
 

 

 

 

 

Değerli Velilerimiz,  

Sizlere ve öğrencilerimize bu hassas dönemde destek olabilmek amacıyla, 
çocuklarınızla ev ortamında oynayabileceğiniz eğlenceli ve eğitici geleneksel çocuk 
oyunlarını sizlerle paylaşıyoruz.  

Keyifli günler dileriz… 

        
                       İSTEK İLKOKULLARI 
       Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 

 

 

“EVET-HAYIR” OYUNU 
Hangi yaş grubu için uygundur?  
4 yaş üzeri.  

Kaç kişi ile oynanır?  
2 kişi ve üzeri. 

Oynamak için neler gerekir?  
Malzeme gerektirmez. 

Çocuğa neler kazandırır?   
Dikkatli ve hızlı düşünmeyi geliştiren 
bir oyundur. 

Nasıl oynanır? Oyunculardan biri soru soran, diğeri de cevap veren kişi olur. Cevap 
veren oyuncunun, hiçbir soruya “EVET” ya da “HAYIR” şeklinde cevap vermemesi 
gerekir. Örneğin, “Okula gidiyor musun?” sorusuna “EVET” derse yanar. “Gidiyorum.” 
demelidir. Karşı oyuncu “Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşsiniz değil mi?” gibi şaşırtmalı 
sorularla karşısındaki oyuncuya “EVET-HAYIR” dedirtmeye çalışır. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SICAK-SOĞUK” OYUNU 
Hangi yaş grubu için uygundur?  
6 yaş + 

Kaç kişi ile oynanır?  
2 kişi ve üzeri  

Oynamak için neler gerekir?  
Evde bulunan eşyalar. 

Çocuğa neler kazandırır?  
Mesafe algısı, dikkat ve yönergeleri değerlendirerek sonuca ulaşma becerisini 
geliştirir. 

Nasıl oynanır? Evde bulunan bir nesne (oyuncak, kalem, kumanda vb.) evin bir yerine 
saklanır. Çocukların ulaşabileceği ve tehlike arz etmeyen bir yer seçilir. Sonra 
çocuğunuzdan bu nesneyi araması istenir. Arama esnasında çocuğunuz saklanan 
nesneye yaklaştığında “sıcak”, uzaklaştığında ise “soğuk” diyerek nesneyi bulması 
sağlanır. Bu oyun el çırparak da oynanabilir. Saklanan nesneye yaklaşınca el çırpmayı 
hızlandırıp uzaklaştıkça yavaşlatabilirsiniz. Nesne bulunduğunda arama işlemi sırayla 
diğer oyunculara geçer. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“İSİM-ŞEHİR” OYUNU 
Hangi yaş grubu için uygundur?  
6 yaş ve üzeri  

Kaç kişi ile oynanır?  
2 kişi ve üzeri 

Oynamak için neler gerekir?  
Kâğıt ve kalem 

Çocuğa neler kazandırır?  
Hızlı ve farklı düşünme yeteneğini geliştiren, genel kültürü arttıran bir oyundur. 

Nasıl oynanır? Sayfa enlemesine tutularak sırası ile sayfanın üst tarafına “İSİM-ŞEHİR-
BİTKİ-HAYVAN-EŞYA-SANATÇI-ÜLKE ve NOT” yazılır. Yazılan her kelimeden sonra 
sayfanın altına kadar çizgi çekilir. Oyunculardan biri, içinden bütün alfabeyi saymaya 
başlar. “DUR” denildiği anda hangi harfte kaldıysa onu yüksek sesle söyler. Örneğin; 
“M” harfinde kaldıysa herkes “M” harfiyle başlayan isim, şehir, bitki, hayvan, eşya ve 
sanatçı bulmaya çalışır. İlk bitiren “Bitti” deyip 20’ye kadar sayar. 20 olduğunda 
herkes yazmayı bırakır. Bulunamayan yerlere, 0 puan verilir. Eğer iki kişi aynı cevabı 
yazmışsa onlar 5’er puan alır. Birbirinden farklı olanlara da 10 puan verilir. Son 
oyunda bütün puanlar toplanır. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“BOM!” OYUNU 
Hangi yaş grubu için uygundur? 7 yaş ve üzeri  

Kaç kişi ile oynanır? 2 kişi ve üzeri 

Oynamak için neler gerekir? Herhangi bir malzeme gerekmemektedir. 

Çocuğa neler kazandırır? Dikkati geliştiren bir oyundur. 

Nasıl oynanır? Oyuncular halka hâlinde dizilirler. İçlerinden biri “1” diye saymaya 
başlar, yanındaki oyuncu “2”, onun yanındaki “3” şeklinde saymaya devam ederler. 
5’e gelen oyuncu “BOM” der. Oyun kuralı gereği 5 ve 10’un katlarında “BOM” denir. 
Örneğin, “1-2-3-4-BOM-6-7-8-9-BOM”. “BOM” demek yerine sayısının kendisini 
söyleyen oyuncu yanar ve oyundan çıkar. Oyun 1’den başlayarak diğer oyuncular 
arasında devam eder. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“HEYKELTIRAŞ” OYUNU 
Hangi yaş grubu için uygundur? 4 yaş ve üzeri  

Kaç kişi ile oynanır? 4 kişi ve üzeri 

Oynamak için neler gerekir? Herhangi bir malzeme gerekmemektedir. 

Çocuğa neler kazandırır? Konsantre olma, yönergeleri takip edebilme, psiko-motor 
gelişim hızını, kaba motor becerileri ve duyguları ifade edebilme becerilerini ilerletir. 

Nasıl oynanır? Oyunculardan biri heykeltıraş seçilir. Heykeltıraş çalışmaya 
başlamadan önce farklı durumları ifade etmek istediğini söyler. Örneğin, “Heykellerin 
en sevimlisini, en mutlusunu yapmak istiyorum.” der. Bunu söylediği anda her 
oyuncu vücudu ve yüzüyle heykeltıraşın istediği şekilde (sevimli, mutlu vb.) bir ifade 
oluşturur. Heykeltıraş hangi ifadeyi beğenirse o ifadeyi sergileyen oyuncu yeni 
heykeltıraş olur. 

 


