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ÖNSÖZ

Oyun, her ne kadar çocukluk ça¤ına özgü bir faaliyet gibi görünse de her yaflta yaflantımızın

bir parçası, insan zekâsının yaratıcı ürünü; fiziksel, biliflsel, dilsel, duygusal ve sosyal geliflimin

temeli olan sosyal bir olgudur.

Toplumumuzun kültür zenginli¤inin bir göstergesi olan çocuk oyunları nesiller arasında

ba¤ kurarak kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasına imkân sa¤lar. Çocuk, oyunun hem

uygulayıcısı hem de aktarıcısıdır. Çocuklarımız oynadıkça bu de¤er yaflayacaktır.

Yurdumuzun her bölgesi çocuk oyunları açısından oldukça zengindir. Oyunlar ço¤u

yöremizde benzerlikler gösterse bile, yaflanılan yerin co¤rafi koflulları, gelenek ve görenekleri,

yaflam flekilleri farklı oyunların kültürümüze eklenmesine imkân tanımıfltır.

Bilim ve teknoloji alanındaki geliflmeler çocuk oyunlarını da etkilemifl, mahalle aralarında,

kapı önlerinde heyecanla oyun oynayan çocukların sesleri duyulmaz olmufl, çocuklarımızın

oyunları ve oyuncakları de¤iflmifl, tek baflına oynadıkları sanal oyunlara ba¤ımlı hale gelmifllerdir.

Çocuk, okul dıflındaki vakitlerini sosyalleflmesine katkı sa¤layacak kültürel faaliyetler yerine;

duygusal paylaflımın ve karflılıklı iletiflimin olmadı¤ı, galibiyetin sevincini, yenilginin üzüntüsünü

paylaflamadı¤ı sanal bir dünyaya ba¤ımlı olmufltur. Çocuk bu dünyada yalnızdır.

fiiddet içeren bilgisayar oyunları çocuklarımızın sevgi, flefkat, merhamet duygularının

körelmesine, oynadı¤ı oyunlardaki gibi can yakma ve zarar verme gibi davran›fllar›n ön plana

çıkmasına; paylaflma, ifl birli¤i, grup içi fedakârlık gibi duygularının ise geliflmesine engel

olmaktadır.

Son yıllarda çocuk yaflta ifllenen suçların belirgin oranda artıfl göstermesinde sanal oyunların

da etkisi oldu¤u bilinmektedir. Çocuklarımız saatlerce bilgisayar baflında her türlü fiziksel

aktiviteden yoksun oldukları için bedensel geliflimleri bozulmakta, böylelikle obezite sorunu

ortaya çıkmaktadır.

Her açıdan sa¤lıklı bir nesil için, çocuklarımızın doyasıya oynamasını, enerjisini boflaltaca¤ı

etkinlikten önemli de¤erler kazanmasını, özgürce çocukluklarını yaflamasını önemsiyoruz.

Bakanlı¤ımızca Çocuk Oyunları kitabının hazırlanmasındaki temel amacımız; kültürümüzün

önemli bir ögesi olan çocuk oyunlarımızı tanıtmak, yaflatmak, gelecek kuflaklara aktarmak ve

bu alanda yararlanılabilecek bir kaynak bırakmaktır.

Bu kaynak eserin tüm ö¤renci ö¤retmen ve e¤itim camiasına faydalı olması dileklerimle…

                                                                                               

‹brahim ER    

‹lkö¤retim Genel Müdürü



ÖNSÖZ

     Oyun, çocuklar›n bütün geliflim dönemleri için vazgeçilmezdir. Çocuklar›n kiflilik geliflimlerine

ve olumlu davran›fllar kazanmalar›na katk› sa¤lar. Ayn› zamanda oyun, çocuklar için sevinç ve

mutluluk kayna¤›d›r. Çocuk, oyun sayesinde hayat tecrübesi kazan›r, yeteneklerini gelifltirir.

Kurallara uymay›, uyumlu hareket etmeyi ö¤renir.

     Yüzy›llard›r süregelen kültürümüzün geleneksel ögesi hâline gelmifl çocuk oyunlar›m›z bizim

yegâne de¤erlerimizdendir. Günümüzdeki kent yaflant›s›, teknolojinin geliflmesi ve çocuklar›m›za

cazip yenilikler sunmas› çocuk oyunlar›n›n geri plana itilmesine neden olmufltur.

     Geleneksel çocuk oyunlar›m›z›n tan›t›lmas›, e¤itimde kullan›lmas›, gelifltirilerek muhafaza

edilmesi, oyunlar›m›z›n gelecek nesillere aktar›lmas› yönünde yarar sa¤layacakt›r. Bu düflünceden

yola ç›karak seksen bir ilimizin Millî E¤itim Müdürlükleri taraf›ndan yap›lan araflt›rmalar ıflı¤ında

haz›rlanan raporlar ve çeflitli kaynaklar özenle incelenmifltir. Ortaya ç›kar›lan bu eserde titiz

bir çal›flman›n sonucunda seçilerek yer alan, özellikle günümüzde oynanmakta olan ve geleneksel

de¤er tafl›yan yüz elli bir oyun tüm çocuklara arma¤an›m›zd›r.

     Çal›flmalar›m›z› haz›rlarken önemli ölçüde kaynak sa¤layan tüm Milli E¤itim Müdürlüklerine

ve bizden desteklerini esirgemeyen okul idarelerine, ö¤retmenlerine ve sevgili ö¤rencilerimize

sonsuz teflekkürlerimizi sunar›z.

Komisyon



ATATÜRK ÇOCUK OLMUfi

Çocuk Bayramı’nda

Gelmifl katılmıfl aramıza,

Atatürk çocuk olmufl bakın:

Sallanıyor salıncakta!

Gülüyor gözlerinin içi,

Gülüyor,

Gökler denizler kadar mavi.

Diyor ki: “Çocuklar, ben verdim size

Bayramların en güzelini.”

“Dilerim, yurdumun çocukları,

Tüm çocukları dünyanın

Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

Acıda, sevinçte kardefl olsunlar...

Çınlasın yeryüzünde barıfl türküleri.”

Aziz S‹VASLIO⁄LU
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AÇ KAPIYI BEZ‹RGÂN BAfiI
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: En az 10 kifli ile oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

OYUNUN OYNANIfiI
Sayıflmayla iki oyuncu ebe seçilir. Ebe olan

oyuncular, kendilerine varlık isimlerinden
(meyve, a¤aç, çiçek vb.) birer tane seçerler.
Ebeler karflılıklı el ele tutuflurlar. Oyunun
ezgisini söylerler. Di¤er oyuncular ebelerin
kollar›n›n alt›ndan s›rayla geçerler.

Ezgi bitti¤inde ebeler oyuncuları sırasıyla
kollarının arasına alarak “bir sıçan, iki sıçan,
üçüncüsü deli¤e kaçan” derler. Üçüncü
oyuncuya gizlice ebelerin seçti¤i varlık isimleri
sorulur. Oyuncu, hangi varlı¤ı seçerse o ebenin
arkasına geçer. Tüm oyuncular ebelerin
arkasına geçti¤inde oyun alanının ortasına
çizgi çizilir. ‹ki ebe, arkasındaki oyuncularla
beraber çizginin sa¤ına ve soluna yerleflirler.
‹ki grubun oyuncuları birbirini çekerler. Çizgiyi
geçen grup oyunu kaybeder.

Aç kapıyı bezirgânbaflı, bezirgânbaflı.
Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin?
Arkamdaki yadigâr olsun, yadigâr olsun.
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ADA (ES‹R KAPMACA)
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesidir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular iki gruba ayr›l›rlar. Her grup
kendisine bir kale belirler. Kale bir duvar›n
köfleleri ya da karfl›l›kl› iki a¤aç olabilir.

Oyuncuların amacı rakip kaleye dokunarak
ele geçirmek ya da rakip oyuncuları esir
almaktır. Her grup karflılıklı olarak birer oyuncu
gönderir. Sonra çıkan oyuncu önce çıkan
oyuncuya dokunursa onu esir alabilir.

Önce çıkan oyuncu, sonra çıkan ve kalede
bekleyen oyunculara yakalanmadan rakip
kaleye dokunmaya ya da esir olmufl
arkadafllarına dokunarak onları kurtarmaya
çalıflır. Bütün oyuncuları esir alınan ya da
kalesine rakip oyuncu tarafından dokunulan
grup oyunu kaybeder.



OYUNUN OYNANIfiI
Oyuncular el ele tutuflarak daire fleklinde sıralanırlar. Bir yandan afla¤ıdaki tekerlemeyi söylerken

bir yandan da sözlere uygun hareketler yaparlar.

AH BEN‹M TURNAM

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.
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Ah benim turnam, yeflil bafllı turnam (Daire
fleklinde el ele tutuflarak dönerler.).

Otur dersem oturur (Oyucular otururlar.),
Kalk dersem kalkar (Oyuncular kalkarlar.).

Büzül dersem büzülür (El ele tutuflarak
halkanın ortasına do¤ru yürürler.),
Süzül dersem süzülür (El ele tutuflarak
halkanın dıflına do¤ru yürürler.).



Bir flöyle, bir böyle (Oyuncular elleri
belde sa¤a sola dönerler.),
Dans edelim seninle (Oyuncular kol
kola girerek dans ederler.).
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Darıl dersem darılır (Oyuncular kollarını
ba¤layarak, sırt sırta dönerler,).
Sarıl dersem sarılır (Her oyuncu
yanındaki arkadaflına sarılır.).

Eller flap, flap, flap (Oyuncular ellerini çırparlar.).
Ayaklar rap, rap, rap (Oyuncular ayaklarını yere
vururlar.).



ALTIN B‹LEZ‹K OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Her yerde oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Bilezik.
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          OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla oyunu yönetecek oyuncu ve bir ebe seçilir. Di¤er oyuncular daire fleklinde s›ralan›rlar.
Ebe olan oyuncu ortaya geçer. Ebe yere yatarak kollar›yla yüzünü kapat›r. Oyunu yönetecek oyuncu
ebenin s›rt›na bilezi¤i b›rak›r. Ebe ona kadar sayar, bu s›rada oyun yöneticisi oyunculardan birini
parma¤›yla göstererek seçer. Seçilen oyuncu bilezi¤i al›r ve saklar. Ebe aya¤a kalkar. Tüm oyuncular
el ç›rparak oyunun tekerlemesini söyler.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Akflamlar› oynanan bir oyundur. Tüm oyuncular oyun alan›nda toplan›r. Bu oyunu oynamaya karar
veren oyunculardan biri aniden di¤erinin omzuna dokunarak afla¤›daki tekerlemeyi söyler ve oyunu
bafllat›r.

AKfiAM EBES‹

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

Bilezi¤ini ald›lar.
Hem de al›p kaçt›lar.
Bil bakal›m alan kim?
Bilemezsen ebesin!

     Ebenin üç tahmin hakk› vard›r. Bilemezse ebeli¤e devam
eder. Bilirse bilezi¤i saklayan oyuncu ebe olur. Yeni ebe ile
oyuna devam edilir.

Akflam ebesi, akflam ebesi, k›zlar kalesi, k›zlar kalesi.

 Oyun bafllat›l›nca tüm oyuncular ebeden kaçarlar. Ebe onlar› kovalamaya bafllar. Her ebe oyuncuya
dokunurken ayn› tekerlemeyi söyler.



ALKUÇ BALKUÇ

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Mendil.

OYUNUN OYNANIfiI

Oyun alan›n›n yaklafl›k on metre kadar
uza¤›na bir çizgi çizilir. Say›flmayla bir ebe
seçilir. Seçilen ebe mendili avuçlar›n›n
aras›nda saklar. Di¤er oyuncular yar›m daire
fleklinde yan yana s›ralan›rlar.

Alkuç Balkuç,
Al da beni Halep’e uç.

 Ebe avucunda saklad›¤› mendili kimseye
fark ettirmeden bir oyuncunun avucuna
b›rak›r. “Al da uç.” der. Bu oyuncu önceden
çizilen çizgiye kadar koflar. Ebe çizgideki
oyuncuya kimi seçti¤ini sorar. Seçilen
oyuncu onu s›rt›nda oyun alan›na tafl›r.
Tafl›nan oyuncu yeni oyunda ebe olur.
Oyun bu fleklide sürer.
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Ebenin elindeki mendili b›rakabilece¤i
flekilde avuçlar›n› açarak beklerler. Ebe
oyuncular›n avuçlar›na dokunarak yukar›daki
tekerlemeyi söyler.



AMBARA VURDUM B‹R TEKME

OYUNUN OYNANIfiI

Oyuncular el ele tutuflarak daire fleklinde sıralanırlar. Bir yandan flarkıyı söylerken bir yandan da
sözlere uygun hareketler yaparlar.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

Ambara vurdum bir tekme, bir tekme (Eller belde tekme atar gibi yapılır.).
Ambarın kapısı açıldı, açıldı (Kollar yanlara do¤ru açılarak, kapı açma hareketi
yapılır.).
‹ncide boncuk saçıldı, saçıldı (Eller önde, sa¤a sola sallanır.).
Limonu da böyle keserler, keserler (Oyuncular limon kesiyormufl gibi yaparlar.).
Suyunu da flöyle sıkarlar, sıkarlar (Oyuncular limon sıkıyormufl gibi yaparlar.).
Sonrada böyle içerler, içerler (Oyuncular limon suyunu içiyormufl gibi yaparlar.).
Çamaflırı flöyle yıkarlar, yıkarlar (Oyuncular çamaflır yıkıyormufl gibi yaparlar.).
Çamaflırı flöyle sıkarlar, sıkarlar (Oyuncular çamaflır sıkıyormufl gibi yaparlar.).
Sonra da böyle asarlar, asarlar (Oyuncular çamaflır asıyormufl gibi yaparlar.).
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OYUNUN OYNANIfiI

Oyuncular kâ¤ıtlarına iki büyük kare çizerler.
Bunları enine ve boyuna onar çizgi ile 100 kareye
bölerler. Küçük kareleri tanımlamak amacıyla büyük
karelerin üst tarafına A ’dan bafllayarak harfler, sol
kenarına da 1’ den 10’ a kadar rakamlar yazılır.
Büyük karelerden biri oyuncunun kendi savafl alanı,
di¤eri rakibinin savafl alanıdır. Her oyuncu kendi
savafl alanının kareleri içerisine gemileri yerlefltirir.

AM‹RAL BATTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

a b c d e f g h › i

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

a b c d e f g h › i

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapalı alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: ‹ki kifli ile oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Kâ¤ıt, kalem.

Oyunculardan biri elindeki bofl kareler üzerinden
önce bir rakam sonra da bir harf söyleyerek rakibinin
gemilerinin karesini bulmaya çalıflır(Oyundaki ifadesi
ile rakibinin bir karesine atefl eder.). ‹sabetli atıflta
da gemiyi batırmıfl olur. Örne¤in 9’un b’si, 9’un c’si
ve 9’un d’si gibi. Gemileri saldırıya u¤rayan oyuncu
da karflısındakine “Amiral yara aldı.” “Bir denizaltı
battı.” fleklinde bilgiler verir. Üç atıfltan sonra sıra
öbür oyuncuya geçer. Aynı zamanda oyuncu,
kâ¤ıdındaki di¤er büyük kareden de rakibinin
durumunu takip eder. Hangi oyuncunun amirali
önce batarsa oyunu kaybeder.
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OYUNUN OYNANIfiI

Karflılıklı iki oyuncu el ele tutuflarak oyunun
flarkısını söylerler.

ANNEM BANA TULUMBADAN SU ÇEKER
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Her yerde oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     El ele tutuflan oyuncular, flarkıyı söylerken
tutufltukları ellerini yukarı kaldırarak kollarının
altından geçerler. Çocukların e¤lenerek oynadı¤ı
bir oyundur.

Annem bana tulumbadan 
Su çeker, su çeker.
Halka da boynumdan geçer,
Halka da boynumdan geçer.

ARAB‹STAN BU⁄DAYLARI
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.

OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.

KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

OYUNUN OYNANIfiI

Oyuncular daire fleklinde s›ralan›rlar ve yere çömelirler. Say›flmayla bir ebe seçilir. Oyuncular afla¤›daki flark›y›

söylerken ebe, s›rtlar›na dokunarak oyuncular›n etraf›nda dolafl›r.

Arabistan bu¤daylar›,
Severler sevileni.
K›z seni almaya geldim.
Hâlini sormaya geldim.
Ç›k aradan, ç›k aradan.

fiark› bitiminde en son dokunulan oyuncu çömeldi¤i yerden
kalkarak ebenin arkas›na geçer. Oyun bütün oyuncular ebenin
arkas›na s›ralan›ncaya kadar sürer.
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          OYUNUN OYNANIfiI

     Afl›k oyununun tarihi ilk ça¤lara kadar
uzan›r. Aflıklar boyanıp, a¤ır olması için
ortaları delinerek içlerine kurflun akıtılır. Aflık
kemikleri ‹ç Asya kavimleri Yunan ve Roma
halkı tarafından zar amacıyla kullanılmıfltır.
Ayrıca Ankara Hitit Müzesindeki bir
kabartmada aflık oynayan kral çocukları
görülmektedir. Küçükbafl hayvanlar›n
aya¤ından elde edilen kemikle oynan›r. Bu
kemi¤e “afl›k kemi¤i” denir.

AfiIK OYUNU (TOPUZAR)

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Afl›k kemikleri, küçük yass› tafllar.

20

     Oyuna bafllamadan önce tüm oyuncular›n
yere dizece¤i afl›k say›s› belirlenir. Her
oyuncu belirlenen say›daki afl›¤› çizgi
oluflturacak flekilde yan yana s›ralar.
Yaklafl›k dört metre uzakl›¤a bafllang›ç
çizgisi çizilir. Oyuncular bu çizgiden “soka”
ad› verilen yass› küçük tafllarla afl›klara at›fl
yaparlar. Her oyuncu vurdu¤u afl›¤› al›r.
Kalan afl›klara “soka”n›n bulundu¤u yerden
at›fl yapar. Oyuncunun vurdu¤u afl›klar
kendisinin olur. Ortadaki afl›klar bitinceye
kadar oyuna devam edilir.

Günümüzde hâlen Anadolu’nun çeflitli
yerlerinde keyifle oynanan bir oyundur.
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OYUNUN OYNANIfiI

Oyuncular daire fleklinde s›ralan›rlar.
Say›flmayla oyuna bafllayacak oyuncu seçilir.
Seçilen oyuncu elindeki topu istedi¤i
oyuncuya atar. Topu atarken “Atefl, toprak,
hava, su” kelimelerinden birini söyler.

ATEfi, TOPRAK, HAVA, SU OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Yumuflak bir top ya da dü¤üm at›lm›fl mendil.

“Atefl”  denildi¤inde yakalayan oyuncu
sessizce durur. “Toprak” dedi¤inde topu
yakalayan oyuncu kara hayvanlar›ndan bir
tanesini söyler. “Su” dedi¤inde topu yaka-
layan oyuncu suda yaflayan hayvanlardan
birinin ad›n› söyler.

“Hava” denildi¤inde topu yakalayan oyun-
cu uçabilen hayvanlardan birini söyler. Tüm
oyuncular top geldi¤inde on saniye içinde
hayvanlar›n isimlerini söylemek zorundad›r.
Söyleyemeyen oyuncu yanar. Sona kalan
oyuncu oyunu kazan›r.
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    OYUNUN OYNANIfiI
     Oyuncular iki gruba ayrılır. Yassı tafllar üst
üste dizilir. Amaç, altı yedi metre uzaktan topu
yuvarlayarak taflları yıkmaktır. Atıfl yapılıp tafllar
yıkılınca oyun bafllar. Top karflı takımdadır.
Atıflı yapan grup yıktıkları taflları tekrar üst üste
dizmeye çalıflırken di¤er grup ellerindeki topu
elden ele geçirerek onları vurmaya çalıflır.

BABAD‹K
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Top, yedi adet yassı tafl.

Tüm taflları dizen grup oyunu kazanır.
Gruptaki oyuncuların tamamı taflları
dizmeden rakipler tarafından vurulursa
oyunu kaybederler.

Topla vurulan oyun dıflı kalır. E¤er vurul-
maya çalıflılan kifli atılan topu yakalayabilirse
topu rakiplerinin alamayaca¤ı yere fırlatarak
takıma zaman kazandırmıfl olur. Onlar bu
sırada taflları üst üste dizmeye çalıflırlar.
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BALIK A⁄I OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

OYUNUN OYNANIfiI

Sayıflmayla ebe seçilir. Seçilen ebe di¤er
oyuncuları yakalamaya çalıflır.

Yakalanan her oyuncu el ele tutuflarak
örümcek a¤ını oluflturur. A¤ı oluflturan
oyuncular hep birlikte di¤erlerini yakalamaya
çalıflırlar.

Oyuncuların tamamı a¤a dâhil
oldu¤unda oyun biter.
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BALIK BATTI OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapalı alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Havlu, bez parçası vb.

OYUNUN OYNANIfiI

Sayıflmayla ebe seçilir. Oyuncular daire
fleklinde sıralanarak otururlar. Ebe dairenin
ortasına geçer.

Havlunun bir ucunu dü¤ümleyerek top
hâline getirirler. Oyuncular havluyu elden
ele dolafltırırlar, ebeye göstermeden sırtına
vurmaya çalıflırlar.

Ebe, havluyu oyuncuların elinden
yakalamaya çalıflır. Elinde havlu ile
yakalanan oyuncu ebe olur.
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BEfiTAfi
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: ‹ki kifli
KULLANILAN MALZEMELER: 5 adet misket büyüklü¤ünde yuvarlak tafl.

     OYUNUN OYNANIfiI
     Oyun befl bölümden oluflur. Kurayla oyuna
bafllayacak oyuncu belirlenir. Belirlenen
oyuncu avucuna topladı¤ı taflları yere atar.
Yerden bir tafl alarak havaya atar. Aynı anda
yerden baflka bir tafl alıp havaya attı¤ı taflı
tutar. Oyuncu yerdeki tüm taflları teker teker
aynı flekilde toplar. Böylece oyuncu birinci
bölümü bitirip ikinci bölüme geçmifl olur.
• ‹kinci bölüme avucundaki taflları yere atarak
bafllar. Bu bölümde oyuncu yerdeki taflları
ikifler ikifler toplamak zorundadır.
• Üçüncü bölümde oyuncu avucundaki taflları
yere atarak yerdeki üç taflı önce alır. Sonra
kalan tek taflı alır.
• Dördüncü bölümde oyuncu bir taflı havaya
atıp elindeki dört taflı yere bırakır. Ardından
yakaladı¤ı taflı tekrar havaya fırlatarak yerdeki
dört taflı avucuna alır ve havaya attı¤ı taflı
tutar.

• Beflinci bölümde oyuncu avucundaki
taflları yere atar. ‹çinden bir tanesini seçer.
Oyuncu bafl parma¤ı ve iflaret parma¤ıyla
bir elini kale gibi kullanır. Di¤er eliyle yerdeki
taflları teker teker kaleden geçirir. Oyucunun
elindeki tafl, her defasında havaya bir kez
fırlatılır. Oyuncu havaya attı¤ı taflı yere
düflürürse ya da oyunun kuralı dıflında
hareket ederse yanar. Di¤er oyuncu oyuna
bafllar. Sonra avucundaki bütün taflları
havaya atıp avucunun tersi ile yakalamaya
çalıflır, yakaladı¤ı taflları avucunun içine alır.
Aldı¤ı tafl kadar puan alır. En çok puan
toplayan oyuncu oyunu kazanır. Oyunda
dört kifli varsa oyuncular ikiflerli grup
oluflturabilirler. Her oyuncu eflinin kaldı¤ı
yerden oyuna devam eder.
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Hakemin “Baflla.” komutuyla tüm gruplar halatı

toplara do¤ru çekmeye bafllarlar. Hangi grubun

son oyuncusu topa önce dokunursa o grup oyunu

kazanır.

B‹RB‹R‹M‹Z‹ BIRAKMAYALIM OYUNU

     OYUNUN OYNANIfiI

     Sayıflmayla hakem seçilir. Oyuncular dört

farklı grup olufltururlar. Oyun alanına büyük bir

kare çizilir. Gruplar karenin köflelerine yerleflirler.

Gruptaki oyuncular arka arkaya dizilir. Birbirlerinin

belinden sıkıca tutarlar.

En son oyunculardan bir metre uza¤a toplar

yerlefltirilir. Çizilen karenin büyüklü¤ündeki halat,

iki ucundan ba¤lanır. Grupların ilk oyuncuları

karenin köflelerinden halatı tutarlar.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Dört top, tebeflir, halat.
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B‹RD‹RB‹R

Birdirbir
Yerin dibine gir
‹kidir iki
Arkamdaki kara tilki
Üçtür üç
Karpuz kesmesi çok güç
Dördüm dört
Dört vurmalı (Atlarken ebenin üzerine kısa bir süre oturulur.)
Beflim fes kelleyi kes (Bir el kılıç gibi yapılarak, ebenin ensesine vurulur.)
Altıyım atladım
Yediyim yel gibi
Sekizim sek sek (Sekerek atlamaya gidilir.)
Dokuzum durak (Atlayan oyuncu, atladıktan sonra durur, di¤er oyuncular ona 

dokunmadan atlarlar.)
Onum oturak (Atlayan oyuncu yere oturur)
On birim çifte minare (Ebe biraz daha yükselir.)
On ikiyim fındık kırmalı

OYUNUN OYNANIfiI
Sayıflmayla ebe seçilir. Seçilen ebe elleri

dizlerinden afla¤ıda olacak flekilde e¤ilir.
Di¤er oyuncular ebenin üzerinden ellerini
koyarak atlar. Atlayamayan oyuncu yanar
ve ebe olur. Çeflitli yörelerde atlama ifllemi
tekerleme eflli¤inde yapılır.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     Oyun, iki ebe seçilerek ve atlayıfl mesafesi artırılarak da oynanabilir.
     Bazı yörelerde, oyuncular atladıktan sonra ikifler adım öteye e¤ilerek sıralanırlar. Sıradaki oyuncu,
e¤ilen oyuncuların tümünün üzerinden atlar.
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“Çocuk oyunla büyümelidir.”
Eflatun

BOM

5 ve 5’in katlarına göre bom oyunu:
1-2-3-4-bom-6-7-8-9-bom-11-12-13-14-bom-16-17-18-19-bom

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular birden bafllayarak saymaya bafllarlar. Arka arkaya her oyuncu bir sayı söyler. Önceden
belirlenen bir sayıya ve onun katlarına denk gelen ö¤renciler bom der. fiaflıran, yanlıfl sayı söyleyen
ve bom demeyi unutan oyuncular yanar. Sayma ifllemi kaldı¤ı yerden devam eder. Oyun bir kifli
kalıncaya kadar sürer.
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30

CIZ
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEME: Cız (Bilye.)

Oyuncu daire dıflına çıkarabildi¤i cızları
kazanmıfl olur. Ortadaki cızlar bitinceye kadar
oyuna devam edilir.

OYUNUN OYNANIfiI

     Bu oyunda bilyeye “cız” adı verilir.
Genellikle güzel havalarda oynanır. Tüm
oyuncular oyun alanında toplanırlar. Oyun
alanının ortasına bir daire çizilir.

Her oyuncunun elinde yaklaflık on befl
tane cız bulunur. Oyuncular önceden
belirlenen sayıda cızı çizilen dairenin içerisine
koyarlar. Yaklaflık elli cm. mesafeden atıfl
yaparak cızları çizginin dıflına çıkartmaya
çalıflırlar.



C‹COZ

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Uzun bir ip, bir yüzük

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular bir halka olufltururlar. ‹pe yüzük
takılır daha sonra ipin iki ucu ba¤lanır.
Oyuncular sayıflarak bir ebe seçerler. Ebe
halkanın ortasına geçer. Halka oluflturan
oyuncular, elleriyle ipi tutarak ebeye
göstermeden yüzü¤ü elden ele dolafltırırlar.
Bu sırada afla¤ıdaki tekerleme söylenir.

Al cicozu
Ver cicozu
Gitti cicoz
Geldi cicoz
Hani ya cicoz
Kimde cicoz
Bende cicoz

Oyunda yüzük, cicoz adını  al ı r .
Tekerlemenin sonunda ebe, yüzü¤ün kimin
elinde oldu¤unu söyler. Söyledi¤i oyuncuda
de¤ilse oyun tekrar edilir. Yüzük söyledi¤i
oyuncuda ise yeni ebe seçilir.
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C‹LBET‹R OYUNU

OYUNUN OYNANIfiI

Tüm oyuncular yan yana s›ralan›r.
Oyuncular ellerindeki ince ve esnek çubu¤u
topra¤a bat›r›rlar. Bat›rd›klar› çubu¤un di¤er
ucunu geriye do¤ru çekerek esnetirler.
Çubu¤un en fazla esnedi¤i anda aniden
ellerinden b›rak›rlar.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Oyuncu say›s› kadar ince ve esnek çubuk.

Çubuklar ileriye do¤ru f›rlar. En uza¤a
çubu¤u f›rlatan oyuncu ebe olur. Bu ebeye
“güdekçi” denir. Güdekçi yerdeki çubuklar›
toplayarak sahiplerine da¤›t›r.

Kendi çubu¤unu oyunculardan yaklafl›k
bir metre kadar uza¤a paralel olarak yere
b›rak›r. Tüm oyuncular tekrar çubuklar›n›
gerdirerek güdekçinin çubu¤unun üzerinden
atlatmaya çal›fl›r. Çubu¤u en uza¤a atan
kazan›r. Kazanan oyuncu yeni oyunda
güdekçi olur.
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CUMBARA (KUYU)

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: En az altı kifliyle oynanır.
KULLANILAN MALZEME: Tenis topu büyüklü¤ünde lastik top.

E¤er attı¤ı kifliyi vurursa vurdu¤u yerden
vurulan kiflinin sırtına binerek birlikte kuyuların
yanına koflarak gelirler. E¤er vuramaz ise bu
durumun tersi olur. E¤er top cumbaraya girerse
hep bir a¤ızdan “cumbara” diye ba¤ırarak sa¤a
sola kaçıflırlar. Bu defa ebe koflarak topu alır ve
vurabilece¤i kifliye fırlatır. Vurması ya da
vuramaması hâlinde aynı ifllem uygulanır. Daha
sonra sırtına binilen kifli ebe olur. Onun kuyusunu
önceki ebe alır. Ebe topu hiçbir kuyuya
girdiremezse atıfl tekrarlanır. Oyun bu flekilde
devam eder.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Düzgün bir toprak zemin üzerine toptan daha
büyük bir kuyu kazılır. Bu kuyunun adı “cumbara”
dır. Cumbara kuyusunun bir karıfl çevresine ön
tarafı açık kalacak flekilde, oyuncu sayısından bir
eksik olmak üzere cumbaradan daha küçük kuyular
kazılır. Ebenin dıflındaki oyuncular kendilerine birer
kuyu seçerler. Bu kuyulardan yaklaflık befl altı
metre uzakta bir bafllangıç noktası belirlenir.
Oyuncular arasından sayıflma ile ebe seçilir. Ebe
bafllama noktasına gider. Di¤er oyuncular kuyuların
etrafında kendi kuyusuna yakın flekilde dizilir.
Bafllangıç noktasındaki ebe topu yerden yuvarlar.

Top oyunculardan birinin kuyusuna girerse
kuyunun sahibi süratle koflup kuyudaki topu alır.
Bu arada di¤er oyuncular hızla sa¤a sola kaçıflırlar.
Topu alan oyuncu gözüne kestirdi¤i ya da kendisine
en yakın kifliye fırlatır.
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CÜCÜK

Oyunculardan biri topu dairenin dıflına
çıkardı¤ında tafllarını bekleyen oyuncular
ebe topu yerine getirinceye kadar taflın
üzerine basıp sürükleyerek dairenin yanına
getirirler. Taflını sürükleyen ya da taflının
üzerine basamamıfl oyuncuya ebe
dokunabilir. Dokundu¤u oyuncu ebe olur.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Top ve yassı tafllar.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Sayıflarak ebe seçilir. Oyun alanına daire
çizilir. Daireden yaklaflık üç metre uza¤a
bafllama çizgisi çizilir. Top, dairenin ortasına
konulur. Ebe, topun baflına geçer. Tüm
oyuncular bafllangıç çizgisinde sıralanırlar.
Oyuncular ellerindeki yassı tafllarla topu
vurarak dairenin dıflına çıkartmaya çalıflırlar.

