,
7. Öğretim materyallerinin kolaydan zora doğru sıralanıp sunulması,
8. Yeni cümle kalıplarını bilinen sözcüklerle öğretilmesi,
9. Öğrencilere öğrendiklerini kullanma olanağının tanınması,
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10. Yeni bir yapıyı sunmadan önce örnekler verilmesi,
11.BaĢlangıç düzeyinde öğrenci hatalarının anında düzeltilmesi,
12. Bir seferde bir tek sorunla uğraĢılması,
13. Amaç dilin o dili ana dili olarak konuĢan kiĢilerin konuĢtuğu gibi
öğretilmesi,
14. Sınıf içi bireysel farklılıkların dikkate alınması,
15. Bütün bilinenlerin öğretilmeye çalıĢılmaması,
16. Öğrencilere sorumluluk verilmesi; öğrencilerin bireysel çalıĢmalara
yönlendirilmesi,
17. Dersi planlarken çeĢitlilik getirmeye çalıĢılması (Demirel, 2004:27-28).
2.2.

Oyun Tekniğiyle Yabancı Dil Öğretimi
GeçmiĢten bugüne kadar yabancı dil öğretiminde birçok farklı yöntem ve

teknik uygulanmıĢtır. Dili en Ģekilde öğretebilmek için eğitimciler çalıĢmalar yapmıĢ,
faydalı ve kalıcı bir öğretim yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Yabancı dil öğretiminde
öğrencinin yaĢı, hedefi, öğrenme ortamı, öğretmenin kalitesi gibi eğitimi etkileyen
birçok faktör vardır. Fakat buradaki en önemli faktörlerden biri

yabancı dil

öğretiminde uygulanan metotdur. Çünkü uygulanan metot en az öğrencilerin
gösterdiği çaba kadar önemlidir.
Oyun yabancı dil öğretiminde kullanılabilecek en ideal öğretim tekniğidir.
Burada yeri gelmiĢken birbirine çok karıĢtırılan yöntem ve teknik kavramlarını
açıklamak yerinde olacaktır. Eğitim terimleri sözlüğünde

Oğuzkan (1974: 22)

yöntemi, „bir sorun çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da
öğretmek gibi amaçlara ulaĢmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yol‟
olarak tanımlanmıĢtır. Yabancı dil öğretiminde de yöntem belirlenen hedeflere
ulaĢmada öğretme tekniklerini ve araçlarını kullanarak bir dilin nasıl öğretileceğini
ortaya koyan iĢlemler bütünüdür. Teknik ise bir öğretme yöntemini uygulamaya
koyma biçimi, ya da sınıf içinde yapılan iĢlemlerin bütünü olarak tanımlanabilir.
Yöntemi bir tasarım, tekniği bir uygulayım olarak görebiliriz. Daha geniĢ bir açıdan
yöntemi, hedeflere ulaĢmak için öğretme-öğrenme sürecini desenleme, planlama;
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tekniği de bu desenlenen ve planlanan düĢüncelerin uygulamaya aktarılmasında
izlenen yol olarak görebiliriz (Demirel,2004:57).
Oyun, grupla öğretim tekniklerinden birisidir. Yabancı dil öğretiminde
öğrencilerde sözlü ve yazılı iletiĢimi sağlayabilmek için bu tür tekniklerin
kullanılmasına ve sınıf içi uygulamalarda yer verilmesine özen gösterilmelidir.
Eğitsel oyunlar, sınıf içi çalıĢmalara da değiĢiklik getirir. Bunun için yabancı dili bir
iletiĢim aracı olarak öğretme hedeflendiğinde eğitsel oyunlar en iyi öğretim
tekniklerinden biri sayılır.
Yabancı dil öğretiminde eğitsel oyun kullanımı giderek artmaktadır. Çünkü
sınıftaki monotonluğu giderecek, dersi eğlenceli hale getirecek, çekingen
öğrencilerin hiçbir baskı hissetmeden kendilerini ifade etmelerini sağlayacak olan
eğitsel oyunlardır. Yabancı dil öğretiminde kullanılan oyunlar dersin hedeflerine
uygun seçildiği takdirde Ģüphesiz ki çok yararlı olacaktır. Oyunlar, dil öğrenmek için
zorlanan, her dakika çaba sarf eden bireyler için dersi ilginç hale getirip, öğrencilerin
daha hızlı ve iyi anlamasını sağlayacaktır. Her ne kadar bazı eğitimciler oyunun
öğretime yardımcı olmaktan çok zaman geçirme aktivitesi olarak kabul etse de oyun
öğretimin kalbi olmalıdır. Ġyi seçilmiĢ bir oyun dersin her aĢamasında oynanabilir.
Bu oyunlar öğrenciler için hem bir dinlenme arası hem de kazanılan dil becerilerinin
tekrarı için bir fırsat olacaktır. Seçilen oyunların tamamlayıcı etkinlikler olmasına
dikkat edilmelidir. Oyun yoluyla kimi dil yapıları, okuma, yazma, konuĢma
becerileri geliĢtirilip pekiĢtirilebilir. Öğrenciler daha önceki bilgilerini yeni
öğrendikleriyle birleĢtirerek rahat bir Ģekilde hem de güdülenmiĢ olarak kullanırlar.
Dil öğretiminde kullanılan oyunlar en baĢta bireylerin karĢılıklı iletiĢim kurmasını
sağlar, öğrenilen bilgilerin pekiĢtirilmesine yardımcı olur, sınıf ortamını neĢelendirir.
ġu da bir gerçektir ki ; oyun adını alan ders öğrenciler için daha cazip
olacaktır. Klâsik sınıf ortamından ve kitap sayfalarından uzaklaĢan öğrenci, dili bir
oyun, yarıĢma aracı olarak özgürce kullanacaktır.
Candemir ( 1989:146)‟ e göre, dil oyunları yabancı dil öğretimine öğrenciyi
etkileyen yeni ve güzel bir araçtır. Eğitsel oyunlar, yabancı dil öğretiminde baĢarılı
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bir sonuca ulaĢmak için en uygun araçlardır. Özellikle öğrencinin tüm psikolojik
engelleri aĢarak telaffuz ve kelime öğretimini bütün bilgi kanallarını açarak doğru,
kolay, kavramaya yönelten önemli bir araçtır. Bu algılayıĢ bilinçaltına, bilinç dıĢı bir
yola girmektedir. Çünkü öğrenci oyun esnasında büyük oranda bilinç dıĢı bir durum
sergiler. Bu da öğretimi kalıcı ve kolaya hale getirir.Yabancı dil öğretiminde oyunun
kullanılması derslere sevinç ve mutluluk katar. Öğrencilerin ruhlarında sağladığı
rahatlıkla öğrenmeyi kolaylaĢtırır. Eğitsel oyunlar, alıĢtırmaların yorucu ve sıkıcı
durumundan öğrenciyi kurtararak sınıfta güzel bir havayı oluĢturarak dil becerilerini
geliĢtiren bir araçtır. Dolayısıyla öğrenciler arasında tabii ve rahat bir ortamda
iletiĢim imkânı sağlar. Dil oyunları veya benzer eğitsel etkinlikleri sınıfta kullanma
alıĢkanlığı yoksa ders kitabına ilave etkinlikler olarak dil öğretim oyunlarının
kullanılması yerinde bir eğitim tekniği olur. Bunların seçiminde temel esas öğretilen
kalıp, terim ve kelimelerin kullanılmasını gözetmek olmalıdır. Öğrenilen eğitsel
oyunlara katılma biçimi kiĢisel, grup veya toplu halde olabilir.
Ġzgören ( 2003:3) „Yabancı dil öğretiminde oyun oynamanın motivasyon
sağlamanın çok ötesinde, dil becerilerini geliştirmesi konusunda inkar edilemez bir
etkisi vardır. Uzun süre harcayarak zorlandığınız harfleri, basit ve eğlenceli bir
oyunla kısa zamanda öğretebilir, sıkıcı bir gramer konusunu ise eğlendirerek
anlatabilirsiniz. Geleneksel eğitim sistemimizde, 40-50 kişilik sınıflarda öğrenim
görmüş, konuşmaya, kendini ifadeye hiç olanak bulamamış öğrencilerimizi sınıfta
konuşturmaya, kendi görüşlerini anlatmaya teşvik ettiğimizde çok verim aldığımız
söylenemez. Fakat ders içi oyun oynanırken duvarların yıkılıp, o çekingen
öğrencilerin yerine son derece atak, girişken öğrenciler geldiğini göreceksiniz. Bir
süre sonrada öğrencilerin derse genel katılımı da artacaktır. Tahtada son derece
önemli olduğunu düşündüğünüz bir gramer konusunu dakikalarca anlatıp sınıfa
döndüğünüzde size boş bakan, uykusu gelmiş yüzlerle karşılaştınız zaman sınıfta
oynatacağınız bir oyun kurtarıcınız olacaktır’ diyerek yabancı dil öğretiminde
oyunun iĢlevini ve önemini belirtmiĢtir.
Yabancı dil öğretiminde oyun tekniğini uygulayan bir öğretmenin amacı
sadece zaman geçirmek olmamalı, oyunu öğretimin bir parçası haline getirmelidir.
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Derste oynanan oyunun en önemli tarafı amacıdır. Bu nedenle her oyun bir sonuca
bağlanmalı yani bir amacı gerçekleĢtirmeye yönelik olmalıdır. KarĢılıklı bilgi
alıĢveriĢi, paylaĢım içine öğrenen birey aktif hale gelip kalıcı öğrenme sağlayacaktır.
Yabancı dil öğretiminde oyunlar iyi seçilmiĢ olması Ģartıyla tüm beceriler için
kullanılabilir. Seçilen bu oyunlar öğretimin faydalı ve anlamlı olmasına yardımcı
olur. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de oyunların amacı, kuralları, nasıl
oynanacağı anlatılırken gereken yerlerde açıklamaların ana dilde yapılmasıdır.
Çünkü eğer öğrenci oyunu nasıl oynayacağını tam olarak anlayamazsa sınıfta bir
belirsizlik olur bu da oyunun amacını saptırıp dersin gidiĢatını olumsuz yönde
etkiler.
Demirel (2004:103-104 )‟e göre ise; oyunlar, bütün öğrencilerin rahatça
anlayıp etkin katılımlarını sağlayacak düzeyde basit, kolay ve gerçekten ilginç
olmalıdır. Bu nedenle seçilen oyunlar öğrencilerin farklı düzey ve yeteneklerine
uyarlanabilecek bir esneklikte olmalıdır. Oyunun kuralları sınıftaki herkesin
katılımına izin verebilmeli ve oyunun belli bir amacı olmalıdır. Bu nedenle oyunun
kuralları açık seçik ve anlaĢılmalıdır. Öğretmen her oyuna ders saatinin beĢ ya da on
dakikasını ayırmalı ve genellikle bu etkinliklere dersin ortasında ve sonunda yer
vermelidir. En önemli hususlardan birisi de, oyun oynanırken zayıf öğrenciler hata
yaptığı zaman üzerinde durulmaması ve herkesin etkin olarak katılımının
sağlanmasıdır.
Dil öğretiminde oyun kullanmanın nedenleri Ģunlar olabilir:
1) Oyunlar kullanılan dilin eğlenceli bir Ģekilde pratik yapılmasına imkan
verir.
2) Öğrenenlerin ilgisini çekmeyen konuları eğlenceli hale getirir, efor
harcamalarını sağlar. Zaten dil öğrenmek uzun süren efor gerektirir.
3) Oyunlar anlamlı iletiĢim için bağlam sağlar. Öğrenciler oyundan önce,
esnasında ve sonra birbirleriyle iletiĢim içindedir (Wright ve diğerleri, 2005).
4) Oyunlar çoĢkuyu harekete geçirip, ciddî ve katı dil öğretim yöntemlerine
çeĢitlilik getirir (Ersöz, 2000).
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5) Oyunlar dinleme, okuma, konuĢma, yazma gibi tüm temel becerileri içerir.
6) Bazı oyunlar sınıf dıĢında da oynandığı gibi öğrencilere dilin sınıf dıĢında
da kullanılabileceği anlamını verir.
Dil öğretiminde kusursuz bir yöntem ya da tekniğin olduğunu söylemek
mümkün değildir. Oyun tekniğinin de aĢağıda belirtilen sınırlı yönleri vardır:
1) Tüm konuların öğretilmesinde uygulanamayabilir.
2) Hem öğretmenin hem de öğrencilerin daha fazla çaba harcamasını
gerektirebilir.
3) Eğer oyun grupla oynanıyor ise tüm katılımcıların bilgi düzeyi kesin
olarak değerlendirilemez.
4) Oyun

