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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının açık alan oyunlarına yönelik 
görüşlerini belirlemektir. Bu temel amacı gerçekleştirmek için nitel araştırma desenlerinden 
biri olan “olgubilim” (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 
Mersin ili Tarsus ilçesi ve Hatay ili İskenderun ilçesinde okul öncesi eğitim kurumuna devam 
eden 60-72 aylık 40 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Yarı 
Yapılandırılmış Görüşme Formu aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin 
çözümlenmesi içerik analizi yöntemiyle kavramsal kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre; araştırmaya dahil edilen çocukların tamamı açık alanda oyun 
oynamaktadır. Çocukların zaman dilimi olarak en çok okuldan eve döndükleri saatlerde ve 
tatillerde açık alanda oyun oynadıkları; kız çocuklarının en çok oyun parkında ve kum-toprak-
çamur-su oyunlarını oynamayı tercih ederken erkek çocukların yakalamaca oyunu ve top 
oynamayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Çocukların açık alanda oyun oynarken en çok 
mutluluk, sevgi gibi olumlu duygular hissettiği, açık alanda en çok grup oyunları oynamayı 
sevdikleri görülmüştür. Yetişkinlerin yaşadığı çeşitli kaygılar nedeniyle çocukların dışarıya 
çıkmalarına izin vermemelerinin çocukların açık alanda oynamalarına ilişkin en önemli engel 
olduğu; bunu sırasıyla, aşırı güneşli ve yağmurlu hava olayları; insan, hayvan ve nesne 
korkusu ve oyun alanlarına yakın trafiğin olması, yabancı insanlardan zarar görme, 
hastalanma endişesinden kaynaklanan sağlık/güvenlik kaygısı nedenleriyle çocukların açık 
alanda oyun oynamalarının engellendiği sonucuna ulaşılmıştır.    
Anahtar kelimeler: Okul Öncesi, Açık Alan, Oyun  
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PRE-SCHOOL CHILDREN'S OPINIONS ON OPEN FIELD PLAYS 
 
ABSTRACT 
The aim of this research is to determine the opinions of pre-school children’s open field plays. 
The “phenomenology” (phenomenology) pattern, which is one of the qualitative research 
patterns to perform this baseline was used. The research group of the research consists of 40 
children aged 60-72 months who attend pre-school education institutions in Mersin province 
Tarsus district and Hatay province İskenderun district. The data of the research were obtained 
through the Personal Information Form and the Semi-Structured Interview Form. The analysis 
of the obtained data was analyzed by dividing it into conceptual categories with the content 
analysis method. According to the research results; all of the children included in the study 
play outdoor games. It has been determined that the children mostly play in the open area 
during the holidays and when they return home from school, while the girls mostly prefer to 
play the sand-soil-mud-water games in the playground, while the boys prefer to play catch 
and ball games. It has been observed that children feel positive emotions such as happiness 
and love the most while playing outdoor games, and they like playing group games most in 
the open area. The fact that adults do not allow children to go outside due to various anxieties 
they experience is the most important obstacle for children to play outdoors, followed by 
extreme sunny and rainy weather events; It has been concluded that children are prevented 
from playing outdoor games due to the fear of people, animals and objects, the presence of 
traffic close to the playgrounds, the health/safety concerns arising from the fear of being 
harmed by strangers and getting sick. 
Keywords: Preschool, Open Field, Play 
 
