Her seyden
once Cocuk

Aileler icin Oyun Gurubu
ile ilgili Bilgiler.

Bazi ipuclari
OYUNGURUBU enfazla 3 yasini
bitirmis 10 Cocuktan olusup bu
Cocuklar haftada 1 veya 3 sefer (2-3
Saate kadar) oyun, el isleri, sarki,
hikaye dinlemek ve kendi kendine
düsünce gücünü yaratmak icin bir
araya gelirler.

OYUNGURUBU uzman bir oyungurubu
ögretmeni tarafindan refakat edilir.
Ailelerden de (degistirerek) yardim
alinabilinir ayrica bir Pratiziyen veya
ikinci bir uzman refakatci da olabilir.
(6-10 cocuk icin iki sorumlu kisinin
olmasi onerilir).

OYUNGURUBU sabit, sürekli devam
eden bir guruptur. Devamlilik, yas
gurubuna göre sinirlilidir. Basari
Oyun Gurubundaki destek verici
Calismalara bagli.

OYUNGURUBUNU destekleyen
Dernekler, (Kilise-) Belediye veya
cesitli Sirketlerdir.

Oyunguruplari kucük Cocuklara ve
ailelerine yeni Kontak imkanlari
taniyip Egitim dünyasinda
gelismelerini tesvik ediyor.

OYUNGURUBUNDA iki mühim
annatemel soyledir: «bana bir isi, bir
seyi kendi basima yapmaya imkan
ver». (Maria Montessori), ve «bir
insanin bir seyi kendi basina yapmasi,
kendisine güven getirir». (Lucie
Hillenberg).

2

OYUNGURUBUNUN düsünce ve
konzepti´nin gerceklesebilmesi ve
devam edebilmesi icin Aileler ile siki
bir beraberlik icinde calismak gerekli
ve ayrica önemliidir.

OYUNGURUBU simdilik ailelerin
ödedigi ücretle karsilanmakta.
Birkismi ise Kilise Camiasi tarafindan
desteklenir.

ORMAN’da daha dogrusu
oyunbahcelerinde düzenlenen
OYUNGURUBU, duvarlari, tavani
olmayan bir gurup sayilir yani bu
guruplar Dogadan faydalanirlar.
Taysiye: 8 cocuga kadar olusan bir
gurup 2 refakatci ve sayisi 8−12
cocukardan olusan bir guruba 3
refakatcinin denetimi altinda olmasi
gerekir.
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Bu hususta aciklamalar…
OYUN: Oyun gurubunda cocugun
istedigi oyunu oynamasi amactir.
Kesfetmek, denemek, ugrasmak,
kural bulmak, kisacasi yasam icin
güclülük kazanmaktir.

PROGRAM: herhangi bir Sabit
program yoktur.
Fikir ve amac: farkli imkanlar, sarki
söylemek icin araclar, Resim yapmak,
Müzik, Hareket ve Tiyatro oyunlari
yapmak.

ENTEGRASYON: Yabanci dil kullanan
cocuklara`da OYUNGURUBU
icerisinde ayni imkanlar saglanmakta.
Arkadas edinerek «Gspännli»
ögreniyorlar. Yeni bir dil ögrenirken
guruptaki yerlerini aliyorlar. Bu durum
yalniz cocuga degil veliler icinde
faydalidir. Böylelikle disariya acilmis
oluyorlar.
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YASANANLAR: Beraber ekmek
yapmak, kale yapmak, genis yüzeyde
resim yapmak, ellerini derin Toja
bastirmak siddetli bir Kavgadan sonra
beraber resimli bir kitap bakmak,
dolasirken renkli yaprak toplamak,
Tabiati veya inekleri izlemek.

BALCIK, Kum, Hamur, Toprak, Su, ot
Saman, Tahta:
Kücük cocuklar yasadiklari ortami,
ciddiye alirlar yani denerler, koklarlar,
duyarlar, bakinirlar, tat alirlar ve
bunlarin hepsini beleklerine / iclerine
depolarlar.
OYUNGRUBUNUN amaci iste bu tür
seyleri ögretmektir.

GURUBUNDINAMIGI: Cocugun hem
hareket ederek fikirlerini belirtir,
gelistirmesini teymin eder. Farkli
düsünceleri kabul etmek, kendi
düsüncelerini savunmasini öqrenme
imkanina sahip olur. Guruptaki
cocuklar Sosyal yasamlarini
gelistirmek icin genis bir alan
bulurlar. Bilincli aileler tecrübelerini
Cocuklarina`da iletirler.

ROL ALMA : Bir sefer «Arslan» gibi
olup kükremek. «Kücük Kedi» olup
dikkati cekmege calismak. Hayalet
kiyafeti giyip baskalarini korkutmak.
Rol yaparken, böylece, arzu ettigi
seyleri icinden geldigince disariya
gösterebilir.
Oyun gurubunda elbise yapabilmek
icin mevcut kumas ve araclar vardir.

