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Bir Öğrenme Merkezi Olarak
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Okulöncesi eğitimde en çok kullanılan malzemelerden biri olan blok köşeleri, çocukların tüm gelişim
alanlarını destekler. Blok inşa etmek çocukların şekil, denge, geometri, uzaysal organizasyon gibi pek çok
kavramı öğrenmesini sağlarken, onların yaratıcı düşünme yeteneklerinin ve sosyal becerilerinin gelişmesine
yardımcı olur. Çocuklar bloklarla oynarken kendileri için bir dünya yaratırlar.
• Bilişsel Gelişim
Bloklar çocukların boyut, şekil, uzaklık ve ağırlık gibi kavramlarla ilgili deneyimler edinmesini; daha büyük, daha küçük gibi matematiksel kavranılan öğrenmesini; sayma, eşleştirme, karşılaştırma,
sınıflama ve gruplama yapabilmesini; nesne-uzay ilişkisini anlamasını ve problem çözme becerisini kazanmalarına yardımcı olur.
Blok kösesine karşı öğretmenin tutumu, çocuklann deneyimlerinin niteliğini belirler. Blok köşesiyle ilgili olarak öğretmenin dikkat
etmesi gereken noktalar şöyle özetlenebilir:
• Blok köşesi büyük bir alan gerektirir. Birkaç çocuğun aynı anda
oynaması ve serbestçe hareket edebilmesi için büyük bir alana gereksinme vardır. Karışık, dar ve engelleyici bir alan çocuklann blok
köşesini önemsiz hissetmelerine neden olur. Blok köşesi, blok oyunları için kullanılmadığında diğer amaçlar için değerlendirilmelidir.
• Blok köşesinin kuralları önceden açıkça belirtilmelidir. Bunlar bloğun kullanılması için arkadaşından izin alma, oyun
bittikten sonra blokları raflara kaldırma, diğer
çocuklann yaptıklarını bozmama, diğer
çocukların oyunlannı engellemeyecek
şekilde oynama, blok üzerinde
yürümeme ya da blok fırlatmama
olabilir.
• Bloklan üst üste yüksek bir şekilI de sıralamak tehlikeli olabileceğinden eğitimcinin bu konuda çocuklara rehberlik etmesi gerekmektedir.
• Bazı çocuklar oynamak için blokların büyük bir bölümünü alma ya da
biriktirme yoluna gidebilirler. Bu konudaki kurallar çocuklar blok köşesine gitmeden belirtilmelidir.

lok köşesi için büyük bir alan ayrılması ve yerlerin halı kaplı
olması gerekmektedir. Eğitimciler blok köşesinin yerine karar verirken, bu köşenin gürültülü bir köşe olduğunu dikkate alarak kitap köşesinden uzak bir yerde kurmalıdır. Çocukların her
iki merkezde de birlikte oynayabilmeleri için olanak varsa dramatik
oyun köşesi ve blok köşesi yan yana kurulabilir. Eğer bina uygunsa
her iki köşe de sınıfın dışına, koridora kurulabilir.
Blok köşesinde ahşaptan yapılmış tahta bloklar kadar lego bloklar
da bulundurulmalıdır. Bunlar hem blok olarak kullanılabilir hem de
yapıcı işlevlere sahiptir. Çocuklar bunlan birbirine takarak ve çıkararak hareket becerilerini artırabilirler. Blok köseleri çocukların
gelişimleri açısından çok yönlü olanaklar sağlar. Bunlar;
• Fiziksel Gelişim
Çocuklar bloklan çevirir, çeker, taşır, iter, yakalar ve birbirlerine
uzatırlar. Tüm bu eylemler büyük ve küçük kasların, hareket koordinasyonunun ve el-ğöz koordinasyonunun gelişimini sağlar.
• Sosyal Gelişim
Çocuklar blok köşesinde birlikte oynayarak
kişiler arası ilişkiler konusunda deneyim sağlarlar. Aynca diğerlerinin haklarını koruma,
paylaşma, işbirliği yapma, iletişim kurma
gibi sosyal beceriler kazanırlar. Tüm bu
sosyal beceriler çocuğun kendine olan öz
güvenini artınr ve öz benliğini geliştirir.
• Duygusal Gelişim
Blok köşesi çocuklann bağımsız hareket edebilme ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimini, sabırlı davranabilmelerini ve basan duygusunu hissederek değişik
beceri ve rollerde deneyimler edinmelerini
destekler.
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Çocukları Destekleme
Bir eğitimcinin en önemli rolü çocuğun çabasını desteklemektir.
Bunu blok oyunlan için günlük olanaklar yaratarak, çocuğa rehberlik yaparak, cesaretlendirerek, uyarıcılar hakkında düşünmesi için
sorular sorarak ve önerilerde bulunarak yapabilir.
Çocuklar blok köşesinde oynama konusunda farklı davranışlar
gösterebilirler. Bazıları çok istekli davranırken bazılarına yardım ve
destek gerekebilir. Eğitimci böyle bir durumda kararsız kalan çocukla birlikte oynayabilir. Çocuk kendini rahat hissedinceye kadar onun
yanında kalabilir. Eğitimci bazen blok oyunlannda rol alarak çocuklara kuralları öğretebilir ve diğer cocuklann haklarını koruyarak, tartışmaları engelleyebilir. Etkinlik sonunda eğitimci, üründen daha
çok çocuğun katılımını değerlendirmelidir.
Yardımcı Malzemeler Kullanma
Blok kösesinde insan ve hayvan figürleri, ulaşım araçları, trafik
lambaları ve işaretleri, sokak lambalan gibi yardımcı malzemeler
kullanılması cocuklann yaratıcılığını anırabilir. Eğitimci aynca yorgan, yastık, odun parçalan, dekorasyon malzemeleri gibi ufak tefek
malzemeler sağlayarak da cocuklann yaratıcılıklannı destekleyebilir.
Ancak çocuklara sunulacak malzemelerin güvenilir olmasına dikkat
edilmelidir.