1.GİRİŞ 
Oyun; kültürden kültüre değişen, belirli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya da 
kuralsız, çocukların isteyerek ve severek yer aldığı, gelişim alanlarını destekleyen, çocuğun 
bulunduğu her yerde ve her dönemde varlığını sürdüren evrensel bir yapıdır (Erşan, 2006). 
Oyun, çocuğu yaşam sürecine hazırlayan en etkin yoldur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Bildirgesi (20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen)’nin 31. 
Maddesi’ne göre; “Taraf Devletler, çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve 
yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe 
katılma hakkını tanırlar” (UNICEF, 2021). Bu maddeye göre toplum ve kamu yerleri çocuğun 
oyun oynama hakkından yararlanma olanaklarını arttırmaya yönelik çaba göstermeli ve çocuk 
eğitimle birlikte oyun ve eğlenme konusunda tüm imkanlarla donatılmalıdır (Tuğrul, 2007). 
Okul öncesi dönemdeki çocuklar, gelişim alanlarını destekleyen açık oyun alanlarına 
gereksinim duyarlar. Açık alan oyunları bahçe, kır, boş arazi, sokak gibi açık alanlarda 
oynanan oyunlardır. Açık oyun alanları, çocukların dik yamaçlara, büyük ya da küçük 
kayalıklara tırmanma ve aşağı kayma, aşağı atlama, ağaçlara tırmanma, ok atma, taşların 
üzerinde dengede durma gibi fiziksel aktivite oyunlarına daha fazla katılmalarını sağlar 
(Holmes & Procaccino, 2009; Sandberg, 2003; Sandseter, 2009). Açık alan oyunlarının, 
kapalı alan oyunlarından en belirgin farkı, daha büyük bir alana sahip olunması, açık havada 
olunması ve hareket imkanının daha fazla olmasıdır.   
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Bu oyunlar çocuğun sağlıklı gelişiminin doğal ve kritik bir parçası olarak kabul edilir (Olgan 
ve Kahriman Öztürk, 2011; Tandoğan, 2018).  
Şehir merkezlerindeki doğal oyun alanlarının azalması sonucunda çocuklar doğadan izole 
edilerek büyümektedir. Güvenli açık alan (park, oyun alanı, kent ormanı, meydan vb.) 
olmaması nedeni ile çocuklar zamanlarının çoğunu iç ortamlarda geçirmekte, toplum ve doğa 
ilişkisi oldukça sınırlandırılmaktadır (Başal, 2005; Onur, 2007). 21.yüzyılda, çocukların 
geleneksel olarak açık havada oyun oynama olanaklarının sınırlı olması nedeniyle, Louv’un 
doğa yoksunluğu kavramı farklı bir boyuta taşınmaktadır. Çocukların “doğada oyun 
yoksunluğu” söylemi kullanılmakta ve bu durumun kriz aşamasına geldiği belirtilmektedir 
(Frost, 2009). Çocuklar sağlıklı gelişimleri için, gerçek dünyaya dokunacakları, 
koklayacakları, görecekleri ve duyacakları zengin, interaktif ve duyusal bir doğa parçasına 
ihtiyaç duyarlar. Ancak çocuklarda zaman zaman ortaya çıkan doğa yoksunluğu durumu, 
duyusal gelişim bozukluklarına neden olabilmektedir. Bu gibi bozuklukların oluşmaması için 
çocukların, belirli aralıklarla doğada bulunmaları desteklenmelidir (Sax, 2007).  
Açık alan oyunları, çocukların fiziksel gelişim için gerekli olan diğer tüm hayati organların 
gelişmesini destekler. Hareketler ve oyun aktiviteleri sadece kas büyümesini arttırmakla 
kalmamakta, aynı zamanda çocuğun kalbinin ve akciğerlerinin gelişmesini de sağlar. 
Çocuğun sindirim sistemini uyarır ve iştahın iyileştirilmesine yardımcı olur (Clements, 1998; 
Pica, 2003). Beyindeki temel sinir merkezlerinin gelişimini arttırarak düşünme ve öğrenme 
yeteneklerini geliştirmektedir (Clements, 1998). Çocuğun gün ışığından ve temiz havadan 
faydalanmasını destekler, uyku ve yeme düzeni sağlar, D vitamininin emilimini arttırır, 
bedenin terleme yoluyla toksinlerden arınmasına yardımcı olur, beyin epifiz bezinin 
çalışmasına bağlı olarak mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlar ve obeziteyi azaltır 
(Ünsal, 2017). Çocuklara sosyal çevrelerini keşfetme; su, kum ve çamurla eğlenceli duyu 
deneyimleri elde etme; kendi oyunlarına özgü mekânlar bulma ya da yaratma; objeler toplama 
ve hobiler geliştirme gibi fırsatları sunar. Açık alanlarda gerçekleşen bu olumlu deneyimler, 
çocukların çevreye duyarlı davranışlarını geliştirir (Cevher Kalburan, 2014). Doğal ortamda 
serbestçe oynayan çocukların öğrenmede aktif olarak rol almalarına, öğrenme süreçlerinde 
kendilerine güven duymalarına, problemleri iş birliği içerisinde iletişim becerilerini 
kullanarak çözmelerine olanak sağlar (Kendrick vd., 2012; Sönmez, 2020). 
Açık alan, uygun görülen davranışlar açısından daha az yapılandırılmış olduğundan serbest 
keşif için daha fazla imkân sağlamakta ve çocuklar için sürekli bir yenilik kaynağı haline 
gelmektedir (Bağlı, 1997). Oyun alanında bulunan salıncak, kaydırak, tahterevalli gibi 
donanımlar da çocukların gelişimini desteklemektedir (Hirose vd., 2012). Çocuklar, 
oynayacağı oyuncakları kendileri seçmekte, katılmak istedikleri oyun türünü ve kiminle 
oynayacaklarına kendileri karar vermektedir (Kendrick vd., 2012). Ayrıca çocuğun doğa ile iç 
içe olmasıyla çevre eğitimini teşvik etmektedir (Özgüner ve Şahin 2009). Açık alanlarda 
çocuklar keşfetme ve yaratma, yapma ve yıkma, nesnelerin nasıl ve niçin olduğunu öğrenme 
fırsatları elde etmektedir (Demiriz vd., 2003).  
Açık oyun alanında en önemli problemler oyun alanının çocuğun gelişim düzeyine uygun 
olmaması, çocukların gelişimsel gereksinimleri ile tutarlı olmaması ve tehlikeli olmasıdır 
(Catron & Allen, 2003). Oyun alanlarında yeterli güvenlik sağlanamadığında, çocuklar oyun 
alanlarında çeşitli kazalarla karşı karşıya gelebilmektedir.   
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Bu kazaların nedeni oyun alanlarının zemininin bozuk (aşırı derecede sert vb.) ve kullanışsız 
olması, oyun alanlarının tasarımındaki hatalar, oyun elemanlarının hatalı yerleşim düzeni ve 
bakımsızlığı, çocukların oyun elemanlarını yanlış kullanımı ve oyun alanında trafiğe vb. etki 
alanlarına karşı önlem (kuşatma elemanı kullanımı vb.) alınmayışıdır (Yılmaz ve Bulut 2002). 
Alan yazın incelendiğinde; Atabey vd. (2009) tarafından okul öncesi eğitim kurumları açık 
hava oyun alanları incelenmiştir. Alat vd. (2012) araştırmalarında; okul öncesi eğitimde açık 
hava etkinliklerine yönelik öğretmen görüş ve uygulamalarını incelemişlerdir. Araştırmada 
okul öncesi öğretmenleri genel olarak açık hava etkinliklerine karşı olumlu düşünce ve 
tutumlara sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ancak fiziksel koşulların yeterli olmaması, 
sınıfların kabalık olması, çocukların açık havada hastalanacaklarına dair kaygılar taşımaları 
gibi nedenlerle açık hava etkinliklerine yeteri kadar yer veremediklerini ifade etmişlerdir. 
Çelik (2012), okul öncesi eğitim kurumlarında açık alan kullanımını incelemeyi amaçladığı 
çalışmasında; açık alanların etkin kullanılmadığını, mevcut açık alanların oyunun doğasına 
uygun olmadığını ve fiziksel düzenleme konuları içerisinde açık alan düzenlemesinin 
çoğunlukla ihmal edildiğini saptamıştır. Cevher Kalburan (2014), okul öncesi dönem 
çocuklarının dış mekânda oyun fırsatları ve ebeveyn görüşlerini incelemeyi amaçladığı 
çalışmasında; çocukların dış mekânda oyun oynaması için ebeveynlerin daha çok fırsat 
sunmak istediklerini belirtmiştir. Ancak oyun parklarının yeterli nitelikte olmaması, yeşil 
alanların yetersizliği, trafik, tehlikeli yabancı gibi kaygılar nedeniyle bu fırsatların 
sınırlandırıldığını bulmuştur. Çetken ve Sevimli Çelik (2018) ise okul öncesi öğretmenlerinin 
dış mekân oyunlarına karşı bakış açılarını incelemiş ve öğretmenlerin dış mekân oyunlarının 
öneminin farkında olduklarını ancak yoğun eğitim programları, hava koşulları ve sınırlı dış 
mekân oyun alanları nedeniyle çocukların dış mekân oyunları için yeterince fırsat 
bulamadıklarını bulgulamıştır.  
Sonuç olarak; gelişimsel açıdan kritik olan okul öncesi dönemde açık alanda oyun oynamanın 
önemi vurgulanmıştır. Açık alan oyunları ile ilgili öğretmen ve veli görüşlerini inceleyen 
çalışmalara rastlanırken okul öncesi dönem çocuklarının görüşlerinin incelendiği bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Buradan hareketle bu araştırmada; okul öncesi dönemdeki 
çocukların açık alan oyunlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
2. YÖNTEM  
2.1. Araştırmanın Deseni 
Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “olgubilim” (fenomenoloji) deseni 
kullanılmıştır. Fenomenoloji, bireylerin ya da bir grubun bir olguya ilişkin yaşantılarını, 
algılarını ve yüklediği anlamları daha açık bir şekilde ortaya koymasını amaçlar (Starks ve 
Trinidad, 2007). Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların açık 
alanda oyun oynamaya ilişkin görüşleri anlaşılmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda bu araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır.  
 