tekniği

dil

öğretmenlerinin

yenilikçi,

modern

olmasını

gerektirdiğinden bazı eğitimciler için zor olabilir.
2.2.1. Eğitsel Oyunlarda Öğretmenin Rolü
Oyun yabancı dil öğretmenleri için çok önemli bir etkinliktir. Her ne kadar
bazı öğretmenler oyunu gereksiz bulsa da oyun öğrencilerin yeteneklerini rahat bir
Ģekilde sergilemesini sağlar. Dil öğrenimini zevkli ve eğlenceli hale getirir.
Öğrenciyi derse katılmaya teĢvik eder, çekingen öğrencileri cesaretlendirir.
Öğretmen

sınıf

içinde

eğitsel

oyunlardan

baĢarılı

bir

Ģekilde

yararlanabilmek için dikkatli ve titiz bir hazırlık yapmalıdır. Oyunlar bütün
öğrencilerin rahatça anlayıp etkin katılımlarını sağlayacak düzeyde basit, kolay ve
gerçekten ilginç olmalıdır. Bu nedenle seçilen oyunlar öğrencilerin farklı düzey ve
yeteneklerine uyarlanabilecek bir esneklikte olmalıdır. Oyunun kuralları sınıftaki
herkesin katılımına izin verebilmeli ve oyunun belli bir amacı olmalıdır. Bu nedenle
oyunun gerektirdiği dil gerçekten öğrenilmiĢ olmalıdır ki kurallar açık seçik
anlaĢılsın. Dil oyunları dersin herhangi bir vaktinde oynanabilir. Belirli bir zamanları
yoktur. Zamana göre uzun ya da kısa olabilir. Eğitsel oyunlar özellikle öğrenmeye
yönelik olmalı ve bir amaç için sınıf içinde uygulanmalıdır. Oyunlar öğrencilere
neĢeli ve rahat bir ortam sağlamakta, sınıf içi çalıĢmalara da değiĢiklik getirmektedir.
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Eğitsel oyunlarla derste konular, ilgi çekici duruma getirilebilir, en pasif öğrencilerin
bile bu etkinliklere katılmaları sağlanabilir.
Öğretmen oyunu açıkladıktan sonra çok fazla müdahale etmemelidir. Fakat
oyunu sürekli kontrol altında tutmalıdır. Zayıf öğrenciler hata yaptığında üzerinde
fazla durulmamalı, oyuna herkesin katılımı sağlanmalıdır. Ersöz (2000)‟e göre
öğretmen oyun esnasında öğrenciyi zorlamamalıdır. Oyun sıkıcı ve yorucu olduğu
hallerde bitirilmelidir. Ayrıca öğretmenin açıklamaları da net olmalıdır.
Eğitsel oyunlar klasik öğretmenlik tavırlarının tamamen değiĢmesini
gerektirir. Eğitim-öğretim etkinliklerini yürütecek öğretmen için sadece mesleki
yeterlilik veya ilmi kapasite yeterli değildir. Bunlarla birlikte çok faal, etkin ve ek
yeteneklerinin olması gerekir. Bu oyunların oynanmasında dikkat edilmesi gereken
önemli Ģartlardan bazıları Ģunlardır:
 Oyundaki aktifliğin hiçbir Ģekilde ciddiyetsizliğe vardırılmaması gerekir.
 Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için düzenlenen oyunların anlamları
bozacak eğlence veya boĢ iĢlere dönüĢtürülmemelidir
 Eğitsel oyun etkinlikleri esas derslerde planlanan hedeflerden birisine
hizmet etmesi için kullanılmalıdır.
 Bu etkinlikler kibarlık, zarafet ve sadelik gibi sosyal nezaket kurallarıyla
süslenmelidir.
 Katılımcının yani öğrencinin baskı veya engelsiz hareket edebileceği
serbest bir alanın sağlanması gerekir.
Eğitsel oyunlara baĢlamadan önce öğretmenin Ģu hazırlıkları yapması gerekir:
1. Derste oynanacak oyunlar önceden bir hazırlık gerektiriyorsa sınıfa
gelmeden önce öğretmen bu hazırlığını yapmalıdır.
2. Oyunun hedefi, kuralları ve oyun esnasında kullanılacak cümle örnekleri
önceden açıkça belirlenmiĢ olmalıdır.
3. Oyuna baĢlamadan önce öğrencilerin yapmaları gerekeni çok iyi
anlamaları için bir veya iki defa alıĢtırmasını yapılması gerekir.
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AnlaĢılmama veya tereddüt gibi bir Ģey sezildiğinde açıklamanın baĢtan
tekrarı gerekir.
4. Oyun açıklandığı gibi uygulanmalıdır. Ancak gerektiğinde öğrencilerin
seviyelerine uygun olması kaydıyla bazı değiĢiklerin yapılması daha verimli
hale getirir.(Doğan, 1989: 147).
2.2.2. Yabancı Dil Oyunlarının Sınıflandırılması
Oyunların değiĢik Ģekillerde sınıflandırılmasının sebebi öğrencilere derste
kazandırılması hedeflenen becerilerin çok çeĢitli olmasından kaynaklanmaktadır.
Bazı eğitimciler ise oyunların dilsel beceriler göz önüne alınarak dört gruba ayrılması
gerektiğini belirtmiĢlerdir. Bunlar duyma, konuĢma, okuma ve yazma oyunlarıdır.
(Abacıoğlu, 2001: 39).
Dil öğretiminde oyunları kategorilendirmenin en açık yolu öğretilecek ya da
öğrenciye kazandırılacak dil becerisinin belirlenmesi ve oyunun buna göre
seçilmesidir.
Hadfield ( 1999 ) ise oyunları sınıflandırmanın 2 Ģekilde olabileceğini
söylemiĢtir:
1)