Ebenin, daire dıflına çıkan topu tekrar
yerine koyması gerekir. Taflı atıp topu dıfları
çıkaramayan oyuncular tafllarının yanında
beklerler.

34



ÇAMURDA Ç‹V‹

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyunda bir merkez nokta belirlenir. Sayıflmayla oyuna bafllayacak oyuncu seçilir. Seçilen oyuncu
belirlenen merkez noktaya çivisini atmaya çalıflır. Merkez noktaya en çok yaklaflan oyuna bafllar. Merkez
noktadan çivisinin battı¤ı noktaya bir çizgi çizer. Di¤er oyuncu da merkez noktadan kendi çivisinin
battı¤ı yere çizgisini çizer. Oyuncular, çivilerini atarak çizgilerini uzatırlar. Çivisini çizgi çizilemeyecek
noktaya atan ya da çivisini batıramayan oyuncu yanar. Sıra di¤er oyuncuya geçer. Rakibinin çizgisini
kendi çizgisiyle kesen oyuncu oyunu kazanmıfl olur.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: En az iki kifli ile oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Oyuncu sayısı kadar çivi.
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ÇATLAK PATLAK

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular daire olufltururlar. Daha sonra
ellerini açarak birbirlerinin ellerinin üzerine
koyarlar. Sa¤ ellerinin üstte, sol ellerinin altta
olmasına dikkat ederler. Çocuklar aynı
zamanda oyunun flarkısını söylemeye
bafllarlar.

Çatlak patlak yusyuvarlak
Kremalı börek sütlü çörek
Çek dostum çek
Arabanı buradan çek

Oyuncular flarkıyı söylerken birbirlerinin
ellerine vururlar. fiarkının en sonuna kalan
oyuncu arkadaflını flaflırtarak eline vurmasını
engeller.

Eline vurulan oyuncu oyundan çıkar.
Eline vurulmasını engellerse di¤er oyuncu
çıkar. Sona kalan oyuncu oyunu kazanır.
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ÇEL‹K ÇOMAK (MED DE⁄NEK)

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: ‹ki adet 25 cm, iki adet 70 cm uzunlu¤unda dört adet sopa.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Sayıflmayla atıfl yapacak oyuncu belirlenir.
Oyunda yaklaflık 25 cm uzunlu¤undaki sopa
çelik, 70 cm uzunlu¤undaki sopa da çomak
olarak adlandırılır. Yere küçük bir çukur açılır.
Çelik üzerine konulur.

Atıfl yapacak oyuncu elindeki çoma¤ı
çeli¤in altındaki çukura daldırarak çeli¤i hızlı
bir hamle ile uza¤a do¤ru fırlatmaya çalıflır.
Di¤er oyuncu, çeli¤in yaklaflık 20 m kadar
uza¤ında bekleyerek onu yakalamaya ya da
çomakla onu vurmaya çalıflır.

Vurur ya da yakalarsa oyun sırası
kendisine geçer. Vuramazsa çeli¤i yerden
alır. Aynı anda rakip oyuncu elindeki çoma¤ı
çukurun üzerine koyar. Çeli¤i düfltü¤ü yerden
alıp, buradan çoma¤ı vurmaya çalıflır.

Çoma¤ı vurursa atıfl sırası kendisine
geçer. Vuramaz ise atıflı yapan oyuncu
çoma¤ı ile yerdeki çeli¤i havalandırıp vurarak
uza¤a atar. Aynı flekilde üç kez vurufl yapar.
Rakip oyuncu çukur ile çelik arasındaki
mesafeyi üç adımda alırsa oyun sırası
kendisine geçer. Atlama sonunda mesafeyi
aflamazsa di¤er oyuncu aynı mesafeyi
adımlarıyla sayar. En çok sayı yapan oyunu
kazanır.
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ÇEMBER

     OYUNUN OYNANIfiI

     Sayıflmayla oyuna bafllayacak oyuncu seçilir. Her oyuncu daire oluflturacak flekilde yan yana gelir
ve kendine bir çember çizerek ortasına geçer. Sayıflmayla seçilen oyuncu topu eliyle di¤er oyuncunun
üzerine atarak oyunu bafllatır. Kendisine top atılan oyuncu topu kafa, ayak, omuz ve gö¤sünü kullanarak
di¤er oyuncuya atar. Oyuncular topa elle dokunamazlar. Topu kendi çemberinin içine düflüren ya da
di¤er çemberlerin dıflına düflüren oyuncu ceza alır. Oluflturulan dairelerin dıflına topu atan oyuncu da
cezalı duruma düfler. Üç kez ceza alan oyuncu oyundan çıkarılır. Oyun sonunda hiç hata yapmayan
oyuncu ödüllendirilir.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Befl-altı kifli ile oynanır.
KULLANILAN MALZEME: Top.
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     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncu sayısı kadar yaprakları olan büyük bir çiçek oyun alanının ortasına çizilir. Tüm oyuncular
çiçe¤in yapraklarına yerleflirler. Oyuncuların hepsi kendilerine bir renk seçerler. Sayıflmayla ilk rengi
söyleyecek oyuncu belirlenir. Belirlenen oyuncu hangi rengi söylerse o oyuncu çiçe¤in ortasına geçer.
“Çiçek” diye ba¤ırır. Bu esnada tüm oyuncular en uzak noktalara kaçarlar. Ortadaki oyuncunun sesini
duyar duymaz her oyuncu oldu¤u yerde kalır. Ortadaki oyuncu kendisine en yakın olan oyuncuya üç
adımda ulaflmaya çalıflır. Üç adımda ulaflabilirse puanı ortadaki oyuncu kazanır. E¤er ulaflamazsa
puanı di¤er oyuncu kazanır. Oyunun sonunda tüm oyuncuların puanları karflılafltırılır. Puanı en yüksek
olan oyunu kazanır.

Ç‹ÇEK OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEME: Tebeflir.
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OYUNUN OYNANIfiI

Say›flmayla iki oyuncu belirlenir. Çift ip
oyunun çok iyi ip atlayanlar oynayabilir.
Belirlenen oyuncular iplerin iki ucundan
tutarak ters yönde ipleri çevirirler.

Ç‹FT ‹P

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Eflit uzunlukta iki ip.

Di¤er oyuncular yanmadan iplerin ortas›nda
atlamaya çal›fl›rlar.

‹pi tutan oyunculardan biri “çulluk”
dedi¤inde tüm oyuncular ayn› anda iplerin
ortas›na girerek atlamaya çal›fl›r. Atlayamayan
oyuncular ebe olur.
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Ç‹LEK Ç‹ÇEK

OYUNUN OYNANIfiI

     Oyunu yönetecek oyuncu sayıflmayla seçilir. Oyun yöneticisi “çilek ve çiçek” komutlarını verir. Çiçek
komutuyla tüm oyuncular ellerini kullanarak çiçek gibi açılırlar. Çilek komutuyla ise ellerini indirerek
kapanırlar. Komutlarda flaflıran oyuncu oyundan çıkar. Oyun yöneticisi komutları hızlandırarak oyuncuları
flaflırtmaya çalıflır. Sona kalan oyuncu oyunu kazanır.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapalı alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

Ç‹NG‹RE

OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular iki gruba ayrılırlar. Gruptaki oyuncu sayısı 6-7 kifliyi geçmemelidir. Oyun için kale belirlenir.
A¤aç, direk, duvar kale olabilir. Ebe olacak grup kura ile belirlenir. Ebe olan grup kalede kalır. Di¤er
grubun kaleyi ele geçirmesini engellerken bu grubun oyuncularını yakalamaya çalıflır. Yakalanan oyuncu
oyundan çıkar. E¤er yakalanmadan kale seçilen yere üç kere vurursa grup oyuncu kazanmıfl olur. Ebe
olma sırası di¤er gruba geçer.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup oyunudur.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.
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Ç‹NÇON

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: En az üç kifli ile oynanır.
KULLANILAN MALZEME: ‹p.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyun befl seviyede oynanır. Birinci
seviyede ip ayak bileklerinde, ikinci seviyede
bileklerle diz hizasında, üçüncü seviyede
dizde, dördüncü seviyede baldırda, beflinci
seviyede kalça hizasında olur.

‹ki oyuncu karflılıklı durarak ipi ayaklarıyla
gererler. Di¤er oyuncular ip ayaklarının
arasında olacak flekilde sa¤a ve sola
zıplarlar. Bu zıplama dörde kadar sürer.
Beflincide ayaklar ipin dıflında kalır. Altıda
ipin içine zıplarlar. Yedide ayak ipin içinde
kalır.

Sekizde ayaklar ipin içinde kapanır.
Dokuzda iplere basılır. ‹pi basma birinci ve
ikinci seviyede olur. Üçüncü, dördüncü ve
beflinci seviyede ayaklar ipin dıflında kalır.
Hata yapan oyuncu yanar, ipe geren
oyunculardan birinin yerine geçer.
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     ‹ki çocuk çömçe gelini tafl›rken di¤er çocuklar arkalar›ndan gelirler. Çocuklar›n u¤rad›klar› evlerde
çömçe gelinin üzerine bir kova veya bir tasla su dökülür. Çömçe geline su dökülürken çocuklar e¤lenirler
ve ba¤r›fl›rlar. U¤rad›klar› evlerde çocuklar varsa onlar da bu oyuna kat›l›rlar. Küçük bir grupla bafllayan
oyun gittikçe kalabal›klafl›r ve daha da zevkli hâle gelir.

ÇÖMÇE GEL‹N

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: ‹ki tahta çubuk, bir elbise.

OYUNUN OYNANIfiI

Çömçe gelin oyunu kurakl›¤›n hüküm sürdü¤ü, topra¤›n çatlad›¤› y›llarda ya¤mura ihtiyaç duyuldu¤unda
çocuklar aras›nda oynan›r.
     ‹ki tahta çubuk çapraz konumda ortas›ndan ba¤lan›r. Üzerine elbise giydirilir. Çubuklar›n ucuna
bezden bebek kafas› yap›l›r. ‹stenirse kollar› da eklenebilir. Bu flekilde haz›rlanan çömçe gelini çocuklar
ellerine alarak mahallede dolafl›rlar. Mahallede dolafl›rken afla¤›daki tekerlemeyi söyleyerek kap›lar›
çalarlar.

Çömçe gelin nar ister.
Allah’tan rahmet ister.
Bir koyun kurban ister.
Bal›klara yem ister.
Ver Allah’›m ver,
Bir ya¤murdan bir sel.



44

OYUNUN OYNANIfiI

Say›flmayla bir ebe seçilir. Di¤er oyuncular
oyun alan›na da¤›l›rlar. Ebe onlar› yakalamaya
çal›fl›r.

ÇÖMEL KURTUL

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

Yakalanmak üzere olan oyuncu
çömelerek ebeye yakalanmaktan kurtulur.

Çömelmeden yakalanan oyuncu ebe olur.
Çömelen oyuncuya di¤er oyuncular doku-
narak onu oyuna dâhil ederler.
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 ÇÖMLE⁄‹MDE NE VAR?

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynanır.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Sayıflmayla ebe seçilir. Di¤er oyuncular
daire fleklinde sıralanıp çömelirler. Ebe
dairenin etrafında dolaflır.

Bir oyuncunun önünde durur ve sorar.

Ebe – Çömle¤inde ne var?
Oyuncu – Ya¤ var. Bal var.
Ebe – Satar mısın?
Oyuncu – Satmam.
Ebe – Tattırır mısın?
Oyuncu – Tattırmam.

     Ebe oturan oyuncunun eline vurur, “Al
öyleyse sen o yoldan, ben bu yoldan…” der
ve ardından ebe ile bu oyuncu dairenin
etrafında dolaflarak aynı yere gelmek üzere
zıt yönlere do¤ru koflarlar. ‹ki oyuncu boflalan
yere önce gelip oturmaya çalıflır. Oturamayan
oyuncu ebe olur.
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DAVACI K‹M?

     OYUNUN OYNANIfiI

     Ayr› ayr› kâ¤›tlara “hâkim, davac›, suçlu, polis” yaz›l›r. Bu kâ¤›tlar katlan›r ve kar›flt›r›l›r. Oyuncular
bu kâ¤›tlardan birer tane seçerler. Seçilen her kâ¤›ttaki isim oyuncunun rolünü belirler. Hâkim rolündeki
oyuncu “Davac› kim?” sorusuyla oyuna bafllar. Davac› rolündeki oyuncu “Benim.” der. Hâkim bu sefer
“Suçlu nerede?” diye sorar. Davac› suçluyu bulmaya çal›fl›r. Davac› di¤er iki oyuncudan birini suçlu
diye gösterir. E¤er suçluyu bulabilirse ceza almaz. Ama polisi iflaret ederse ceza al›r. Hâkim cezay›
belirler. Polis verilen cezay› uygular.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Dört kifliyle oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Kâ¤›t, kalem.



47

DENGE OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: 2 adet top.

OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla hakem seçilir. Oyuna
bafllamadan önce yaklafl›k 5 metre arayla
bafllang›ç ve bitifl çizgisi çizilir. Tüm oyuncular
iki gruba ayr›larak bafllang›ç çizgisinde
s›ralan›rlar.

Gruptaki oyuncular ikifler ikifler, bitifl
çizgisine kadar s›rtlar›nda top tafl›rlar. Yere
düflürmeden tafl›nan her top için 1 puan
al›n›r.

Bitifl çizgisine varan oyuncular, topu
bafllang›ç çizgisinde bekleyen oyunculara
atarlar. Tüm oyuncular bitifl çizgisine
vard›¤›nda en çok puan toplayan grup
oyunu kazan›r. E¤er puanlar eflitse oyunu
ilk önce tamamlayan grup kazan›r.



DEVE CÜCE

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyunu yönetecek oyuncu say›flmayla seçilir. Oyun yöneticisi “deve ve cüce” komutlar›n› verir. Deve
komutuyla tüm oyuncular aya¤a kalkar. Cüce komutuyla ise tüm oyuncular otururlar. Komutlarda
flafl›ran oyuncu oyundan ç›kar. Oyun yöneticisi komutlar› h›zland›rarak oyuncular› flafl›rtmaya çal›fl›r.
Sona kalan oyuncu oyunu kazan›r.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.
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     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyun alan›na afla¤›daki flekil çizilir. Oyuna bafllayacak oyuncu kurayla belirlenir. Kurada kazanan
oyuncu ilk tafl› koyar. Oyuncular s›rayla ellerindeki tafllar› birer birer fleklin üzerine yerlefltirirler.
Oyuncular tafllar›n› hareket ettirerek kendi tafllar›n› ayn› çizgi üzerinde s›ralamaya çal›fl›rlar. Üç tafl›
ayn› çizgi üzerinde s›ralayan oyuncu rakip oyuncunun tafllar›ndan istedi¤ini al›r. Oyuncu, rakibinin yan
yana s›ralanm›fl üçlü tafllar›ndan birini alamaz. Oyunun sonunda üç tafl› kalan oyuncu tafllar›n› istedi¤i
flekilde yerlefltirebilir. Oyuncu hamle yapamaz duruma geldi¤inde ya da iki tafl› kald›¤›nda oyunu
kaybeder.

DOKUZ TAfi (CIRTCAK)

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: ‹ki kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: ‹ki farkl› renkte dokuzar tafl.
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EBE DAR YERDE

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Halat.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla ebe seçilir. Halat iki ucundan
ba¤lan›r, bütün oyuncular halat› halka
fleklinde tutar.

Ebe halkan›n ortas›na geçerek oyuncu-
lardan birisini yakalamaya çal›fl›r. Di¤er
oyuncular halat› çekerek ebenin oyuncuyu
yakalamas›n› engellerler.