2.2. Çalışma Grubu 
Araştırma kapsamına alınan çocuklar, uygun örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Uygun 
örnekleme yönteminde araştırmacı yakın ve erişilmesi kolay bir durumu seçerek veri 
toplamaktadır (Yazar ve Keskin, 2020).   
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Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Mersin ili Tarsus ilçesi ve 
Hatay ili İskenderun ilçesinde bulunan iki bağımsız anaokuluna devam eden 60-72 aylar 
arasında olan 25 kız, 15 erkek olmak üzere toplam 40 okul öncesi dönem çocuğu 
oluşturmaktadır. Çalışma 2021 yılı haziran ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dahil 
edilen çocukların tamamı açık alanda oyun oynamaktadır. Çocukların %62,5’i (N=25) kız, 
%37,5’i (N=15) ise erkek çocuktur. Çocukların, %40’ı (N=16) 60-66 ay, %60’ı (N=24) 66-72 
ay yaş aralığındadır. Ailedeki çocuk sayısı açısından incelendiğinde; %50’inde (N=20) 2 
çocuk, %30’unda (N=12) 3 çocuk, %12,5’inde (N=5) tek çocuk, %7,5’inde (N=3) 4 ve üzeri 
çocuk olduğu belirlenmiştir. Çocuğun doğum sırası açısından %35’i (N=14) ilk çocuk, %15’i 
(N=6) ortanca ya da ortancalardan biri, %50’si (N=20) ise son çocuktur. Annelerin %12,5’i 
(N=5) ilkokul, %12,5’i (N=5) ortaokul, %25’i (N=10) lise, %50’si (N=20) lisans eğitimi 
almıştır. Babaların ise %12,5’i (N=5), %12,5’i (N=5) ortaokul, %25’i (N=10) lise, %40’ı 
(N=16) lisans, %10’u (N=4) lisansüstü eğitim almıştır. Annelerin %75’i (N=30) bir işte 
çalışmakta, %25’i (N=10) ise ev hanımıdır. Babaların %100’ü (N=40) çalışmaktadır. 
 