Dilbilimsel oyunlar: Bu oyunlar kesinlik üzerine odaklanmıĢtır.

2)

ĠletiĢimsel oyunlar: Bu oyunlar ise fikirlerin, bilgilerin değiĢtirilmesi

üzerine yoğunlaĢmıĢtır.
Ayrıca Hadfield oyunların aĢağıdaki gibi baĢka birçok kategorilere de
ayırmıĢtır:
a) Bilgi-harita oyunları,
b) Tahmin oyunları,
c) AraĢtırma oyunları,
d) EĢleĢtirme oyunları,
e) TaĢla oyunlar,
f)

Rol yapma oyunları.

Rixon (1981:22) oyunları kontrollü ve iletiĢimsel oyunlar olarak iki gruba
ayırmıĢtır. Kontrollü oyunlarda hedeflenen, öğrencilerin dili doğru Ģekilde
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kullanmaları diğer bir deyiĢle öğretilen yapıyı kullanırken kurallara uymalarıdır. Bu
tür oyunlarda kullanılacak söylemlerin uzunluğu sınırlıdır. Çünkü önemli olan
cümlenin ya da cümlelerin doğru bir Ģekilde tekrarlanarak öğretilmesidir. Öğretmen,
oyun sırasında hatalı cümleleri ya da söylemleri düzeltir, yani bir anlamda oyunu
yönetir ve kontrol eder. ĠletiĢimsel oyunlarda ise amaç dilin doğru kullanımından
çok, anlaĢılır bir mesajın iletilmesidir. Öğrencinin baĢarısı değerlendirilirken
kelimenin ya da yapının doğru söylenmesinden çok öğrencinin ne söylediği dikkate
alınır. Oyunun amacına ulaĢabilmesi dilin kusursuz kullanımına değil öğrencilerin
etkili iletiĢimine bağlıdır.
Games for language learning adlı kitabında Wright ve arkadaĢları oyunları
dersin

amacına

göre

ya

da

öğretilecek

konuya

göre

aĢağıdaki

gibi

sınıflandırmıĢlardır:
1- Doğru yanlıĢ oyunları,
2- Tahmin oyunları,
3- Hafıza oyunları,
4- Soru ve cevap oyunları,
5- Resim oyunları,
6- Ses oyunları,
7- Kelime oyunları,
8- Hikaye oyunları,
9- Parti, eğlence oyunları,
10- Psikoloji oyunları,
11- Çok amaçlı oyunları.
Demirel (1990:73)‟de, Hadfield‟e benzer bir sınıflandırma yaparak yabancı
dil oyunlarını iki kategoriye ayırmıĢtır:
1) ĠletiĢim oyunları: Öğrencilerde iletiĢim becerilerini geliĢtirmeyi
amaçlayan oyunlardır. Özellikle son yıllarda yabancı dil öğretiminde iletiĢimsel
yaklaĢımın ortaya çıkmasından sonra bu tür oyunlar çok önem kazanmıĢtır. ĠletiĢim
oyunları ikili ya da gruplar halinde oynandığında ve grup üyeleri arasında iletiĢim
ağının kurulması önemli olduğundan yarıĢmadan çok dayanıĢma içinde geçer.
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Öğretmen de danıĢman ve yol gösterici durumdadır. Bu oyunların amacı adında
anlaĢılacağı gibi dil bilgisi kurallarını pekiĢtirmekten çok grup içinde iletiĢim
kurmayı öğrenmektir.
Oyunun kurallarından çok amacı önemli olmaktadır. Bu nedenle her oyun
bir sonuca bağlanmalı diğer bir deyiĢle amaca ulaĢılmalıdır. Öğrenciler grup
çalıĢmalarında dili rahat bir ortamda kullanabilirler ve karĢılıklı fikir alıĢ veriĢinde
bulunabilirler.
Candemir (1989:148)‟e göre iyi bir iletiĢim oyununun özetle Ģu özellikleri
taĢıması gerekir:
1-

ĠletiĢim oyunu öğrencilerin seviyelerine uygun olmalıdır.

2-

Oyun bütün dil basamaklarında olan öğrenciler için uygulanabilir

özellikte olmalıdır.
3-

Oyun en çok sayıda öğrencinin katılabileceği özellikte olmalıdır.

4-

Öğrencinin özellikle kazanması gereken temel dil becerilerini

geliĢtirmeyi hedefleyen oyunlar olmalıdır.
5-

ĠletiĢim oyunları iĢlenen yeni konu ile ilgili olmalıdır.

6-

ĠletiĢim oyunlar araç, gereç bakımından temini ve uygulaması kolay,

eğlenceli, yarıĢma ruhu taĢıyan özellikte olmalıdır.
2)_Gramer Oyunları: Gramerin dil öğrenmede önemli bir yeri olduğu için
öğrencilerin bu alana dikkatlerini çekmenin yollarından biri de gramer
oyunlarıdır. Öğretmen bu oyunlarla öğrencilerin amaç dilin gramerini ne
kadar öğrenebildikleri anlayabilir ve daha sonraki öğretme çalıĢmalarını buna
göre düzenleyebilir (Demirel,1990:73).

2.3.

