
    

  

 

OPIECE TASARIM 

 

OPIECE projesinin ikinci uluslar arası toplantısında yapılan tartışmalar ve NC State 

Üniversitesi, Play England ve Playground Ideas Tasarım Okulu'ndan Doğal Öğrenme 

Girişimi kılavuzuna göre, dikkate alınması gereken bazı önemli kuralların olduğuna 

inanıyoruz. Çocuk dostu oyun sokağını dış mekan öğrenme ortamı olarak tasarlarken: 

 

İlk olarak, “toplumun kültürünü, ve ruhunu yansıtan güçlü bir bölge oyun alanı olarak 

seçilmelidir çünkü, yaşadığınız yere ve kültüre ait hissetmek, sadece çocuklar için değil, tüm 

topluluk için olumlu sonuçların anahtarıdır. Bu, Vatandaşlık gurur ve aidiyet duygusunu 

destekler ”. OPIECE sokağının ziyareti sonrasında, var olan alanın, ağaçların, çalıların, 

patikaların, köşelerin, futbol sahasının, duvarların olduğu bir alan olduğu görüldü. Bu unsurlar 

göz ardı edilmemelidir, böylece zaten var olan yer duygusu korunabilir. 

 

Ayrıca doğaya karşı değil, doğa ile birlikte çalışılmalıdır. OPIECE alanında çalışabileceğimiz 

doğal özellikler mevcuttur. Ağaçlar, çalılar, toprak…  

 

“Bahçeler, ağaçlar, çiçekler, kayalar, kütükler ekleyerek doğayı 

tasarımınıza mümkün olduğunca ekleyin. Ek olarak, alanınızda zaten 

mevcut olan doğal özelliklerle nasıl çalışabileceğinizi inceleyin. Herhangi 

bir tepe var mı? Bir merdiven veya rampa oluşturmak yerine kayma 

alanine yokuşa yerleştirin. Alanda hiç ağaç var mı? Kum havuzunu ağacın 

altına yerleştirin, böylece çocuklar serin gölgede kayar ve küreekle 

oynarlar. Alanınızdaki en iyi doğal görüş alanı nerede? Bu Alana 

öğretmenler için sıraları yerleştirmeyi düşünün. Bazen kurumuş bir ağacın 

kaldırılması gerekebilir, ancak herhangi bir doğal özelliği temizlemeden 

veya kaldırmadan önce, tasarımınıza nasıl dahil edilebileceklerini göz 

önünde bulundurun. ” 

 

Risk almak, mücadele etmek ve heyecan yaşamak için herkesin (bebeklerden yaşlılara) özgür, 

güvenli ve motive olabileceği bir oyun sokağı ve oyun alanı tasarlamalıdır. Oyun sokağı ve 

oyun alanı çeşitli oyun deneyimleri sağlamalı ve insanların doğal çevre hakkında bilgi 

edinmelerini imkan tanımalıdır (Play England). Bununla birlikte, bakıcılar için oturma yerleri 

zorunlu olmalı ve bölgeyi barışçıl bir şekilde denetleyebilmelidir. “Bu yerler, çocuklar 

bağımsız olarak oyun alanını keşfederken, bakıcıların ve ebeveynlerin biraz dinlenmesini 

sağlar”. 

 

Sokağı ve çevresini tasarlarken ve inşa ederken, çocukların yaratıcılığına güvenmeli ve 

tanımlanmış bir işlevi olmayan açık bir tasarım sağlamalıdır. Alanları oyun türlerine göre 

tasarlamaya karar verilmiş olsa da, ekipman diğer tür oyunlar ve etkinlikler için de 

kullanılabilir olmalıdır. Örneğin, kavisli bir beton yapı kaykaylar için bir yüzey, bir oditoryum 

için oturma yeri veya daha küçük çocukların birlikte çalışması veya tebeşirle çizilmesi için bir 



    

  

duvar olabilir. Packard'a göre (2007) “Oyun fırsatlarının kalitesini gerçekten iyileştireceksek, 

çocuklara duyularını kullanmaya teşvik eden ve hayal gücünün daha fazla kullanılmasını 

sağlayan daha doğal ve yaratıcı oyun donanımlarına erişme imkânı sunmamız gerekiyor”. 

 

Oyun alanlarını çocukların gelişimine göre tasarlamayı kabul etmemize rağmen, her alan / 

ekipman birbiriyle örtüşen farklı düzeylerde zorluk içermeli, bu nedenle diğer yaşları da oyun 

alanına çekmelidir. Bu kılavuz oyun sokağı üzerindeki tırmanma duvarlarına, yaşlı ağaçları 

olan yapıya ve sonraki sayfalarda açıklanan basamak kayaçlarına kolayca uygulanabilir. 

Ayrıca, üst üste gelen zorluk ölçekleri fikri, Bandura’nın sosyal öğrenme teorisine uygundur: 

 

“Bir kaya tırmanışı, aynı duvarda bulunan çeşitli zorluk seviyelerine sahiptir. 

