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Abstract
Early childhood is a period in which games play an important role in children’s
education. Traditional games are games based on cooperation that have been
played by children in the past and inherited from generations to generation to date
and help children to communicate.
This research aimed to explore the values that can be offered to children through
traditional games which can be played in schools in the preschool period.. The
document analysis method of qualitative research models was used in the research.
8 traditional games that can be played in schools were addressed in terms of the
values specified by the Ministry of National Education, and the games were
subjected to a descriptive analysis. As concluded in the research, among the
relevant values, “responsibility” is present in 8 games, “respect” in 8 games,
“empathy” in 4 games, “justice” in 3 games, “cooperation” in 3 games, “confidence”
in 2 games, “truth and honesty” in 2 games, “solidarity” in 2 games, “courage” in 1
game, “freedom” in 1 game, “kindness” in 1 game, and “love” in 1 game.
Furthermore, it was found that children could be equipped with the said values
through these 8 traditional games.

Erken Çocuklukta Okulda Oynanan Geleneksel Oyunlar ve
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Özet
Erken çocukluk, oyunların çocukların eğitiminde önemli bir rol oynadığı bir
dönemdir. Bu araştırmada, okul öncesi dönemde okullarda oynanabilecek
geleneksel oyunlarla çocuklara sunulabilecek değerlerin araştırılması
amaçlanmıştır.
Geleneksel oyunlar, geçmişte çocuklar tarafından oynanmış ve nesilden nesile
aktarılarak günümüze kadar gelmiş, çocuğun iletişim kurmasını sağlayan işbirliğine
dayanan oyunlardır.
Bu araştırmanın amacı; okul öncesi dönemde okulda oynanabilecek geleneksel
oyunlarda kazandırılabilecek değerleri ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma nitel bir
durum çalışmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman
incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma ile; okulda oynanabilecek 8 geleneksel
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oyun Milli Eğitimin belirlediği değerler açısından ele alınarak, betimsel analiz
yöntemiyle analiz edilmiştir. 8 geleneksel oyunun oynanışı gereği; 8’inde
“sorumluluk”, 8’inde “saygı”, 4’ünde “empati”, 3’ünde “adalet”, 3’ünde
“yardımlaşma”, 2’sinde “özgüven”, 2’sinde “doğruluk ve dürüstlük”, 2’sinde
“dayanışma”, 1’inde “cesaret”, 1’inde “özgürlük”, 1’inde “nazik olma”, 1’inde “sevgi”
değerinin yer aldığı ve bu okulda oynanabilecek 8 geleneksel oyun yoluyla bu
değerlerin kazandırılabileceği ortaya konmuştur.