Oyunu Planlama
Yabancı dil öğretiminde oyunların ve öğretme süreçlerinin titizlikle

planlanması gerekmektedir. Planlama, uygulayıcıların oyun içeriğinin veya belirli
sonuçların yapılandırılması değildir. Ancak hedeflerin belirlenmesi, verimli çevre
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düzenlenmesi ve yetiĢkin rehberliği etkili öğrenmeye yol açacaktır. Belirlenen
amaçlar, öğrencilerin istenilen ve beklenilen kazanımlarına yönelik olup hazırlanmıĢ
program içeriği değildir. Uygulayıcı bu doğrultuda öğrencilere belirli amaçları
gerçekleĢtirecek olanakları sağlamalıdır.
2.3.1. Oyun Planlamasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Oyun etkinlikleri planlanırken göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar
vardır. BaĢarılı bir oyun etkinliği planlayabilmek ve sergileyebilmek için bu
noktaların bilinmesi ve amaca hizmet edecek Ģekilde yapılandırılması oyunun
etkinliğinin artıracaktır. Oyun dikkatli bir planlama ile eğitsel açıdan etkili ve yararlı
bir etkinlik haline dönüĢtürülebilir. Bu görüĢten hareketle, planlama esnasında göz
önünde bulundurulacak hususlar aĢağıda belirtilmiĢ ve açıklanmıĢtır:


Oyunun amacı: Oyunlar seçilirken hangi amaca yönelik olduğu önceden
belirlenmeli ve bu doğrultuda yapılandırılmalıdır.



Oyunun seviyesi: Oyun grubun yaĢına ve fiziki özeliklerine uygun
olmalıdır.



Araç-gereçler: Oyun planlanırken oyunu amacına, konusuna ve
karakterine uygun araç-gereç seçilmeli ve planda belirtilmelidir.



Oyun süresi: Oyun süresi seçilirken oyuncuların yaĢ, fiziki kapasiteleri
dikkate

alınmalı,

oyunun

kaç

kez

tekrarlanacağı

yada

süresi

belirlenmelidir ( Akandere, 2003:17).
Oyuna dayalı bir programı uygulamayı tasarlayan bir öğretmenin etkili ve
yeterli bir uygulama yapabilmesi için ön tedbir olarak kendine aĢağıdaki soruları
sorması yararlı olacaktır. Bu sorulara verilecek yanıt oyun etkinliğinin gerek
oynayanlar açısından tatminkâr olup olmayacağı sonucu hakkında etkili bir yordayıcı
olacaktır. Bu nedenle, öğretmen sınıfın ve konunun yapı özelliklerine göre ve
öğrencilerin özelliklerini de dikkate alarak bir öğretim tekniği olarak oyun tekniğine
yer verip vermeyeceğine karar vermelidir. Oyun ile öğretim etkinliği planlayan bir
öğretmenin bu amaçla aĢağıdaki sorulara olumlu yanıt araması gereklidir;
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1) Oyun belirlenen süre içinde tamamlanabilir mi?
2) Oyun programla ilgili bir yere yerleĢtirilmiĢ mi?
3) Oyunu yerleĢtirmek, düzenlemek ve geliĢtirmek için yeterli zaman var mı?
4) Ortam oyun oynamaya uygun mu?
5) Oyun bir takım araç-gereç gerektiriyor mu? Bu gereçler alınabilir mi?
6) Oyun yeniden kullanılabilir mi? (Pehlivan, 2005:63).
2.3.2. Oyun Süresini Planlama
Bir oyun etkinliğine ne kadar süre ayıracağımızı planlarken katı sınırlar
koymamalı, hedefler açıkça belirtilirken zaman esnek tutulmalıdır. Oyun sürecinde
öğretmenin öğrenme hedeflerine ulaĢıp ulaĢılmadığını izlemesi, nerede araya
girilmesi gerektiğini, nerede kaliteli sorular sorabileceğini ve oyunu nerede
sonlandıracağını bilmesi onun becerisine kalmıĢtır. Öğrenenler için planlanan bu
etkinlikler öğrenme hedeflerine iliĢkin kazanımlarda bulunulması üzere bazen kısa
tutulup, baĢka bir oyun etkinliği ile değiĢtirilebilir.
Oyun saatini planlarken geniĢ ve dengeli bir program çerçevesinde çocukların
bilgi, kavram, beceri ve tutumlar geliĢtirebileceği olanakların sağlanması göz önünde
bulundurulmalıdır. Bunun için amaca yönelik oyun ortamları düzenlenmelidir
(Sevinç, 2004:190)
Yabancı dil öğretiminde oyunların genellikle dersin sonunda 10-15 dakika
uygulanmasının iyi olacağı bir çok eğitimci tarafından ifade edilmiĢtir. Konuya göre
bu sürede tabi ki değiĢiklik yapılabilir. Önemli olan uygulanan oyun için ne kadar
zamana ihtiyaç duyulduğunun doğru hesaplanmasıdır. Çünkü oyun her ne kadar
eğlenceli olsa bile gereksiz yere uzadığında sıkıcı olabilir.
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2.3.3.

Oyun Tekniğinin Değerlendirilmesi

Değerlendirmenin yararlı ve etkin olabilmesi için etkinliğin öğretmenlere,
uygulamalarına ve gelecekteki planlarını geliĢtirmelerine iliĢkin gerekli bilgiyi
vermelidir. Bunun için birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Belli bir çerçeve
içinde çalıĢmakla veya soru yönlendirmeleriyle aĢağıda belirtilen değerlendirme
kriterleri önceden belirlenmelidir:
Öğrencilerin verdiği yanıtlar: Oyun öğrencilerin ilgisini çekti mi?
Araç-Gereçler: Öğrenmeyi desteklemeye etkili oldu mu? Oyun tekrar
oynadığında bazı ek materyaller eklenebilir veya çıkartılabilir mi?
Oyunun oynandığı mekan: Oyun baĢka bir mekanda oynandığında daha
baĢarılı olabilir mi?
YetiĢkin rolü: YetiĢkin planladığı Ģekilde rolünü gerçekleĢtirebildi mi?
Beklenmedik rolleri üstlendi mi?
Öğrencilerin öğrenmesi: Elde edilen kazanımlar öğrenme hedeflerine ulaĢtı
mı? Beklenmedik öğrenmeler ortaya çıktı mı? Bu öğrenmenin türü ne olmuĢtur?
Oyun etkinliğinde ayırt edici olanaklar verildi mi? ( Sevinç, 2004:191).
Oyunla Öğretime Sistematik Bir YaklaĢım

2.4.

Oyun ile öğretim konusunda sistematik bir yaklaĢım getiren Orlich ve
arkadaĢları (Orlich ve diğerleri, 1985) oyunun yedi aĢamada gerçekleĢtirileceğini
savunmuĢ ve her bir aĢamada yapılması gereken etkinlikleri belirlemiĢlerdir. Oyun
ile öğretim yapmak isteyen bir öğretmenin aĢağıdaki prosedürü izleyerek daha kolay
ve etkili bir planlama yapması ve daha yüksek bir baĢarı düzeyi elde etmesi
düĢünülmekte ve beklenmektedir (Pehlivan, 2005:65) .
1) Bir oyun yaklaĢımı seçme,

5) Oyun materyalleri geliĢtirme,

2) Oyun hedeflerine hazırlık,

6) Oyunu oynama,

3) Oyuna iliĢkin veri toplama,

7) Oyunu değerlendirme.

4) Bir oyun modeli desenleme,

41

2.5.

Arapça Öğretiminde Oyun Tekniğinin Kullanılması
Her ne kadar yabancı dil denilince akla ilk olarak Ġngilizce gelse de

ülkemizde Almanca, Fransızca, Arapça gibi diller de öğretilmektedir. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı Ġmam-Hatip Liselerinde dört yıl boyunca Arapça dersi yoğun
olarak gösterilmektedir.

