ÇOCUĞUNUZLA OYUN OYNAMAK ANNE BABALARA NELER KAZANDIRIR?
Ondaki değişimleri ve gelişimleri gözlemleyebilir,
Oyun yoluyla çocuğundaki sınır ve kuralların oluşmasına katkıda bulunabilir.
Çocuğunun hayatındaki en önemli işinde, yani oyunda onunla birlikte olarak çocukla
aralarındaki bağı kuvvetlendirebilir.
Onunla oyun oynamanız çocuğunuza neler kazandırır?
* Anne babası tarafından önemsendiğini hisseder. Dolayısıyla özgüven oluşumunu önemli bir
şekilde desteklenmiş olur.
* Evde pasif bir şekilde zaman geçirmek yerine, oyunla kendini daha iyi ifade eder. Bilgisayar
ve televizyon başında niteliksiz zaman geçirmek yerine yaratıcı oyunlar oynayan çocukların,
problem çözmede ve sosyalleşmede daha aktif oldukları bilinir.
*Okulda arkadaşlarıyla birlikte olmaya ve onlarla oynamaya alıştığı için tatil zamanı
oluşabilecek yalnızlık duygusundan kurtulmuş olur.
ÇOCUĞUMUZLA KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMEK İÇİN TAVSİYE EV OYUNLARI
KELİME AVI
Nasıl Oynanır: Oyunculardan birisi, ya da anne-baba çocuklara iki harfli bir hece verir.
Örneğin “Pa”. Çocukların kendilerine verilen 2 dakikalık sürede “Pa” ile başlayan 3 ya da 5
kelime bulması beklenir. Pantolon, Pazar, para, paça, palyaço gibi. Hedeflenen kelime sayısını
bulan çocuk bir puan kazanır.
Çocuğa Neler Kazandırır: Kelime haznesini ve telaffuzu geliştiren bir oyundur.
HAYVAN TUTMACA
Nasıl Oynanır: Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncu/lar tutulan hayvana
dair sorular sorar. “Kaç ayaklı?”, “Ne yer?”, “Nerede yaşar?”, “Ne renktir?” gibi. Verilen
cevaplara göre oyuncunun tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılır. Oyun bu şekilde sıra ile
devam eder.
Çocuğa Neler Kazandırır: Hayvanları tanıtan bir oyundur.
SON HARFTEN KELİME TÜRETMECE
Nasıl Oynanır: Oyunculardan birisi herhangi bir türde bir kelime söyler, sırayla diğer
oyuncular da o kelimenin son harfiyle başlayan aynı türde (örneğin; hayvanlar,bitkiler,kızerkek isimleri.. gibi) kelimeler türetirler.
Çocuğa Neler Kazandırır: Hafızasını ve dikkatini güçlendirir.
HAFIZA TESTİ
Nasıl Oynanır: Önüne kendisinin veya evinizin küçük eşyalarından birkaç tane koyun. Bunları
bir süre gözlemlemesine izin verin. Sonra bir mendille gözlerini kapatın ve önüne koyduğunuz
eşyalardan bir tanesini saklayın. Hangisini sakladığınızı, eliyle yoklayarak bulmasını isteyin.
Çocuğa Neler Kazandırır: Hafızasını ve dikkatini güçlendirir.