1. Giriş
"Erken çocukluk" kavramı, farklı ülkelerde farklı yılları kapsar şekilde
tanımlanmasına karşın Türkiye’de 0-72 aylık çocukların; motor, dil, bilişsel, sosyal,
duygusal ve öz bakım becerilerinin gelişimlerini sağlamaya yönelik olan, toplumun
değerleri doğrultusunda yönlendiren, duygu gelişimlerini sağlayan, algılama ve
akıl yürütme gibi beceri ve yaratıcılıklarını geliştiren, ifade etme becerilerinin
destekleyen, öz denetim kazandıran aile ve kurumlarda verilen sistemli eğitim
süreci olarak tanımlanmaktadır(Gürkan, 2009; Ural ve Ramazan, 2007; Yılmaz,
2003; Aral ve diğerleri, 2002).
Oyun, kimi zaman bir amaca yönelik olan kimi zaman bir amaca olmayan, kurallı
veya
kuralsız, çocuğun hoşlanarak katıldığı, fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal
gelişimin temeli olan bilinçli veya bilinçsiz olarak öğrendiği, etkileşimi sağlayan
önemli role sahip bir etkinliktir(Dönmez, 1992; Ayan ve Memiş, 2012). Scales ve
diğerleri oyunu; çocukların heves ve coşku ile katıldığı sürükleyici bir etkinlik
olarak tanımlarken, Csikszentmihalyi (1981) ileriki hayatın bir provası, bir plan
olarak tanımlar. Garvey(1977) ise oyunu, oyuncu tarafından değer verilen,
kendinden motivasyonlu, özgürce seçilen ve bağlayıcı bir etkinlik olarak
tanımlamaktadır(akt:Fox,1996; Anderson-McNamee ve Bailey, 2010).
Groos(1898)’e göre çocuk gelecekteki yaşamında kullanacağı becerileri oyun
yoluyla öğrenip geliştirmektedir. Çocuk, oyun yoluyla duygularını da dışa
vurabilmektedir Çocuklarda en etkili öğrenme yolu oyundur. Çünkü oyun
çocukların olağan davranışlarıdır (Groos(1898)’den akt: Ayan ve Memiş, 2012;
Ulutaş, 2011; Bağcı,2011).
Oyun fiziksel açıdan; büyük ve küçük kas gelişimine katkı sağlarken, sosyal açıdan;
içinde bulunduğu çevrenin gerekli gördüğü sorumluluklarını oyun içinde
yaşayarak öğrenmesini sağlar. Kavramı ve nesneyi tanıyarak kullanım görevlerini
öğrenmesi ile zihinsel gelişimine, bu nesnelerin ifadesi de dil gelişimine katkı
sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar, kazanılan tecrübelerin çocukların özgüven
gelişimi, sosyal yeterlik, fiziksel gelişim, problem çözme becerisi ve
yaratıcılıklarının üzerinde önemli rol oynadığını göstermektedir (Özer ve
diğerleri,2006; Güven ve Azkeskin,2012; Koçyiğit ve diğerleri, 2010; Başal,2010;
Anderson-McNamee ve Bailey,2010; Barnett, 1990).
1.1. Geleneksel Oyunlar
Gelişen teknoloji ile birlikte oyunların sınıflanması farklılaşmıştır. Oyunlar
bilgisayar oyunları ve geleneksel oyunlar başlığı altında incelenebilmektedir. Bu
şekilde sınıflanmasının sebebi oyunların çocuklara kattığı ve toplumları ayakta
tutan yapı içinde barındırdığı değerlerdir. Geleneksel oyunlar geçmişte oynanan ve
nesilden nesile aktarılarak oynanmaya devam eden, geçmişte yer alan değerleri de
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aktaran, pahalı materyaller gerektirmeyen, kurallara uymanın ve bu kuralların
bağlayıcılığının önemli olduğu, her yaştan insanın oynadığı, bulunulan toplumun
kültürel kurallarını ve toplumsal değerlerini öğrenme imkanı bulunan oyunlar
olarak tanımlanmaktadır. Bireyler arasında iletişime dayanan, fiziksellik ve
yaratıcılığın ön plana çıktığı oyunlar olduğu da görülmektedir. Bu oyunlarda
oyuncular oyunun kurallarını, alanını, süresini, oyuncu sayısını ve oyun araçlarını
kendileri özgürce seçmekte kendi isteklerine göre uyarlamaktadır (Sümbüllü&
Altınışık, 2016; Hazar ve diğerleri, 2017; Marlina, 2017; Kovačević ve Opić, 2013;
Khalid, 2008).
Kurniati ve Haerani’ nin yapmış oldukları araştırmalar, geleneksel oyunların
çocuklarda işbirliği ve takım çalışmasını geliştirmeye teşvik edici, uyum sağlama
becerisini arttırmaya yardımcı, olumlu sosyal etkileşimlere girmesini sağlayıcı,
çocuğun kendi kendini kontrol etmeyi öğrenmesine yardımcı, empati duygusunu
geliştirici, toplumsal kuralları ve yasaları öğreten ve başkalarına karşı saygı
duygusunu geliştirici özelliklerinin olduğunu göstermektedir(Marlina, 2017). Bu
bulgulara göre geleneksel oyunlar yardımıyla erken çocukluk döneminde önemli
karakter özellikleri ve değerleri geliştirilmektedir.
Geleneksel çocuk oyunları, coğrafi ve kültürel olarak bazı bölgelerde farklılık
gösterse de kazandırdığı temel değerler aynıdır. Uzun bir geçmişi olan geleneksel
oyunlar, kullandıkları doğal malzeme/oyuncaklar ile toplumun mili ve manevi
değerlerini içinde barındırır (Sümbüllü ve Altınışık; 2016).
1.2. Değerler Eğitimi ve Geleneksel Oyunlar
Değerler eğitimi, insanın doğuştan getirdiği iyi yönlerini bulmak, kişiliğinin
gelişmesini sağlamak, mükemmel insan profiline ulaşmak, toplumu ahlaki yönden
kötü olandan korumak, karakterli, ahlaklı ve kişilik sahibi bireyler yetiştirmektir.
Değerler eğitimi okul çağındaki çocuklara bilgi olarak verilse de doğumdan
ergenliğe kadar olan dönemde değerler eğitimi, çocuğa oyunlar aracılığıyla