Bir acemi ile daha ustalaşmış biri yan yana tırmanacak ve birbirlerinden 

öğrenecekler. Kapsayıcı bir oyun alanındaki özellikler de aynı etkiye sahip 

olmalıdır. Yetenekler ölçeğinde farklı noktalardaki çocuklar yan yana 

oynayabilmeli ve birbirlerinden bir şeyler öğrenebilmelidir. Her öğenin herkes 

için bir şeyi varsa, o zaman çocuklar etkileşimde bulunmak ve herkesi içine 

alan oyun geliştirmek için daha fazla fırsata sahip olacaklar ”(Altes, R.) 

 

Dikkat edilmesi gereken detaylar: 

 

1) Ağaçlar ve çalılar zorunludur. Ağaçlar gölge, konfor, mevsimsel değişim, duyusal uyaran 

ve doğal esnek parçalar sağlar. Ayrıca, ağaçlar ve çalılar, oyun alanını canlandırmak için 

kuşları ve diğer vahşi yaşamı çekmeye yardımcı olabilir. 

 

Orta boy ağaçlar, bodur ağaçlar, güneş ışığının hafif hafif sızdığı alanlar tercih edilmelidir. 

 

Tasarım Fakültesi, mevcut alanı metre kare cinsinden 600'e (bizim durumumuzda, 9000/600 = 

15 ağaç) bölmeyi önermesine rağmen, Hendek'in hava sıcaklıklarını dikkate alarak bu sayı 

daha yüksek olmalıdır. 

 

% 10 -% 15 gölgelik / gölge yapan ağaçlar 

% 15 -% 25 yaprak dökmeyen ağaçlar 

% 30 -% 40 küçük-orta boy ağaçlar 

% 15 -% 25 meyve veren ağaçlar 

 

Bunun yanında, çalılar toprak seviyesine doğal çeşitlilik katar, mekansal deneyimi tanımlar ve 

ağaçlar gibi doğal gevşek parçalar, renk ve mevsimsel değişim sağlarlar. 

 

Çalılıklar için öneri alanı 120'ye bölmek (bizim durumumuzda, 9000/120 = 75 çalı) ve % 15 

veya daha fazla kalıcı, yenilebilir peyzaj çalı türleri olmalıdır. 

  



    

  

2) Yaz aylarında sıcak hava dikkate alındığında, ağaç gölgelerinin yanı sıra, gölgeli yapılar da 

bulunmalıdır. 

 

 
 

 

3) Oyun alanında geniş, bağlantılı, eğrisel bir yol (veya yollar) bulunmalıdır. Araştırmalar, bu 

özelliklerin yüksek düzeyde fiziksel aktivite, tekerlekli oyuncaklarla oynamak vb. sağladığını 

göstermektedir. Ana yol, okulun (yapılması planlanan) girişine götürmeli ve diğer oyun 

alanlarıyla bağlantılı olmalıdır. 

 

 
 

OYUN ALANLARI: 

4) Küçük çocuklar için çimento, kaya, volkanik taş, kum, çimen, tahta çubuk, vb gibi farklı 

dokuların üzerinde yürüyebilecekleri başka amaçlarla da kullanılabilecek farklı doku 

özelliklerine sahip bir alan olmalıdır.. 

 

 



    

  

Saat biçiminde, farklı dokularla (örneğin, iki çim üçgen, üç volkanik kaya; bir çimento; vb.) 

olabilir, bazılarının ikincisi yapılarak daha büyük çocuklar için yeni atlama ve sıralama 

oyunları yaratılabilir. Normal bir saat yerine, çocukların kendi gölgelerini kullanarak 

oluşturabilecekleri saati, hafta ve ayı ölçmelerini sağlayan Analematik Güneş Saati 

tasarlanabilir. 

Alternatif olarak, birden fazla duyuya hitap eden, küçük çocukları duyusal entegrasyon 

anlamında teşvik edecek bir satranç alanına sahip olabilir, fakat aynı zamanda daha büyük 

çocukları başka oyunlar (aynı dokularda zıplayarak, dokularda desenler bulma gibi) 

oynamaya imkan sağlar.  

 

 

 

 Bu çok duyulu alan boyunca, düz bir yüzeye sahip olan bir yola sahip olunabilir, böylece 

küçük çocuklar da ilk adımlarını gerçekleştirebilirler. Bu amaç için bir tırabzan, örneğin bir 

tezgah veya çiçek saksısı olması önemlidir; böylece küçük çocuklar kendilerini 

destekleyebilir. 

  

 

 

 

 

 



    

  

 

Maria Montessori modeliyle birlikte, bu yol bir duvara yakınsa, yakınlarda akrilik (ucuz ve 

dayanıklı) bir ayna yerleştirilebilir. 

 Ayrıca Montessori konseptine dayanarak, bu yol üzerine bazı merdivenler eklenebilir. 

 

 

5) 25 yaş ve üstü çocuklarla birlikte oyun ve etkinlikler için çimenli bir alan olmalıdır. Bu 

alan iyi drene topraklara kurulmalıdır. Çimenli alan, yapıcı oyun (gevşek parçalarla), paraşüt 

oyunları, kaba ve takla oynama ve iletişim etkinliklerini (hikaye zamanı, konuşma vb.) 

sağlayacaktır. 

