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Tanımlaması ve anlaması en zor olan insan deneyimleri çoğunlukla en
önemli olanlardır. Aşkın anlamı nedir? Neden ölümü yaşarız? Çocukların
oyunlarının rolü nedir? Dünyadaki tüm insanlar yaşamlarının çeşitli
dönemlerinde bu tür deneyimlerden etkilenmişlerdir. Yine de, bunların kap
samlı tanımları bizleri zorlamaktadır.
Çocuklar ile ve çocuklar için çalışan yetişkinler ve ana-babalar çocukluk
oyunlarının rolü karşısında sıklıkla şaşırmışlardır. Çeşitli sorular akla gelmek
tedir. Acaba oyun zamanla vazgeçtiğimiz ve en kısa sürede geride
bırakabilmek için elimizden geleni yaptığımız bir şey midir? Yoksa, tadına
varılması, değerlendirilmesi ve tüm hayatımıza yayılması gereken bir şey
midir? Bu soruya verilecek çeşitli yanıtlara karşın, oyun gerçekten önemlidir
ve UNESCO'nun Uluslararası Çocuklar Sözleşmesi'nde çocuk hakkı olarak
tanınmıştır.
Erik Erikson (1963), çocukluk oyununun yetişkin yaşamının bir
eğretilemesi olduğunu ve oyunun çocuklara gelecekleriyle ortak olma
olanağını verdiğini belirtmektedir. Ana-babalar da çocuklarının geleceğinin
ortağıdır ve genellikle çocukları için en iyi olanı yapmaya çalışırlar. Fakat nedir
en iyi olan? Oyun, yetişkinler, özellikle de ana-babalar tarafından
yönlendirilmeli ve yapılandırılmalı mıdır, yoksa çocuklar serbest-akışlı oyunla
ra mı özendirilmelidir?
Serbest-akışlı oyunla ilgili bir örnekte, Sade'in annesi kızını oyun oyna
mak için çağırır. Yere otururlar; yerde oyuncak yollar, arabalar, evler ve insan
lar vardır. Annesi, "Dünkü alışverişimizle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum, sen
ne dersin?" der. Sade, eline bir ev alır, "Bu çamaşırhane olabilir" der ve yola
yerleştirir. Ve bu şekilde serbest-akışlı oyuna başlarlar. Hiçbiri diğerine bir
şeyler yaptırmaya çalışmaz. İkisi de gönüllü olarak katılmaktadır, her ikisi de is
tediği an oyunu bırakabilir, ama bırakmazlar. Öneriler yapmakta ve birbirlerine
duyarlı bir şekilde oyunu geliştirmektedirler.
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Yetişkin tarafından yapılandırılan bir oyunda ise, Jake'in babası oğlunu
oynamaya çağırır. Oğluna ilk olarak nereye gittiklerini sorar ve dükkanı yola
yerleştirmesini söyler. Jake, gönüllü olarak katılmasına karşın, kendi oyunu
nu başlatma konusunda özendirilmesi gerekirken sadece babasının fikirlerini
uygulamaktadır. Etkileşimleri boyunca oyunun yönünü babası belirlemekte
ve kontrolü elinde tutmaktadır.
Sade, bir yetişkinle serbest-akışlı oyun oynamıştır. Jake ise yetişkinin
yönlendirdiği bir göreve katılmıştır. Sade, serbest-akışlı oyun sırasında, ya
pabileceği girişimler için güdülenmiştir. Jake'e böyle olmamıştır.

Nesne Şemasında Oyunun Yeri
Margaret Donaldson (1978), çocukların yaşamlarının içeriğinden bir anlam
çıkarmak ihtiyacında olduklarını belirtmiştir. Oynadıkları zaman çocuklar
yaşamlarının içeriklerini kendileri yaratırlar. Bu da oyunun çocuklar için en anlamlı ortam olması demektir. Catherine Garvey'e göre (1977), "Oyunun
çocuğun gelişimine ve öğrenmesine en önemli katkısı, bu tür kontrolü
olmasıdır. Yaşamlarımız üzerinde bir parça katkımız olduğunu hissetmeden
iyi bir şekilde işlev gösteremez ve öğrenemeyiz.”