GeçmiĢten gelen alıĢkanlıklarla birçok yabancı dil

öğretmeni klasik metot ve yöntemleri kullanmakta, anlatıma dayalı tek düze, sıkıcı
bir eğitim uygulanmaktadır. Uygulanan bu sıkıcı eğitimde maalesef çoğu zaman
baĢarısız olmaktadır. Bu baĢarısızlığı en alt seviyeye indirecek öğretim
tekniklerinden birisi de oyundur. Bu bölümde Arapça öğretiminde kullanılabilecek,
diğer diller için de kolayca adapte edilebilecek otuz beĢ oyuna yer verilmiĢtir.
Bu oyunlar, iletiĢim ve gramer oyunları olmak üzere iki baĢlık altında
sınıflandırılmıĢtır.
Tezin bu bölümüne yer alan iletiĢim oyunlarının adları Ģöyledir:
1)

Adam asmaca,

2)

Sayı tahmini,

3)

Kulaktan kulağa,

4)

Uygun cevaplar,

5)

Karamsar öğrenci,

6)

ÇağrıĢtıran kelimeler,

7)

Kelime bulma,

8)

Uzayan cümleler,

9)

Anlat bakalım,

10)

Sessiz sinema,

11)

Kim bu?

12)

Mantıksız cevaplar,

13)

Saat kaç?

14)

Zıt kelimeler,

15)

Harita,

16)

Yön bulma,
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17)

Katil kim,

18)

Resim yapma,

19)

Sesleri ayırt etme,

20)

Doğru-yanlıĢ.

Gramer oyunlarının adları ise Ģöyledir:
1)

Harf alıĢtırması,

2)

Harfleri sıralama,

3)

Kelime türetme,

4)

Harf salatası,

5)

Dün ne yaptın?

6)

Tamamla tamamlayabilirsen,

7)

Hikâye uydurma,

8)

Akılda tutma,

9)

Ġsim-Ģehir,

10)

BaĢ harfleri birleĢtir,

11)

Dakikada kaç kelime,

12)

Kelime oluĢturma,

13)

Kelime sıralama,

14)

Kelimeleri gruplama,

15)

Cümle kurma.
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2.6. Arapça Öğretiminde Kullanılabilecek Oyunlar
1.

Harf alıĢtırması )(جورٌي حرف
Oyunun Amacı

: Harflerin telaffuzunu öğretebilme

Gerekli Materyaller

: Renkli kalemler, karton kâğıt veya dosya kâğıdı

Oyunun Seyri

:

Alfabe kartlarının hazırlanması için, aynı boyda karton veya dosya kâğıdının
üzerine Arap alfabesinde tüm harfler yazılır.
Öğretmen oyuna baĢlamadan önce bir alfabe kartını yukarı kaldırır ve üzerinde
yazılı olan harfi okur, öğrenciler tekrar ederler.
Alfabe kartları ortaya bir yere bırakılır. Sırayla bütün öğrenciler birer kart
çekerler ve üzerinde yazan harfi göstererek okurlar ya da her öğrenciye bir kart
verilir. Bu kartı yukarı kaldıran öğrenci diğer öğrenciye kaldırdığı harfin hangisi
olduğunu sorar.
2.

Harfleri Sıralama )(جرجٍب الحرف
Oyunun Amacı

: Alfabeyi öğretebilme

Gerekli Materyaller

: Alfabe kartları

Oyunun Seyri

:

Sınıf öğrenci sayıları göz önüne alınarak gruplara bölünür.
Grup sayısı kadar alfabe takım kartları grup masalarına karıĢık olarak bırakılır.
Gruptaki öğrenciler karıĢık halde bulunan harfleri

‘ ’اden ‘’ي

sıralamaya baĢlar. Ġlk doğru sıralamayı yapan grup kazanmıĢ olur.

harfine doğru
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3.

Kelime Türetme )(اشحماق للكلوة
Oyunun Amacı

: Kelime bilgisini pekiĢtirme

Gerekli Materyaller

: BoĢ dosya kâğıtları

Oyunun Seyri

:

Öğrenciler bir masa etrafında oturur. Her öğrenciye 15- 20 arası kare kağıt ve
kalem verilir.
Öğretmen öğrencilerin bildiği bir kelimeyi boĢ kâğıtlara her kareli kağıda bir
harf yazarak, masanın üzerine dikey ya da yatay bir biçimde dizer.
Bir sonraki öğrenci masanın üzerindeki kelimelerin her hangi bir harfine denk
gelen baĢka bir kelimeyi elindeki kâğıtlara yazarak, masadaki kelimeye yatay ve
dikey olarak ekler. Oyun böyle devam eder.
4.

Sayı Tahmini )(جخوٍي الرلن
Oyunun Amacı

: Sayıların pekiĢtirilmesi

Gerekli Materyaller

: Saniye göstergeli saat

Oyunun Seyri

:

Öğretmen saniye göstergeli saati çalıĢtırdıktan bir süre sonra saati durdurur.
Öğrenciler geçen süreyi tahmin ederler.
Geçen süreyi doğru tahmin eden öğrenci oyunu devam ettirir.
Burada esas olan öğrencilerin sayıları Arapça olarak söylemeleridir.
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5.

Adam Asmaca )(الوشٌمة
Oyunun Amacı

: Kelimelerin doğru olarak yazılabilmesi, kelime
bilgisini pekiĢtirme

Gerekli Materyaller

: Yazı tahtası

Oyunun Seyri

:

Öğretmen veya öğrencilerden birisi bir kelime düĢünür. Kelimenin ilk harfini
tahtaya yazdıktan sonra diğer her bir harfin yerine çizgi çizer. Burada dikkat edilmesi
gereken tahtaya yazılan kelimenin diğer öğrenciler tarafından da bilinmesidir.
Hazırlanan kelime oyununun yanına bir darağacı çizilir. Katılımcılar sırasıyla
bir harf söyleyerek bu kelimeyi bulmaya çalıĢırlar.
Söylenen her doğru harf çizginin üzerine yazılır, yanlıĢ söylenen her harf
içinde darağacına bir insan uzvu çizilir. Kelime bulununcaya kadar bu çizgiler
çizilmeye devam edilir.
Harfleri doğru tahmin edemeyen kiĢi ya da grup asılarak elenir.
Kelimeyi ilk doğru tahmin eden kiĢi bir sonraki kelimeyi yazmak üzere
tahtaya çıkar.

- - - - -و

Bulunacak kelime :

يطتشفى
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6.

Harf Salatası )(سلطة الحرف
Oyunun Amacı

:

Kelime

türetme,

kelimeleri

doğru

yazabilme

becerisini geliĢtirme
Gerekli Materyaller

: Her öğrenci için kağıt ve kalem

Oyunun Seyri

:

Öğretmen bilinen bir kelimenin harflerini karıĢtırarak okur ya da tahtaya yazar.
Öğrenciler bu harfleri sıraya koyup, doğru kelimeyi kâğıtlara yazar.
Doğru yazan öğrenci oyunu devam ettirir. Örneğin:

7.

ٌذاوف

َىاف
ذ

جشيار

ضٍارج

Kulaktan Kulağa )(هي األرى إلى األرى
Oyunun Amacı

: Dinleme ve konuĢma becerilerini geliĢtirme

Gerekli Materyaller

:-

Oyunun Seyri

:

Öğretmen sınıfı gruplara böler. Sınıftaki öğrencilerin düzeylerini de gözeterek
bir cümle belirler ve yanındaki öğrencinin kulağına fısıldar.
Öğrenci de yanındaki arkadaĢının kulağına fısıldar ve bu Ģekilde söylenen cümle
en son öğrenci tarafından yüksek sesle söylenir.
Öğretmen tarafından söylenen cümle, son öğrenci tarafından doğru söylenirse
grup puanı kazanmıĢ olur.
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8.

Uygun Cevaplar )(األجىبة الوٌاسبة
Oyunun Amacı

: Soru yapılarını pekiĢtirmek

Gerekli Materyaller

: Renkli kartonlar, kalemler

Oyunun Seyri

:

Ġki farklı renkte, kartpostal büyüklüğünde kartlar hazırlanır. Bir renk grubunun
üzerine sorular, diğer renk grubunun üzerine cevaplar yazılır.
Dikkat edilmesi gereken nokta her cevap sadece bir soruyu yanıtlayacak nitelikte
olmalıdır.
Her katılımcıya iki veya üç soru ve aynı sayıda cevap kartları verilir,
katılımcılardan biri elindeki soru kartlarından bir tanesini kaldırır ve o soruyu okur.
Bu soruya uygun cevabı olan kartını kaldırarak cevabı okur.
9.

