
Çocuklar için
Oyunlar
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1 Barkdak Kule

Malzemeler:
karton bardak, kağıt, keçeli kalem ve fırlatma sapanı.
 
Nasıl Oynanır:
İki farklı takımdan oluşur. Karton bardakları hızlıca dizerek
kule yapmak ve daha sonra hazırlanan sert ve bükülmüş kağıtlar ile vurarak
yıkmak gerekir. Kamlem ile kartonlar üzerine eğlenceli görseller çizilebilir.
Oyunda takımlara isim vermek daha eğlenceli olacaktır. 

2 Hızlı Bitiren Kazansın

Malzemeler:
karpuz, kavun, üzüm vb. meyveler ve havlu.
 
Nasıl Oynanır: 
İki veya daha fazla takımdan oluşur. Yaz mevsiminde
oynamak için iyi bir fikirdir ve doyurucudur. Mümkünse sulu ve hafif
meyveler tercih edilerek hakemin düdüğü ile iki takım oyuncusu 
meyveleri yemeye başlarlar ve ilk önce kim bitirirse o takım puan kazanır. 
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3 Uçaklar Yarışıyor

Malzemeler:
A4 Kağıdı ve Boya Kalemleri
 
Nasıl Oynanır:
Öğretmenlerin de yardımı ile çocuklar
kağıttan uçak yaparlar. İnternetten uygun siteleri kontrol ederek
farklı tarz uçaklar yapılmalı. Takım renkleri ile boyanmalı ve sonra
oynamaya hazırsınız. En uzağa giden veya en çok havada kalan uçak kazanır.

4 Sesime Gel

Malzemeler:
Bez, havlu vb. bir örtü.
 
Nasıl Oynanır:
Bu oyunda herkes her an oyuncudur. Sıra ile
her takımdan bir kişinin gözü bağlanır ve başlangıç noktasına
götürülür. Hakem belirli bir noktaya A ve B takımı için bir nesne
yerleştirir. Düdük sesi ile ebe’nin haricindeki oyuncular sadece 
ses ile yönlendirme yaparak nesneyi bulmaya ve kazanmaya çalışır.

5 Aman Dökme!
Malzemeler:
Şeffaf plastik bardak, kova ve su
 
Nasıl Oynanır:
Takımlardan sırayla değişecek oyuncular bitiş bölgesinde kova ile bekler. 
Her takımın oyuncusu başlangıç noktasında bardaklarına su doldurur
ve kafalarına yerleştirir ve yürümeye başlar. Bardağa dokunmak yasaktır.
Sürenin sonunda hangi kova daha çok su doluysa o takım kazanır.



6 Evet - Hayır
Malzemeler:
Puan Kağıdı
 
Nasıl Oynanır:
Bu oyunda hakem çok önemlidir. istediği her şeyi
aklından tutabilir ve sırası olan takım sorular sorarak bulmaya çalışır
Örnek : Hakem Atatürk’ü aklından tutar, A takımı 1. oyuncu sorar
Bir İnsan mı? Evet!, Şuan yaşıyor mu? Hayır!....... Atatürk mü? Evet!

7 İp Çekme

Malzemeler:
Kalın ip, Güçlü Çarşaf vb.
 
Nasıl Oynanır:
Takımlar eşit bölgelerden ipi tutarlar ve hazır
pozisyonu alırlar. Orta çizgi çizilir. Mücadele başlar.
Çizgiyi geçen taraf kaybeder.

8 Bayrak Yarışı
Malzemeler:
2 adet bayrak, takım forması yada (numara), bitiş çizgisi ipi,
düdük ve 4 adet kısa tahta  

 
Nasıl Oynanır:
Toplamda 6 yarışmacı için 4 adet tahta boyanır ve her takım için 2-2 olacak
şekilde değişim noktalarına çakılır. Bu noktalarda takım arkadaşı bekler.
Bitiş çizgisine bir ip çekilir. Formalar giyilir, başlangıç noktasından
koşan oyucular 150m için ilk 50m’de ilk bayrağı 100 de ikinci bayrağı verir.

EVET

HAYIR



9 İyi olan kazansın
1.Parkuru adımlara göre hazırlayın. 60m veya 100m olmalı. Başlangıç
çizgisine bayrak dik ve bitiş bölgesine kişi başı üç kova koyun.

2) Başlangıçtan 5m sonra
yükseltiye 10 kere çık ve in sonra koş 

3) 10m koş. topun olduğu yere gelince
3 şınav çek. Topu al ve koş
(Tenis topu büyüklüğünde)

4) 10m koş. Denge tahtasına
çık ve 2m ilerle. İn ve koş

5) 10m koş. Engelin altına
gir 2m sürün, çık ve koş

6) 10m koş. Topun yanına gelince
5 mekik çek, topu al ve koş

1.1 Takımlardan seçilen bir kişi başlangıç noktasında hazır. Düdük ve koş...

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

Nasıl Oynanır :

Sürat, hız ve dikkat yeteneklerine dayalı ve

bu yetenekleri geliştiren bir rekabet oyunu.

Tüm hareketler düzgün yapılmalı hatalı

yapan olursa 5 metre geri gider. 



10 İsim Şehir Hayvan

Malzemeler:
A4 Kağıdı ve Kalemler 

Nasıl Oynanır:
A4 kağıdını yatay kullanarak kalem ile
örnek görsele benzer bir şablon çizilir. Başlıklar yazılır.
Aynı yazanlar 5, farklı yazanlar 10 puan alır.

11 Sessiz Sinema

Nasıl Oynanır:
Takımlardan bir kişi öne çıkar ve seçtiği kelimeyi
konuşmadan sadece beden dili ile anlatmaya çalışır.
Kendi takımı 2 dakika içinde bulursa puan olur.

12 Parola?
Malzemeler:
A4 kağıdı ve farklı renkte kalemler

 

Nasıl Oynanır:
Oyuncular iki kişilik takımlar oluşturur. Oyun masası ne kadar uzunsa takım
sayısı da aynı orantıda artabilir çünkü takımlar karşılıklı oturarak oynar.
Oyunda oynamayan bir kişi hakem olur ve bir kelime seçer, örnek “Bal”
ve bu kelimeyi masanın seçtiği tarafındaki anlatıcılara gizlice gösterir.
Kelimeye en yakın cevabı bulan 10 puan, benzer cevap bulanlar 7 puan ve
en uzak cevabı bulanlar 5 puan alır.

İsim Şehir Yemek Hayvan Meslek Bitki Nesne

PAROLA?

Kelime : Araba
Soran : Taşıt,
Cevap : Otobüs,
Soran: Küçüğü,
Cevap: Taksi,
Soran: Genel Adı
Cevap: Araba
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