2.3. Veri Toplama Araçları 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, çocuklar ve ailelerine ilişkin demografik bilgileri 
toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bu formda “çocuğun yaşı, cinsiyeti, 
ailedeki çocuk sayısı ve doğum sırası, anne/baba öğrenim durumu, anne/baba çalışma 
durumuna ilişkin bilgiler yer almaktadır. Çocukların açık alanda oyuna ilişkin görüşlerinin 
incelenmesi amacıyla ise araştırmacılar tarafından geliştirilen “Çocukların Açık Alanda 
Oyuna İlişkin Görüşlerini Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme 
formunda ise Açık alanda oyun oynuyor musun? Günün hangi zaman/zamanlarında açık 
alanda oynuyorsun?, Açık alanda oynamaktan en çok keyif aldığın oyun hangisi/hangileridir?, 
Açık alanda oyun oynamak sana ne hissettiriyor/seni nasıl hissettiriyor?, Açık alanda tek 
başına oynamayı mı grupla oynamayı mı tercih ediyorsun?,  Açık alanda oyun oynamanı 
engelleyen bir durum/olay/kişi var mı? sorularına yer verilmiştir.  
 
2.4. İşlem 
Veri toplamak üzere geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Çocukların Açık Alanda Oyuna 
İlişkin Görüşlerini Değerlendirme Formu” nu uygulamak için araştırmanın gerçekleştirilmesi 
planlanan okul öncesi kurumların idarecilerinden ve daha sonra ise görüşme sorularını 
cevaplamaya gönüllü çocukların ailelerinden izin alınmıştır. Kişisel bilgi formunda yer alan 
sorular araştırmaya katılan gönüllü çocukların aileleri tarafından alınan yanıtlar doğrultusunda 
kaydedilmiştir. Çocuklarla yapılacak görüşme pandemi sürecinde okullarda yüz yüze eğitim 
yapıldığı dönemde gerçekleştirilmiştir. Çocuklar görüşmeye bireysel olarak alınmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formu çocuklara uygulanmadan önce araştırmacı kendisini tanıtmış 
ve araştırmanın amacını aktarmıştır. Görüşmeye, çocuk kendisini hazır hissettiğinde 
başlanmıştır. İlgili sorular sırayla yöneltilmiş ve çocuğa cevaplaması için yeterli süre 
verilmiştir. Görüşmeler ortalama 8-10 dakika sürmüştür. Alınan cevaplar araştırmacı 
tarafından yazılı olarak kaydedilmiştir.  
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2.5. Verilerin Analizi 
Bu araştırmada elde edilen veriler “betimsel analiz tekniği” kullanılarak analiz edilmiştir. 
Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenmiştir. Betimsel analizde 
amaç elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu amaçla elde edilen veriler sistematik ve açık bir biçimde 
betimlenmiştir. Betimlenen veriler açıklanmış ve yorumlanmıştır. Görüşme yapılan 
çocukların isimleri gizli tutulmuş ve çocuklar “Ç1…Ç40”, kız çocuklar “K1...K25”, erkek 
çocuklar “E1…E15” şeklinde kodlanarak tanımlanmıştır. Elde edilen bulguları daha açık ve 
anlaşılır hale getirmek amacıyla bazı çocukların görüşleri kendi cümleleri ile “tırnak” içinde 
sunulmuştur. 
 
2.6. Bulgular 
Okul öncesi dönem çocuklarının açık alan oyunlarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 
yapılan araştırmanın bulgularına aşağıda yer verilmiştir. 
 

Tablo 1. Çocukların açık alanda oyun oynadıkları zamanlar 
 

Açık alanda oyun oynama zamanları f 
Okuldan eve dönünce 15 
Tatil zamanları 12 
Öğleden sonra 6 
Sabah okula gitmeden önce  5 
Akşam 2 

 
Tablo 1’de çocukların 15’inin okuldan eve dönünce, 12’sinin tatil zamanları, 6’sının öğleden 
sonra, 5’inin sabah okula gitmeden önce ve 2’sinin akşam açık alanda oyun oynadıkları 
belirlenmiştir.  
 
“Okuldan eve dönünce bahçeye iniyorum” (Ç26/E) 
“Tatil zamanları olunca istediğim kadar oynuyorum” (Ç22/K) 
“Tatil zamanları parka gidiyoruz” (Ç18/K) 
“Öğleden sonra güneş yokken oynuyorum” (Ç33/E)  
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Tablo 2. Kız ve erkek çocukların açık alanda en çok oynadıkları oyunlar 
 

