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Oyuncaksız anaokulu 
Ebeveynler için bilgiler 
 
 
Oyuncaklar; sandalyeleri, masaları, emniyet kemerlerini, kıyafetleri, çamaşır mandallarını, karton 
kutuları, yani çocukların hayal gücünü ve çocukların kendilerini geride bırakarak 3 aylığına tatile 
çıkıyor. 
 
Bu projenin amacı nedir? 
Çocukların oyuncaksız anaokulunda özgürce oynamak için daha fazla zamanlarının olması. Ne 
yapmak istediklerine kendilerinin karar vermesi. Etkinliklere dair fikirlerin çocuklardan gelmesi. 
Önemli yaşam becerilerinin güçlendirilmesi: birbiriyle konuşmak, sorunları birlikte çözmek, ne 
istediğini fark etmek, başkalarının nasıl hissettiklerini algılamak, iyi müzakere etmeyi öğrenmek 
gibi bağımsız gençler ve yetişkinler olmak için gerekli beceriler. 
 
Çocuklar bu projeden ne öğrenecekler? 

 
Bir şeyler inşa etme 
Hiçbir şey yıkılmadan sandalyeleri nasıl 
düzenleyebilirim? Bu, fiziksel yasaların 
nasıl işlediğini oyun yoluyla öğrenmek 
anlamına gelir. 
 
Çocuklar genellikle birbirleriyle inşa etme 
projeleri planlarlar. Gruba fikirleriyle 
katkıda bulunma, patron olma ve uzlaşma 
pratikleri yaparlar. Yan yana oynamak 
yerine birlikte oynamak! Bu pratik 
gerektirir. 
 
 

Kuşluk vakti atıştırmalık yeme 
Susadım mı, aç mıyım, yorgun muyum yoksa iki arkadaşım bunu yaptığı için mi şimdi yemek 
yemeyi istiyorum? Oyuncaksız anaokulunda çocuklar, kuşluk vakti atıştırmalıklarını ne zaman ve 
nerede yemek istediklerine kendileri karar verebilirler. Bu, çocukların kendi bedenlerinden gelen 
sinyalleri algılamayı ve “birlikte yemek yeme” gibi sosyal arzuları düşünmeyi öğrenmelerini sağlar. 
 
Tartışma ve müzakere 
Çocuklar kendi görüşlerini ifade etme ve kendilerini savunma alıştırmaları yaparlar. Daha cesur 
olurlar ve isteklerini açık bir şekilde ifade edebilirler. Sonuç olarak kelime haznelerini yavaş yavaş 
genişleterek duygularını açığa vurmayı öğrenirler. 
 
Sıkılmış hissetme 
Çocukların zaman zaman sıkılmaları oldukça muhtemeldir. Oyuncaksız anaokulunda anaokulu 
öğretmeni geri çekilir ve çocuğa sıkılmaktan kurtulmanın bir yolunu bulması için zaman tanır. 
Bazen sadece oturup neler olup bittiğini izlemek ve gözlemlemek uygun olur. Çocuklar kendileri  
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için yeni bir oyun fikri geliştirmeye teşvik edilir. Sıkılmak genellikle yaratıcılığın ön şartıdır. 
 
Daha cesur olma  
Çocuklar, oyun yoluyla, korkuların üstesinden gelmek ve daha cesur olmak için kendilerine fırsat 
yaratırlar. Bu, bir masadan yerdeki bir mindere atlamak anlamına gelebilir. Eğer minder çok 
uzaktaysa veya minderde hala başka çocuklar varsa tereddüt edeceklerdir. Yardım isteyecek, 
minderi daha da yakınlaştırmak için tekrar aşağı inecek veya daha yüksek bir “atlama kulesi” inşa 
edeceklerdir. Tırmanacak, zıplayacak, sürünecek, dans edecekler... Güçlerini ölçmeyi ve engelleri 
daha iyi değerlendirmeyi öğrenirler, böylece kendilerine ve diğerlerine daha az zarar verirler. 
 
Sıradan bir anaokulu sabahı nasıldır? 
Çocuklar anaokuluna gelir, vestiyerde kıyafetlerini kendileri değiştirir, anaokulu öğretmenini 
selamlar, sonra gider ve oyun oynarlar. Bazıları anaokuluna ne yapmak istediklerine dair net bir 
fikirle gelir ya da dün bıraktıkları yerden oynamaya devam ederler. Bazıları bir fikir ya da oyun 
bulmak için anaokulunda gezinirler. Diğerleri oturup neler olup bittiğini izlerler. Acıktıklarında veya 
aç hissettiklerinde yemek yiyebilirler. 
Günün yarısının sonuna doğru müzakereler yapılır ve nelerin nasıl toparlanacağı konusunda karar 
verilir. Daha sonra anaokulu öğretmeni sabahı çocuklarla değerlendirir. Bugün en çok ne yapmayı 
sevdin? Özellikle neyle gurur duyuyorsun? 
 
Oyuncaksız anaokulu kural olmadığı anlamına mı geliyor? 
Hayır, asla. Klasik anaokulu kuralları genellikle geçerli olmaya devam eder. Diğer kurallar biraz 
değişir. Çocuklara daha fazla söz verilir. 
Bazı alışkanlıklar korunurken, bazıları değişir. 
 
Öğretmenin rolü nedir? 
Anaokulu öğretmeni, çocuklara becerilerini önemli ölçüde artırmalarını sağlayacak şekilde kısıtlı 
olarak eşlik eder. Anaokulunda neler olup bittiğini sürekli izler ve çocukların gelişim durumları 
hakkında daha derin bir görüşe sahip olur. Çocukları kendileri için düşünmeye başlayabilmeleri 
için yönlendirir. Çocuklar, kendi fikirlerini ifade ederek, eşyaların düzenlenme biçimine dâhil olarak, 
fikirlere katkıda bulunarak ve sorumluluk alarak çok şey öğrenirler. 
 
Ya çocuğum için endişelenirsem? 
Bir şeyden endişe ediyorsanız veya çocuğunuz anaokuluna gitmek istemiyorsa, gözlemleriniz ve 
endişeleriniz konusunda konuşabilmek için lütfen anaokulu öğretmeni ile iletişime geçin. 
 
Aargau bağımlılığı önleme ve oyuncaksız anaokulu projesi nedir? 
Aargau bağımlılığı önleme projesi, 2002 yılında Aargau kantonunda başlatıldı ve o zamandan beri 
yürütülüyor. İyi yaşam becerilerine sahip kişilerin bağımlılık yapıcı davranış geliştirme olasılığı 
daha azdır. Bu kişiler önemli kritik durumlarla karşılaştıklarında çözümler bulurlar ve yardım 
isteme ve kabul etme konusunda iyidirler. Kendilerinin farkındadırlar ve ne yapabileceklerini 
bilirler. Nasıl hissettiklerini anlatmak için kelimeler bulabilirler. 
 
Daha fazla bilgiyi www.spielzeugfrei.ch adresinde bulabilirsiniz.  

http://www.spielzeugfrei.ch/