Ebenin bir oyuncuyu yakalamas›yla oyun
sona erer. Yeni oyunda, yakalanan oyuncu
ebe olur.
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EBE TURA B‹R ‹K‹ ÜÇ (TIMBIRTIP)

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flma sonucu bir oyuncu ebe olur.
Ebe, duvar ya da a¤aç gibi bir yere yüzünü
döner.  Di¤er oyuncular ebenin arkas›na
yaklafl›k on metre kadar bir uzakl›kta
da¤›n›k flekilde dururlar. Ebe ellerini yüz
hizas›nda avuç içleri duvara gelecek
flekilde “Ebe tura bir iki üç” diyerek duvara
vurur.

Di¤er oyuncular ebenin arkas›ndan
yaklaflmaya çal›fl›rlar. Ebe h›zla geriye
döndü¤ünde hangi oyuncuyu yürürken ya
da k›m›ldarken görürse o oyuncu ebe olur.
Di¤er oyuncular sakin ve dikkatli bir flekilde
ebe dönmeden yürümek zorundad›rlar. Ebe
döndü¤ünde kimse yerinden k›m›ldayamaz.

Ebeye görünmeden yaklafl›p dokunur
ve kaçarlar. Ebe de tüm oyuncular›
kovalar, kimi yakalarsa o ebe olur.



OYUNUN OYNANIfiI

Say›flmayla hakem seçilir. Oyun alan›nda
bafllama ve bitifl çizgisi çizilir. Oyuncular iki
gruba ayr›l›rlar. Her grubun üyeleri kendi
aralar›nda tekrar ikiflerli eflleflirler. Efllerden
biri ellerini yere koyar. Di¤er oyuncu onun
ayak bileklerinden tutarak bel hizas›nda
havaya kald›r›r ve el arabas› fleklini oluflturur.
Efller bu flekilde bafllang›ç çizgisinde yerlerini
al›r.

EL ARABASI OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesidir.

Hakemin “Baflla.”  komutuyla harekete
geçen efller bitifl çizgisine vard›klar›nda yer
de¤ifltirerek bafllang›ç noktas›na geri
dönerler. Gruplardaki tüm efller bafllang›ç
noktas›na döndü¤ünde oyun biter.
Üyelerinin tamam› bitifl noktas›na en erken
dönen grup oyunu kazan›r.
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EL EL EPELEK

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Üç-dört kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla oyun yöneticisi belirlenir.
Oyuncular daire fleklinde s›ralan›rlar. Ellerini
açarak düz zemin üzerine koyarlar. Oyun
yöneticisi, oyuncular›n parmaklar›na dokunarak
afla¤›daki tekerlemeyi söyler.

El el epelek,
Elden ç›kan topalak.
Topala¤›n yar›s›,
Kara koyunun derisi.
All› getir,
Pullu getir.
Çek çevreni, çek otur.

Tekerleme hangi çocu¤un parma¤›nda
son bulursa o parmak kapat›l›r. Tüm
parmaklar› kapanan ilk oyuncu oyunu
kazan›r. Bir sonraki turda oyun yöneticisi
olur.



Elden ele giden topu en sondaki oyuncu
alarak grubun bafl›na geçer. Tüm oyuncular
kendi s›ralar› gelince grubun bafl›na geçerler.
Gruplar›n birinci oyuncular› tekrar bafla
geldi¤inde en h›zl› olan grup kazan›r.

ELDEN ELE

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: ‹ki adet top. 

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla hakem seçilir. Oyuncular iki
gruba ayr›l›rlar. ‹ki grubun oyuncular› da yan
yana gelecek flekilde s›ralan›rlar. Gruplar›n
birinci oyuncular› ellerine toplar› al›rlar.
Hakemin “Baflla.“ komutuyla ellerindeki topu
bafllar›n›n arkalar›ndaki oyuncuya aktar›rlar.
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     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flarak ebe seçilir. Ebe olan oyuncu yere yüzüstü kapan›r. Di¤er oyuncular ellerini ebenin s›rt›na
üst üste koyarlar. Oyuncular›n hepsi ellerini üst üste koyduktan sonra ebeye “El el üstünde kimin eli
var?” sorusunu sorarlar. Ebe e¤er bilirse eli en üstte olan oyuncu ebe olur. Bilemezse ebeye ceza
vermek için  “Davul mu? Zurna m›? ‹¤ne mi? ‹plik mi?” sorusu sorulur. Ebe davul derse avuç içi ile
ebenin s›rt›na yavaflça vurulur. Ebe zurna derse ebenin kula¤›na ba¤›r›l›r. Ebe i¤ne derse di¤er oyuncular
parmaklar›yla ebenin s›rt›na i¤ne bat›r›rm›fl gibi yaparlar. Ebe iplik derse di¤er oyucular ebenin s›rt›na
elleriyle dikifl diker gibi yaparlar.

EL EL ÜSTÜNDE K‹M‹N EL‹ VAR?

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.
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      Konuflman›n ard›ndan oyuncu kaçmaya bafllar. Ebe kaçan oyuncuyu yakalamaya çal›fl›r. Yakalarsa
oyuncu ebe olur, yakalayamazsa kendisi ebeli¤e devam eder.

ELLEM BÜLLEM
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

    OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla ebe seçilir. Tüm oyuncular yere
oturup ayaklar›n› öne do¤ru uzat›r. Ebe çocuklar›
tek tek sayarak afla¤›daki tekerlemeyi söyler.

  Tekerlemenin son buldu¤u oyuncu ile ebe aras›nda afla¤›daki konuflmalar geçer.

Ebe –  Hamam önüne vard›n m›?
Oyuncu –  Vard›m.
Ebe –  Benim devemi gördün mü?
Oyuncu –  Gördüm.
Ebe –  Çullu muydu, çulsuz muydu?
Oyuncu –  Çullu.
Ebe –  Benim devem çulsuzdu, bilemedin.
Ebe –  Develerime tuzlu su mu içirdin, tuzsuz su mu?
Oyuncu – Tuzlu su.
Ebe –  Vah, benim develerimin ci¤erlerini yakars›n ha!
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Elem büllem, epelek sepelek
Sar› k›z›n sarmas›
Kara koyunun dolmas›
Al bunu, çek flunu.



     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla ebe seçilir. Seçilen ebe di¤er
oyuncular› kovalamaya bafllar ve eliyle
dokunarak onlar› ebelemeye çal›fl›r. Ebe
dokundu¤u oyuncuya “Elim sende.” diyerek
ebeli¤i ona verir. Böylece ebelikten kurtulur.
Yeni ebe di¤er oyuncular› kovalar. Oyun bu
flekilde devam eder.

EL‹M SENDE

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla ebe seçilir. Rakip oyuncu
avuçlar›n› yukar› do¤ru kald›r›r. Ebe ellerini
üzerine koyar. Rakip oyuncu, ebenin sa¤
veya sol eline vurmaya çal›fl›r. E¤er
›skalarsa s›ra ebeye geçer. Oyun bu
flekilde devam eder.

EL KIZARTMACA

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: ‹ki kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

58



ESK‹ M‹NDER

   fiark› bittikten sonra ebe kafas›n›
kald›rmadan söylenen meslek ya da
durumlardan bir tanesini seçer. Di¤er
oyuncular ebenin söyledi¤ini en iyi flekilde
canland›rmaya çal›fl›rlar. Ebe en güzel
canland›ran› seçer. Seçilen kifli ebe olur,
oyun bu flekilde sürer.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: En az dört kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

Önce ebe seçilir. Ebe olan oyuncu daire
oluflturan di¤er oyuncular›n ortas›na çömelir
ve bafl›n› afla¤›ya e¤ip yüzünü elleriyle
kapat›r. Di¤er oyuncular ebenin etraf›nda
halka olup oyunun flark›s›n› söylerler.

Eski minder, eski minder
Yüzünü göster.
Yüzünü göstermezsen
Bana bir poz ver.
Güzellik mi, çirkinlik mi?
Havuz bafl›nda
Heykellik mi, mankenlik mi?
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Efi GÖRDÜM (KARAB‹TL‹)

     OYUNUN OYNANIfiI

     Saklambaç oyununun benzeri olup iki tak›m aras›nda oynanmaktad›r. Kurayla ebe olacak tak›m
belirlenir. Di¤er tak›m›n oyuncular› saklan›rlar. Ebe olan tak›mdaki oyuncular bafllang›ç noktas›ndan
ayr›larak di¤er tak›m›n oyuncular›n› görüp sobelemeye çal›fl›r. Oyunculardan biri di¤er tak›m oyuncular›ndan
birini görürse yüksek sesle “Efl gördüm ….(oyuncunun ad›)”diye ba¤›r›r. Ebe tak›mdaki oyuncular di¤er
görülen oyuncudan önce bafllang›ç noktas›na gelip sobelemek zorundad›rlar. Aksi takdirde görülen
oyuncu tekrar saklanma hakk› kazan›r. Tüm oyuncular sobelendi¤inde tak›mlar yer de¤ifltirir.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup hâlinde oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

Hayat = İş + Oyun
  Einstein
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Tüm efller ayn› ifllemi tekrarlar. Hatas›z
tamamlayanlar kazan›r. Oyun sonunda di¤er
oyunculara ceza verilir.

EfiL‹ SEKSEK
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Sandalye (çanta, orta büyüklükte bir tafl vb.).

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla hakem seçilir. Tüm oyuncular
ikiflerli grup oluflturarak s›ra olurlar. Yaklafl›k 5
metre uzakl›¤a sandalye (bir ö¤renci) konulur.

Efller kol kola girerler tek ayak üstünde
s›çrayarak sandalyeye kadar giderler,
sandalyenin etraf›nda dönerler. Tekrar
bafllang›ç noktas›na dönerler.
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     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flarak ebe seçilir. Seçilen ebe gruptan
uzaklafl›r. Ebe uzaklaflt›ktan sonra kendi
aralar›ndan bir lider seçerler. Ebe liderin kim
oldu¤unu bulmaya çal›fl›r. Tüm oyuncular
bir daire olufltururlar.

FARFARA F‹LL‹
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

Ebe dairenin ortas›na geçer. Oyuna tüm
oyuncular›n “ farfara filli ya filli” demesiyle
bafllan›r. Lider, ebeye fark ettirmeden taklitler
yapmaya bafllar. Di¤er oyuncular liderin
taklitlerini tekrarlarlar.

Ebe oyuncular› takip ederek lideri
bulmaya çal›fl›r. Oyuncular taklitleri liderle
ayn› anda yapmaya özen gösterirler. Ebe
lideri bulursa lider ebenin yerine geçer. Yeni
ebeyle oyun tekrarlan›r.
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OYUNUN OYNANIfiI

Oyuncular iki gruba ayr›l›rlar. Kurayla oyuna bafllayacak grup belirlenir. Fincanlar a¤›zlar› afla¤›ya
gelecek flekilde s›ralan›r. Kuray› kazanan gruptan bir oyuncu kimseye göstermeden yüzü¤ü fincanlardan
birinin alt›na saklar. Di¤er gruptaki oyuncular saklanan bu yüzü¤ü bulmaya çal›fl›rlar. Bu grubun oyuncular›
fincanlar› “Bofl” ya da “Dolu” diyerek açarlar. Gruptakiler “Dolu” diyerek fincan› aç›p yüzü¤ü bulurlarsa
oyunu kazan›rlar. “Bofl” denilen fincanlardan yüzük ç›karsa ya da “Dolu” denilen fincan bofl ç›karsa
oyunu yüzü¤ü saklayan grup kazan›r.

F‹NCAN

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Bir tepsi, dokuz fincan, yüzük ya da madeni para.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyunu yönetecek oyuncu say›flmayla seçilir. Oyun yöneticisi “gece ve gündüz” komutlar›n› verir.
Gece komutuyla tüm oyuncular bafl›n› ellerinin üzerine koyarak kapan›rlar. Gündüz komutuyla tüm
oyuncular tekrar bafllar›n› yukar› do¤ru kald›r›p oturur vaziyette dururlar. Komutlarda flafl›ran oyuncu
oyundan ç›kar. Oyun yöneticisi komutlar› h›zland›rarak oyuncular› flafl›rtmaya çal›fl›r. Sona kalan oyuncu
oyunu kazan›r.

GECE GÜNDÜZ
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.
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OYUNUN OYNANIfiI

Say›flmayla oyunu bafllatacak oyuncu seçilir. Seçilen oyuncu karfl›s›ndakine,

– Duydu¤uma göre Konya’ya gidiyormuflsun. Orada ne yapacaks›n, der.
Karfl›s›ndaki oyuncu,
– Konya’da karpuz kesece¤im, diyerek yan›ndaki oyuncuya döner,
– Duydu¤uma göre Samsun’a gidiyormuflsun. Orada ne yapacaks›n, der.

     Yan›ndaki oyuncu,
– Samsun’da simit sataca¤›m, cevab›n› verir.

     Söylenen flehrin bafl harfiyle cümle kuramayan oyundan ç›kar. En sona kalan oyuncu kazan›r.

GEZG‹N‹N MASALLARI

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Dört ya da alt› oyuncu ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELERLER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Gece oynanan bir oyundur. Tüm oyuncular iki grup olufltururlar. ‹lk olarak kalenin yeri belirlenir.
Oyuna bafllayacak oyuncu kemi¤i karanl›k ve uzak bir bölgeye atar. Tüm oyuncular kemi¤i bulmaya
çal›fl›rlar. Kemi¤i bulan oyuncu, grup arkadafllar›n›n da yard›m›yla kaleye gitmeye çal›fl›r. Oyuncu ayn›
zamanda elindeki kemi¤i rakip oyunculara kapt›rmamal›d›r.

Oyuncu, kemikle birlikte kaleye ulafl›rsa grup olarak oyunu kazan›rlar.

GECE KEM‹⁄‹
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Temiz, parlak bir kemik.
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GIT GIT OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Küçük tafllar, küçük top.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyun alan›na çocuk say›s› kadar küçük
çukurlar kaz›l›r. Çukurlar›n yanlar›na befler
tane tafl konur. Daha sonra bu çukurlar›n iki
metre kadar ilerisine bir çizgi çizilir.

Oyuncular s›ras›yla topu çukurlar›n
içerisine atmaya çal›fl›rlar.

Kimin çukuruna top girerse o oyuncu topu
al›p “istop” der. Topu ald›ktan sonra en
yak›n›ndaki oyuncuya atar. E¤er vurabilirse
vurdu¤u oyuncunun çukurunun yan›ndaki
tafllardan bir tane alarak kendi çukuruna
b›rak›r. At›flta arkadafl›n› vuramazsa kendi
çukurunun yan›ndaki tafllardan bir tanesini
vuramad›¤› çocu¤un çukuruna b›rak›r. Oyun
at›fl s›ras›yla devam eder. Tafllar› biten
oyuncular oyundan ç›kar. Çukurunda en çok
tafl› olan oyunu kazan›r.



GÖLGE KOVALAMACA

     OYUNUN OYNANIfiI

     Güneflli havalarda oynanan bir oyundur.
Say›flmayla ebe ve hakem seçilir. Seçilen
ebe tüm oyuncular›n gölgesine basmaya
çal›fl›r. Hakem ise ebenin gölgeye bas›p
basmad›¤›na karar verir.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: En fazla on kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

Gölgesine bas›lan ilk oyuncu ebe olur.
Sona kalan oyuncu birinci olur ve bir el
dokunulmazl›k hakk› al›r. Bu oyuncu di¤er
oyunda ebenin önüne ç›karak di¤er
oyuncular ›n  gölges ine basmas›n ›
engellemeye çal›fl›r.
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GÜVERC‹N TAKLASI
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Sekiz kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular iki gruba ayr›l›rlar. Kurayla ebe olacak grup belirlenir. Ebe seçilen gruptan iki oyuncu s›rt
s›rta verip öne do¤ru e¤ilerek ayak bileklerinden tutarlar. Di¤er iki oyuncu e¤ilen oyuncular›n aralar›na
geçerek e¤ilirler. Ebe olan oyuncular ayn› hizada “+” fleklini olufltururlar. Di¤er grubun oyuncular› s›rayla
gelip takla atarlar. Atlayamayan oyuncu olursa gruplar yer de¤ifltirir.