verilebilir (Sümbüllü ve Altınışık, 2016; Aydın, 2012; Deniz ve Karagöl, 2018).
Değerler eğitimi sosyal yaşamı oluşturmada büyük payı olan, bireyleri birbirine
bağlayan ve birleştiren, mutlu olmayı, gelişmeyi, huzurlu olmayı sağlayan, kişileri
tehditlerden koruyan insani, ahlaki, manevi ve sosyal değerlerin tüm bireylere
kazandırılması ve aktarılması süreci olarak tanımlanmaktadır. Değerler eğitiminin
amacı milli ve kültürel değerleri tanıyan bu değerlere saygı duyan, kendilerine
çevrelerine katkıda bulunan bireyler yetiştirmektir(MEB, 2010). Çocukları yeni
dünyaya hazırlamak
için onlara salt
bilgi aktararak eğitmek
yeterli
değildir(Oktay, 2000).
Turkiye’deki alan yazında ise; insanların hayatlarındaki unsurların yoğ un olarak
yer aldığ ı ilkoğ retim derslerinden olan Hayat Bilgisi (Utkur,2018) ve Sosyal Bilgiler
dersi programında değerler eğitimi ile ilgili çalışmalara rastlanmaktadır. Değerler
eğitimi ile ilgili çalışmalara bakıldığında; insan haklarının ve değer eğitiminin yer
alış biçimini anlatan tanıtıcı çalışmalara rastlanmaktadır. Bununla birlikte
öğretmenlerin değer tercihleri, sosyal bilgiler dersinde yer alan ulusal ve evrensel
değerlerin yer alma sıklığını konu alan çalışmalar vardır. Öğretmen adaylarının
sosyal bilgiler dersi programında yer almasını önerdikleri değerler konu edilmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin değer eğitimine ilişkin görüşlerini ve geleneksel, demokratik
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değerlere yönelik öğrenci tutumlarını konu alan çalışmalar yer almaktadır. Türk
Milli Eğitim Sisteminin duyuşsal amaçlarının İlköğretim II. Kademede gerçekleşme
derecesinin değerlendirilmesi konularını araştıran çalışmalara rastlanmıştır
(Yazıcı, 2006; Tezgel, 2006; Sarı, 2005;Evrim ve Kafadar, 2004; Tay, 2009; Yıldırım,
2009; Ulusoy, 2007; ve Akbaş,2004’ ten akt: Balcı ve Yelken,Yanpar,2013). Alan
yazındaki erken çocukluk eğitiminde değerler
eğitimine yönelik yapılan
çalışmalarda
okul öncesi öğretmenlerinin değerler ile ilgili uyguladıkları
etkinliklerin neler olduğunu tespit etmeye yönelik araştırmalara rastlanmıştır.
Ayrıca bu konuda karşılaştıkları sorunların neler olduğu ve değerler eğitimiyle
ilgili öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesinin amaçlandığı görülmektedir (Al
Mamun, Rahman, Rahman ve Hossain, 2012 ve İlhan ve Karataş, 2015’ten akt:
Kozikoğlu,2018).
Çocuklarda, değerlerin gelişimini sağlama, eğitimciler, psikologlar, aileler ve sivil
toplumun korunması ve yapılandırılmasıyla ilgilenen yetişkinler için önemli bir
amaçtır. Okulda değerler kavramı şemsiye bir kavram olarak görülmüştür. Bu
şemsiyenin altında erdem, karakter ve ahlâk gibi insanı insan yapan tüm
kavramlar girmektedir. Sınıfta değerlerin aktarımında hem katılımcı hem de
rehber olarak rol oynarlar. Ahlaki ve kültürel değerleri gelecek nesillere
aktarmakta öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Değerler eğitimine erken
çocukluk döneminden başlanması daha erken dönemde oluşmasının sağlanması
açısından önem taşımaktadır. Böylelikle ileriki yaşamlarında da sürdürülmesi
sağlanmış olacaktır(Akbaş,2004:55; Veugelers, 2000:41; ve Kirschenbaum, 1994:3’
den akt: Ulusoy ve Dilmaç,2016; Karakaş, 2015 ).
Değerlerin sınıflandırılması ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmış olup, en çok
kullanılan değer sınıflandırmalarından birisi Schwartz’a aittir(Aydın, 2012). MEB
Okul öncesi müfredat programında yer alan, Milli Eğitimin belirlediği değerler; adil
olma, aile birliğine önem verme, barış, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, estetik,
hoşgörü, sevgi, saygı, sorumluluk, sağlıklı olmaya önem verme, dürüstlük,
bilimsellik, misafirperverlik, özgürlük, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik,
bağımsızlık, paylaşımcı olma, iyiliktir (MEB,2013).Değerler eğitimi, her zaman
eğitimin genel amaçları arasında olmuş, bu değerlerin öğrencilere nasıl
aktarılacağı konusu yetersiz kalmış, bununla birlikte örtük programın içinde yer
almıştır (Öztürk, 2009).
Geleneksel oyunların çocukları eğlendirerek fark ettirmeden içinde bulunduğu
toplumun değerlerini kazandığı ve bu değerlere uygun davranışlar göstermelerine
katkı sağladığı, sosyal yaşama uyumunu arttırdığı görülmektedir (Sümbüllü ve
Altınışık, 2016; Hong, 2004; Balat, 2004).
Bu bilgilerden hareketle çocukların toplumsal yaşamda kişiler arası etkileşimlerde
gerekli olan değerleri, geleneksel oyunlar ile kazanma şansını bulduğu bu sebeple
geleneksel oyunların değerler eğitiminde etkili bir parametre olduğu söylenebilir.
Bu araştırmada “erken çocukluk döneminde okulda oynanabilecek geleneksel
oyunlarda kazandırılabilecek değerler nelerdir? sorusuna cevap aranmıştır.
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2. Yöntem
Bu çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. Araştırmada
yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.