Dün Ne Yaptın? )(هارا فعات اهس؟
Oyunun Amacı

: Mâzi fiille cümle kurdurma, mâzi fiil çekimini
pekiĢtirme.

Gerekli Materyaller

: Kartpostal büyüklüğünde kartlar

Oyunun Seyri

:

Öğretmen kartlara pekiĢtirmek istediği fiillerin yalın halini yazar ve masanın
üzerine kapalı bir Ģekilde bırakır.
Öğretmen öğrencilere „dün ne yaptın?‟ diye sorarak oyunu baĢlatır.
Soru sorulan kiĢi kartlardan birini çekerek, o kartta yazılı olan fiil ili ilgili cümle
kurar.
Örneğin: ‘ ’كحبfiilini çeken öğrenci ‘ ‟كحبث واجبً اهسĢeklinde cümle kurar.
Bu oyun fiil çekimini pekiĢtirdiği gibi, cümle oluĢturulmasına da katkı sağlar.
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10. Karamsar Öğrenci )(الطالب الوحشائن
Oyunun Amacı

: Cümlelerin olumsuz yapılmasını pekiĢtirme

Oyunun Seyri

:

Öğretmen sınıftaki bir öğrenciye olumlu bir cümle söyler.
Seçilen karamsar öğrenci bu cümleyi olumsuza çevirir. Sonra öğrenci yeni
olumlu bir cümle söyler, seçeceği „ karamsar „ öğrenci cümleyi olumsuza çevirir.
Örneğin:

. انجى جًٍم:انًدرش
. نٍص انجى جًٍال: انطانة
. جاء أتً يٍ أَقرج:انًدرش
. يا جاء أتً يٍ أَقرج:انطانة
. زٌُة تحة األطفال:انًدرش
. زٌُة ال تحة األطفال:انطانة
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11. ÇağrıĢtıran Kelimeler )(الكاهات الوحذاعٍة
Oyunun Amacı

: Kelime dağarcığını geliĢtirmek

Oyunun Seyri

:

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki bu oyun türü Arapça bilgisi baĢlangıç
düzeyinde olanlar için pek uygun değildir. Daha ziyade Arapça bilgisi orta düzey ve
üst seviyelerde bulunanlar için uygundur.
Öğretmen tahtaya bir kelime yazar.
Öğrenciler sırayla o kelimenin çağrıĢtırdığı tüm kelimeleri söyler.
Örneğin:

هسحشفى

طثٍة

يًرضح

ٍحق

يرٌض

دواء
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12. Kelime Bulma )(إٌجاد الكلوة
Oyunun Amacı

: Kelime bilgisini artırma, pekiĢtirme

Oyunun Seyri

:

Öğretmen sınıfı bilgi düzeyleri eĢit olacak Ģekilde gruplara böler ve anahtar
kelimeyi söyler.
Öğrenci gruplarının ilki öğretmenin söylediği kelimenin son harfiyle baĢlayan
baĢka bir kelime söyler.
Sırası gelen grup, en son söylenen kelimenin son harfiyle baĢlayan baĢka bir
kelime söyler.
Belirlenen süre içinde en çok kelime söyleyen grup oyunu kazanır.

. تٍت: انًدرش
.ٍٍ ت: انفرٌق األول
. َار: ًَانفرٌق انثا
. رجم: انفرٌق انثانث
.ٌ نًٍى: انفرٌق األول
. َاش: ًَانفرٌق انثا
.ٍ ض: انفرٌق انثانث
ġeklinde oyun devam eder.
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13. Uzayan Cümleler )(الجول الوحطاولة
Oyunun Amacı

: Cümle kurulumunu kavratmak

Oyunun Seyri

:

Öğretmen tahtaya bir kelime yazar.
Öğrenciler sıraya tahtaya gelir, öğretmenin yazdığı kelimeye eklemeler yaparak
olabildiğince uzun anlamlı cümleler kurmaya çalıĢırlar.

رجع
ًرجع أت
رجع أتً يٍ انعًم
رجع أتً يٍ انعًم يطاء
.رجع أتً يٍ انعًم يطاء وهى يتعة
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14. Anlat Bakalım )ِ(هٍا إحك
Oyunun Amacı

: KonuĢma becerisini geliĢtirme

Gerekli Materyaller

: ÇeĢitli resimler

Oyunun Seyri

:

Öğretmen sınıfı gruplara böler.
Daha önceden hazırladığı resimlerden birini gruplar seçer ve o resim hakkında
konuĢur.
Resim hakkında en doğru ve en fazla konuĢan grup kazanmıĢ olur.
15. Tamamla Tamamlayabilirsen )َ(أكول بوا إسحطعث
Oyunun Amacı

: Yazma becerisini geliĢtirme

Gerekli Materyaller

: Ucu açık hikâyeler

Oyunun Seyri

:

Öğretmen gruplara ayırdığı öğrencilere bir olay ya da hikâyenin baĢlangıcı olan
bir cümle verir.
Öğrenciler cümlenin gidiĢatından olayın ya da hikâyenin nasıl devam
edebileceğini düĢünerek birlikte sonucu yazarlar. Yazılan hikâyeler sınıfta okunur.
AĢağıdaki cümle örnek olarak verilebilir:

............................ٍكٌث أرجع هي الوذرسة رأٌث صذٌمً أهام الوسحشفى فوشٍث ًحى
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16. Hikâye OluĢturma )(جكىٌي الحكاٌة
Oyunun Amacı

: Yazma becerisini geliĢtirme

Gerekli Materyaller

: BoĢ dosya kâğıdı

Oyunun Seyri

:

Öğretmen gruplara ayırdığı öğrencilere en az 8-10 anahtar kelime verir.
Her grup bu kelimeleri kullanarak bir hikaye uydurur.
Önemli olan verilen anahtar kelimelerin öğrencilerin iĢine yarayacak kelimeler
olmasıdır.
Metin yazmaya yeni baĢlayan öğrenciler için gayet uygundur.
17. Akılda Tutma )(الوسك فً العمل
Oyunun Amacı

: Kelimeleri pekiĢtirme

Gerekli Materyaller

: ÇeĢitli nesneler

Oyunun Seyri

:

Öğretmen 15-20 nesneyi masanın üzerine bırakır.
Öğrenciler 1 dakika boyunca bu nesnelere bakarlar.
Öğretmen daha sonra bu nesnelerin üzerine bir örtü örter.
Oyuncular akıllarında kalan nesnelerin isimlerini kağıda yazarlar. En çok nesne
ismini yazan oyunun birincisi ilan edilir.
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18. Ġsim-ġehir )الوذٌٌة-(اإلسن
Oyunun Amacı

: Kelime dağarcığını geliĢtirme

Gerekli Materyaller

: BoĢ kâğıtlar

Oyunun Seyri

:

Öğretmen öğrenci sayısına göre öğrencileri gruplara ayırır.
AĢağıdaki Ģekli tahtaya çizerek öğrencilerden de aynı Ģekli kâğıtlarına
çizmelerini ister.
Daha sonra öğretmenin vereceği harfle baĢlayan ve o gruba giren kelimeyi
öğrenciler verilen süre içerisinde bulmaya çalıĢırlar.
İSİM

ŞEHİR

EŞYA

HAYVAN

ÜLKE
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19. Ġlk Harfleri BirleĢtir )(الحروف األولى
Oyunun Amacı

: Kelime dağarcığını geliĢtirme

Oyunun Seyri

:

Öğretmen sınıfı gruplara ayırır ve her gruba aynı kelimeyi verir.
Öğrenciler bu kelimenin tüm harflerini tek tek kullanarak baĢka kelimeler
bulurlar. Örneğin:

 يكتثح:
ٍٍ ت-  كتاب – تًر – تاب- يطتشفى:

انًدرش
انطالب

20. Sessiz Sinema )ٍ(السٌٍوا بذوى صىت
Oyunun Amacı

: KonuĢma becerisini geliĢtirme

Gerekli Materyaller

:-

Oyunun Seyri

:

Sessiz sinema oyunu hemen hemen herkes tarafından bilinen bir oyundur.
KonuĢma becerisini geliĢtirmek için kullanılabilecek iyi bir etkinliktir.
Sınıf gruplara bölünür, her grup bir sözcü seçer. Grubun sözcüsü karĢı grubun
belirleyeceği kelime ya da kısa bir kelime grubunu bedensel hareket ve mimiklerle
kendi grubuna anlatmaya çalıĢır.
Bu oyun sesli sinema hâline de dönüĢtürülebilir. Grup sözcüsü karĢı grubun
belirlediği kelimeyi eĢ anlamlısını, zıt anlamlısını kullanmadan anlatabilir. Bu
oyunda dikkat edilmesi gereken temel nokta, kelimelerin öğrencilerin seviyelerine
göre olmasıdır.
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21. Kim Bu? )(هي هى؟
Oyunun Amacı

: Soru kalıplarını pekiĢtirme

Oyunun Seyri

:

Bir öğrenci tanınmıĢ bir kiĢinin adını ufak bir kağıda yazarak sınıfın ortasına
gelir.
Sınıftakiler çeĢitli sorularla kiĢinin kim olduğunu bulmaya çalıĢırlar.
Örneğin:
Öğrenci kâğıda „baĢbakan‟ yazar. Öğrenciler:

 هم هى تركً؟
 هم هى عانى؟
 هم هى ضٍاضً؟
gibi sorular sorarak kiĢinin kim olduğunu bulmaya çalıĢırlar. Doğru cevabı veren
öğrenci bir dahaki kiĢiyi sorma hakkını kazanmıĢ olur.
BaĢlangıç düzeyinde soru sormayı öğrenirken iyi bir yöntemdir.
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22. Mantıksız Cevaplar )( األجىبة غٍر هٌطمٍة
Oyunun Amacı

: KonuĢma becerisini geliĢtirme

Oyunun Seyri

:

Öğretmen öğrencilerin düzeyine uygun sorular hazırlar ve sınıftan birine soru
sormaya baĢlar.
Öğrencinin yapması gereken; ilk soruyu cevaplamamak, daha sonra her soruya
bir önceki sorunun cevabını vermektir. Örneğin:

 ــــــــ: يا اضًك؟ انطانة:انًدرش
ً إضًً عسي: يا نقثك؟ انطانة:انًدرش
.ٌ نقثً دوغا:

 يٍ أٌٍ أَت؟ انطانة:انًدرش

. أَا يٍ ضٍىاش: هم تحة انفاكهح؟ انطانة:انًدرش
ġeklinde devam eden sorular sorulabilir.
23. Dakikada Kaç Kelime? )(كن كلوة فً الذلٍمة؟
Oyunun Amacı

: Yazma ve kelime bilgisini pekiĢtirme

Oyunun Seyri

:

Öğretmen öğrencilere bir harf verir. Örneğin ‘’ت
Öğrencilerden verdiği harfle baĢlayan mümkün olduğunca çok kelime yazmaları
istenir. En çok kelime yazan grup ya da kiĢi oyunu kazanmıĢ olur.
Bu oyunda sürenin 3- 5 dakika ile sınırlandırılması iyi olacaktır.
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24. Cümle Kurma )(اًشاء الجول
Oyunun Amacı

: Yazma becerisini geliĢtirme, söz dizimini kavratma

Oyunun Seyri

:

Öğretmen tahtaya Arapça bir kelime yazar.
Öğrencilerden o kelimeyi kullanarak cümle kurmaları istenir.
En çok ve en doğru cümleler kuran kiĢi oyunun galibi olur.

25. Kelime OluĢturma )(جكىٌي الكلوة
Oyunun Amacı

: Kelime bilgisini pekiĢtirme

Gerekli Materyaller

: Harf kartları

Oyunun Seyri

:

Öğretmen önceden hazırladığı harf kartlarından her öğrenciye 10–12 tane verir.
Öğrenciler bu harfleri kullanarak anlamlı kelimeler türetirler.

59

26. Kelime Sıralama )(جرجٍب الكلوة
Oyunun Amacı

: Kelime bilgisini pekiĢtirme

Gerekli Materyaller

: Harf kartları

Oyunun Seyri

:

Öğretmen bir cümlenin ya da hikâyenin kelimelerini her bir kelime bir kartona
gelecek Ģekilde karıĢık olarak yazar ve öğrencilere verir.
Öğrenciler bu kelimeleri düzenleyerek anlamlı bir cümle ya da kısa bir hikâye
oluĢtururlar.

27.

Zıt Kelimeler )(الكلوات الوضات

Oyunun Amacı

: Kelime bilgisini pekiĢtirme

Oyunun Seyri

:

Çok basit ve eğlenceli bir oyundur.
Öğretmen öğrencileri gruplara böler.
1. Grup bir kelime söyler diğer grup o kelimenin zıttını bulmaya çalıĢır.
Özellikle sıfatların öğretilmesi esnasında kullanılabilir.
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28. Saat Kaç? )(كن الساعة؟
Oyunun Amacı

: Saatlerin Arapça olarak söyleniĢlerinin pekiĢtirilmesi

Gerekli Materyaller

: Kâğıt veya karton üzerine çizilmiĢ farklı zamanları
gösteren resimler

Oyunun Seyri

:

Öğretmen sınıfı gruplara ayırır. Önceden kartona veya kâğıda hazırladığı saatleri
gruptan bir öğrenciye çektirir.
Öğrenci çektiği kâğıtta yazılı olan saati Arapça olarak söyler, doğru ise grubu
puanı kazanmıĢ olur.

29. Harita )(الخرٌطة
Oyunun Amacı

: KonuĢma becerisini geliĢtirme, yönleri öğretme

Gerekli Materyaller

: Türkiye haritası

Oyunun Seyri

:

Öğretmen sınıfa bir Türkiye haritası getirir ve tahtaya asar.
Öğrencilere öğretmek istediği kalıp ifadenin de içinde geçtiği:

أٌي جمع جاًمري؟
sorusunu sorar.
Öğrenci haritadan Çankırı‟nın yerine bakarak Arapça olarak yerini söyler.
Öğretmen daha sonra baĢka Ģehirlerinin nerede yer aldığını sorara, öğrenciler
cevap verir.
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30. Yön Bulma )(إٌجاد الجهة
Oyunun Amacı

: Dinleme becerisini geliĢtirme

Gerekli Materyaller

: Kasaba resmi

Oyunun Seyri

:

Öğretmen öğrencilere önceden hazırladığı çeĢitli dükkânların, evlerin olduğu
kasaba resmini dağıtır.
Bir öğrenci seçerek öğrenciye ileri git, sağa dön gibi komutlar vererek dağıttığı
kasaba resmi üzerinde ilerlemesini ve belirlenen yere ulaĢmasını ister.

