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Matematikte zorlanan çocuklara oyunlar nasıl yardım edebilir? 

 

Bir Bakışta 

• Matematik oyunları, çocuklara sayma ve sayısal strateji gibi matematik becerilerini pratik 

etmelerinin eğlenceli bir yoludur. 

• Matematik oyunlarını oynamak çocuğunuzun matematik kaygısını azaltmaya yardımcı 

olabilir. 

• Masa oyunları ve video oyunları dahil olmak üzere bu anlamda keşfedilecek çok sayıda 

oyun türü vardır. 

Matematikle mücadele eden veya diskalkuli olan çocuklar için masaya oturup da Matematik 

ödevi yapmak kadar sinir bozucu bir şey yoktur. Bununla birlikte, çalışma kağıtları ve flaş 

kartlar, matematiği öğretmenin tek yolu değildir. Oyun oynamak, zorluk çeken çocuklara 

matematik becerilerini öğretmenin eğlenceli bir yolu olabilir. 

Matematik oyunlarının çocuklara öğrenme ve dikkat sorunları konusunda nasıl yardımcı 

olabileceğini bu yazımızda öğrenebilirsiniz. 

 

 

Matematik Oyunu Nedir? 

Bir matematik oyunu tipik olarak aşağıdaki unsurlara sahiptir: 

• Oyun kurallarını ve yapısını ayarlamak 

• Net bir bitiş noktası veya kazanma hedefi olması 

• Diğer oyuncuların rekabeti veya bireyin skoru gibi engeller 

Bu gibi kurallar, oyunları eğlenceli yapan şeydir. Çocuğun oynadığı stratejileri seçip 

kullanması, problem çözmesi ve karar vermesini gerektirir. İki veya daha fazla oyuncu 

olduğunda, bu kararlar diğer oyuncuların yaptığı hamleler de dikkate alınarak verilmelidir. 

En iyi matematik oyunları belirli matematik becerilerine odaklanır ve sadece doğru seviyedeki 

zorluklara sahiptir. İyi bir örnek, öğrenmesi kolay olan popüler bir kart oyunu olan UNO’dur, 

ancak kazanmak her zaman kolay değildir. UNO, çocukların temel sayma ve sayı tanımlama 

bilgilerini öğrenmelerine yardımcı olur. 

Bir oyun ile öğretmenin sınıfta kullandığı matematik etkinlikleri arasında bir fark vardır. Bir 

etkinlik genellikle belirli bir beceriyi geliştirmeye odaklanır. Bir oyunun aksine, bir etkinlik 

her zaman kural koymaz. Açık uçlu olabilir ve nadiren rekabet ya da kazanan bir strateji 

vardır. 

Çocuğunuzun öğretmeni Matematik öğretirken, oyun gibi görünen çok algılı teknikleri 

kullanabilir, ancak ikisi yine de tam olarak aynı şey değildir. Fakat çizgi bazen bulanık 

olabilir. Bazı öğretmenler, skor tahtası gibi sınıf etkinliklerine oyunumsu özellikler 

ekleyebiliyorlar. 

 

 

Matematik Oyunlarının Faydaları 

Eğlenceli olmanın ötesinde, birçok faydası da olan oyunlar, akademik stresi azaltmada birebir. 

Çocuklar bir oyun sırasında eğlendikleri için daha az bilinçli olabilirler. Kaybetmek veya hata 

yapmak konusunda, daha geleneksel tipte yaptıkları matematik çalışmalarına nazaran, daha az 

endişe duyabilirler. Bu, matematik kaygısını azaltabilir ve çocukların okul çalışmalarına karşı 

daha olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olabilir. 

İşte matematik oyunlarının diğer faydaları: 

• Çocuklar matematik becerilerini uygulamak için pratik ve gerçek hayat ile alakalı yollar 

keşfedebilirler. 
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• Farklı seviyelerde beceri ve düşünme biçimlerine sahip çocuklar birbirlerinden 

öğrenebilirler. 

• Çocuklar bildikleri ve keyif aldıkları formatlarda (video oyun sistemlerinde olduğu gibi) 

matematiği keşfedebilirler. 

• Çocuklar, not baskısı hissetmeden yeni stratejileri ve fikirleri test edebilirler. 

Birlikte Matematik oyunları oynamak, çocuğunuzun güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi 

anlamanıza yardımcı olabilir. Her gün kullandığınız bazı becerilerin matematik becerileri 

olduğunu bile bilmiyor olabilirsiniz. Belirli oyun türlerinin hangi beceriler üzerinde çalıştığını 

öğrendikten sonra, çocuğunuzun en çok ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmesine yardımcı 

olacak oyunları seçebilirsiniz. 

 

 

Farklı Matematik Oyun Türleri 

Matematik oyunları, temel sayma gibi becerilerle sınırlı değildir. Her türden oyunlar 

çocukların her türlü matematik becerilerini pratik etmelerine yardımcı olabilir: 

• Eşleştirme oyunları, çocuklardan, öğeleri ve desenleri nerede gördüklerini takip etmelerini 

ister. Örneğin, GoFish ve Domino'lar, çocukların sayıları ve setleri eşleştirmelerini sağlar. 

•Gizem oyunları, çocuklardan doğru cevabı almak için bir strateji kullanarak akıllarında bilgi 

bulundurmalarını ister. Bu beceriler için 20 Soru, İpucu veya Tahmin Et Kim gibi oyunları 

düşünebilirsiniz. 

• Mekansal strateji oyunları, çocuklardan parçalara ayırmak veya diğer parçaları yakalamak 

ve hareket ettirmek için yollar bulmasını ister. Buna satranç, dama, Connect Four ve Amiral 

battı gibi oyunlar dahildir. 

• Sayısal strateji oyunları, kazanmak için parçaları kaldırmak, yeniden düzenlemek veya 

onlardan kurtulmayı içerir. Mancala ve Uno gibi oyunlar örnek verilebilir. 

• Kaynak yönetimi oyunları, çocuklardan, ne kadar para ya da kaynaklara (örneğin mülkiyet 

gibi) sahip olduklarını ve onları bir hedefe ulaşmak için nasıl kullanabileceklerini 

düşünmelerini ister. Monopoly veya Carcassonne gibi oyunlar buna dahildir. 

 

 

Oyunlar da farklı formatlarda gelir. Masa oyunları ve kart oyunları gibi düşük teknoloji 

formları vardır. Her yaştan çocuklar için tahta oyunları bulabilirsiniz: 

• Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin çeşitli beceriler geliştirmelerine yardımcı olacak tahta 

oyunları 

• Küçük çocukların matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak tahta oyunları 

• Gençlerde ve ara dönemlerde eleştirel düşünmeyi destekleyen tahta oyunları ve ayrıca 

bilgisayar oyunları, video oyunları ve matematik konusunda yardımcı olan uygulamalar gibi 

teknolojiyi kullanan oyunlar vardır. Bu seçeneklerden bazılarını burada bulabilirsiniz: 

• Uzman onaylı matematik oyun uygulamaları için Tech Finder'a ve 

• Gençlerin ve ara dönemlerin (8-12 yaş arası çocukların) akıl yürütme becerilerini 

geliştirmesine yardımcı olmak için video oyunlarına göz atabilirsiniz. 

Belki de oyunların en iyi yanlarından biri matematik becerilerinin ötesine geçer ve 

çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirmek için harika bir yol olmuş olur. 
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