nitel

araştırma

2.1. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Ulaşılan kaynaklarda okulda oynanan geleneksel oyunlara ilişkin değerlerin ortaya
konmasında kullanılan veri toplama aracı doküman incelemesidir. Doküman
incelemesi, araştırılması amaçlanan olgu ya da olaylar hakkında bilgilerin yer
aldığı yazılı materyallerin analizini kapsayan bir veri toplama yöntemidir (Yıldırım
ve Şimşek, 2013: 217).
Verilerin toplanmasında, okul öncesi dönemde okulda oynanan geleneksel
oyunlarla ilgili kaynaklara ulaşılarak doküman incelemesine tabi tutulmuştur. Okul
öncesinde okulda oynanan geleneksel oyunlarla ilgili kitap, tez, makale ve raporlar
incelenmiş, geleneksel oyunlar ve bunların oynanış şekli ile ilgili bilgiler toplanmış,
elde edilen veriler sistematik bir biçimde bütünleştirilmeye çalışılmıştır. Bu veriler
düzenlenerek okul öncesi dönemde okulda oynanabilecek 8 temel geleneksel oyun
belirlenmiştir. Bu amaçla ulaşılan geleneksel oyunlar, belirlenen ölçütler;
geleneksel olması, okulda oynanabilir olması, erken çocukluk dönemde oynanabilir
olması şeklinde belirlenmiştir. Okul Öncesi Müfredat Programında yer alan MEB’in
belirlediği değerler sınıflaması temel alınmıştır.
2.2. Verilerin Analizi
Doküman incelemesiyle elde edilen veriler, nitel araştırma yöntemlerinde yer alan
betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Betimsel analizde amaç, var olan
işlenmemiş verilerin okuyucunun anlayabileceği ve istediklerinde kullanacakları
biçimde düzenlenmesidir. Bu çözümlemede elde edilen veriler daha önceden
belirlenmiş temalar doğrultusunda özetlenerek yorumlanır(Altunışık ve diğerleri,
2001; Yıldırım ve Şimşek, 2016).
“Geleneksel olması”, “okulda oynanabilir olması”, “değer barındırması”, “erken
çocukluk dönemde oynanabilir olması” açısından araştırmacılar tarafından
belirlenen 8 geleneksel oyun ile kazandırılabilecek değerler, MEB Okul öncesi
müfredat programında yer alan (adil olma, aile birliğine önem verme, barış,
çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, estetik, hoşgörü, sevgi, saygı, sorumluluk,
sağlıklı olmaya önem verme, dürüstlük, bilimsellik, misafirperverlik, özgürlük,
temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik, bağımsızlık, paylaşımcı olma, iyilik)
açısından ele alınarak analiz edilmiştir(MEB,2013).
Okulda oynanabilecek geleneksel oyunlar analiz edilirken; oyunlarda yer alan
“kurallara uyma” sorumluluk değerinin içinde, “başkalarının ve kendi hakkını
savunma” adil olma değeri içinde, “sabır” sorumluluk değerinin içinde, “liderlik”,
cesaret, liderlik değerinin içinde, “umut etme ve inanç”, özgüven değeri içinde,
“özgür düşünme ve karar verebilme” özgürlük değeri içinde, “dürüstçe söyleme”,
doğruluk ve dürüstlük değeri içinde, “takım olma”, dayanışma değeri içinde,
“selamlaşma” ve “nazik olma” saygı değeri içinde,”empati” duyarlılık değeri ele
alınmıştır.
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Araştırmanın güvenirliğini sağlanmasında 3 uzman görüşüne başvurulmuştur.
Analizin yapılmasında araştırmacılar her geleneksel oyun için ayrı ayrı
kodlamaları inceledikleri ölçütler açısından yapmış ve ardından elde edilen kodlar
birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Araştırmanın güvenirliği Miles ve Huberman’ ın
(1994) formülü (Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı)
kullanılarak hesaplanmıştır. Miles ve Huberman’ a (1994) göre bu değer 0.80’in
üzerinde bulunduğunda analiz güvenilir sayılmaktadır.
Bu araştırmaya özgü olarak gerçekleştirilen güvenirlik çalışmasında %91 oranında
bir uzlaşma (güvenirlik) sağlanmıştır. Geleneksel oyunların analizinde farklı
uzmanların kodlayıcı güvenirlik katsayı değerlerine Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1. Veri Toplama Araçlarının Güvenirlik Değerleri
Güvenirlik
Güvenirlik
Güvenirlik
Veri Toplama Aracı
katsayısı
katsayısı
katsayısı
(1. Kişi)
(2. Kişi)
(3. Kişi)
Doküman İnceleme