31. Doğru YanlıĢ ) الخطأ-(الصحٍح
Oyunun Amacı

: Dinleme becerisini geliĢtirme

Gerekli Materyaller

: Önceden hazırlanmıĢ resimler

Oyunun Seyri

:

Öğretmen önceden hazırladığı resmi öğrencilere dağıtır.
Dağıttığı resmin altında o resimle ilgili çeĢitli cümleler bulunur.
Eğer cümle resimle ilgili ise öğrenci cümlenin yanına “+” yanlıĢsa “–” koyar.
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32. Kelimeleri Gruplama )(جصٌٍف الكلوات
Oyunun Amacı

: Öğrenilen kelimelerin pekiĢtirilmesi

Oyunun Seyri

:

Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. Çok kalabalık olmayan sınıflarda 3 – 4
grup olması idealdir.
Öğretmen tahtaya aĢağıdaki gibi kategorileri yazar. AĢağıdaki kategoriler isteğe
göre çoğaltılabilir.
RENKLER

MEYVELER EV

MEKÂNLAR

HAYVANLAR

EġYALARI

Sırasıyla her gruptan bir öğrenci çağrılır ve öğrenci tahtaya o grupla ilgili
kelime yazılır. En çok kelime yazan grup kazanmıĢ olur.
Bu oyun kelime pratiği yapmada etkilidir.
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33. Sesleri Ayırt Etme )(جفرٌك األصىات
Oyunun Amacı

: Seslerin kavratılması

Gerekli Materyaller

: Önceden hazırlanmıĢ cevaplama kağıdı

Oyunun Seyri

:

Öğretmen öğrencilere önceden hazırladığı kağıtları dağıtır. Sonra bir kelimeyi
yüksek sesle söyler. Öğrenciler öğretmenin söylediği kelime hangi Ģıkta yer alıyorsa
o Ģıkkı iĢaretlerler. Benzer seslerin birbirinden ayırt edilip edilmediğini ölçmede iyi
bir etkinliktir. Öğretmenin söylediği kelimelerin anlamlı olmasının bir önemi yoktur
çünkü burada önemli olan seslerdir. Örneğin:
Öğretmen aĢağıdaki gibi birbirine benzer kelimeleri söyleyebilir:

 ثىر- جىر – صىر – سىر
جار – طار – دار – ضار
خلب – غلب – للب – كلب
Bu oyun için aĢağıdaki gibi bir çizelge öğrencilere dağıtılabilir.

Öğrenci Adı-Soyadı:
1. Kelime

a

b

c

d

2. Kelime

a

b

c

d

3. Kelime

a

b

c

d

4. Kelime

a

b

c

d

5. Kelime

a

b

c

d

6. Kelime

a

b

c

d
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34. Katil Kim? )(هي الماجل؟
Oyunun Amacı

: Dinleme ve konuĢma becerisini geliĢtirme

Gerekli Materyaller

: ÇeĢitli insan resimlerinin olduğu kâğıt

Oyunun Seyri

:

Öğretmen öğrencilere çeĢitli insan resimlerinin olduğu kâğıdı dağıtır ve
öğrencilere hedef dilde cümleler söyleyerek katille ilgili ipuçları verir.
Öğretmenin tarifine göre, katilin kim olduğunu ilk doğru tahmin eden öğrenci
oyunu devam ettirir.

35. Resim Yapma )(الرسن
Oyunun Amacı

: Dinleme becerisini geliĢtirme

Gerekli Materyaller

: BoĢ dosya kâğıtları, boya kalemleri

Oyunun Seyri

:

Öğretmen her öğrenciye boĢ bir dosya kâğıdı verir.
Öğrenciler öğretmenin söylediklerini esas alarak resmi oluĢtururlar.
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2.7.

Arapça Öğretiminde Kullanılan Oyunlar Ġçin HazırlanmıĢ Materyaller

Oyun 1: Harf AlıĢtırması

ش
ي
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Oyun 2: Harfleri Sıralama
Bu oyun için aĢağıdaki gibi tüm harfleri kare yerlerden kesilerek öğrencilere
karıĢık halde dağıtılır. Öğrenci de öğretmenini konutuyla beraber bu harfleri
sıralamaya baĢlar.

ب ت ث ج ح خ

ا

ز س ش ص

د

ر

ذ

ض ط ظ ع غ ف ق
ي

ه

و

ن

م

ك ل
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Oyun 3: Kelime türetme

ب
ي
ى

ت ش ف
م

ة

ن

ي

م
ن
ي
ر

س

م س
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Oyun 8: Uygun Cevaplar
Bu oyun için aĢağıdaki örnek olarak gösterilen soru kartları ve bu sorulara
uygun cevap kartları hazırlanabilir

يٍ ٌعًم فً انًصُع؟

انعايم
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Oyun 9: Fiil Kartları

حضر

جهص

درش

أكم

شعر

فتح
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Oyun 14: Anlat Bakalım
Bu oyun için aĢağıda örnekleri sunulan resimler gibi, birçok resim
öğrencilere seçenek olarak sunulabilir.
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Oyun 16: Hikâye Uydurma
Öğrencilere yazacakları hikâyede bulunması gereken anahtar kelimeler
aĢağıdaki gibi sunulabilir.

تٍت
جد
طرٌق
يطاء
أَا
رأٌت
جء
احٍاَا
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Oyun 25: Kelime OluĢturma

ا

ف ك ز ع

ط ث س ي ب
ش ح د ق ج
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Oyun 28: Saat Kaç?
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Oyun 29: Harita
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Oyun 30: Yön Bulma

بٍث

سىق

هلعب

فرى

حالق
حذٌمة
الحٍىاًات

هسجذ

هسحشفى
يدرضح
جاهعة
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Oyun 33: Katil Kim?
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
Oyun bireyin geliĢiminde büyük önem taĢımakla beraber, aynı zamanda
öğrenme ve geliĢim kaynağıdır. Yabancı dil dersleri birçok öğrenci için kelimelerin
ezberlendiği, dilbilgisi kurallarının anlatıldığı sıkıcı dersler olarak görülmektedir.
Buna öğretmen merkezli ve klâsik öğretim yöntemleri de eklendiğinde dersler
öğrenci için çekilmez hâle gelebilir. ġüphesiz ki diğer alanlarda olduğu gibi yabancı
dil öğretiminde de en iyi ve en uygun tek bir yöntem yoktur. Önemli olan dersin
konusuna göre en uygun tekniği seçmektir. Oyun tekniği ise, yabancı dil öğretiminde
kullanılabilecek en ideal tekniklerdendir. Oyun tekniği, dersin eğlenceli hâle
gelmesini sağlayıp, öğrenmenin en üst düzeyde olmasına katkıda bulunacaktır.
Bunun yanı sıra, öğrencinin güdülenmesini sağlayıp dersten alınan verimi
artıracaktır. Burada oyun tekniği ile ilgili olarak dikkat edilecek nokta; oyunların
öğrencilerin yaĢ ve seviyelerine uygun olacak Ģekilde seçilmesidir. Oyunlar bütün
öğrencilerin rahatça anlayıp, etkin katılımlarını sağlayacak, tüm öğrencilerin
katılımına izin verecek nitelikte olmalıdır.
Oyun tekniğiyle öğretim yapılan sınıflarda öğretmenlere önemli görevler
düĢmektedir. Her Ģeyden önce öğretmen tekniğin gerekliliğine inanmalı, oyuna fazla
müdahale etmeden sürekli kontrol altında tutmalı, oyun süresince net ve anlaĢılır
ifadeler kullanmalıdır. Öğretmen oyun oynatmayı bir ödül veya dersin sonunda
zaman doldurma gibi düĢünmemelidir, bir öğretim tekniği gibi kullanmalıdır.
Yabancı dil derslerinde oyuna ayrılan süre, öğretilecek konuya göre
değiĢebilmektedir. Öğretmen oyunu gereksiz yere uzatmamalı, oyunun amacından
sapmamalıdır.
Arapçanın eğitimi alanında ilk defa oyunla Arapça öğretimi konusunu ele
alan bu tezde hazırlanan örnek oyunlar sınıf ortamında uygulandığında görülmüĢtür
ki oyunla yapılan yabancı dil öğretimi;
1- Öğrenciler için daha ilgi çekici ve eğlenceli olmuĢtur,
2- Dersin kalıcılığını artırmıĢtır,
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3- Öğrencilerin baskılardan ve engellemelerden uzak derse katılımlarını
sağlamıĢtır,
4- Sınıf içindeki monoton havayı dağıtmıĢtır.
Öğretimde ezbercilikten kurtulup, kalıcı ve zevkli öğrenim sağlayabilmek için
oyun tekniğini yabancı dil derslerinde sıkça kullanılması, hem öğretmen, hem de
öğrenci açısından yararlı olacaktır.
Ayrıca yabancı dil programları oluĢturulurken kitaplarda oyunlara bolca yer
verilmesi gecikmiĢ olsa da yerinde bir karar olacaktır. Uygulamalı olarak oyunla
yabancı dil öğretimi konusunda yeni çalıĢmalar da yapılmalı, bu konuda çalıĢan
araĢtırmacılar desteklenmelidir.
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