dönüştürebilir. Bloklar alçak ve açık raflarda depolanmalıdır.
Rafların üzerine hangi blokların oraya konulacağını gösteren şekiller yapıştırmak, çocuklara blokları nereye koymaları gerektiği konusunda yardımcı olabilir. Blokların raflara dağınık olarak
konulması, bir sonraki katılım için isteksizlik yaratabilir •

Toplanma ve Temizlik
Blokları toplama ve temizlik zamanı, çocuğa fazladan bir iş gibi görülebilir. Toplama zamanını önemli bir etkinlik olarak görmek çocuğa birçok yarar sağlar. Toplanmadan önce çocuklara
yaptıkları şeyler hakkında söylemek istedikleri bir şey olup olmadığı sorulabilir. Temizlik birkaç şekilde yapılabilir. Birincisi blokları toplamadan önce yardımcı malzemeler toplanabilir, ikincisi,
blok kösesi toplanırken blokların sayısı, şekli ve boyutları ele alınarak raflara yerleştirilebilir. Toplanma ve temizlik sadece burada
oynayan çocuk tarafından yapılabileceği gibi alan bütün çocuklar
tarafından da temizlenebilir. Bununla birlikte kurallar adil olmalıdır. Eğitimci, blok köşesinin toplanmasını, eğlenceli bir oyuna
Blok Köşesinin Çocuklara
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Blok Köşesi Çocuklara Ne Öğretir?

Eğitimci Nasıl Yardımcı Olabilir?

• İşbirlikçi oyunlar

• Blok köşesinde kurallar koyma ve açık tanımlamalar yapma
• Kurallara uyarak özgürce çalışmaları için çocukları cesaretlendirme

• Yaratıcılığı kullanma

• İlginin artması için insan figürleri, trafik işaretleri, trafik lambaları gibi
destekleyici malzemeler sağlama
• Çocukları cesaretlendirme

• Çocukları övme
• Ortaya çıkan ürünlerin resimlerini çekme ve resimleri onlara gösterme
IJlokları şekil, boyut, sıra ve
işlevlerine göre sınıflama

» Çocukların blokları kolay depolamaları için blokları etiketleme
ve sınıflandırma

Blokları gruplandırma

• Çocukların blokları kullanabilmesi için alan sağlama

Deneyim

• Bir konuyla ilgili resimleri sergileme

İsimlendirme

• Blok deposu için rafları etiketleme

El-göz koordinasyonu

• Blokları inşa etmesi için önerilerde bulunma

Vücudunun ve blokların ne kadar yor

• İnşaat yöntemleri konusunda planlar üretme

tuttuğunu öğrenme
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