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Önsöz
Emekleyenler ve iki yaşındakiler ile oynamak çok zevklidir. Bu minikler
sevecen, iddiacı, yerinde duramaz, mücadeleci, meraklı, büyüleyici,
enerjik, komik, bağımsız, eğlendirici, sevimli, gürültücü, gözlemci, değerli,
kendine güvenen, kıpır kıpır, şaşırtıcı ve kestirilemezdirler.

Bu kitap, onlar ile manalı oyunlar oynayarak bu sevimli yaratıkların
beyinlerinin gelişimine yardımcı olmak konusundadır. Şarkı söyleme, dans
etme, sarılma, sallanma, konuşma, koklama veya tatmanın hangi türünden
olursa olsum, beyinin yeni bağlantılar oluşturmasına yardımcı olabilirsiniz.

Bebek üç yaşında olduğunda, beyini yaklaşık 1000 trilyon bağlantı
gerçekleştirmiştir – yetişkinlerin sahip olduğunun yaklaşık iki misli. Bir
bebeğin  beyni  süper  yoğundur  ve  hayatın  ilk  on  yılı içinde  bu  durumunu
koruyacaktır. On bir yaş civarında başlayarak, çocuğun beyni aşırı
bağlantıları ortadan kaldırmaya başlar, yavaş yavaş fazlalık “hatları” bir
düzene koyar.

Nöron olarak adlandırılan bazı beyin hücreleri doğumdan önce diğer
hücrelere göre daha yoğun katmanlar ile sarmalanmıştır. Onlar kalp atışı,
solunum ve refleksleri kontrol ederler ve yaşamın devamı için hayati
önem taşıyan işlemleri düzenlerler. Geri kalan bütün beyin bağlantıları
sadece “iliştirilmeyi” beklerler. Beyin hücrelerinin tamamı bağlantılar
oluşturmak için tasarlanmışlardır. Her hücre bütün diğer beyin
hücrelerine işaretler gönderir ve onlardan işaretler alır. Elektirik
uyarıları halindeki işaretler sinir boyunca yol alır. Belirli kimyasal
maddeler (seratonin gibi), bağlantıları oluşturarak, hücreden hücreye
seyahat  ederler.  Bir  tek  hücre  15.000  değişik  hücre  ile  bağlantı
oluşturabilir. Bağlantıların inanılmaz karmaşık ağı çoğu zaman beyinin
“hatlanması” veya “devrelenmesi” diye tanımlanır. Nöronların biri birileri
ile yaptıkları bağlantılara sinaps denir. Sinir hücrelerinin dendrit denen
alıcı dalları trilyon defa trilyon bağlantılar oluşturmak için gelişir ve
uzarlar. Beyinin ağırlığı erişkinin üç misline ulaşır. Beyinin değişik
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kısımlarının değişik zamanlarda gelişiyor olması nedeni ile, yapılan çalışma
üzerine çalışmalar göstermiştir ki, sinaps oluşumunun en çok olduğu
dönem doğumdan on yaş civarına kadar olan dönemdir.

Beyin hangi bağlantıları koruması gerektiğini nasıl bilir? Bu erken
deneyimlerin ön plana çıktığı noktadır. Tekrar ile beyin bağlantıları kalıcı
hale gelir. Bunu aksine, bir bağlantı hiç kullanılmaz veya yeterli sıklıkta
kullanılmazsa, kalıcı olması beklenmez. Doğumdan itibaren dilin iyi
konuşulduğu bir ortamda bulunan bir bebek çok iyi konuşmayı
öğrenecektir. Aguları tepkisiz karşılanmak yerine, tebessüm ile
karşılanan bir bebek olumlu duygusal tepkiler geliştirecektir. İlk yıllarda
ender  olarak  konuşulan  veya  kitap  okunan  bir  çocuk  ileriki  yıllarda  dil
yeteneklerini kavrama konusunda zorluklar yaşayabilir. Çok ender olarak
oyun oynanan bir çocuk ileriki yıllarda sosyal dengeler konusunda
zorluklar yaşayabilir. Detroit’teki Çocuk Hastanesi ve Wayne Eyalet
Üniversitesi sinirbilimcisi Harry Chugani “Piyano çalmayı öğrenen bir
çocuk  bu  bağlantıları oluşturacaktır  ve  20  yıl  sonra  daha  önce  hiç
çalışmamış bir kişiye göre çok daha kolay öğrenecektir” demektedir.
Tekrar tekrar kullanılmayan bağlantılar ortadan kalkarken diğerleri
kalacaktır.