0,92

0,90

0,91

Güvenirlik
katsayısı
(4. Kişi)
0,91

Tablo 1’de yer alan veriler doğrultusunda araştırmacılar ile 1.,2. ve 3. uzmanın
güvenirlik katsayısı ortalamasının 0.91 çıkması dolayısıyla yapılan analizlerin
güvenilir sayılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
3. Bulgular
Erken çocukluk döneminde okulda oynanabilecek geleneksel oyunlarda
kazandırılabilecek değerleri ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bu çalışmada,
okulda oynanabilecek geleneksel oyunlar MEB Okul öncesi müfredat programında
yer alan değerler açısından analiz edilmiştir.
Erken çocuklukta okulda oynanabilecek 8 geleneksel oyun, oynanışı ve değerler
eğitimi açısından betimsel analizi aşağıda verilmiştir.
3.1. Bezirganbaşı
Bu oyun şarkılı oyun ve çekişme şeklinde iki aşamada oynanır. Şarkılı oyun
başlamadan önce sayma yapılır ve iki çocuk seçilir, bunlar “Bezirgan” olurlar.
Bezirganlar, çizginin iki yanında olmak üzere, karşılıklı el ele tutuşup yukarı
kaldırarak “Kapı” oluştururlar. Diğer çocuklar çizginin önünde tek sıra halinde
dizilirler ve “Kervan” olurlar.
Şarkının son kısmında, “ Arkamdaki yadigar olsun, yadigar olsun” dedikten sonra,
hangi çocuk kapı içinde kalmışsa, o çocuk bezirganlar tarafından kollar arasına
alınarak tutsak edilir. Bezirganlar, tutsağın kulağına sorarlar: “ Al mı?, Yeşil mi?”.
Tutsak da fısıltıyla yanıtlar: “ Al” derse, adı “ Al” olan bezirganın arkasına, “ Yeşil”
derse, adı “ Yeşil” olanın arkasına geçer, belinden tutar ve bekler.
Bezirganlar son çocuğu da aynı yöntemle tutsak alırlar ve “ Bir sıçan” derler,
salıverirler. Çocuk al grubunun çevresini koşarak dolaşır, gelip kapıya girer.
Bezirganlar bu kez “ İki sıçan” derler, salıverirler. Çocuk yeşil grubunun çevresini
koşarak dolaşır, gelip kapıya girer. Bezirganlar “ Üç sıçan” derler ve çocuğu bu kez
salıvermezler ve “ Al mı? ... Yeşil mi?” diye sorarlar.
Bezirganbaşı oyunu incelendiğinde; çocukların oyun içinde oyun yoluyla kural
kavramını öğrenmesi ve bunların uymanın gerekli olduğunu eğlenceli yoldan
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verdiği görülmektedir. Kurallara uyma sorumluluk değerinin içinde ele alınabilir.
Oyun oynanırken sıra halinde oynanması sebebiyle kendi hakkına ve başkasının
haklarına saygı duyduğu da görülür. Başkalarının ve kendi hakkını savunma adalet
değeri içinde ele alınabilir. Saygı ve sabır gibi değerlerin de bu yol ile oyunda
verildiği görülebilmektedir. Sabır sorumluluk değerinin içinde alınabilir. Oyun
başında iki takım için de seçilen takım liderleri kendi grubunu yönetmeye çalışır.
Liderlik özelliğini ön plana çıkarıp takım çalışmasını en üst düzeyde
gerçekleştirerek oyunu kazanmaya çalışır. Liderlik, cesaret, liderlik değeri olarak
ele alınabilir. Oyun esnasında çocuklar oyunu kazanmak istemenin yanında oyunu
kazanmayı umarlar. Bu durum çocuklara umut etmenin önemini hissettirir.
Çocukların oyunda kazanmayı gerçekleştirmek için inançlı da olmaları gerekir.
Umut etme ve inanç, özgüven değeri içinde ele alınabilir.
Bezirganbaşı oyunu; eğlencenin yanında çocuklara, “sorumluluk”, “adalet”, “saygı”,
“cesaret”, “liderlik”, “özgüven” gibi birçok değeri katmaktadır.
3.2. Yüzük
Oyuncular bir halka oluşturacak şekilde yere otururlar. Gruptan herhangi birisi
oyun başında ebe seçilerek ortaya geçer. Yüzüğü iki avucunun arasında,
görünmeyecek şekilde gizleyerek, halkayı oluşturan oyuncuların arasında
dolaşırken ellerini onların ellerinin arasından geçirir ve yüzüğü bırakıyormuş gibi
yapar. En sonunda ise yüzüğü kendi cebine koyuyormuş gibi yapar. Daha sonra ebe
kendisinin seçeceği birinin eline tokmak haline getirdiği havluyla vurarak yüzüğün
kimde olduğunu sorar. Eline vurulan çocuk yüzüğün kimde olduğunu düşünüyorsa,
onun ismini söyler. Bu kez ebe, ismi söylenen çocuğun yanına giderek onun eline
vurur ve yüzüğün kimde olduğunu sorar. Yüzüğü saklayan çocuk da yüzüğün
kendisinde olduğunu belli etmeden ebeyi başkasına yönlendirir. Yüzük bu
oyuncudaysa, en son yönlendirmeyi yapan çocuk yeni ebe olur. Yüzük bu oyuncuda
değilse yapılan tahminler sonucunda oyuncular ebeyi başka bir çocuğa
yönlendirirler. Bu durum yüzük ortaya çıkana kadar devam eder.
Yüzük oyunu incelendiğinde oyun başında bir ebe seçme aşaması olduğu
görülmektedir. Sayışma sonuçlandığında tüm oyuncular bu karara saygı
duymaktadır. Oyun aşamalarına bakıldığında; yüzüğü en son kendi cebine
koyuyormuş gibi yapması gerekmektedir, bu oyunun kurallarından biridir.
Kurallara uyma sorumluluk değerinin içinde ele alınabilir. Ebe yüzüğü bırakana
kadar istediği sayıda tur atabilir. Bu noktada hem ebe hem diğer oyuncular sabırlı
olmalıdır. Sabır sorumluluk değerinin içinde alınabilir. Yüzük bırakıldıktan sonra
ebe oyunun başlaması için seçtiği birinin eline havlu ile vurur ve yüzüğün kimde
olduğunu sorar. Burada eline vurulan oyuncu özgür düşünce ve kararıyla yüzüğün
bulunduğunu düşündüğü oyuncunun ismini söyler. Özgür düşünme ve karar
verebilme özgürlük değeri içinde ele alınabilir. Birkaç farklı oyuncu tarafından ya