 
Açık alanda oynanan 
oyunlar 

Kız 
f 

Erkek 
f 

Kovalamaca 10 12 

Yakalamaca 2 8 
Top 1 13 
Bisiklet Sürme 5 12 
Oyun Parkı 14 6 

Su Tabancası 0 1 

Hırsız-Polis 0 5 

Kum-Toprak-Çamur-Su 
Oyunları 

12 8 

Körebe 2 0 
Elim Sende 1 0 
Yerden Yüksek 9 4 
İp Atlama 4 0 
 
Tablo 2 incelendiğinde; kız ve erkek çocukların açık alanda birden fazla oyun oynadığı 
görülmektedir. Kız çocukların; 1’i top, 1’i elim sende, 2’si yakalamaca, 2’si körebe, 4’ü ip 
atlama, 5’i bisiklet sürme, 9’u yerden yüksek, 10’u kovalamaca, 12’si kum-toprak-çamur-su, 
14’ü oyun parkı oyunları oynamaktadır. Erkek çocukların ise; 1’i su tabancası, 4’ü yerden 
yüksek, 5’i hırsız-polis, 6’sı oyun parkı, 8’i yakalamaca, 8’i kum-toprak-çamur-su, 12’si 
kovalamaca, 12’si bisiklet sürme, 13’ü top oynamaktadır.  
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Tablo 3. Çocukların açık alanda oyun oynamalarının çocuklara hissettirdiği duygular 
 

Ana Tema Alt Tema f Örnek Düşünceler 

Olumlu Duygular 

Mutluluk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevgi 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

(Ç39/E) “Arkadaşlarımla oyun 
oynadığım için çok mutlu oluyorum” 
(Ç28/E) “Eğlendiğim için çok mutlu 
oluyorum” 
(Ç13/K) “Çamurdan pasta yapıyoruz, 
mutlu oluyorum” 
(Ç8/K) “Kovalamaca oynarken kuş gibi 
uçtuğum için çok mutlu oluyorum” 
 
(Ç40/E) “Okula gelince bahçede oyun 
oynamayı çok seviyorum” 
(Ç35/E) “Arkadaşlarımla aşağıda maç 
etmeyi çok seviyorum” 
(Ç1/K) “Salıncakla sallanmayı çok 
seviyorum” 
(Ç4/K) “Arkadaşlarımla bahçede 
oynadığım için çok seviyorum” 
(Ç6/K) “Kelebekleri yakalamaya 
çalışmayı çok seviyorum” 

Olumsuz Duygular 

Korku 
 
 
 

Endişe 

5 
 
 
 

3 

(Ç27/E) “Bisiklet sürerken düşmüştüm, 
belki yine düşebilirim” 
 
(Ç10/K) “Üstüm kirlenince annem 
kızıyor” 
(Ç32/E) “Düşersek yaralanırız, dikkatli 
oynamamız gerekli” 

 
Tablo 3’te çocukların açık alanda oyun oynamalarının hissettirdiği duygular sorusuna ilişkin 
verdikleri cevapların analizi sonucunda ana temalar olumlu duygular ve olumsuz duygular 
olarak belirlenmiştir. Olumlu duygular ana teması altında mutluluk, sevgi duyguları; olumsuz 
duygular ana teması ise korku ve endişe duyguları alt temaları olarak kategorize edilmiştir. 
Çocukların yanıtlarından olumlu duygulara ilişkin verdikleri yanıtların olumsuz duygulara 
ilişkin verilen yanıtlara göre daha fazla olduğu görülmektedir.   
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Tablo 4. Çocukların açık alanda tek başına veya grupla oynamayı tercih etmelerine ilişkin 
dağılım 

 
 f Örnek Düşünceler 

Tek Başına 
Oyun 

6 

(Ç2/K) “Bisiklet sürerken beni rahatsız ediyorlar, yalnız 
oynamayı seviyorum” 
(Ç5/K) “Başkaları gelince salıncağa binemiyorum, tek olmak 
güzel” 
(Ç29/E) “Kum oynarken kamyonumu almak istiyorlar, vermek 
istemiyorum” 
(Ç34/E) “Beni hep ebe yapmak istiyorlar, onlarla oynamak 
istemiyorum” 

Grup Oyunları 34 

(Ç3/K) “Arkadaşlarımla oynamayı çok seviyorum” 
(Ç25/K) “Arkadaşlarımla çok eğleniyoruz” 
(Ç24/K) “Birlikte oynamayı seviyorum” 
(Ç31/E) “Arkadaşlarımla bisiklet yarışı yapmayı çok 
seviyorum” 
(Ç35/E) “Arkadaşlarımla maç yapıyoruz, çok eğlenceli oluyor” 
(Ç29/E) “Su tabancası ile herkesi ıslatmayı seviyorum” 

 
Tablo 4’te çocukların açık alanda tek başına veya grupla oynamaya ilişkin verdikleri yanıtlar 
incelendiğinde; çocukların 34’ünün grup ile oynamayı, 6’sının ise tek başına oynamayı tercih 
ettiği görülmektedir.  
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Tablo 5. Çocukların açık alanda oyun oynamalarını engelleyen durumlar 
 

Ana Tema 
Alt 

Tema 
f Örnek Düşünceler 

Korku Duygusu 

 
İnsan 

 
 
 
 
 

Hayvan 
 
 
 

Nesne 

 
 