68



69

OYUNUN OYNANIfiI

    Oyuncular üç gruba ayr›l›rlar. Panoya iç içe dairelerden oluflan, üzerine puan verilen bir hedef tahtas›
haz›rlan›r. D›flar›dan içe do¤ru artan puanlar dairelerin üzerine yerlefltirilir. En yüksek puan dairenin
ortas›nda yer al›r. Her grubun birer oyuncusu gözleri ba¤l› olarak hedef tahtas›na do¤ru yürür. Parma¤›yla
hedef tahtas›na dokunur. Dokundu¤u puan› grubuna kazand›r›r. S›rayla grubun tüm oyuncular› hedef
tahtas›na dokunur. Hepsinin ald›¤› puanlar toplan›r. Hangi grubun puan› fazla ise o grup kazan›r.

HEDEF‹ VUR

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› yerde oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Pano, tebeflir, atk› (eflarp, mendil vb. ).
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HIMBIL
OYUNUN OYNANDI⁄I YER:  Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI:  En az dört kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Kâ¤›t, kalem.

OYUNUN OYNANIfiI

     Her oyuncu elindeki dört kâ¤›da kendisinin
ya da seçti¤i bir varlı¤ın ismini yazar. Bütün
kâ¤›tlar katlan›r ve kar›flt›r›larak ortaya at›l›r.
Say›flmayla oyuna bafllayacak oyuncu seçilir.

Oyuncular kâ¤›tlardan dört tanesini
seçerek al›rlar ve di¤er oyunculara
göstermeden kâ¤›tlar› açarlar. Say›flmayla
seçilen oyuncu elindeki kâ¤›tlardan birini
yan›ndaki oyuncuya vererek oyuna bafllar.
S›rayla her oyuncu yan›ndakine bir kâ¤›t
verir.

Dört kâ¤›d›nda da ayn› ismi tamamlayan
oyuncu “ h›mb›l“der. Elini masanın üzerine
koyar. Di¤er oyuncularda sırayla ellerini üst
üste koyarlar. Ellerini üst üste koyan
oyuncular sırayla 10, 5, 3, 1 puanlarını alırlar.
En çok puanı toplayan oyuncu oyunu
kazanır.
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HOROZ DÖVÜfiÜ

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

OYUNUN OYNANIfiI

Oyuncular iki gruba ayr›l›rlar. ‹ki grubun oyuncular› karfl›l›kl› olarak ayak burunlar› üzerinde çömelirler.
Oyuncular, avuçlar›n› karfl›lar›ndaki oyuncunun yüz hizas›nda açarlar.

Oyun bafllad›¤›nda her oyuncu karfl›s›ndaki oyuncunun sadece avucuna vurarak onun dengesini
kaybettirmeye çal›fl›r. Yere oturan ya da elleri yere de¤en oyuncu yanar. Tüm oyuncular› yanan grup
oyunu kaybeder. Oyunu di¤er grup kazanm›fl olur.
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     Tekerleme tekrarlanarak oyun devam eder. Yeni oyuna bafllarken oyuncular yer de¤ifltirirler.

HOPPACIK
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular ikiflerli grup olufltururlar. ‹ki kifli
s›rt s›rta verir, kollar›n› birbirinin kollar›ndan
geçirir. Oyunun tekerlemesi söylenirken
oyuncular da birbirini s›rtlar›na al›rlar.

1. oyuncu – Yerde ne var?
2. oyuncu – Yer boncuk
1. oyuncu – Gökte ne var?
2. oyuncu – Gök boncuk.
1. oyuncu – Annenin ad› ne?
2. oyuncu – Fatmac›k.
1. oyuncu – Kald›r beni hoppac›k.
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‹LKBAHAR, YAZ, SONBAHAR, KIfi

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Bu oyunu oynamak için 11 kifli olmak gerekir. Oyunculardan birisi oyunu yönetmek, yani mevsimlerin
ismini söylemek için kenara çekilir. ‹ki oyuncu ortada ebe olur. Di¤er oyuncular da ikiflerli gruplar
hâlinde kendilerine bir mevsim ad› seçer ve köflelerine çekilirler. Hakem iki mevsim söyler, bu mevsimleri
seçen oyuncular ebelere yakalanmadan yer de¤ifltirirler. E¤er ebeye yakalan›rlarsa bu defa onlar ebe
olur. Tek oyuncunun yakalanmas› yeterli de¤ildir. ‹kisinin de yakalanmas› gereklidir.
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‹MDAT YARIfiI

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Alana uzun ve düz bir çizgi çizilir. Çizginin
8-10 metre karfl›s›nda ve çizgiye eflit uzakl›kta
birbirine bitiflik iki kale yap›l›r. Oyuncular iki
eflit gruba ayr›l›rlar. Her grup kendine bir
isim takar. Gruplar kendi içinde say›flarak
bir kaptan seçerler. Oyuncular›n tümü,
çizgiye sa¤ ayaklar›n› basarak koflmaya haz›r
biçimde ve yan yana dururlar. ‹ki grup
aras›nda bir metre kadar aç›kl›k b›rak›l›r. Her
kaptan kendi grubunun karfl›s›ndaki kale
içinde durur.

Önceden belirlenen bir kiflinin “Baflla”
komutuyla oyun bafllar. Her kaptan koflarak
kendi grubuna gider. S›ran›n bafl›ndaki
çocu¤un elinden tutar. Birlikte kaleye do¤ru
koflarlar. Kaleye gelince kaptan kalede kal›r.
Onunla birlikte gelen çocuk kaptan olur.
Yeni kaptan da önceki gibi geri döner. Yine
s›ran›n bafl›ndaki bir çocu¤un elinden tutar,
birlikte koflarak kaleye gelirler. Bu kez yeni
gelen çocuk kaptan olur. Oyun kesintisiz
olarak gruptaki çocuklar›n tümü kaleye
gelinceye kadar sürer. Hangi küme kaleye
önce gelirse o küme oyunu kazanm›fl olur.
Oyun süresince gruptaki çocuklar
kaptanlar›na “‹mdat, imdat! ” diye ba¤r›fl›rlar.
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     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla ipi tutacak oyuncular seçilir.
Seçilen oyuncular ipin iki ucundan tutarak
çevirmeye bafllarlar. Di¤er oyuncular ipe
tak›lmadan atlamaya çal›fl›rlar. ‹pe tak›lan
ya da atlamayan oyuncu yanar ve ipi tutan
oyuncuyla yer de¤ifltir ir.  Söylenen
tekerlemelerle oyun zenginlefltirilir.

‹P ATLAMA

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: ‹p.

fiu karfl›ki da¤lar
‹çin için a¤lar
Annesi ölmüfl
Onun için a¤lar
fiu karfl›ya bak
Otur da kalk
Sobayı yak
Keyfine bak
Denizde dalga
Hofl geldin abla
Mendili salla
-----kere hopla

Laleli Belk›s
‹çeriye gel k›z
‹pten tut
D›flar›ya ç›k k›z
Dolapta pekmez
Yala yala bitmez
On kilo sana
Yar›m kilo bana
Ayflecik cik cik
Fatmac›k c›k c›k
Sen bu oyundan ç›k.
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OYUNUN OYNANIfiI

Bir kovalamaca oyunudur. Say›flmayla bir
ebe seçilir. Tüm oyuncular oyun alan›na
da¤›l›r. Ebe oyuncuları kovalamaya bafllar.
Oyuncular ebeye yakalanmamak için kaçarlar.

‹S‹ML‹ KOVALAMACA

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

 Ebenin yakalamak üzere oldu¤u oyuncu
kurtulmak için di¤er oyunculardan birinin
ismini söyler. ‹smi söylenen oyuncu ebe olur
ve baflka bir oyuncuyu kovalamaya bafllar.
Yakalanan oyuncu yanar.
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‹S‹M, fiEH‹R OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Kâ¤›t, kalem.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Her oyuncu elindeki kâ¤›da alt› sütun çizer. Oyuncular sütunlara bafll›k olarak isim, flehir, bitki,
hayvan, eflya, ülke yazarlar. S›rayla her oyuncu, içinden alfabeyi sayarken yan›ndaki oyuncunun
komutuyla durur. Durdu¤u harfi söyler. Her oyuncu söylenen harfle bafllayan kelimeler (isim, flehir,
bitki, hayvan, eflya, ülke) bulup bunlar› kâ¤›ttaki sütunlara yazar. Oyuncular belirledikleri süre içerisinde
tüm sütunlara uygun kelimeleri yazmak zorundad›rlar. Süre dolunca oyuncular bulduklar› kelimeleri
söylerler. Do¤ru söylenen her kelime için on puan, ortak söylenen kelimeler için befler puan kazan›l›r.
Oyunun sonunda en çok puan toplayan oyuncu oyunu kazan›r.

‹S‹M fiEH‹R B‹TK‹ HAYVAN EfiYA ÜLKE

Meryem

10

Anıl

10

Derya

10

Manisa

5

Ankara

10

Diyarbakır

5

Muz

10

Armut

10

Dereotu

5

Maymun

10

Arı

5

Do¤an

10

Masa

5

Ayna

10

Dolap

5

Macaristan

10

Almanya

10

Danimarka

5
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‹STOP

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Top.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla oyuna bafllayacak oyuncu
seçilir. Seçilen oyuncu topu havaya atarak
bir oyuncunun ismini söyler.

‹smi söylenen oyuncu topa do¤ru
koflarak yere düflmeden onu yakalamaya
çal›fl›r. Di¤er oyuncular toptan uza¤a
kaçarlar.

Topu tutan oyuncu “istop” dedi¤inde
di¤er oyuncular bulunduklar› yerde durmak
zorundad›rlar. Daha sonra topu tutan
oyuncu onu oyunculardan birine do¤ru
f›rlat›r, vuramazsa bir puan al›r. Vurursa
topu att›¤› oyuncu bir puan al›r. Oyunu en
az puanla tamamlayan oyuncu oyunu
kazan›r.
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     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuna kat›lan tüm oyunculara numara verilir. Say›flma ile oyunu bafllatacak oyuncu belirlenir. Oyuna
bafllayacak oyuncu yüksek sesle “Tarlaya ektim, diktim ...kabak.” diye ba¤›r›r.
     Örne¤in “Tarlaya ektim, diktim 5 kabak.” sözünden sonra numaras› befl olan oyuncu hiç ara
vermeden “5 kabak olmaz.” diye cevap verir. Diyalog flöyle devam eder:

      – Kaç kabak olur?
      – 12 kabak.
     Bu kez devreye 12 numaral› oyuncu girer.
     – 12 kabak olmaz.
     12 kabak diyen oyuncu sorar,
     – Kaç kabak olur?
     - Di¤eri “8 kabak.” fleklinde devam eder.

     Tamamen dikkat ve çabukluk oyunudur. Oyuncular›n tümü oyunun ak›fl›na dikkat etmek zorundad›r.
Kendi numaras›n› unutan, oyunda bulunmayan bir numaray› söyleyen, seri flekilde oyuna dâhil olamayan
oyuncu hem oyundan ç›kar›l›r hem de ceza al›r. Her oyuncu eksildi¤inde numara da eksilir. Oyun daha
zevkli bir hâl al›r. Ç›kan oyuncunun numaras›n›n söylenmesi de ceza nedenidir. Oyuncu say›s› eksildikçe
oyun h›zlan›r. ‹ki oyuncu kal›nca iyice h›zlan›r ve bir oyuncu kal›nca oyun sona erer. Sona kalan oyuncuya
ödül verilir.

KABAK

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.



OYUNUN OYNANIfiI

Kar›n çok ya¤d›¤› yörelerde oynanan bir oyundur. Oyuncular iki gruba ayr›l›rlar. Gruplar yaklafl›k bir
metre yüksekli¤inde kardan bir kale yapar. Her grup sopalar›n›n ucuna mendillerini ba¤layarak kendi
bayra¤›n› haz›rlar ve kalesine diker. Her oyuncu haz›rlad›¤› kartopu ile karfl› tak›m›n kalesini y›kmaya
çal›fl›r. Bayra¤› düflen ya da kalesi y›k›lan tak›m oyunu kaybeder. Kartopu haz›rlarken bunlar›n içine
oyuncular›n tafl ya da sert bir cisim koymalar› oyun kurallar›na ayk›r›d›r.

KARDAN KALE OYUNU
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Yaklafl›k otuz cm uzunlu¤unda iki sopa ve fakl›
renkte iki mendil.

KAR FIRTINA OYUNU
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Her yerde oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla ebe seçilir. Oyuncular daire fleklinde s›ralan›rlar. Ebe “f›rt›na”, “kar”, “ya¤mur”, “ilkbahar”,
“sonbahar” komutlar›n› verir. “F›rt›na “komutu verildi¤inde oyuncular dizlerine vururlar. “Kar” komutu
verildi¤inde ellerini havaya kald›r›rlar. “Ya¤mur” komutu verildi¤inde elleri yukar›da alk›fl yaparlar.
“‹lkbahar” komutu verildi¤inde kollar›n› ç›rparak kelebek taklidi yaparlar. “Sonbahar” komutu verildi¤inde
kollar›n› aç›p rüzgâr sesi ç›kar›rlar. Hareketleri yanl›fl yapan oyuncular oyundan ç›kar, dairenin ortas›na
geçer. En sona kalan oyuncu oyunu kazan›r. Yeni oyunda ebenin yerine geçer.
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Grubundan bir oyuncuyu iflaret ederek
ça¤›r›r. Ça¤r›lan oyuncu grup baflkan›
taraf›ndan seçilen, gözleri kapal› oyuncunun
kafas›na dokunur ve kaçar. Ça¤r›lan oyuncu
yerine geçtikten sonra di¤er oyuncunun
gözleri aç›l›r. Kendisinin kafas›na dokunup
kaçan oyuncuyu bulmaya çal›fl›r. Bulamazsa
kendisi di¤er gruba geçer. Bulursa o
oyuncuyu kendi grubuna götürür. Gruplardan
hangisi çok oyuncu al›rsa o grup kazan›r.

KAVUN KARPUZ OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Her yerde oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular iki gruba ayr›l›rlar. Her grup
kendisine bir baflkan seçer. Grup baflkan›
di¤er gruba oyuncu seçmeye gider. Grup
baflkan›na “Kavun mu, karpuz mu?”
sorusunu sorar. Grup baflkan› “kavun” veya
“karpuz” cevab›n› verir. Gelen baflkan
gruptakilerden birinin gözlerini kapat›r.
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KED‹ - FARE

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular el ele tutuflarak daire fleklinde s›ralan›rlar. Oyuncular aras›ndan sayıflma ile kedi ve fare
seçilir. Kedi dairenin d›fl›nda, fare ise dairenin içinde olur. Fare kediye yakalanmadan dairenin d›fl›na
ç›kmaya çal›fl›r. Ama d›flar› ç›karken daireyi bozmamal›d›r. Fare yakalan›rsa oyun ayn› oyuncularla
tekrar edilir. Fare kaçmay› baflar›rsa yeni oyuncular seçilir. Oyuna devam edilir.

KEL‹ME BULMA OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Kalem, kâ¤›t.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyunda her oyuncu s›rayla bir sözcük
belirler. Belirlenen sözcü¤ün içinde geçen
harflerle yeni sözcükler türetilir. Oyuncular
kendi aralar›nda, kelime türetecek zaman›
belirlerler. Hangi oyuncu sözcü¤ü fazla bulursa
oyunu kazan›r.
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KEL‹ME OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla oyuna bafllayacak oyuncu belirlenir. Belirlenen oyuncu bir kelime söyler. Di¤er oyuncular
s›rayla söylenen kelimelerin son harfi ile bafllayan yeni kelime söylemek zorundad›rlar. Kelime bulamayan
oyuncu ya da geciken oyuncu oyundan ç›kar. Sona kalan oyuncu oyunu kazan›r.
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KEL‹ME AVI OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Kalem, kâ¤ıt.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla oyunun yöneticisi seçilir. Oyuncular dörder kiflilik gruplara ayrılırlar. Her grup kendi
arasında bir yazıcı belirler. Oyun yöneticisi seçti¤i harfleri elindeki kâ¤ıda yazarak oyunculara gösterir.
Befl dakika içerisinde en fazla anlamlı kelime türeten grup birinci olur ve oyunu kazanır.