"Oyun" anlayışımız üzerinde durmamız gerekmektedir, çünkü oyun farklı
insanlara farklı şeyler ifade etmektedir. Açıkçası oyun, yetkinlik, kalite ve
yüksek işlevsellik ile ilgilidir. Oyunu tanımlayanlayız, ancak aşağıdaki denk
lemle ifade edebiliriz:
Serbest-akışlı oyun = fikirler, duygular ve ilişkiler içinde yuvarlanmak + önce
den geliştirilmiş olan yeterlik, ustalık ve kontrolün uygulanması. (Bruce, 1991)
Oyun, yaratıcı, özgün imgesel (yuvarlanma isteği bundan dolayıdır) ve ye
nilikçidir. Çocuğun yaşamı boyunca kazandığı teknik ustalığı, yeterliği,
hüneri ve beceriyi kullanmaktadır. Serbest-akışlı oyun bütün bu gizilgücü
ürüne dönüştürmektedir.

Oyun Ağları
Oyunun katkısı öğrenme ağı ile olmaktadır. Üst düzeyde serbest-akışlı
oyun oluşmadan önce belli öğelerin yer alması gerekmektedir. Öğrenme ağı,
doğrudan deneyimler, kurallı oyunlar (games), tasarımlamalar ve serbestakışlı oyunlardan oluşmaktadır.
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Doğrudan deneyim, çabalamak, araştırmak, keşfetmek,denemek (practice) ve problem çözmektir. Bu bağlamda oyun manipülatiftir, araştırıcıdır ve
pratiğe dayalıdır. Tüm oyunlar, çocukların kendi dünyalarını ve diğer insanları
öğrenmelerine yardımcı olan çeşitli doğrudan deneyimler içermektedir. Yu
varlak kil parçasını yılan şekline sokmaya çalışan çocuk oyun oynamıyor, kil
parçasını manipüle etmeyi öğreniyordur. Bu önemli bir deneyimdir.
Kurallı oyunlar, serbest-akışlı oyunlardan farklıdır, çünkü kurallar
katılımcılar dışında başkaları tarafından konulmuştur (örneğin, Monopoli gibi
masa oyunları, futbol gibi spor oyunları ve dans gibi performans oyunları vb.).
Opie ve Opie (1988), tüm Ingiltere'de çocukların kurallı oyunları ile ilgili
yoğun çalışmalar yapmışlardır. Çocukların, bir kez oyunun kurallarını
anladıktan sonra yaratıcı olabildiklerini, -kuralları bozabildiklerini
değiştirdiklerini ya da kendi kurallarını koyabildiklerini bulmuşlardır. Böyle du
rumlarda kurallı oyun, kuralların oyuncular tarafından konduğu serbest-akışlı
oyuna dönüşmektedir.
Çocuklar kendi doğrudan deneyimlerini ellerinde tutmaya çalışmaktadırlar.
Parkta gördükleri bir köpeği taklit edebilmekte, boyaları sıçratarak çamurda
zıplamayı temsil eden bir resim yapabilmekte ya da bahçedeki tırtıl gibi hare
ket edebilmektedirler. Bu çabaları çoğunlukla geleneksel değildir, son dere
ce özel ve kişiseldir. Ancak çocuklar çeşitli yollarla kaydetmek istedikleri bir
deneyimi, düşünceyi, duyguyu ya da ilişkiyi yansıtan türden bir ürün yarat
maktadırlar çoğu zaman.
Serbest-akışlı oyun diğer oyun türlerinden (doğrudan deneyimler, kurallı
oyunlar ve tasarımlamalar) destek almakta ve onlara destek vermektedir. Serbest-akışlı oyun, terapistlerin bileceği gibi çok ciddi olabilmektedir. Çocuklar
yaşamlarında, sevdikleri bir hayvanın .ölmesi gibi bir acıyla başetmek duru
munda olduklarında çoğunun terapiye ihtiyacı olmamaktadır.
Oyun, düşünceler, duygular ve ilişkiler içinde yuvarlanmanın ve bu zor
olayların üstesinden gelmek için beceri ve kontrol kazanmanın önemli bir yo
ludur. Oyunun bu ciddi boyutunun yanında "oyunla oyun" (mizah) boyutu da
yer almaktadır. Böyle bir mizah çok iyi bilinen olaylara uygulanmaktadır.