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

(Ç2/K)“Üstüm kirlendiği için annem 
oynamama kızıyor” 
(Ç28/E)“Bazen düştüğüm için babam 
kızıyor” 
(Ç38/E) “Mehmet diye bir çocuk var beni 
korkutuyor, oynamak istemiyorum” 
(Ç31/E) “Büyük çocuklar beni itiyor evde 
oynamak istiyorum” 
(Ç16/K) “Köpeklerden korktuğum için 
inmek istemiyorum” 
(Ç7/K)“Tehlikeli kaydıraklar olduğu için 
oynamak istemiyorum” 
(Ç36/E)“Akşam olunca karanlık oluyor 
dışarı çıkmıyorum çünkü korkuyorum” 

Hava Olayları 

 
Yağmur 

 
Güneş 

 

4 
 

5 

(Ç3/K) “Hava yağmurlu olunca aşağıda 
oynayamıyorum” 
(Ç4/K) “Yağmurda kayıp düşebiliriz” 
(Ç6/K) “Öğlen sıcak olunca oynamaya 
gitmiyorum” 

Kişilerden 
Kaynaklı Engel 

İzin 18 

(Ç25/E) “Annem izin vermiyor” 
(Ç31/E) “Babam evde olmadığında 
annem aşağı inmeme izin vermiyor” 
(Ç1/K) “Annem tek başına oynamama 
izin vermiyor” 
(Ç4/K) “Kıyafetlerim kirlendiği için 
annem izin vermiyor” 
(Ç18/K) “Aşağıda oyuncaklarımı 
kaybettiğim için annem izin vermiyor” 

Sağlık / 
Güvenlik Kaygısı 

Trafik 
 

İnsan 
 

Hastalık 

1 
 

2 
 

2 

(Ç13/K) “Dışarıda çok fazla araba var, 
bize çarpabilir” 
(Ç24/K) “Yabancı insanlar bizi 
kaçırabilir” 
(Ç11/K) “Hasta olduğumda aşağıda 
oynayamıyorum” 
(Ç22/K) “Koronavirüs var diye annem 
başkalarıyla oynamama izin vermiyor” 
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Tablo 5’te çocukların açık alanda oyun oynamalarını engelleyen durumlara ilişkin verdikleri 
cevapların analizi sonucunda ana temalar korku duygusu, hava olayları, kişilerden kaynaklı 
engel ve güvenlik kaygısı olarak kategorize edilmiştir. Korku duygusu alt teması insan, 
hayvan, nesne; hava olayları ana teması yağmur, güneş; kişilerden kaynaklı engel izin; 
sağlık/güvenlik kaygısı alt teması trafik, insan ve hastalık alt temaları olarak kategorize 
edilmiştir.  
 
