
HEMEN, ŞİMDİ DIŞARIDA OYUN

Doğa ile aramızda bir bağ var.. 
Çocuk ile doğa birbirine benzer. İkisi de doğal yolla gelişir, serpilir ve var olur. 

Çok eskiden; bisiklete biner, bahçede toprakla oynar, adını bile bilmediğimiz bitkileri inceler, onlardan ‘iksir’
hazırlar,  ağaçlara  tırmanır,  kozalakları,  taşları,  yaprakları  biriktirirdik.  Annemiz  bizi  eve  çağırana kadar  bu
muhteşem  serüven  devam  ederdi.  Fakat  günümüz  çocuklarına  baktığımızda  onların  bizim  kadar  şanslı
olmadıklarını  görüyoruz.  Bırakın  bir  ormanda  bitki  incelemeyi,  oyun  parkında  bile  istedikleri  gibi
oynayamayan çocuklar var. 

Şehirlerdeki  oyun  alanlarının  azalması,  ailelerin  zamansızlıkları,  dışarı  çıkan  çocukların  üşütüp  hasta
olabileceklerine olan inanç, mevsim koşulları vb nedenler; çocukları dışarıda olmaktan alıkoyuyor. Oysa ki;
çocuklarla doğa arasında bir bağ kurmak, mevsim koşulları ne olursa olsun dışarıda oynamak; eğitimcilerin ve
ebeveynlerin çocuklar için planladıkları bir hedef olmalıdır. 

Dışarıda 4 mevsim, 7 gün, 24 saat açık olan bir doğa var. Yapılan araştırmalar, hangi mevsim olursa olsun,
çocukların  ve  yetişkinlerin  dışarıda  geçirdikleri  zamanı  çoğaltmaları  gerektiğini  gösteriyor.  Bu doğrultuda;
dışarıda oyun oynamanın çok sayıda faydası olduğu gözlemlenmektedir. 

İşte bu faydalardan bazıları; 
• Sıklıkla açık havada vakit geçiren çocuklar bilinenin aksine daha seyrek hasta olurlar.
• Açık havada oyun oynayan çocuklarda göz rahatsızlıklarına yakalanma oranı daha düşüktür.
• Çocukların  oksijen  ihtiyacı,  yetişkinlerden  daha  fazladır.  Dışarıda  oyun  oynamak  bu  ihtiyaçlarını

karşılamalarına olanak tanır.
• Kemik  sağlığının  güçlenmesi,  diyabet  ve  kalp  hastalıklarının  önlenmesinde  D  vitaminin  önemi

bilinmektedir. D vitamini doğal hali ile sadece güneşten alınabilen bir vitamindir. Açık havada oyun
oynayan çocuklar D vitaminini direkt olarak alma şansı bulurlar.

• Dışarıda daha çok vakit geçiren çocuklar, kirle ve mikropla daha çok haşır neşir olduğu için bağışıklık
sistemleri gelişir.

• Açık havada oyun oynamak, çocukların doğa sevgisi ve bilinci geliştirmelerini sağlar.
• Dışarıda oyun oynayan çocuklar, enerjilerini doğru şekilde atarlar ve mutlu olurlar.
• Dışarıda arkadaşları  ile  birlikte  oyun oynayan çocukların sosyal  becerileri  gelişir.  Sırasını  bekleme,

başkalarının haklarına saygı gösterme, çevresindeki canlılarla ilişki kurabilme davranışları gelişir.
• Oyunlar sırasında yapılan, koşma, sürünme, zıplama, ayak değiştirerek hareket etme, atma-yakalama

gibi hareketler, çocukların vücut sistemlerinin güçlenmesini sağlar.
• Dışarıda oyun oynamak çocukların anlama ve sorun çözme becerilerini geliştirir.
• Açık hava oyunları, çocuklara yaratıcılıklarını kullanma fırsatı sağlar.
• Dışarıda oyun oynayan çocukların, gözlem yetenekleri ve farkındalıkları artar.
• Açık havada düzenli olarak vakit geçiren çocukların, stres ve kaygı düzeyleri azalırken dikkat süreleri

artar.

Çocukların doğaya ve açık havaya ihtiyacı var..

Çocukların  açık  havada  bulunmaya,  koşmaya,  yürümeye,  sessizlikte  doğal  sesleri  dinlemeye,  bitkilere
dokunmaya,  yosunları  koklamaya,  gözlemlemeye,  ağaçları  incelemeye,  görmeye ihtiyaçları  var.  Öğrenmek,
karar vermek, kendilerini koruyabilmek ve sağlıklı olabilmek için açık havaya ihtiyaçları var.

Mutlu,  meraklı,  öğrenmekten  zevk  alan,  heyecan  duyan,  gözlemci,  araştıran,  daha  sağlıklı,  daha  yaratıcı,
çözümler üretebilen, çevresine duyarlı, farklılıklara saygı duyan çocuklar yetiştirebilmek için, eğitimciler ve
ebeveynlerin çocukları açık hava ve doğa ile buluşturmaları gerekmektedir. 

Bizler  çocukların  bu  ihtiyaçlarını  görüyor  ve  anlıyoruz.  Bu nedenle;  anaokulumuzda,  mevsim koşulları  ne
olursa olsun,  her gün ve gün de iki kez çocuklarımızı bahçeye çıkartmaya devam edeceğiz. 

Hemen, şimdi dışarıda oyun..