 

 



    

  

6) Başka bir patika, çocukların dengeleme, zıplama, kaba ve takla atma gibi fiziksel oyunlarını 

teşvik etmek için basamaklı kayalara veya tahta kütüklere sahip olabilir. 

  

Bu alanı tasarlarken, standart ekipmandan kaçınılması gerektiğini dikkate almak önemlidir. 

“çünkü oyun basitleşir ve çocuğun hareketleri hakkında endişelenmesi gerekmez. Bu, onu 

oyun alanı dışında ve yaşam boyunca karşılaşabileceği tüm tuhaf ve asimetrik formlara 

hazırlamaz ”(Nebelong, 2004). Ayrıca, “tırmanma ağındaki veya basamaklardaki tüm 

basamaklar arasındaki mesafe tamamen aynı olduğunda, çocuğun ayaklarını nereye 

koyduğuna odaklanmaya ihtiyacı yoktur”. 

 

Standartlaştırılmış (sağ) ve standartlaştırılmamış (sol) atlama taş yapılandırmasının aralık genişlikleri cm olarak olan ve 

üstten görünüm fotoğrafı (Sporrel, Caljouw, & Withagen, 2017) 

 

7) Kurallı oyunlar için bir alan olmalıdır (örneğin futbol). Bu alan, 12-14 x 20-25 m 

ölçülerinde olmalı ve mikro-çimento, katran vb. gibi düzleştirilmiş bir zemine (yaz aylarında 

o kadar ısınmayan) sahip olmalıdır.  

 

 



    

  

Direklerin nasıl olması gerektiği mahalleli çocuklarla tartışılmalıdır. Tipik bir futbol sahasını 

(ya da basketbol sepetini, bir yazıyı bile olsa) değerlendirirken, yazı içermeyen bir alan 

çocukları direkleri işaretlemek için malzeme bulmaya ve yaratmaya teşvik edecektir ve 

çocuklar, oyuncuların becerilerine göre yazılar arasındaki mesafeyi  ayarlayabileceklerdir. 

 

 

 

Ayrıca, bu alan tebeşir veya tuğla ile işaretlenmeli veya işaretlenebilmelidir, böylece diğer 

oyunlar veya aktiviteler de oynanabilir. 

   

8) Açıkça yaratıcı bir alan olmalı, örneğin yapılar inşa etmek için eski ağaçları kullanılabilir. 

Bu yapılar çocukları hem fiziksel hem de oyun oynamaya teşvik edecektir. 

 



    

  

            

  

9) İkincil yollardan biri, arkadaşlık edilebilecek bir sıra veya ahşap açık bir ev bulunan “özel 

bir yere” yönlendirir. Bu unsurlar çocukları oyun oynamaya davet eder. 

         

 

10)  Çocukların psiko-motor ve sosyo-duygusal gelişimi için risk ve zorluğun önemi göz 

önüne alındığında, alanın etrafındaki duvarlardan biri tırmanma duvarı olarak oluşturulabilir. 

 

 

11) Oyun parkurunun kaldırımı taslak olarak, çocukları fiziksel oyun oynamaya ve kuralları 

olan oyunlara davet etmek için farklı renklerde döşemelere sahip olabilir. 

 



    

  

 

 

12) Genel olarak, kayalar, düşen yapraklar, çam iğneleri, ağaç kökü parçaları, ağaçlardan 

düşen meyveler, odun yongaları vb. gibi çeşitli doğal esnek malzemeler bulunmalıdır (bu 

nedenle, çeşitli ağaçlar ve çalılar bulunmalıdır). Araştırmalar, esnek parçaların çocukları oyun 

oynamaya teşvik ettiğini ve yaratıcılık ile problem çözme becerilerini geliştirdiğini gösteriyor. 

Ayrıca, yapılan çalışmalarda esnek parçaların bir dış ortama dahil edilmesinin dramatik oyuna 

olanak sağlayan inşa oyunu arttırdığı görülüyor. Ayrıca büyük ahşap bloklar, lastikler, 

borular, kutular vb. diğer (daha büyük) esnek parça türleri de dahil edilmelidir. 

 

 

 

Özetle, başarılı bir oyun alanı tasarlamak ve inşa etmek istiyorsak, çocukları çok çeşitli oyun 

deneyimlerine davet eden bir “ısmarlama”, iyi konumlanmış bir alan inşa etmeliyiz. Doğal 

unsurları kullanmalı ve burayı hem engelli hem de engelsiz çocuklar için erişilebilir hale 

getirmeli, toplumun ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Ayrıca, burası farklı yaştaki çocukların 

birlikte oynamasına, risk ve zorluk yaşamasına izin vermelidir. Son olarak, sürdürülebilirliği 

sağlamak için bu oyun sokağı ve alanı, değişime ve gelişime izin verecek bakıma uygun 

şekilde tasarlanmalıdır (Play England). 
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