Oyun 1, 2  ve 3. sınıflar
için keyifle oynanabilecek bir
oyundur.



KEM‹K

Bir oyuncu yakalanana kadar oyun bu
flekilde devam eder.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

OYUNUN OYNANIfiI

    Bir ebe seçilir. Ebe di¤er oyuncuları
yakalamaya çal›fl›r. Yakalanmak üzere olan
oyuncu “kemik” diyerek kollar›n› ba¤lar.

Hareketsiz olarak kemik pozisyonunda
bekleyen oyunculara di¤er arkadaflları
de¤erek tekrar kaçmalarını sa¤larlar.

85



KIRMIZI BALIK

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

    Oyuncular say›flarak bal›k ve bal›kç›y› seçerler. Geriye kalan oyuncular el ele tutuflarak bir daire
oluflturur. Bal›k dairenin içinde, bal›kç› ise d›fl›nda kal›r.

Bal›k, afla¤ıdaki flarkıyı söyleyerek dairenin içinde gezer.

K›rm›z› bal›k gölde
K›vr›la k›vr›la yüzüyor.
Bal›kç› Hasan geliyor,
Oltas›n› at›yor.
K›rm›z› bal›k dinle,
Sak›n yemi yeme.
Bal›kç› seni tutacak,
Sepetine atacak.
K›rm›z› bal›k kaç, kaç, kaç.

   fiark› bitti¤inde bal›k dairenin d›fl›na ç›k›p koflmaya
bafllar. Bal›kç›ya yakalanmadan üç tur koflarsa oyun
devam eder. Yakalan›rsa bal›k ve bal›kç› yeniden
seçilerek oyun tekrarlan›r.
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OYUNUN OYNANIfiI

Oyuncular eflit say›da iki gruba ayr›l›rlar.
Gruplardaki oyuncular birbirlerinin bellerinden
s›k›ca tutarlar. Gruplar›n ilk oyuncular›na
“anaç tavuk” , arkas›ndakilere ise “civciv”
denir.

KISKANÇ TAVUKLAR

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

Gruplar›n önündeki anaç tavuklar karfl›
grubun civcivlerine dokunmaya çal›fl›r.
Dokunduklar› civcivler oyun d›fl› kal›r.

Anaç tavuklar ayn› zamanda kendi
grubundaki civcivleri de yakalatmamaya
çal›fl›r. Gruplarda kopma olursa kopan grup
oyunu kaybetmifl olur.

87



     OYUNUN OYNANIfiI

     ‹çine topun s›¤abilece¤i büyüklükte bir çukur
kaz›l›r. Oyuncular iki gruba ayr›l›rlar. Oyunun ne kadar
sürece¤ine karar verilir. Gruptaki oyuncular ellerindeki
sopalarla topu yönlendirirler. Gruplar topu çukura
sokmaya çal›fl›rlar. Kararlaflt›r›lan süre bitti¤inde
çukura en fazla topu atan grup kazan›r.

KOfi KOfi

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Oyuncu say›s› kadar sopa ve bir top.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular iki grup olufltururlar. Oyuna
bafllayacak grup kurayla belirlenir. Kurada
kazanan grup kaçar. Kaybeden grup
kaçan oyuncular› yakalamaya çal›fl›r.
Yakalanan oyuncular önceden belirlenen
yerde toplan›rlar. Tüm oyuncular
yakalan›nca gruplar yer de¤ifltirir.

KOVALAMAÇ

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.
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Sopaların kullanılması
sırasında kazalara sebebiyet
verecek hareketlerden kaçı-
nılmalı.
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OYUNUN OYNANIfiI

Oyun alan›na köprü olarak kullan›lacak
bir dikdörtgen çizilir. Say›flmayla dört tane
nöbetçi seçilir. Nöbetçiler dikdörtgenin
köflelerine yerlefltirilirler.

KÖPRÜ NÖBETÇ‹S‹

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Tebeflir.

Nöbetçiler köprüden kimseyi geçir-
memeye çal›fl›rlar. Di¤er oyuncular köprünün
uzun kenarlar›ndan karfl›ya geçmeye
çal›fl›rlar. Nöbetçiler de karfl›dan karfl›ya
geçen oyunculara dokunmaya çal›fl›rlar.

Dokunduklar› oyuncu yanar ve nöbetçilere
kat›l›r. Vurulmadan karfl›ya geçebilenler oyunu
kazanm›fl olurlar.
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     Ebe, oyuncular› yakalamaya çal›fl›r. Yakalan
oyuncu ebe olur.

KÖREBE

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Mendil.

     OYUNUN OYNANIfiI

  Say›flmayla ebe seçilir. Oyuncular daire
fleklinde s›ralan›rlar. Ebe dairenin ortas›na
geçer. Ebenin gözü ba¤lan›r. Di¤er oyun-
cular ebenin etraf›nda dönerek afla¤ıdaki
tekerlemeyi söylerler.

“fiark› söyler döneriz
Bil bakal›m biz kimiz
Elindeki de¤nekle
Göster kimiz körebe”
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KÖYLE

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Oyuncu say›s› kadar ve yaklafl›k bir metre
uzunlu¤unda sopa, yuvarlak odun parças›.

OYUNUN OYNANIfiI

Oyunda kullan›lacak yuvarlak odun parças›
“hülü” olarak adland›r›l›r. Oyun alan›n›n
ortas›na yaklafl›k altm›fl cm çap›nda bir çukur
aç›l›r. Bu çukura “köyle” denir Bu çukura eflit
uzakl›klarda ve oyuncu say›s› kadar küçük
çukurlar aç›l›r. Bu küçük çukurlara da “mele”
ad› verilir. Say›flmayla bir ebe seçilir.

Seçilen ebe köylee çukuruna hülünün
girmesini engeller. Di¤er oyuncular hülüyü
köyle çukuruna sokmaya çal›fl›rken bir
yandan da melelerini ebeye kapt›rmamaya
çal›fl›rlar.

Oyuncular çok çaba sarf ederek hülüyü
köylee çukuruna atmay› baflar›rlarsa hep
birlikte “köyle” diye ba¤›rarak kendilerine
mele kapma yar›fl›na bafllarlar. Bu s›rada
mele kapamayan oyuncu yeni oyunda ebe
olur.
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Oyun bafllay›nca oyuncular köflelerini
ebenin kapmasına fırsat vermeden de¤ifltir-
meye çalıflırlar.

KÖfiE KAPMACA

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

Bu oyunu oynayacak oyuncuların
say›s›ndan bir eksik say›da köfle saptan›r
(Köfle yoksa yere tebeflirle ayn› say›da daire
çizilir.). Oyuncular say›flarak aralar›ndan bir
ebe seçerler. Ebe ortada durur, öteki oyuncular
köflelerine geçerler.

Bu de¤ifltirme s›ras›nda ebe baflka bir
köfleye geçmek üzere olan oyuncunun
yerini kapmaya çal›fl›r. Kaparsa yerini
ald›¤› oyuncu ebe olur. Oyun böylece
sürer.
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KULAKTAN KULA⁄A

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Her yerde oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyunculardan birinin kula¤›na cümleler
söylenir. Cümleler de¤iflmeden kulaktan
kula¤a söylenmesi istenir.

En sondaki oyuncu cümleyi yüksek sesle
söyler. Cümleler de¤iflmemiflse oyun
baflar›yla tamamlanm›fl say›l›r.

Cümleyi do¤ru olarak söyleyen oyuncu
en bafla geçer. De¤iflmifl ise geriye do¤ru
her oyuncu cümleyi tekrar söyler. Hatan›n
kimden kaynakland›¤› bulunmaya çal›fl›l›r.
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KURT BABA
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Öncelikle bir kurt baba ve anne seçilir.
Kalan oyuncular da annenin çocuklar› olur.

Seçim bittikten sonra kurt baba, anne
ve çocuklar›n yan›ndan uzaklafl›r. Daha
sonra anne, kurt babaya duyurmadan
çocuklar›na birer renk ad› verir. Sonra
uzaklaflan kurt baba, anne ve çocuklar›n
yan›na geri döner. Hayalî olarak annenin
kap›s›n› çalar ve aralar›nda afla¤ıdaki
konuflmalar geçer:

Kurt baban›n söyledi¤i renk hangi
oyuncunun rengi ise o oyuncu kaçmaya
bafllar. Kaçan oyuncu yakalanmadan kendi
yerine gelirse kurt babadan kurtulur. E¤er
kurt babaya yakalan›rsa kurt baba görevini
o üstlenir. Oyun böylece sürer gider.

Kurt baba – T›k, t›k
Anne        – Kim o?
Kurt baba – Kurt baba.
Anne        – Ne istiyorsun?
Kurt baba – Yumurta.
Anne        – Hangi renk?
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KUfi YUVASI OYUNU
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Mendil.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular genifl bir halka olurlar. Yerleri belli olduktan sonra sol ellerini avuçlar› yukar› gelmek
üzere, kufl yuvas›na benzeyecek flekilde açarlar. Elinde mendille ebe, dairenin d›fl›nda dolafl›r.
Habersizce mendili birinin avucunun içine koyar ve yer kapmak için koflmaya bafllar. Eline mendil
konulan oyuncu mendili al›r ve sa¤ taraf›nda duran oyuncuya elindeki mendille dokunur. Ebenin
dokundu¤u oyuncu halkan›n d›fl›nda koflmaya bafllar. Böylece halka d›fl›nda üç oyuncu koflar. Bofl
kalan iki yeri hangisi kaparsa ebelikten kurtulur, kapamayan ebe olur. Bazen elinde mendille arkadafl›n›
kovalayan oyuncu daha yerine varmadan baflka bir oyuncunun eline koyup oyuna devam edebilir.
O zaman daire etraf›nda befl ö¤renci koflmaya ve yer kapmaya çal›fl›r, böylelikle heyecan da artar.
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KUTU KUTU
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: ‹ki kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Kalem, kâ¤›t.

     OYUNUN OYNANIfiI

    Kareli bir kâ¤›t üzerine noktalardan oluflan, iste¤e göre büyüklü¤ü de¤iflen (5x5,10x10 olabilir.) bir
kare oluflturulur. Karenin içerisindeki bütün kutucuklara nokta konulur. Oyuncular s›rayla kare içerisindeki
iki noktay› çizerek birlefltirirler. Çizgilerle kare oluflturan oyuncu isminin bafl harfini karenin ortas›na
yazar. S›ras› gelen oyuncu tamamlayabildi¤i kadar kare oluflturur. En çok kare oluflturan oyunu kazan›r.
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KUTU KUTU PENSE

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

Çocuklar el ele tutuflurlar ve bir halka
olufltururlar. Oyunun afla¤ıdaki tekerle-
mesini söylerler.

Kutu kutu pense
Elmam› yerse
Arkadafl›m…
Arkas›na dönse

Tekerlemeyi söylerken sa¤a ya da sola
dönmeye bafllarlar. Dönmesi istenen
oyuncunun ad› söylenir. Tekerleme içinde ad›
söylenen çocuk arkas›na döner. Oyuncular
halka içinde dönerek ve flark› söyleyerek
oyunu sürdürürler.

Oyuncuların hepsi arkas›n› dönünce
tekerlemenin “Arkas›na dönse” bölümü,
“Önüne dönse” fleklinde de¤ifltirilerek
oyuna devam edilir. Oyuncuların hepsi
önüne döndü¤ünde istenirse oyun bir kez
daha tekrarlan›r.



     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyun alan›na alttaki flekil çizilir. Kurayla oyuna bafllayacak oyuncu belirlenir. Oyuncu, tafl› birlere
atmaya çal›fl›r. Oyuncu, tek ayak üzerinde sekerek tafl› s›rayla befllere kadar getirir. Befllere gelince
iki aya¤›n› yere basarak dinlenir. Daha sonra yine sekerek alt›lar, üçler, ikiler ve birlere gelerek tafl›
d›flar› ç›kar›r. Oyuncu ikilere geçmifl olur. Tafl› ikinci bölüme atarak oyuna bafllar. Bütün bölümler bu
flekilde oynan›r. Tafl, çizgiye ya da hedeflenen alandan baflka bir yere at›l›rsa oyuncu yanm›fl olur. S›ra
di¤er oyuncuya geçer. Bütün bölümleri tamamlayan oyuncu numaral› bölümlerden birini almaya hak
kazan›r. Arkas› dönük olarak birinci bölümün önünden tafl› f›rlat›r. Tafl hangi numaral› bölüme denk
gelirse o bölüm oyuncunun olur. Orada iki aya¤›yla bas›p dinlenebilir. Ancak di¤er oyuncular bu alan›
kullanamazlar, o bölümü kullanmadan oyuna devam ederler. Oyuncunun ald›¤› oda say›s› artt›kça
oyunu oynamak zorlafl›r. Tüm bölümler oyuncular taraf›ndan bitirildi¤inde oyun sona erer.

MEKTUP

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: En az iki kifli oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Tebeflir, yass› tafllar.
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MEND‹L KAPMACA

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Mendil.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Eflit iki gruba ayr›lan oyuncular karfl›l›kl›
s›ra olurlar. Sayıflma ile bir ebe belirlenir.
Elinde mendil olan ebe iki grubun tam
ortasında durur. Ebenin baflla komutuyla
iki tak›mdan s›ras› gelen oyuncular koflarak
gelip mendili almaya çal›fl›rlar.

Mendi l i  a lan oyuncu rak ib ine
yakalanmadan kendi grubunun yan›na
kaçmaya çal›fl›r. Mendili alamayan oyuncu
elenmifl olur. Oyun sonunda en çok
oyuncusu olan tak›m kazan›r.
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Oyun insanoğlunun ilk bilincidir.
John Paul
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MENEKfiE OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Her yerde oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

OYUNUN OYNANIfiI:

Bu oyun için kalabal›k iki grup oluflturulur.
Gruplar karfl›l›kl› s›ralan›r.

Bir grup di¤er gruba “Menekfle mendilin
düfle, bizden size kim düfle?” diye sorar.
Karfl› grup da aralar›ndan birinin ismini söyler.
Seçilen oyuncuyu arkadafllar› kollar›ndan
tutar ve karfl› gruptan kollar›n› kenetleyen iki
oyuncuya do¤ru gönderirler.

Hızla gelen oyuncu koflarak e¤er
kenetlenmifl kollar› çözerse o gruptan bir
oyunucuyu kendi grubuna götürür.
Çözemezse kendisi o grupta kal›r. Oyun
gruplardan biri tek oyuncu kalana kadar
devam eder.
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M‹ÇO
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Her yerde oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular afla¤›daki flark›y› söylerken sözlere uygun hareketler yaparlar.

Miço nerden geliyor?

Harmanl›ktan afla¤›.

Oyna da Miço oyna (Oyuncular bulunduklar› yerde oynarlar.).

Z›pla da Miço z›pla (Oyuncular bulunduklar› yerde z›plarlar.).

Miço gözlerin nerde?

F›ld›r f›ld›r yerlerde (Oyuncular ellerini dürbün gibi yaparak yere do¤ru bakarlar.).

Oyna da Miço oyna (Oyuncular bulunduklar› yerde oynarlar.).

Z›pla da Miço z›pla (Oyuncular bulunduklar› yerde z›plarlar.).

Miço ellerin nerde?

K›vr›m k›vr›m bellerde (Oyuncular elleri belde sa¤a sola sallan›rlar.).

Oyna da Miço oyna (Oyuncular bulunduklar› yerde oynarlar.).

Z›pla da Miço z›pla (Oyuncular bulunduklar› yerde z›plarlar.).

M‹ÇO (TOP OYUNU)
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Bir futbol topu.