VAZGECILEMEZ: Oyun gruplari uzun
bir zamandan beri vazgecilmez
olmustur. Yogun trafik, yeni ve
cok yapilasmalar kücük cocuklara
gelismelerinde, arastirma ve hareket
etme isteklerinde gereken imkani
saglayamiyor.
Iste bu nedenden dolayi Cocuklar
icin Oyun Gurubu bir «Ada»sayilir.
Cünkü bu Ada üstünde istediklerini
hic bir mani olmadan yapabiliyor ve
kendilerini gelistirebiliyorlar.

Ürün yerine Prozes: Cocuk
OYUNGURUBUNDA kendi basina
yaptigi seyleri veya oyuncaklari eve
götürdügünde belki veliler icin tuhaf
gelebiliyor. Ama Cocuk icin A dan Z’ye
kadar kendi emegi veya yaraticiligi ile
yaptigi seylerdir.
Oyun gurubu kreatif olmaya imkan
veriyor ama bundan cikacak sonuca
önem verilmemekte.

ÖNLEMLER: Oyun gurubu
ögretmenleri cocugu tam olarak
izleyip nerede eksikleri olugunu
saptayip velileri gerekli önlemleri
alabilecek sekilde yönlendirebilirler.
Velilerle veya bu iste uzman olan bir
kisi ile refakat edilenilebilir.

AILENIN DESTEGI: Hic bir dönemde
Velilerin birlikte Calismalari oyun
gurubundaki kadar yogun degildir.
Oyun gurubu cocuklari iki dünya
arasinda hudut degistiren Kisiler. Aile
hayatindaki yasami iyi olunca oyun
gurubunda da ayni yasam sevincini
buluyor disariya ilk adimi attiginda
zorluk cekmiyor.
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Bu hususta bilgiler
Oyun gurubunu nerede bulabiliriz?
Adresler, Velileri bilgilendirme
Kurumlarinda, Jugendsekretariaten veya
belediyeden oturdugu yerin SpielgruppenFach- und Kontaktstellen: www.
spielgruppe.ch

Iyi bir Oyun Gurubunun kalitesini nasil degerlendirebilirsiniz?
Dikkat edilmesi gereken noktalar:
• Oyun Gurubu mevcut en fazla 10 Cocukdan olusmasi
• Oyun Gurubu idarecisinin ogrenim derecesi
• Oda büyüklügü 60 qm² (tüm yan odalarla)
• Iki idareciden ibaret (Velilerden biri veya Pratizyen veya iki idareciden
ibaret)
• Gereken Sartlar acik ve garanti (Muhasebe, Sigorta v.s.)
Oyun Gurubunun sahip olmasi
gerektirdigi özellikler?
• Cocuk Oyun Gurubuna istiyerek mi
gidiyor?
• Haletiruhiyesini anlayip cocugu
degerlendirebiliyor mu?
• Oyun Gurubu idarecisi aileyi beraber
calismaya tesvik ediyor mu?
• Veli olarak Oyun Gurubu
idarecisinden memnunmuyuz?
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Oyun Gurubunda benim cocugum ne
ögreniyor?
Gurupta nasil davranilmasi gerektigini:
Baska cocuklarla oynamasini, kavga
etmesini, gülmesini, konusmasini,
kutlamasini. Yeni araclar ögreniyor, bunlarla
bir sürü fikir ediniyor. Kendi tecrübesi ile
yeni bir ögrenim alanina giriyor. Bunlarla
beraber aile disi baska bir güvenli ortama
ayrilabilme imkanini ve tecrübesini
kazaniyor.

Ailelere Oyun Gurubu neler getiriyor?
Ailelerde Oyun Guruplarindan bir seyler
ögrenibiliyor: yeni Aileler ile tanisma imkani
doguyor.
Gurubun Yöneticisi ile konusarak
cocugunuzun yasadigi bu yeni ve farkli
ortamda gözledigi seyleri ve hareketleri
hakkinda sorular sorabiliyor veya problemleri
ile ilgili cözümler ve öneriler ögrenebilirsiniz. Tek
bununla kalmayip ayrica sizde cocuklarin kreatif ve gizemli dünaysina dalma
imkani bulabilirsiniz.
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Son Söz
«Cocuklarin Suya, Camura, Caliliga, Hayvanlara ve yasam alanina, kendi
bildigince ve doyana kadar oynama ihtiyaci vardir. Bunlarsiz’da büyütebilirsiniz
yani Halilarla, kumastan yapilmis hayvanlarla caddelerde veya Saraylarda.
Bunlarlada yasayabilirler ama hic Sasirmayin, büyüdükleri zaman bu farkli
sosyal temel egitimi bir daha asla ögrenemezler.»
Alexander Mitscherlich (1908−1982)

Nokta.
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