Bilim adamları geçtiğimiz on yılda beyinin çalışması hakkındaki bilgilerini
tüm tarih boyunca öğrendiklerinin iki misline çıkarmayı başardılar ve
bilgileri her on yılda iki misline çıkmaktadır! Onların erken çocukluk
deneyimlerinin bebek beynini derinden şekillendirdiği olan son buluşları
bizim çocukların ihtiyaçları konusundaki görüşlerimizi değiştirmektedir.
Araştırma ayni zamanda uzun süredir kabul gören bireyin öğrenme ve
yaşamını sürdürme kapasitesinin farklı şartlar altında doğa (genetik
miras) ve beslenme (aldıkları bakım, uyarı ve eğitim)’ye bağımlı olduğu
görüşünü de desteklemektedir; insan beyni, özellikle hayatın ilk yılları
boyunca, özel olarak deneyim ve eğitimden fayda sağlamak üzere
tasarlanmıştır; ve, hayatın ilk yıllarında olanaklar ve risklerin en üst
seviyede olması yanında, öğrenme insan yaşamı boyunca önemini korur.

Küçük bir çocuğun beyin bağlantılarını geliştirmenin en iyi yolu onlara
ihtiyaçları olan şeyi vermektir, ki bu araştırılması ilginç olan bir çevredir,
güvenlidir, ve onların duygusal ve akli ihtiyaçlarına tepki verecek kişiler
ile doludur. Beyin araştırması daha önceden bildiğimiz bir şeyi destekler:
Küçük çocuklar yaşamlarında onları kucaklayacak, konuşacak, okuyacak
sevecen, destekleyici kişilere ihtiyaç duyarlar, yüzlerine oyun kartlarını
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fırlatan kişilere değil. Bu kitaptaki bütün oyunlar emekleyen ve iki
yaşındaki çocukların beyin kapasitelerini geliştirir. Onlar gelecekteki
eğitimin yapı taşlarıdırlar – küçükler için iyi, sağlam bir başlangıç ve ayni
zamanda eğlenceli de. Kitaptaki her oyun beyin araştırması ile alakalıdır.
Biz çocukların gelişme ve öğrenmelerine onlara anlamlı sorular sorarak;
onları farklı deneyimler, etkinlikler ve oyuncaklar ile tanıştırarak; ve tabi
ki onlara sevgi ve güvenlik sağlayarak yardımcı olabiliriz.

Eğer beni yumuşak ve nazik olarak tutarsan,
Eğer bana bakar ve gülümsersen,
Eğer benimle konuşur ve dinlersen,
Büyüyeceğim, gerçekten büyüyeceğim.

Anonim



18 İLA 21.
AYLAR

36
BEYİN

ARAŞTIRMASI
DER Kİ

Erken çocukluk
dönemi deneyimleri

derin etkilere
sahiptir, beyinin
karmaşık sinir

devrelerinin nasıl
“hatlandığı” nı fiziki

olarak belirler.

Değişik Sesler

n Değişik ses tonlarında konuşma ve şarkı söyleme dil gelişimini
desteklemek için iyi bir yoldur.

n Bildiğiniz bir şarkıyı söyleyin.

n İlk önce normal şarkı söyleme sesi ile söyleyin.

n Şimdi ses tonunuzu değiştirin ve çocuğunuzu da ayni şeyi yapmaya
yönlendirin. Değişik ses tonları deneyin.

· Yüksek ses

· Alçak ses

· Yumuşak ses

· Burun sesi (şarkı söylerken burnunuzu tutun)

n Bu tür oyun küçük çocuğunuzun konuşma yapıları hakkında bilgi sahibi
olmasına yardımcı olacaktır.
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