     OYUNUN OYNANIfiI

   Birkaç çocuk bir futbol topu etraf›nda yuvarlak
olufltururlar. Say›flma sonunda ebe seçilir. Ebe, topu
en uza¤a atabilecek bir çocu¤u oyun alan›n›n ortas›na
getirir ve çocuk onu en uza¤a atmak için topa vurur.
Bu s›rada ebe topun peflinden h›zla koflar. Ayn› esnada
di¤er oyuncular saklan›r. Ebe, topu oyun alan›na
getirir. Saklanan oyunculardan gördü¤ü herhangi,
birinin ad›n› söyler. Ad›n› söyler söylemez topu f›rlat›r
ve “miço” der. Böylece yakalanan oyuncu ebe olur.
Ebe, saklananlardan herhangi birini bulamazsa
oyuncular tekrar oyun alan›na toplan›rlar.
Oyunculardan biri yeniden topa h›zl›ca vurur. Ebe
topu tekrar getirmeye gider. Oyun böylece sürer.
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M‹KADO (ÇÖP KALDIRMA)

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Her yerde oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: K›rk bir adet say› çubu¤u ya da kürdan.

OYUNUN OYNANIfiI

Say›flmayla oyuna bafllayacak oyuncu seçilir. Oyuna bafllayacak oyuncu tüm çubuklar› avucunda
toplar ve yere atar. Bu oyunda amaç yerdeki çubuklar› k›p›rdatmadan bir tanesini almakt›r. Oyuna
çubuklar› yere atan oyuncu bafllar. Di¤er oyuncular s›rayla yerden bir çubuk al›rlar. Çubu¤u al›rken
di¤er çubuklar› k›p›rdatan oyuncu yanar. En çok çubuk toplayan oyuncu kazan›r.

İnsan, kendini oyunla ortaya koyar.

Alman Atasözü
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M‹LAV
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Bir miktar f›nd›k.

OYUNUN OYNANIfiI

Duvar dibine a¤z› çok genifl olmayan bir
çukur kaz›l›r. Bu çukura “milav” ad› verilir.
Milav›n yaklafl›k iki metre uza¤›na bir çizgi
çizilir. Tüm oyuncular çizgide sıralanırlar.
Say›flmayla ilk at›fl› yapacak oyuncu belirlenir.
Belirlenen oyuncu kendi ile beraber milav at›fl
yapacak bir oyuncu seçer.

At›fl› yapacak oyuncu eline bir miktar f›nd›k
al›r. Seçti¤i oyuncuyla birlikte f›nd›klar›
sayarlar. Oyuncu avucunda f›nd›klar› sallarken
“Tek mi?”, “Çift mi?” diye sorar. At›fl› yapacak
oyuncu “tek” dediyse f›nd›klar› avucunda
sallarken “tek gel, d›mb›l gel. Tek gel, d›mb›l
gel…” der. “Çift” demiflse “çift gel, d›mb›l
gel. Çift gel, d›mb›l gel…” der ve milava at›fl›n›
yapar.

Ayn› anda di¤er oyuncu da sözlerin tersini
söyler. At›fltan sonra milavdaki f›nd›klar say›l›r.
At›fl› yapan oyuncu “tek” dediyse ve milavdaki
f›nd›k say›s› tekse, di¤er oyuncu milavdaki
f›nd›k say›s› kadar at›fl yapan oyuncuya f›nd›k
verir. Milavdaki f›nd›klar çiftse milav›n d›fl›nda
kalan f›nd›klar› di¤er oyuncu al›r ve at›fl s›ras›
kendisine geçer.
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M‹SKET (M‹LE, B‹LYE, CINCIK) OYUNU
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Misketler.

OYUNUN OYNANIfiI

Oyuna bafllamadan önce tüm oyuncular›n
yere dizece¤i misket say›s› belirlenir. Her
oyuncu belirlenen say›daki misketi çizgi
oluflturacak flekilde yan yana s›ralar. Yaklafl›k
dört metre uzakl›¤a bafllang›ç çizgisi çizilir.

Tüm oyuncular misketlerin yan›ndan
bafllang›ç çizgisine do¤ru bir misket f›rlat›r.
Ço¤u zaman f›rlat›lan misket oyuncunun en
rahat at›fl yapabildi¤i miskettir. Bu misket
“ellik” olarak adland›r›l›r. Elli¤i bafllang›ç
çizgisine en yak›n olan ilk at›fl› yapma hakkını
kazanır. Oyuncular, misketlerinin bafllangıç
çizgisine yakınlı¤ına göre atıfl sırasına geçerler.

Atıfl yapan oyuncu, vurdu¤u misketin
sa¤ında veya solundaki misketlerin tamamını
alır. Bu kural atıfltan hemen önce belirlenir.

Oyun tamamlandı¤ında hâla yerde misket
kaldıysa, herkes elli¤inin yanına gider. Atıfl
sırası elli¤i misketlere en uzak olandan
bafllar, misketler bitene kadar devam eder.
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Ebenin tafl› daireden d›flar› ç›kt›¤› anda
ebe tafl›n› al›p yerine koyana kadar at›fl yapan
bütün oyuncular ebeye yakalanmadan
tafllar›n› al›p geri dönmeye çal›fl›rlar.

MOKA (TAfi D‹ZME)
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Yass› tafllar.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flma ile bir ebe seçilir. Yere düz bir
çizgi çizilir. Bu çizginin 5 m kadar uza¤›na
küçük bir daire çizilir. Ebeye ait olan yuvarlak
bir tafl dairenin ortas›na konulur, di¤er
oyuncular da çizginin arkas›nda s›ra olurlar.
Sonra ellerindeki yass› tafllarla ebenin tafl›n›
daireden d›flar› ç›karmaya çal›fl›rlar.

 Yakalanan oyuncu ebe olur. E¤er oyuncular
ebeye yakalanmadan yerlerine geri dönerlerse
ebe de¤iflmez.
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NES‹ VAR?
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla ebe seçilir. Seçilen ebe odadan ç›kar›l›r. Di¤er oyuncular birlikte bir nesne belirlerler.
Daha sonra odaya al›nan ebe, di¤er oyunculara “nesi var? ” sorusunu sorarak nesneyi bulmaya çal›fl›r.
Örnek:
Seçilen nesne “pencere” olsun.

     Ebe tahmin etti¤i nesneyi söyler. Ebenin 3 kez nesne söyleme hakk› vard›r. Üçüncü hakk›nda
nesneyi bulamazsa ebelikten kurtulamaz. Bulursa yeni ebe seçilerek oyuna devam edilir.

Nesi var?

Camı
var

Nesi var? Çerçevesi
var

Nesi var?
Kolu
var
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N‹NE

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Mendil, atk›.

OYUNUN OYNANIfiI

Say›flmayla ebe seçilir. Ebenin gözü ba¤lan›r. Di¤er oyuncular ebenin etraf›nda daire fleklinde
s›ralan›rlar. Ebe ile oyunculardan biri aras›nda afla¤›daki konuflmalar geçer (Ebe k›z ise nine, erkek
ise dede olarak isimlendirilir.).

Oyuncu son sözünü söylerken ebenin s›rt›na dokunur ve tüm oyuncular ebeden kaçarlar. Ebenin
dokundu¤u oyuncu onun yerine geçer.

Oyuncu  –  Nine, nine ne arars›n?
Nine       –  ‹¤ne.
Oyuncu  –  ‹¤neyi ne yapacaks›n?
Nine       –  Çuval yapaca¤›m.
Oyuncu  –  Çuval› ne yapacaks›n?
Nine       –  Tafl tafl›yaca¤›m.
Oyuncu  –  Tafl› ne yapacaks›n?
Nine       –  Ev yapaca¤›m.
Oyuncu  –  Al sana bir tafl.
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NUHUN GEM‹S‹
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

Önce oyunu yönetecek olan oyuncu
seçilir. Seçilen bu oyuncu gizlice di¤er
oyunculara hayvan isimleri verir.

Oyun yöneticisi isimleri verirken bir
hayvan ismini en fazla iki oyuncuya verebilir.
Oyuncular ismini ald›klar› hayvan› taklit
ederler.

Her oyuncu kendisi ile ayn› taklidi yapan
di¤er oyuncuyu bulmaya çal›fl›r. Oyunun
sonunda ayn› taklidi yapan oyuncular
birbirlerini bulamazlarsa ceza al›rlar.
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     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular el ele tutuflarak daire fleklinde s›ralan›rlar. Daha sonra s›rayla birbirlerinin eline dokunarak
saymaya bafllarlar, on birinci oyuncu ebe olur. Ebe gözlerini kapatarak on bire kadar sayar. Oyuncular
bu sırada ebeden uzaklaflırlar. Ebe saymayı bitirdi¤inde oyunculardan birisini yakalamaya çalıflır.
Yakalanan oyuncu ebe olur. Oyuna iki ebe ile devam edilir. Ebeler gözleri kapalı on bire kadar sayarlar.

Ebelerden biri oyunculardan birisini yakaladı¤ında birlikte on bire kadar sayarlar. Bu flekilde her
ebe yakalandı¤ı oyuncuyu ebe yapar. Oyun bir kifli kalıncaya kadar devam eder. Sona kalan oyuncu,
oyunu kazanır.

ONB‹R ELL‹
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.
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ON PAS
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Bir top.

OYUNUN OYNANIfiI

Oyuncular iki gruba ayr›l›r. Oyuna bafllaya-
cak grup kura ile belirlenir. Kuray› kazanan
grubun oyuncular› kendi aralar›nda paslafl-
maya bafllarlar.

Top yere düflmeden ve rakip tak›m›n eline
geçmeden on pas yap›l›rsa bir say› kazan›l›r.
Say› alan tak›m oyuna tekrar bafllar.

Rakibin elinin topa de¤mesi, topun yere
düflmesi ya da rakip tak›ma geçmesi hâlinde
di¤er grup s›f›rdan bafllayarak paslaflmaya
devam eder.

Di¤er grubun oyunları aralarına da¤ılarak
topu kapmaya çalıflırlar.
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ORASI BURASI fiURASI
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Tebeflir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flarak baflkan seçilir. Oyun alan›na
üç tane büyük daire çizilir. Birinci dairenin
içine “O” ikinci dairenin içine “fi” üçüncü
dairenin içine “B” harfleri yaz›l›r. Di¤er
oyuncular dairenin yan›nda toplan›rlar. Oyunu
daha önce seçilen baflkan idare eder.

Baflkan “Oras›” , “Buras›” ,  “fiuras›”
fleklinde komutlar verir. Oyuncular baflkan›n
verdi¤i komutlara göre “O” ,
“B”, “fi” dairelerine sekerek giderler. Örnek:
     Baflkan “fiurası” komutunu verdi¤inde
bütün oyuncular sekerek “fi” dairesinin
içerisine giderler.

Baflkan komut verdikten sonra dairenin
içerisine geç gelenler ya da baflka dairelere
gidenler oyundan ç›karlar. Baflkan komut
verirken flafl›rtmak için farkl› daireyi iflaretle
gösterebilir. En sona kalan oyuncu oyunu
kazan›r ve ödüllendirilir.
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ORTADA SIÇAN OYUNU
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Top.

OYUNUN OYNANIfiI

Say›flmayla bir ebe seçilir. Di¤er oyuncular ebenin etraf›na da¤›l›rlar. Oyuncular kendi aralar›nda
paslafl›rken ebe topu onlar›n aya¤›ndan almaya çal›fl›r. Ebeye topu kapt›ran oyuncu yeni oyunda ebe
olur.

ÖT KUfiUM ÖT

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Her yerde oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Mendil.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Grup içerisinden say›flarak bir ebe ve oyunu yönetecek bir baflkan seçilir. Ebenin gözleri mendille
ba¤lan›r. Baflkan›n belirledi¤i bir oyuncu ebeye yaklaflarak “Ebe dala kufl kondu, bil bakal›m kimmifl
bu?”diye sorar. Ebe eliyle karfl›s›ndaki oyuncunun saç›n›, yüzünü inceler. Oyuncuya “Öt kuflum, öt.”
der. O da kufl gibi öter. Ebe sesinden karfl›s›ndaki oyuncuyu tan›maya çal›fl›r. Ebenin tan›d›¤› oyuncu
onun yerine geçer. E¤er oyuncuyu tan›yamazsa tekrar ebe olur.



PABUÇ Ç‹TMES‹ OYUNU
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: ‹p, iki pabuç.

OYUNUN OYNANIfiI

Say›flmayla ipi tutacak iki oyuncu belirlenir.
Bu iki oyuncu yere çömelerek ipi yaklafl›k elli
cm yükseklikte gergin olarak tutarlar.

Di¤er oyuncular ipe de¤meden s›rayla
üzerinden atlarlar.

Ebeler oyuncular atlarken ellerine
ald›klar› pabuçla onlara vurmaya çal›fl›rlar.
Ebenin vurdu¤u oyuncu onun yerine
geçer.
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     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla oyuna bafllayacak oyuncu seçilir. Seçilen oyuncu topu havaya atarak bir oyuncunun
ismini söyler. ‹smi söylenen oyuncu topa do¤ru koflarak yere düflmeden yakalamaya çal›fl›r. Di¤er
oyuncular toptan uza¤a kaçarlar. Topu tutan oyuncu bir renk söyler. Di¤er oyuncular söylenen rengi
bulup dokunmak zorundad›rlar. Daha sonra topu tutan oyuncu, rengi bulamayan oyunculardan birine
do¤ru topu f›rlat›r, oyuncuyu vuramazsa bir puan al›r. Vurursa topu att›¤› oyuncu bir puan al›r. Oyunu
en az puanla tamamlayan oyuncu oyunu kazan›r.

RENKL‹ ‹STOP

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Top.



SAKLAMBAÇ

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup halinde oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla ebe seçilir. Sobe yeri belirlenir. Ebe seçilen oyuncu sobe yerine gider. Elleriyle gözlerini
kapatarak duvara yaslanır ve en az elliye kadar sayar. Sayma bitiminde “Önüm, arkam, sa¤›m, solum
sobe. ” der. Bu süre içerisinde di¤er oyuncular saklanmak zorundad›rlar. Ebe saklanan oyuncular› teker
teker bulmaya çal›fl›r. Gördü¤ü oyuncuyu sobe yerine koflarak sobeler. Di¤er oyuncular ebeden önce
sobelerse oyun ayn› ebe ile tekrarlan›r. Saklanan oyuncunun ismini yanl›fl söylerse, ismi yanl›fl söylenen
oyuncu yerinden ç›karak “Çanak çömlek patlad›.” diye ba¤›r›r. Tüm oyuncular sakland›klar› yerden
ç›karak sobe yerine gelirler. Ayn› ebe ile oyun tekrar oynan›r.

117



Oyuncu befl-alt› ve yedi-sekiz numaral›
kutucuklarda iki aya¤›n› yere basar.

SEKSEK OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: En az iki kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Yass› bir tafl, tebeflir.

     OYUNUN OYNANIfiI

Oyuncular sert bir zemine birbirini takip
eden kare veya daire fleklinde çizgiler çizerler.
Çizili alanlar›n içine s›ras›yla yass› bir tafl›
atarlar. E¤er tafl çizili alanlar›n d›fl›na veya
çizginin üzerine düflerse atma s›ras› di¤er
oyuncuya geçer. At›fl baflar›l›ysa oyuncu tek
aya¤› üzerinde sekerek bütün kutucuklara
basar.

Sonra tekrar sekerek geriye dönerken tafl›n›
al›p bir sonraki bölüme geçer. Bütün boflluklara
s›ras›yla tafl› atarak oyunu bitirir.
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SEK‹Z KUYULU TAfi

Di¤er oyuncu da ayn› eylemi tekrarlar. Bu
tafl yerlefltirme esnas›nda kendi çukurunda
bir tafl b›rakmay› baflaran oyuncu bu çukurun
karfl›s›nda yer alan di¤er oyuncunun
çukurundaki bütün tafllar› almaya hak kazan›r.
Oyun bu flekilde devam eder ve rakibin
tafllar›n› toplamay› baflaran oyuncu kazan›r.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: ‹ki kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: 32 çak›l tafl›.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyun alanına karflılıklı dörder çukur
kazılır. ‹ki oyuncu otuz iki tane çakıl taflını
eflit olarak paylaflırlar. Sekiz çukura dörder
tane tafl yerlefltirirler.