2.7. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının açık alanda oynadıkları oyunlara ilişkin 
görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmaya dahil edilen çocukların tamamının açık alanda oyun oynadıkları belirlenmiştir. 
Araştırmaya dahil edilen çocuklar, “Günün hangi zaman/zamanlarında açık alanda oyun 
oynuyorsun?” sorusuna sırasıyla en çok okuldan eve gidince ve tatil zamanlarında 
oynadıklarını; en az ise akşam oynadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonucun hava sıcaklığı 
faktörü, ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmek için uygun zamanları, çocukların akranlarıyla 
gündüz saatlerinde daha fazla karşılaşabilmesi, trafik yoğunluğu gibi sebeplerden 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
Araştırmanın bir diğer sonucu olarak, çocuklara yöneltilen “Açık alanda oynamaktan en çok 
keyif aldığın oyun hangisi/hangileridir?” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda, kız 
çocukların en çok tercih ettikleri oyunların sırasıyla oyun parkında oynama,  kum-toprak-
çamur-su oyunları, kovalamaca,  yerden yüksek oynamayı tercih ettikleri; erkek çocukların ise 
top oyunu oynamayı, en çok tercih ettikleri oyunların sırasıyla top oyunu oynama, 
kovalamaca, bisiklet sürme, yakalamaca, kum-toprak-çamur-su oyunlarını tercih ettikleri 
bulunmuştur. Çocukların oyun tercihleri incelendiğinde enerjilerini boşaltabilecekleri, 
hareketli oyunları tercih ettikleri görülmektedir. Okul öncesi dönem, çocukların gelişimi ve 
temel hareket becerilerini kazanılmasında kritik bir dönemdir ve çocukların hareket etme 
ihtiyaçları vardır (Duman; 2013; Özyürek vd., 2015). Araştırmada ayrıca; kız ve erkek 
çocuklarının oynadıkları oyunların büyük ölçüde benzer olduğu, ancak; erkek çocukların kız 
çocuklara göre top oynama, bisiklet sürme, hırsız polis oyunlarını daha çok oynarken; kız 
çocuklarının ip atlama, körebe, elim sende gibi oyunlara daha fazla ilgi gösterdiği 
saptanmıştır. Bu durumun oluşmasında kültürün etkisi ile kız ve erkek çocuklarının farklı 
tutumlar sergilenerek yetiştirilmesinin bir sonucu olabileceği düşünülmektedir.  
Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuca göre, açık alanda oynamanın çocuklara en çok 
olumlu duygular hissettirdiği, ancak; bazı çocukların yaralanma kaygısı ve yetişkinler 
tarafından kendilerine kızılması endişesi ile olumsuz duygular hissettirdiği de saptanmıştır. 
Olumlu duygular olarak çocuklar açık alanda oyun oynamayı sevdiklerini ve mutlu 
olduklarını belirtmişlerdir. Açık alanlarda daha az kuralın olması çocuklara özgürce hareket 
etme fırsatı sağlamaktadır. Ayrıca rahatlıkla oyun oynamaya imkan sağlayan geniş alanların 
bulunmasıyla çocuklar, keşfetme ve özgürlük duygusu içinde oyun oynamaktadır. Böylece 
heyecan duygusu yaşayan çocuklar aynı zamanda mutlu olmaktadır. Bu anlamda çocukların 
düzenli olarak açık havada oyun oynamaları için fırsat yaratılması olumlu duygular 
hissetmeleri açısından oldukça değerli görülmektedir. Çocuklar, olumsuz duygular olarak açık 
alanda oyun oynarken korku yaşadıklarını ve endişe duyduklarını belirtmişlerdir.  
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Çocuklar dışarıda oynarken içeride oynadıkları oyunlara göre fiziksel olarak daha aktif 
olmakta ve çeşitli kazalar yaşayabilmektedirler. Diğer yönden bazı araştırma sonuçları da 
okul öncesi dönemdeki çocukların yaralanmalarına neden olan kazaların büyük bir kısmının 
ev ortamında yaşandığını göstermektedir (Bombacı vd., 2008; Gray vd. 2015; Thacker vd., 
1992). Belirsizlik ve fiziksel yaralanma riski içeren heyecan verici fiziksel oyun biçimleri 
riskli oyun olarak tanımlanmaktadır (Sandseter, 2010). Riskli oyun, çocukların akıl ve ruh 
sağlığı ile fiziksel gelişim için geniş kapsamlı yararlara sahiptir (Gray vd., 2015). Sandseter 
ve Kennair (2011)’e göre riskli oyun, çocuklara korku kaynağı olan durumlar veya uyaranlara 
hâkim olurken olumlu duygular yaşama fırsatı vermekte ve bu korkuları yenme becerilerini 
geliştirmektedir. Onları bu fırsatlardan mahrum bırakmak, korkuların devam etmesine, 
fobilerin, anksiyete bozukluklarının ve diğer uyumsuz davranışların olasılığının artmasına 
neden olabilmektedir. Ayrıca, araştırmalar aşırı korumacı ebeveynliği çocuklukta ve 
yetişkinlikte daha düşük öz-yeterlik, uyumsuz davranışlar, anksiyete ve depresyon ile 
ilişkilendirmiştir (Bradley Geist ve Olson Buchanan, 2014; LeMoyne ve Buchanan, 
2011; Schiffrin vd., 2013; Thirlwall ve Creswell, 2010). Dolayısıyla yetişkinler tarafından 
çocukların güvenlik ve risk alma davranışlarını yönetebilme arasındaki dengeyi 
sağlayabilmeleri için fırsatlar sunulması önemlidir (Yurt ve Keleş, 2019). Bu da okul öncesi 
dönemden itibaren çocuklara açık alan oyunlarının sunulması ile mümkündür.  
Araştırmanın bir diğer sonucu olarak araştırmaya katılan çocukların açık alanda en çok grupla 
oynamayı tercih ettikleri, ancak; tek başına oyun oynamayı tercih eden çocukların da olduğu 
saptanmıştır. Grupla oynamayı tercih eden çocuklardan “Arkadaşlarımla oynamayı çok 
seviyorum”, “Arkadaşlarımla çok eğleniyoruz”, “Birlikte oynamayı seviyorum” gibi yanıtlar 
alınmıştır. Okul öncesi dönemde çocukların birlikte oyun oynadıkları gruplardaki sayı, 
yaşlarının ilerlemesiyle birlikte artış göstermekte ve tek başına oyundan grup oyunlarına 
geçilmektedir. Bu dönemde çocukların arkadaşlık ilişkileri kurma becerisinin temelleri 