da üst üste üç kez yönlendirilen oyuncunun yüzüğün kendinde olup olmadığını
dürüstçe söylemesi gerekmektedir. Bu doğruluk ve dürüstlük değeri içinde ele
alınabilir. Oyunun geneline bakıldığında ebe sürekli olarak diğer oyunculara
yüzüğün kimde olduğunu sorduğu görülmektedir.
Oyunun bu kısımlarında
yardımlaşma ön plana çıkmaktadır.
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Yüzük oyunu incelendiğinde “saygı”, “sorumluluk”, “özgürlük”, “doğruluk” ve
“dürüstlük”, “yardımlaşma” gibi değerlerin oyun yoluyla eğlenceli bir şekilde
verildiği görülmektedir.
3.3. Yağ Satarım Bal Satarım
Oyundan önce sayışarak oyuncuların içinden bir kişi ebe olarak seçilir. Diğerleri
alanda daire şeklinde dizilir, yere çömelirler. Daha sonra ebe oyuncuların etrafında
dolaşmaya başlar. Dolaşırken de ebenin avucunda bir mendil bulunur. Daha sonra
oyuncular hep bir ağızdan “Yağ satarım, bal satarım” manisini söylerler.
Maniyi söylerken ebe elindeki mendili bir oyuncunun arkasına bırakır. Bunu
yapmadan önce mendili bırakıyormuş gibi yapıp oyuncuları şaşırtabilir. Mendilin
arkasında bırakıldığını hisseden veya gören oyuncu hemen yerinden fırladığı gibi
ebeyi yakalamaya başlar.
Bu oyun değerler açısından incelendiğinde, başta yapılan sayışma sonucu ebe
seçilir bu karara saygı duyulur. Ebenin çemberin etrafında bir tur atması uyulması
gereken bir kuraldır. Kurallara uyma sorumluluk değerinin içinde ele alınabilir.
Oyuncu oyun esnasında ebenin çemberin etrafında dönmesini ve mendili
bırakmasını beklemektedir. Bir yandan heyecan varken diğer yandan sabırla
beklemektedir. Sabır sorumluluk değerinin içinde ele alınabilir. Fark etmeyen
oyuncuya arkasına mendil bırakıldığının diğer oyuncular tarafından söylenmesi
yardımlaşma örneğidir. Kurallara uymanın gerekliliği bu oyunda da görülür.
Kurallara uymayan oyunculara karşı çocuklar kendi hakkını ve diğer oyuncuların
hakkını savunur. Başkalarının ve kendi hakkını savunma adalet değeri içinde ele
alınabilir.
Yağ satarım bal satarım oyunu, çok basit ve sadece eğlence amaçlı gibi görünse de
incelendiğinde; “sorumluluk”, “saygı”, “adalet” ve “yardımlaşma” gibi değerlerin
oyun yoluyla eğlenceli bir şekilde verildiği görülmektedir.
3.4. Mendil Kapmaca Oyunu
Mendil kapmaca oyunu en az 4 kişi ile oynanabilir. Oyunda bir kişi mendili tutmak
için görevlendirilir ve bu kişi hiçbir gruba dahil edilmez.
Gruplar mendilden yaklaşık olarak 20-30 metre geriye geçerek sıra halinde
beklerler. Mendil tutan kişinin ya da bir hakemin yönlendirmesi ile birlikte grubun
ilk sırasında olan oyuncular hızlıca koşarak mendili almaya çalışır. Mendili ilk alan
mendili alır almaz diğer oyuncuya yakalanmadan kendi grubuna doğru koşar,
gruba vardığı zaman kazanmış olur.
Mendili alamayan veya almayan oyuncu mendili alan oyuncuyu kendi grubuna
ulaşmadan yakalar veya dokunur ise yakalanan kişi oyundan çıkmış olur.
Bu oyun incelendiğinde mendili tutan oyuncu iki takıma da dahil değildir.
Dolayısıyla adil olmalıdır. Çocuğun oynamak için heyecanlı olmasına rağmen
sırasını sabırla beklemesi gerekmektedir. Sabır sorumluluk değerinin içinde
alınabilir. Bu oyunun aynı zamanda rekabete dayalı bir oyun olduğu
görülmektedir. Takım olarak oyunu kazanmak hedeflenir. Takım olma, dayanışma
değeri içinde ele alınabilir. Oyunu kazanmak umut edilir. Umut etme özgüvenin bir
parçası olarak ele alınabilir. Kazanılacağına inanılır. Takım çalışması gereklidir.
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Burada çocuğun oyundaki sorumluluğu kendi oynadığı rakibine karşı turu
kazanmaktır. Sorumluluğunu yerine getirdiği takdirde oyunun kazanılabileceğini
anlamaktadır. Rekabete dayalı bir oyun olması sebebiyle her ne kadar çocuklar
birbirlerine rakip olsalar da saygıyı da göz ardı etmezler. Oyunun belirli kurallara
sahip olması kurallara uymanın gerekliliğini de çocuklara gösterir. Kurallara uyma
sorumluluk değerinin içinde ele alınabilir.
Mendil kapmaca oyunu, çocuklara “adalet”, “sorumluluk”, “dayanışma”, “saygılı”
olma gibi değerleri oyun yoluyla kazandırmaktadır.
3.5. Saklambaç
Oyuncular içlerinden birini ebe seçerek, ebenin duracağı ağaç veya duvar gibi yer
belirlenir. Ebe duvara yüzünü dönüp gözlerini kapatır, oyuncuların
kararlaştırdıkları sayıya kadar sayarlar. Bu süre içerisinde diğer oyuncular ebenin
etrafından uzaklaşarak saklanırlar. Ebe saymayı bitirince gözlerini açarak
saklanan arkadaşlarını aramaya başlar. Gördüğü oyuncunun ismini söyler ve
koşarak duvara ya da ağaca gelip elini dokunur. İsmi söylenen oyuncu ebeden önce
gelip duvara veya ağaca elini dokundurursa sobelenmekten kurtulur.
Saklambaç oyunu incelendiğinde sayışma sonucu ebe seçilmesi ve bu karara saygılı
olunması gerekmektedir. Oyunda gözlerin kapatılması ile hilenin önüne geçmek
hedeflenir. Böylece doğruluk,dürüstlük değeri verilmektedir. Gözlerin kapatılması
aynı zamanda kuraldır. Bu durum kurallara uymanın da gerekliliğini çocuklara
öğretir. Sorumluluk içinde ele alabileceğimiz kurallara uymayı bu oyunda
