
 

 

 

 

“KÖREBE” OYUNU 

Hangi yaş grubu için uygundur? 5 yaş ve üzeri.  

Kaç kişi ile oynanır? En az üç-dört kişi ile. 

Oynamak için neler gerekir? Oyun oynarken bir adet, gözü tam kapatacak mendile 
ihtiyaç vardır. 

Çocuğa neler kazandırır? Çocuğun dikkatini ve çabuk hareket etme yeteneğini 
geliştirir. Fiziksel ve sosyal gelişim açısından oldukça etkili bir oyundur. 

Nasıl oynanır? Öncelikle oyunun 
oynanacağı dar alan belirlenmelidir. 
Sonrasında sayışma yapılarak körebe 
seçilir. Körebenin merkezî bir noktada 
olması sağlanır ve gözleri tam kapanacak 
şekilde mendil vb. nesne ile bağlanır. Ebe, 
diğer oyuncular tarafından üç-dört kez 
kendi etrafında çevrilir ve sonrasında 
herkes bir köşeye kaçar. Körebe diğer oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığı kişinin 
de ismini doğru tahmin etmeye çalışır. Bu saydıklarımızı körebe tam olarak yaparsa 
yakalanan ve ismi doğru tahmin edilen kişi, oyuna körebe olarak devam eder. 

 

KELİME OYUNU 

Hangi yaş grubu için uygundur? 5 yaş ve 
üzeri.  

Kaç kişi ile oynanır? Kişi sınırlaması 
yoktur.  

Oynamak için neler gerekir? Herhangi bir 
malzeme gerekmemektedir. 

Çocuğa neler kazandırır? Bu oyun çocuğun  
kelime dağarcığını, dikkatini ve konsantrasyonunu geliştirir.  

Nasıl oynanır? Oyunculardan biri ortaya bir kelime atar ve sıradaki oyuncu o kelimenin 
son harfiyle başlayan bir kelime söylemek zorundadır. Kelime bulamayan oyuncu, önce 
bir uyarı alır daha sonrada oyun dışı kalır.  Örneğin; Araba > At > Tatlı vb. 



 

 

 

“ÜÇ TAŞ” OYUNU 
Hangi yaş grubu için uygundur? 6 yaş ve üzeri. 

Kaç kişiyle oynanır? İki kişi ile. 

Oynamak için neler gerekir?  Her oyuncunun üçer taşı olmalıdır. 

Çocuğa neler Kazandırır? Dikkat ve konsantrasyon gerektiren bir oyundur. 

Nasıl oynanır? En basit ve en eski tablalı 
oyunlardan biridir. Oyuncuların amacı, 
kesişme noktalarına yerleştirilen taşlarla 
yatay, dikey ya da çapraz yönde bir sıra 
oluşturmaktır. Oyuncular taşlarını, sırayla 
ve teker teker boş kesişme noktalarına 
yerleştirerek, oyunun başlangıç konumunu 
oluştururlar. Sonra her oyuncu, sırayla bir 
taşını, komşu bir boş noktaya geçirir ve üçlü 
bir sıra oluşturmaya çalışır. Taşlarıyla ilk 
sırayı oluşturan oyuncu kazanır. 

 

“ÜÇGEN PEYNİR DİLİMLERİ” OYUNU 

Hangi yaş grubu için uygundur? 7 yaş ve üzeri. 

Kaç kişi ile oynanır? 2 kişi ve üzeri. 

Oynamak için neler gerekir? Kâğıt ve kalem. 

Çocuğa neler kazandırır? Dikkati geliştiren bir oyundur. 

Nasıl oynanır? İlk önce kâğıdın üstüne bir sürü nokta konur. Sonrasında ilk sırayı alan 
yarışmacı iki nokta arasına bir çizgi çizer. Bu çizgi iki noktayı birleştirmeli ancak birçok 
noktanın üzerinden geçmemelidir. Bu çizgiyi çizdikten sonra sıra, diğer oyuncuya 
geçer. Bu oyuncu da başka iki nokta arasına çizgi çizer. Oyunda amaç; çizgi çizerek 
karşıdaki oyuncudan önce üçgenler yapmaktır. Bu nedenle her oyuncunun çizeceği 
çizgilere dikkat edilmelidir. Bir şekilde oyunculardan biri, iki noktayı birleştirerek üçgen 
elde ederse üçgenin içine adının baş harfini yazar. Böylece üçgenin, kime ait olduğu 
belli olur. 



 

 

 

 

 “HACI YATMAZ” OYUNU 

Hangi yaş grubu için uygundur? 6 yaş ve üzeri. 

Kaç kişi ile oynanır? 2 kişi ve üzeri. 

Oynamak için neler gerekir? Oklava ya da sırık. 

Çocuğa neler kazandırır? Çocuğun dikkatini ve çabuk hareket etme yeteneğini 
geliştirir.  

Nasıl oynanır? Oyuncular çember biçiminde 
oturur. Her birine takma isim ya da numara 
verilir. Ortaya bir sırık ya da oklava getirilir ve 
oyunculardan biri bunu yere dik olacak 
şekilde elle tutar. Sırığı tutan oyuncu, bir 
başka oyuncunun takma ismini ya da 
numarasını söyler ve sırığı bırakır. Adı 
söylenen oyuncunun, sırık düşmeden, onu 
tutması gerekir. Sırığı düşürürse kendisine 
ceza puanı yazılır. Sonrasında kendisi başka 
bir isim söyler ve sırığı bırakır. Oyun bu 
şekilde devam eder. “Hacı Yatmaz Oyunu”nu ailecek çocuklarınızla oynayabilirsiniz. 