atılmaktadır (Gülay, 2009). Arkadaş grubu ile oyun oynayan çocuk kendi benliğini, 
yeteneklerini keşfedebilecek, bulunduğu gruba kattıklarını sosyal ortamında görebilecek ve 
kendi benliğini, duygularını, özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanımada daha gerçekçi 
olarak kendi sınırlarının farkına varabilecektir (Sevinç, 2004). Birlikte oynanan oyun 
esnasında çocukların; yardımlaşma, paylaşma, iş birliği, sırasını bekleme, diğer bireylerle 
uyum sağlama, kendine güvenme, diğerlerine karşı sorumluluğunu yerine getirme gibi 
özellikle toplumsal yaşam için gerekli becerileri öğrenmeleri kolaylaşmaktadır (Seyrek ve 
Sun, 2005; Topaç, 2005). Yalnız oynamayı tercih eden çocuklardan, “Bisiklet sürerken beni 
rahatsız ediyorlar, yalnız oynamayı seviyorum”, “Başkaları gelince salıncağa binemiyorum, 
tek olmak güzel”, “Kum oynarken kamyonumu almak istiyorlar, vermek istemiyorum”, “Beni 
hep ebe yapmak istiyorlar, onlarla oynamak istemiyorum” gibi yanıtlar alınmıştır. Okul öncesi 
dönemdeki çocukların sosyal becerileri tam olarak kazanamamaları nedeniyle akran 
ilişkilerinde sorun yaşayabildikleri düşünülmektedir. Ayrıca bu dönemdeki çocukların 
benmerkezci olmaları akranlarının bakış açısını alamamalarına neden olabilmektedir. Bu 
durum çocukların akran zorbalığı uygulamasına veya bu duruma maruz kalmasına yol 
açabilmektedir.   
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Gültekin Akduman (2012) okul öncesi dönemdeki akran zorbalığını incelemeyi amaçladığı 
çalışmasında, okul öncesi dönem çocuklarında akran zorbalığı olarak kabul edilen birçok 
davranışın görüldüğünü, çocukların en fazla oyuncak paylaşımı konusunda ve oyun oynarken 
rol dağılımı sırasında anlaşmazlık yaşadıklarında zorbalık yaptıklarını bulmuştur. Çocuklar 
arkadaşlarıyla oyun oynadıkça, iletişim kurdukça iş birliği yapabilecek ve sosyal becerileri 
artacaktır. Sosyal becerilerin artmasıyla birlikte çocukların problem çözme becerisi, 
davranışlarının bilincinde olma, olumlu akran ilişkileri gibi becerileri de gelişecektir 
(Worden, 2002).   
Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuca göre, çocukların açık alanda oyun oynamalarını 
engelleyen durum/olay/kişiler incelendiğinde en çok kişilerden kaynaklı engeller dolayısıyla 
açık alanda oyun oynayamadıkları saptanmıştır. Yetişkinlerin çeşitli kaygılar taşımaları 
sonucu çocukların dışarıda oyun oynamasına izin vermedikleri çocuklar tarafından ifade 
edilmiştir. Daha sonra sırasıyla aşırı güneşli ve yağmurlu hava olayları nedeniyle; insan, 
hayvan ve nesne korkusundan dolayı ve trafik, yabancı insanlardan zarar görme, hastalanma 
endişesinden kaynaklanan sağlık/güvenlik kaygısı nedenleriyle çocukların açık alanda oyun 
oynamalarının engellendiği bulunmuştur. Araştırma sonucuna benzer olarak Cevher Kalburan 
(2014) araştırmasında okul öncesi dönem çocuğuna sahip ebeveynlerin dış mekânda oyun ile 
ilgili kaygılarının çoğunluğunun trafik, kötü niyetli yabancılar, kaçırılma ve yaralanma ile 
ilgili olduğunu saptamıştır. Yılmaz ve Olgan (2017), okul öncesi dönem çocuklarının doğaya 
yakınlık seviyesini (biyofili) incelediği araştırmasında çalışmaya katılan tüm çocukların 
biyofilisinin yüksek düzeyde olduğunu, çocuklarının biyofilik ya da biyofobik tepkilerinde 
annelerin etkili olduğunu ve çocukların risk alabilecekleri aktivitelerde bulunmalarını tercih 
etmediklerini saptamıştır.  
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir: 
- Farklı hava şartlarında uygun kıyafetler giyilerek açık alanda oyun oynamanın mümkün 
olduğu ve bu durumun çocuklar için yaşantı zenginliği sunduğu konusunda ebeveynlere 
seminerler verilebilir. 
- Ebeveynler, düzenli aralıklarla çocuklarını doğa, bahçe, kazı alanı, su kaynakları, oyun parkı 
gibi açık alanlarla buluşturmalıdır. Bu alanlarda eğitimciler tarafından ebeveynlere 
uygulamalı oyun eğitimleri verilebilir. 
- Ebeveynlerin açık alan oyunlarını engelleyici tutumlarının çocukların gelişimleri açısından 
olumsuzluklar yaratabileceği konusunda eğitimciler tarafından aile eğitim çalışmaları 
planlanabilir. 
- Çocukların park, bahçe gibi yerlerde açık alan oyunlarını oynayabilmeleri için ebeveynler ve 
diğer yetişkinler tarafından yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, trafik birimleri ile iş 
birlikleri sağlanarak çeşitli planlamalar yapılabilir.  
- Okul öncesi dönemde açık alan oyunun önemini, riskli oyunların çocukların gelişimine 
katkılarını vurgulayan özellikle aileleri bilinçlendirmeye yönelik çeşitli programlar, 
seminerler, konferanslar düzenlenebilir.  
- Okul öncesi öğretmenleri çocukları düzenli olarak belirli aralıklarla okulun bahçesi, park 
alanı gibi yeşil alanlarla buluşturmalı, çocukların açık alanda oyun oynamasını, doğayı 
keşfetmesi sağlayacak uygun ortam ve koşulları sağlamalıdır.   
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- Yerel yönetimler, peyzaj mimarları ve emniyet personeli ile birlikte çocukların trafikten 
uzak bir şekilde açık alan oyunlarını güvenle oynayabilecekleri ortamlar tasarlanabilir. 
- Bu çalışma okul öncesi eğitimi almamış çocuklarla yapılabilir ve sonuçlar karşılaştırmalı 
olarak incelenebilir. 
- Araştırmacılar tarafından, okul öncesi öğretmenleri ve ebeveynlerin açık alanda oyuna 
ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla derinlemesine bir araştırma planlanabilir. 
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