Gothenburg Üniversitesinde çalışan Gunni Karrby (1989), çocukların
oyun ile diğer öğrenme alanları arasındaki farkı kesin olarak anlayabildiklerini
bulmuştur. Çocuklar, örneğin doğrudan yaşadıkları bisiklet sürme çabasını,
"ben öğreniyorum" olarak görmektedirler. Bunu uzun süre yapamamakta ve
bu tür etkinliklerde yetişkinlerin yardımını ve rehberliğini istemektedirler.
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Çocuklar serbest-akışlı oyun sırasında, beraberlerinde bilgilerini de getirmek
tedirler, bunu yapmak zor olduğu için de düşüncelerini geliştirmek için yeterli
zamana ihtiyaç duymaktadırlar.
Çocuklar, oyun ağının her boyutunu değerlendirmekte ve her ögeıjin
katkısını görebilmektedirler. Yetişkinler, çocukların öğrenmeyle ilgili olan her
ağın içinde olma ihtiyacında olduklarını anlamalıdırlar ve bu nedenle de serbest-akışlı oyunu hafife almamalıdırlar. Serbest-akışlı oyun, çocuklar en üst
işlev düzeyinde iken ortaya çıkmaktadır.
Aşağıda, yetişkinlerin çocukların serbest-akışlı oyun aracılığıyla
öğrenmelerine yardım edebilmek için kullanabilecekleri 12 yol verilmiştir:
- Çocukların zengin bir doğrudan deneyim dağarcığı (oyun, ses, su, boya,
evin bir köşesi ve büyüklerin giysisini giyme gibi) ile araştırmalarına,
keşfetmelerine ve denemelerine yardım edin.
- Çocukların oypnların kurallarını anlayarak, kendi oyunlarında kendi kural
larını koyabilmelerine yardım edin.
- Çocukların doğrudan deneyimleri çeşitli yollarla tasarımlayarak ellerinde
tutmalarına yardım edin. Ürünü olmlayan süreçleri değerlendirmelerine
yardım edin, çünkü oyun tümüyle bir süreçtir ve çoğu zaman sonunda
gösterecek birşeyi yoktur. Oyun, gelir ve gider. Solar ve yok olur.
- Çocukların sahiplenme duygularına, özerkliklerine ve kendi öğrenmeleri
üzerindeki kontrollerine saygı gösterin ve değer verin.
- Mış gibi davranmalarını özendirin.
- Çocukların oynarken, gerçek yaşamda göründüklerinden daha çok ya da
daha az gelişmiş olabileceklerini hatırlayın.
- Yetişkinler, çocukların düşüncelerini idare etmemeyi, ya da kendi
düşüncelerini onlara dayatmamayı hatırladıkları sürece onlarla oynayabilirler.
Çocuklar önceden yapılandırılmış bir görevin içinde olduklarında üst
düzeyde işlev gösteremezler.
- Çocuklar zaman zaman yalnız oynamaya ihtiyaç duyarlar.
- Çocuklar zaman zaman çift olarak ya da grup içinde oynamaya ihtiyaç
duyarlar.
- Oyun düşünceler, duygular ve ilişkiler içinde yuvarlanmak için çok zaman
ister.
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- Oyun, teknik beceri istemekte ve çocuğun kazandığı kontrol ve ustalığı
göstermektedir (örneğin, eğer teknik yeterliğe sahip değilseniz bir kaykay
üstünde duramazsınız).
- Oyun,düşünceleri, duyguları ve ilişkileri biraraya getirmektedir. İnsanı bir
bütün kılmaktadır.
İlkokul müfredatında oyuna yer veren, 19. yüzyılın eğitim öncüsü Friedrich Froebel, oyunun ciddi ve anlamlı olduğunu görmüştür; çünkü oyun tüm
insanı geliştirmektedir. Froebel’in belirttiği gibi, "Çocuklar, serbest oyun
larında gelecekteki zihinlerini açığa vurdukları için, oyun üstün tutulmalı ve
özendirilmelidir."
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