görmekteyiz. Ebe dürüst bir oyun oynamanın yanında belirlenen sayıya kadar
sabırla saymalıdır. Sabır sorumluluk değerinin içinde alınabilir. Bu oyunda, ebeler
değiştiğinde oyuncular farklı rolleri deneyimleme imkanı yakalamaktadır.
Saklambaç oyununun çocuklara “doğruluk”, “dürüstlük”, “saygı”, “sorumluluk” gibi
değerleri oyun yoluyla verdiği görülmektedir.
3.6. El Sık Selam Ver Koş
Oyuncular oyun alanına çizilen büyük bir halkanın etrafına dizilirler içlerinden bir
ebe seçilir. Ebe olan halkanın dışında dolaşırken istediği bir arkadaşının sırtına
dokunur ve aynı yönde koşmaya başlar sırtına dokunulan öğrenci aksi yönde
koşarak ebeyle yüz yüze geldikleri noktada el sıkışıp selamlaşırlar.
Ebe sırtına dokunduğu arkadaşının yerini kapmak,sırtına dokunulan öğrencide ebe
olmamak için kendi yerini almaya çalışır, şayet ebe kaparsa ebelikten kurtulur,
diğer oyuncu ebe olur.Tersi olursa ebe ebeliğe devam eder.
El sık selam ver koş oyunu incelendiğinde, sayışma sonucu ebe seçilmesi ve bu
karara saygılı olunması gerekmektedir. Oyunun belirli kuralları olduğu ve bunlara
uymak gerektiği görülmektedir.Sorumluluk içinde ele alabileceğimiz kurallara
uymayı bu oyunda görmekteyiz. Nazik olma içinde ele alabileceğimiz selamlaşma
gibi önemli bir toplumsal değer verilmektedir. Selamlaşmak karşısındaki kişiye
saygısını ve sevgisini göstermek ve nazik olmayı gerektirir. Ebe seçilen oyuncu ara
ara değiştiği için oyuncular kendilerini ebenin yerine koyabilmektedir.Bu da
empati nin dolayısıyla duyarlılığın varlığını göstermektedir.
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El sık selam ver koş oyununun; “saygı”, “sorumluluk”, “sevgi” ve “duyarlılık” gibi
değerleri oyun oluyla verdiği görülmektedir.
3.7. Dokun Kurtar
Belirlenen sınırlar içerisinde oyunculardan 3-4 ebe seçilir. Diğerleri dağınık olarak
oyun alanında bekler. Ebe kovalama sırasında kime dokunur ise vurulmuş olur ve
bulundukları yerde kalıp beklemek zorundadır. Ebeler bütün çocukları vurup,
etkisiz hale getirirler ise oyunu kazanmış olurlar. Ebe tarafından vurulan çocuklar
diğer çocuklar tarafından kurtarılmadıkça yerlerinden kımıldayamazlar.
Kımıldayanlar oyun dışı kalır.
Dokun kurtar oyunu incelendiğinde, ebe seçilmesi ve bu karara saygılı olunması
gerekmektedir. Ebelerin ara ara değişmesi empati duygusunu sağlamaktadır. Bu da
duyarlılık değeri içinde ele alınmaktadır. Duran oyuncuların tekrar oyuna
girebilmesi için diğer oyuncular tarafından kurtarılmaları gerekmektedir. Bu
noktada yardımlaşma öne çıkmaktadır. Ebenin dokunduğu oyuncu kurtarılmadıkça
oyuna giremez. Kurallara uymanın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sorumluluk
içinde ele alabileceğimiz kurallara uymayı bu oyunda da görmekteyiz Aynı
zamanda kurtarılmayı sabırla beklemelidir. Sabır sorumluluk değerinin içinde
alınabilir
Dokun kurtar oyununun “saygı”, “duyarlılık”, “yardımlaşma”, “sorumluluk” gibi
değerleri oyun yoluyla verdiği görülmektedir.
3.8. Yakan Top
Sınıf (grup) ikiye ayrılır. Grupların eşit sayıda olması tercih edilir. Karşılıklı
sayışma ile ortaya geçecek grup belirlenir. Sayışmayı kazanan grup ortaya geçebilir
ya da dışarıda kalmayı tercih edebilir. Dışarıda kalan grup ikiye bölünür ve
aralarında kişi sayısına bağlı olarak 8-10 metre mesafe olacak şekilde dururlar.
Ortada kalan gruptaki oyuncuları son kişi kalana kadar top ile vurmaya çalışırlar.
Vurulan oyuncu oyun dışı kalır. İçerideki grupta son kişi kaldığında 7 ya da 10 atış
yapılır. Eğer bu atışlar sonrası içeride kalan son kişi vurulmazsa oyunu bu takım
kazanır. Daha sonra gruplar yer değiştirir.
Yakan top oyunu incelendiğinde, oyuncuların sayışmanın sonucuna saygılı olmaları
gerekmektedir. Takım olarak hareket etmeyi başarmaları gerekmektedir. Takım
olma, dayanışma değeri içinde ele alınabilir. Her oyuncunun ve takımın
sorumluluğu, oyunda vurulmamaktır. Her iki takım da oyunu kazanmayı hedefler
bunu umut ederler, buna inanırlar. Umut etme ve inanç, özgüvenin bir parçası
olarak ele alınabilir. Takımların yer değiştirmesi oyunculara empati yapma
konusunda yardımcı olmaktadır. Bu da duyarlılık değerine işaret etmektedir.
Yakan top oyunun; “saygı”, “dayanışma”, “sorumluluk”, “özgüven”, “duyarlılık” gibi
değerleri oyun yoluyla verdiği görülmektedir.
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Şekil 1: Okulda Oynanabilecek Geleneksel Oyunlardaki Değerlerin Dağılımı
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Şekil 1’de görüldüğü gibi; 8 geleneksel oyunun oynanışı gereği;
9’unda”sorumluluk”, 8’inde “saygı”, 4’ünde “duyarlılık(empati)”, 3’ünde ”adalet”,
3’ünde ”yardımlaşma”, 2’sinde “özgüven”, 2’sinde “doğruluk ve dürüstlük”, 2’sinde
“dayanışma”, 1’inde “cesaret”, 1’inde “özgürlük”, 1’inde “saygı(nazik olma)”, 1’inde
“sevgi” değerini yer aldığı ve okulda oynanabilecek 8 geleneksel oyun yoluyla bu
değerlerin kazandırılabileceği söylenebilir.
Şekil 2: Okulda Oynanabilecek Geleneksel Oyunlar Ve İçerdikleri Değerler

