
1 Mandal Takma Oyunu

Malzemeler:
Sepet ve 50 - 100 adet mandal

Nasıl oynanır:

Her takımdan bir kişi oraya gelir. İkisi’nin ortasında içi

mandal dolu sepet vardır. Oyuncuların mümkün olduğunca her yeri kapalı

(giyinik) olmalıdır. Düdük sesi ile oyuncular rakiplerinin üstüne mandalları

takmaya başlarlar. Süre sonunda daha çok takmış olan kazanır.

2 Taş Kağıt Makas ++
Malzemeler:
Masa, havlu ve su dolu 6 bardak.

Nasıl oynanır:

Oyuncuların ortasında bir masa bulunur, masanın üstüne 6 bardak su koyulur.

Taş, kağıt, makas yarışması yaparlar ve işareti üstün gelen kazanır.

timoteoshizmetleri.com/oyunlar

Ergençler için
Oyunlar

Oyunu hiç bilmiyorsanız aşağıdaki link ile öğrenin;
Öğren

++ Kuralı : Kazanan kaybeden tarafın kafasına su döker.

www.timoteoshizmetleri.com/oyunlar
www.timoteoshizmetleri.com/oyunlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9F-k%C3%A2%C4%9F%C4%B1t-makas
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9F-k%C3%A2%C4%9F%C4%B1t-makas


3 Sarılalım Kazanalım
Malzemeler: Müzik

Nasıl oynanır:
Oyuncular oyun alanında müzik eşliğinde yavaş adımlarla gezerler.  Başkaları ile
aralarında en az1m kadar boşluk vardır. Herkesin gözü hakemdedir ve hakem
tam ortada elini havaya kaldırarak 1, 2, 3, 4 veya 5 gibi bir sayı yapar. Bunu gören
oyuncular hakemin sayısı kadar toplanıp birbirlerine sarılırlar. Dışarıda kalan elenir.

4 Sandalye Kapmaca ++
Malzemeler :
Oyuncu sayısı kadar sandalye veya mider, Müzik çalar

 
Nasıl oynanır:
tüm oyuncular kendi sandalyesinin önünde ayakta durur. Isınma turundan
sonra hakem bir sandalyeyi çıkartır ve müziği açar, oyuncular dans
ederek öndeki oyuncuyu takip eder. Hakem istediği anda müziği durdurur ve
ayakta kalan oyundan çıkar.

5 Çay Ustası
Malzemeler:
Siyah çay, Papatya, Yeşilçay, Ihlamur, Camellia yaprağı vb. otlar.
ek tatlar için bal, nane, limon, portakal vb. ek ürünler.
Çay fincanı.
 
Nasıl oynanır:
Oyuncular kendi alanlarına geçer ve malzemelerini kullanarak çok
farklı bir çay yapmaları istenir. Verilen süre bittikten sonra her oyuncu
diğer arkadaşının çayını tadım yapar ve puan verir. En iyi deneme kazanır.

++ Kuralı : Oyuncular iki kez aynı sandalyeye oturamazlar.

* Suyun çok sıcak olmamasına dikkat ediniz. 70 c bir su da işe yarayacaktır. 



6 Tabuu

7 Nasıl Yapsak?

Malzemeler:
A4 Kağıdı boyutunda 4 adet karton parçası.

 Nasıl oynanır:
Oyuncular tamamen kendi stratejilerini yaratmalı.
Hakem başlangıçtan 5m öteye bitiş çizgisi çekmeli.
Takımlar kendilerine verilen 2 adet karton parçasına
basarak tüm takımı karşıya geçirmeli.

8 Anlat Bakalım

Nasıl oynanır:
Google Play’de “What.İs” Oyunu indirin.

Oyun içerisinde “Meslek, Okul, Aile, Film,
Müzik, Kitap vb.  birçok kategori bulunmakta.
İstediğini seç turnuvaya başla.

Nasıl oynanır:
Google Play’de “Tabuu” Oyununu indiriyoruz.

Takımını kur, süreyi ayarla ve yasaklı kelimeleri
kullanmadan yarışmayı kazan.

Oyun içerisinde “Meslek, Okul Aile, Film, Müzik,
Kitap vb. birçok kategori bulunmakta.



9 Efsanelerin Parkuru
1.Parkus hazırla, 60m veya 100m olamlı, başlangıç çizgisine bayrak dik, bitiş bölgesine kişi başı 3 kova koy

2.)5m Sonra Fitness tahtasına
20 kere çık in sonra koş 

3.)10m koş topun olduğu yere gelince
6 şınav çek. Topu al ve koş

(pinpon topu büyüklüğünde)

4.)10m Koş, Kovaları görünce
sağ ve sol eline tak devam et.

(Kovalar 3 lt Su Dolu)

5.)10m sonra elindeki suyu boş
kovalara doldur. Tamamı dolmazsa

dönüp gerektiği kadar su al.

6.Kova dolunca 10m Koş, topun
yanına gelince 7 mekik çek,

topu al ve koş.

1.1 Her takımdan 1 kişi başlangıç noktasında hazır. Düdük ve koş...

7.) 5m Koş, atış alanında bekleyen son topu al
üç topuda kovalara ilk önce atmayı başar

Nasıl Oynanır:

Bu oyunda hakem çok önemlidir. Tüm hareketleri izlemeli ve

düzgün şekilde, hilesiz yapıldığını görmelidir. Eğer hata yapan olursa

bir önceki hareket yerine döner ve oradan koşmaya başlar. Hakemin

parkuru oyun bölgesine göre değiştirmesi mümkündür. Yaz mevsiminde

oyunda meyve veya sulu eklemeler yapılabilir.

Yardım: timoteos.iletisim@gmail.com
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