
Video Filminin aC;lklanmasl:

Senln adm ne?
3 Yasmdan itibaren c;ocuklar i<;inOyungrubu Filmi

Sprache: Türkisch

(Bir Oyungrubu Ögretmeni ile söyle~i)
"Seneierden beri Dübendorfda Oyungrubu yönetiyorsun Oyungrubunu neden önemli buluyorsun?"

·Cocuklann bazllan bugün kü~ük ailelerde yalmz ba~lanna yeti~iyorlar. Eskiden büyük aileler vardl ve.
yocuk birkac; büyük araslnda yeti~iyordu. Bugün ise he~eyr Annenin düzenlemesi tazim. DI~anda
birc;ok tehlikeler bekliyor.

Büyük Annem ve Büyük babam bu evde oturduklan i<;ineskiden bende sik slk bu eve, bu bahc;eye
(simdiki oyungrubunun yeri) gelirdim. Bizim i~nlanmlZ daha fazlaydi:
Sokaklarda oynayabiliyorduk ve kimsenin trafik'ten yana korkusu yoktu. Yalniz ba~imiza Ormana
giderdik. Derede yaroor oynardlk. (Bugün ora~1 in~a edildi). Her yerde %Uklara klsitlamalar geldi.
Eski özgürlügümüzü bugün Anneler kJslth olarak verme ve he~eyi düzenleme zorundalar. Bu
yüzdende Oyungrubu bu günün ~artlan sonucu ortaya Ylkml~tlr. DI~arda ya~ayamadlklan
özgürlüklerini «ocuklara Oyungrubunda vermek istiyorum. Oyungrubu aynca Annelere ve c;ocuklara

kücük aile ~evresinden kopup dl~anya af,lma ~anslm saglar. Her c;ocugun destege ve dayampmaya
belli öl<;ülerde gereksinimi vardir. Ben bunu vermek istiyorum. Kendi güven duygulanm
kazanabilmeler: ic;in verebildigim yard Imin yanslnl veriyorum Büyük bir Oyun alanr ve c;e~it ti
oyuncaklar sunuyorum ams belirli bir slmrda taniyo.rum. Her c;ocuk kendi geli~mesine gäre istedi9ini
yapabilmeli ve se<;ebilmeli. Benim i~imin ilginc; bir yam ise belli bir programa uymamam. Her~eyi

oluruna birahmak ve <;ocugun geli~mesini tepkisini izlemek.

Spikerin konu~masi (Filmin bazi yerlerinde):
Her <;ocuk kenAuygun gördügü bir ~ehilde digerine Yaklqsiyor. Kimileri aktif davranlp hemen yakla~lyor
kimisi ise bekleyip izliyorlar ve daha sonra yakla~lyoriar.
Bazen Oyungrubuna ba~langlC; Anne ve yocuk ic;in kolay Olmaz. ögretmen <;ocuga annesinden
aynhrken destek verir. Onun aynllk acislm elbette dir;Jderemez ama ona ortak olur yamnda oldugunu
hissettirir, daha sonraki adimina serbest blraklr. Bazen bir c;ocuk i«in Oyungrubu henüz erkendir, böyle
olmasl durumunda evde kahp 2-3 c;ocuk araslnda oynamasi uygundur. Bu arapa heriki tarafin anlaYlsl
gerekir. Ama birde adlmlnl Oyungrubuna atabilirse, i~te ozaman Oyun ve arkada~ kapllan ona ac;ihr.
Anneler i<;in ise Oyungrubu <;evre edinmede Yeni ki~iler tammada araci olur. Anneler konu~arak
birbirlerini tamrlar, <;ocuklarsa birlikte oynayarak.

yocuklar birbirlerine yardlm ederek bir~eyler Ö§renirler ve birlikte geli~irler. Yeni deneyler ic;in6irbirlerine destek verirlen Oyungrubunda yeni oyun arkada~lari edinirler.
Oyungrubunda zor anlarda olur elbet. Büyükler c;ocuklara zoman tamrlarsa kendileri bir c;ok ~eyi
aralannda hallederler.

Yapabileceklerine güvenirseniz c;e~itli deneyimlerden sonra <;ocuklarin sorunlannr C;özdüklerini birlikte
bügümekte olduklannl görürsünüz, arada gözya~1 aksa bile.
Arkadas olmak, küsmek, diQer c;ocuklar hakkinda karar vermek" yine birlik olup ban~mak
Oyungubrunda c;ok c;abuk rol degistirir. Oyungrubu ägretmeninin Dokumasl c;ok öremlidir. Cocuklar bu
c;aglarda konu~ma dilinden <;okellerin dilini daha iyi anlar ve hissederler. (Bu nedenleki, almanca
bilmeyen c;ocuklarda problem olmadan Oyungrubuna ahnabilmekteler. 90aJklar kendilerini Oyungrubu
ortamlnda iyi hissederlerse, utangac; c;ocuklar bile cesaretkazanlr ve birseyler yapabilir. öQretmen
<;ocugun kendi ba~ina birseyler yapabilmesr ic;in yardimcl olur.
Cocuklar korunmah bir ortam ic;ersinde nasll davranscaklanm kendi baslanna neler yapabileceklerini
bilirler. Oyunun öl~ü8Üns hissedebilirler.
Bir <;okOyungruplannda Anne ve Babalar yardlmcl olarak ka~orlar. Böylece c;ocuk birden fazl.
yabanci hi~ilere yakla~maslnl eOrenir. Ailelerde c;ocugunun, digerlerinle Oynamaslnl izleme olanagi
bulurlar.

Gelecekteki ya~ama en iyi hazlrhl< rahat oynayabilmektir. Oyun oynamak ya)'>amdemektir. 90k az ve
pratik malzeme gereklidir. Bunlar her istege ve sekle göre de9i~ebilen cinsindendir. .
Hareket c;ocugun zihinsel ve bedensel geli~imi i<;inC;okönemlidir.

Bazen c;ocuklann ic;ine kapanlk ve sessiz zamanlanda olur. Bu can slklntlsl sonucu daha degisik ~eyler
yapabilirler. ,

Cocuk dünyaslnl kendi akklln erdigince tanlmak ister. Bunu elleyerek dokunarah anlar ve tanlr.~u yüzdende Oyungrubunda gözel, mükemmel eli~lerinin ortaya c;ikmasi önemli degildir. Önemli olan
c;ocugun 0 eli~ini yaparken duydugu haz ve ya~adiOi heyecandlr.
~klann Serbest özgürce bir ortamda gülmeleri, sinirlenmeleri, arkada~llk lfurmalan l(augalan,

k~fetmeleri ve bazende hi<;bir~ey yapmadan tembellik yapmalan, 90k ~ey deneyebilmeleri i<;in
bugün Oyungruplannln varllklan co!<önemlidir.