6
5
4
3
2
1
0

Sorumluluk

Saygı

Adalet

Cesaret- Liderlik

Özgüven

Özgürlük

Doğruluk- Dürüstlük

Yardımlaşma

Dayanışma

Empati

Nazik olma

Sevgi

Journal of Strategic Research in Social Science, 2021, 7 (1), 75-90.

85

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmada, okul öncesinde okulda oynanabilecek 8 geleneksel oyunun betimsel
analiz yöntemiyle analiz edilmiştir.
Bezirganbaşı oyunu; eğlencenin yanında çocuklara, sorumluluk, adalet, saygı,
cesaret, liderlik, özgüven gibi birçok değeri katmaktadır.
Yüzük oyunu incelendiğinde saygı, sorumluluk, özgürlük, doğruluk ve dürüstlük,
yardımlaşma gibi değerlerin oyun yoluyla eğlenceli bir şekilde verildiği
görülmektedir.
Yağ satarım bal satarım oyunu, çok basit ve sadece eğlence amaçlı gibi görünse de
incelendiğinde; sorumluluk, saygı, adalet ve yardımlaşma gibi değerlerin oyun
yoluyla eğlenceli bir şekilde verildiği görülmektedir.
Mendil kapmaca oyunu, çocuklara adalet, sorumluluk, dayanışma, saygı gibi
değerleri oyun yoluyla kazandırmaktadır.
Saklambaç oyununun çocuklara doğruluk, dürüstlük, saygı, sorumluluk, empati
gibi değerleri oyun yoluyla verdiği görülmektedir.
El sık selam ver koş oyununun; saygı, sorumluluk, nazik olma, sevgi ve empati gibi
değerleri oyun oluyla verdiği görülmektedir.
Dokun kurtar oyununun saygı, empati, yardımlaşma, sorumluluk gibi değerleri
oyun yoluyla verdiği görülmektedir.
Yakan top oyunun; saygı, dayanışma, sorumluluk, özgüven, empati gibi değerleri
oyun yoluyla verdiği görülmektedir.
8 geleneksel oyunun oynanışı gereği; 8’inde”sorumluluk”, 8’inde “saygı”, 4’ünde
“empati”, 3’ünde ”adalet”, 3’ünde ”yardımlaşma”, 2’sinde “özgüven”, 2’sinde
“doğruluk ve dürüstlük”, 2’sinde “dayanışma”, 1’inde “cesaret ve liderlik”, 1’inde
“özgürlük”, 1’inde “nazik olma”, 1’inde “sevgi” değerini yer aldığı ve bu okulda
oynanabilecek 8 geleneksel oyun yoluyla bu değerlerin kazandırılabileceği
söylenebilir.
Okul öncesi öğretmenlerinin değerler eğitiminde, empati, paylaşma, sorumluluk,
saygı, adalet değerleri öğretirken zorlandıkları, değerler eğitimini uygularken en
çok drama, hikaye, oyun, soru- cevap gibi yöntem kullandıkları araştırmalarla
ortaya konmuştur (Kuzu,Jafari ve Demirel, 2019; Akdemir,2012; Çengelci,2010).
Dolayısıyla öğretmenler kazandırmakta zorlandıkları bu değerleri, zaten
kullandıkları oyun yöntemini kullanarak ve bu yöntemde özellikle geleneksel
oyunları oynatarak kazandırabilecekleri söylenebilir.
Çalışmada elde edilen bulgulara bakıldığında; 8 geleneksel oyunun 8’inde de
oynanışı gereği “saygı” değerinin yer aldığı ortaya konmuştur. Bu sonuç, Gündüz,
Aktepe, Uzunoğlu ve Gündüz (2017)’ün yaptıkları çalışmanın sonuçlarıyla
desteklenmektedir. Gündüz, Aktepe, Uzunoğlu ve Gündüz (2017), okul öncesi
çocuklarda eğitsel oyunlarla değerlerin kazandırılması amacıyla yaptıkları
çalışmada; en çok saygı ve nezaket değerlerini kazandıkları görülmektedir.
8 geleneksel oyunun 8’inde ”sorumluluk”, 3’ünde ”yardımlaşma” 3’ünde ”adalet”,
1’inde “cesaret ve liderlik” değeri kazandırılabileceği söylenebilir. Yine bu sonuç,
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Gündüz, Aktepe, Uzunoğlu ve Gündüz (2017)’ün yaptıkları çalışmanın sonuçlarıyla
desteklenmektedir. Eğitsel oyunlarla ilgili yaptıkları çalışmalarında, çocukların
yardımseverlik, mutluluk, sabır, sorumluluk, duyarlılık, cesaret, liderlik, gruba ait
olma, şükür, iyilik, dürüstlük, adalet ve hoşgörü gibi değerleri kazandıkları
görülmüştür.
Dağbaşı’ na (2007) göre oyun içerisinde kişiler birbirlerine saygılı olmayı,
sorumluluk sahibi olmayı, kurallara uymayı öğrenirler böylece bu değerleri oyun
oynarken kazanmış olurlar.
Yapılan çalışmanın sonucunda geleneksel oyunların gelişimdeki etkisi, toplumsal
ve kültürel değerleri aktarmadaki etkisi görülmektedir. Toplumsal dayanışmanın
ve birlikteliğin sağlanmasında değerler eğitiminin önemi de görülmektedir.
Geleneksel oyunlar en temel değerleri aktif öğrenme şansı sunarak eğlence ile
birlikte çocuklara vermektedir. Geleneksel oyunların değerler eğitiminde etkili ve
başarılı olması sebebiyle ve toplumsal kazanımların aktarılabilmesi için
öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumlarında değerler eğitimi vermek için
geleneksel oyunlardan fazlasıyla faydalanması gerektiğini göstermektedir.
Öneriler:


Geleneksel oyunların okul öncesi müfredatında yer alması için gerekli
düzenlemelere gidilebilir.



Öğretmenler geleneksel oyunlarla değerler eğitimini daha kolay
yapabilecekleri yönünde bilinçlendirilmelidir. Bunu sağlamak için hizmet içi
eğitimlerde buna yer verilebilir.



Çocukların dijital oyunlara olan merakından dolayı geleneksel oyunlar
dijital yolla da çocuklara sunulabilir.



Geleneksel oyunlarla ilgili çizgi filmler hazırlanabilir.



Geleneksel oyunlar, değerler eğitimini hedefleyen çocuk kitaplarının içinde
yer alabilir ve içeriğine konulabilir.
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