Kura ile seçilen oyuncu bafllamaya hak
kazan›r. Bafllayan oyuncu kendine ait
çukurlardan dört tafl al›r, istedi¤i çukurdan
bafllayarak s›rayla her çukura birer tafl koyar.
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     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla ebe seçilir. Seçilen ebe d›flar›ya ç›kar›l›r. Belirlenen bir nesne saklan›r. Ebe içeri ça¤r›l›r
ve nesneyi aramaya bafllar. Nesneye yaklaflt›¤›nda di¤er oyuncular “s›cak”, uzaklaflt›¤›nda ise  “so¤uk”
diye ba¤›r›rlar. Ebe nesneyi buldu¤unda oyun biter. Yeni ebe seçilir.

SICAK SO⁄UK

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

fiÖYLE BÖYLE OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

OYUNUN OYNANIfiI

Say›flmayla bir ebe seçilir. Ebe “böyle, flöyle” diyerek hareketler yapar. Ebenin “böyle” diyerek
yapt›¤› hareketler tüm oyuncular taraf›ndan tekrarlan›r. “fiöyle” diyerek yapt›¤› hareketler yap›lmaz.
Hareketleri yapmakta geciken ya da flafl›ran oyuncular yanar. Oyunu en sona kalan oyuncu kazan›r.
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TANDIR

Sonra iki el yumruk yap›l›r ayaklar›n üstüne
konulur. Daha sonra tek kar›fl yap›l›r ve en
son iki el kar›fl yap›larak ayaklar›n üzerine
konulur .  D i¤er  oyuncular  ebe lere
dokunmadan atlamaya devam ederler.
Ebelerden birine de¤en oyuncu yanar ve onun
yerine geçer.

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

OYUNUN OYNANIfiI

Say›flmayla iki ebe seçilir. Seçilen ebeler
yere karflılıklı oturup bacaklar›n› açarak
ayaklar›n› birlefltirirler. Di¤er oyuncular s›ra
ile önce oluflturulan fleklin ortas›na basarak
daha sonra da hiç basmadan üzerinden
atlayarak geçerler.

Tüm oyuncular atlama ifllemini tamam-
lad›ktan sonra ebeler bacaklarını kapatarak
ayaklarını karflılıklı birlefltirirler. Di¤er oyun-
cular yine üzerinden atlarlar. Bu kez ayaklar
üst üste konulup atlama ifllemine devam
edilir. Tek el yumruk yap›larak ayak üzerine
konulur.

121



TAfi TAfi ÜSTÜNE

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

OYUNUN OYNANIfiI

Say›flmayla oyun yöneticisi seçilir. Di¤er
oyuncular arada birer metre boflluk b›rakarak
daire fleklinde s›ralan›rlar. Oyun yöneticisi
dairenin ortas›na geçer.

Yönetici “Tafl tafl üstüne” komutunu
verdi¤inde her oyuncu bir aya¤›n› di¤er
aya¤›n›n üzerine koyar. Oyun yöneticisi “Tafl
toprak üstüne” komutunu verdi¤inde her
oyuncu aya¤›n› yere indirir.

fiafl›ran, dengesi bozulan, arkadafl›na
tutunan, düflen oyuncu yanar. En sona kalan
oyuncu ise oyunu kazan›r.
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Oyun, bütün ve uyumlu bir faaliyettir.

Kant
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TAVfiAN YARIfiI

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Sandalye (Çanta, orta büyüklükte
bir tafl vb.de olabilir.).

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla hakem seçilir. Oyuncular iki
gruba ayr›l›rlar. Bafllang›ç noktas› belirlenir.
‹ki grubun oyuncular› yan yana gelecek flekilde
s›ralan›rlar. Yaklafl›k 3 metre uzakl›¤a sandalye
konulur.

Gruplar›n birinci oyuncular› yere
çömelerek ve ayak bileklerinden tutarak
tavflan gibi s›çrama hareketi yaparlar.

Hakemin “Baflla.” komutuyla tüm oyuncular
s›çrayarak sandalyeye kadar gidip etraf›ndan
dönerek bafllang›ç noktas›na gelirler. Tüm
oyuncular s›rayla grubun bafl›na geçerler.
Gruplar›n birinci oyuncular› tekrar bafla
geldi¤inde en h›zl› olan grup kazan›r. 
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TELGRAF

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup hâlinde oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular oyun sonuna kadar sırayla birer sözcük belirlerler. Sıradaki oyuncunun söyledi¤i
sözcü¤ün harflerinin yerleri de¤ifltirilmeden bu harflerle bafllayan sözcüklerden oluflan bir telgraf
yazılır.

TEK M‹, Ç‹FT M‹?

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Her yerde oynan›r.
OYUNCU SAYISI: En az iki kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Çak›l tafllar›.

     OYUNUN OYNANIfiI

     ‹ki oyuncu karfl›l›kl› durur. Oyunculardan birisi eline çak›l tafllar›n› al›r. Di¤er oyuncuya göstermeden
çak›l tafllar›n› iki eline paylaflt›r›r ve “Tek mi, çift mi? ” diye sorar. Karfl›s›ndaki oyuncu “Tek” ya da “Çift”
cevab›n› verir. E¤er tahmini do¤ruysa bir puan kazan›r. Tahmini yanl›flsa di¤er oyuncu bir puan al›r.
En çok puan toplayan oyuncu oyunu kazan›r.
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Örne¤in: “Kabak” sözcü¤ü belirlenir.

1. Kaya a¤açtaki balonu alıp kaçtı.
2. Kedi arabanın bagajındaki armutları kokladı.
3. Köpek aynaya bakarken aklı karıfltı.
4. Kuyumcu atkıyı boyarken ahıra kaçtı.



TEYZEM ÇARfiIYA G‹TT‹

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Grup içinden bir oyuncu seçilir. Seçilen oyuncu “Teyzem çarfl›ya gitti ve … (Kendi belirledi¤i harfle
bafllayan bir nesne söyler). ald›” der. ‹kinci oyuncu bu cümleyi tekrarlay›p ayn› harfle bafllayan yeni
bir nesne ad› söyler. Örne¤in,
     ‹lk oyuncu “Teyzem çarfl›ya gitti ve elma ald›.” der. ‹kinci oyuncu “Teyzem çarfl›ya gitti ve elma,
erik ald›.” der. Üçüncü oyuncu “Teyzem çarfl›ya gitti ve elma, erik, elbise ald›.” der.
    Her oyuncunun önceden söylenen nesneleri hat›rlamas› ve her seferinde yeni bir nesne ad› söylemesi
gerekir. Sözcük bulamayan ya da nesne söylerken geciken oyuncu oyundan ç›kar.

TIP

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyunu yönetecek oyuncu say›flmayla seçilir. Oyun yöneticisi “Aslan geliyor, kaplan geliyor, t›p.”
diyerek oyunu bafllat›r. Gülen ve ses ç›karan oyuncular, oyundan ç›kar. Sona kalan oyuncu oyunu
kazan›r.
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T‹KA

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Teneke kutu

OYUNUN OYNANIfiI

Say›flmayla bir ebe seçilir. Oyun alan›n›n ortas›na teneke konulur,
etraf›na çember çizilir. Ebe teneke kutunun üzerine aya¤›n› koyarak
elliye kadar birer birer sayar. Di¤er oyuncular saklan›rlar. Ebe saymay›
bitirdikten sonra di¤er oyuncular› bulmaya çal›fl›r.

Buldu¤u oyuncunun ismini söyleyerek
(Berke tika, Bilge tika, Metehan tika…) teneke
kutuya aya¤›n› vurur. Tikalanan oyuncular
dairenin arkas›nda s›ralan›rlar.

Ebe di¤er oyuncular› aramaya
devam eder. Ebe di¤er oyuncular›
ararken saklanan oyunculardan biri
kutuya vurup “tika” diye ba¤›r›rsa tüm
oyuncular ebe kutuyu getirinceye kadar
tekrar saklan›r. Ayn› ebe ile oyun tekrar-
lan›r. Tüm oyuncular tikaland›¤›nda ilk
tikalanan oyuncu ebe olur.
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T‹LK‹ ÇIK
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyun yöneticisi ve tilki say›flmayla belirlenir.
Di¤er oyuncular da civciv olurlar.  Oyun
alan›na biri küçük, di¤eri büyük iki daire çizilir.
Küçük daire tilkinindir. Büyük daire civcivlere
aittir.

Oyun yöneticisinin “Baflla.” komutuyla
tüm civcivler oyun alan›na da¤›l›r. Oyun
yöneticisinin “Tilki ç›k.” komutunu vermesiyle
bütün civcivler, büyük daireye koflarlar.

Tilki kendi dairesinden ç›k›p onlar›
yakalamaya çal›fl›r. Tüm civcivler yakalan-
d›¤›nda oyun sona erer. Oyun yöneticisi
ve tilkinin seçilmesiyle yeni oyuna bafllan›r.
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Seken oyuncular çift ayakla yere basar-
larsa kendi alanlar›na kaçmak zorundad›rlar.
Kaçarken yakalan›rlarsa oyun d›fl› kal›rlar.
Tüm oyuncular› yanan grup oyunu kaybe-
der.

T‹KOÇA

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Malzemesizdir.

OYUNUN OYNANIfiI

Oyuncular iki gruba ayr›l›rlar. Tikoça alan›
ve onu çevreleyen d›fl alan belirlenir. Kurayla
tikoça grubu belirlenir. Tikoça grubu kendi
alan›na di¤er grup d›fl alana yerleflir.

Her grup kendi alan›nda çift ayakla yere
basabilir. Tikoça grubu kendi alan›n›n d›fl›nda
sekerek ilerlemek zorundad›r. Bu grubun
oyuncular› d›fl alanda sekerek di¤er grubun
oyuncular›na dokunmaya çal›fl›rlar. Dokun-
duklar› oyuncu yanar.
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TOKALA OYUNU

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Tokala, oyunu say›s› kadar ucu e¤ri sopa.

OYUNUN OYNANIfiI

Bu oyunda kullan›lacak tokala, k›sa bir
a¤aç parças›n›n topa benzer flekilde
yontulmas›yla haz›rlan›r (Günümüzde küçük
bir topla da oynanabilir.). Oyun alan›na küçük
bir çukur aç›l›r.

Oyuncular iki gruba ayr›l›rlar. Her oyuncu
elindeki ucu e¤ri sopayla tokalay› çukura
atmaya çal›fl›r.

Gruptaki oyuncular paslaflarak oyunu
daha zevkli hâle getirebilirler. Tokalay› çukura
en fazla say›da atan grup oyunu kazan›r.

Sopaların kullanılması
sırasında kazaya sebebiyet
verecek hareketlerden
kaçınılmalı.



131

     OYUNUN OYNANIfiI

     Her oyuncunun tahtadan yap›ml›, armuda benzer, kenarlar› pürüzsüz, alt› çivili bir topac› olur. Bu
topaca yorgan ipinden kal›n bir ip fliflkin k›sm›ndan bafllayarak afla¤›ya do¤ru muntazam bir flekilde
sar›l›r. Sonra oyuncular›n hepsi ayn› anda topaçlar›n› yere h›zl›ca atarlar. Atarken ipi çözdürülür ve bu
ip topaca h›z kazand›r›r. ‹p sar›l›m›n tam tersine afla¤›dan yukar› do¤ru çözülür. Topac› bu flekilde en
uzun döndüren kifli oyunu kazan›r.

TOPAÇ
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: En az bir kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Topaç, ip.
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TOPAL KARGA

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

      Belirlenmifl bir oyun sahas› içinde oynanan
bir oyundur. Sahan›n herhangi bir yeri yuva
olarak kabul edilir. Genelde sahan›n köflele-
rinden biri yuvad›r. Yuva, ebe olan oyuncunun
sahas›d›r. Oyunda ebeye “Topal Karga” denir.
Topal Karga yuvan›n içinde durur.

Di¤er oyuncular sahan›n herhangi bir
yerinde bulunurlar. Topal Karga tek aya¤›
üzerinde seke seke koflarak oyunculardan
birini yakalamak zorundad›r. Ebe d›fl›ndaki
oyuncular kaç›fl s›ras›nda belirlenen sahan›n
s›n›rlar›na ç›kamazlar. Saha d›fl›na ç›kan, ebe
yani Topal Karga olmak zorundad›r.

Topal Karga oyunculardan birini yakala-
y›ncaya kadar ebeli¤e devam eder. Ebe olan
kifli koflmaktan yoruldu¤unda sahan›n içinde
yuva olarak belirlenen bölüm d›fl›nda hiçbir
yerde durup dinlenme hakk›na sahip de¤ildir.
Oyuna kat›lanlar “Topal Karga, Topal Karga
beni yakalayamaz.” diyerek ebeyi k›flk›rt›rlar.
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TOP GEZD‹RME
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Çarflaf, bir adet pinpon topu.

OYUNUN OYNANIfiI

Oyuncular daire fleklinde s›ralanarak yere
otururlar. Çarflaf› elleri altta kalacak flekilde
önlerine sererler. Say›flmayla bir ebe seçilir.

Oyuncular hep birlikte karar verdikleri
flarkıyı söylerler. Ebe elindeki pinpon topu-
nu yan›ndaki oyuncuya verir. Oyuncular
flark› söylerken pinpon topunu da elden
ele gezdirmeye bafllarlar.

Ebe “dur” dedi¤inde oyuncular susarlar
ve çarflaf kald›r›l›r. Çarflaf aç›l›r, top kimin
elindeyse o yeni oyunda ebe olur.
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TOP YET‹fiT‹RME
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Top.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla hakem seçilir. Oyuncular iki
gruba ayr›l›rlar. ‹ki grubun oyuncular› yan yana
gelecek flekilde s›ralan›rlar. Gruplar›n birinci
oyuncular› ellerine toplar› al›rlar.

Hakemin ”Baflla. “ komutuyla ellerindeki
topu bacaklar›n›n aras›ndan geçirerek
arkadaki oyuncuya aktar›rlar. Elden ele giden
topu en sondaki oyuncu alarak grubun
bafl›na geçer.

Tüm oyuncular kendi s›ralar› gelince
grubun bafl›na geçerler. Gruplar›n birinci
oyuncular› tekrar bafla geldi¤inde en h›zl›
olan grup kazan›r.
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TOT OYUNU (CIKA)

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Yass› tafllar.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Her oyuncunun birer tafl› olmal›d›r. “ Tot.”
ad› verilen bir tafl ortaya yüksekçe bir yere
konulur. Yaklafl›k üç metre uzakl›¤a bir çizgi
çizilir.

Bütün oyuncular bu çizgi üzerinde s›ralan›p
ellerindeki tafllarla totu vurmaya çal›fl›rlar.
Totu vuran oyuncu, çizgi ile tafl›n devrildi¤i
uzakl›¤› oyunun tekerlemesini söyleyerek
ad›m ad›m ölçer.

Her ad›mda tekerlemenin bir kelimesi
söylenmelidir. Tekerlemeyi tota ulaflmadan
bitiren oyuncu oyunu kazan›r.

Oyunun Tekerlemesi:

Nal m›h

Kays› says›

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Ne topuz?

Yaman topuz.

Yar›m elma, bütün elma

Harul hurul

Ç›k da gel, kurtul.
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TREN OYUNU
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: ‹ki kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Kâ¤›t, kalem.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla oyuna bafllayacak oyuncu seçilir. Oyuncular ellerindeki kâ¤›tlara birden dokuza kadar
s›rayla rakamlar yazarlar. Oyuna bafllayan oyuncu elindeki kâ¤›da gizlice bir say› yazar. Di¤er oyuncu
bu say›y› tahmin etmeye çal›fl›r. Örne¤in, oyuncu alt› rakam›n› yazm›flsa ve arkadafl› bunu bilememiflse
alt› rakam›n›n üstüne bir çizgi çeker. E¤er bilmiflse çizgi çizemez, oyun s›ras› di¤er tarafa geçer.
Rakamlar›n etraf› dört çizgi çizilerek kare ile çevrilince vagon olurlar. Bütün rakamlar›n çevresi kapat›l›nca
tren kalkar. Treni kald›ran oyuncu oyunu kazan›r.
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TUZ BUZ

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

OYUNUN OYNANIfiI

Bu oyun s›ral› ya da daire fleklinde oturarak
oynan›r. Tempolu bir flekilde eller iki defa
bacaklara vurulur.

    ‹ki defa el ç›rp›l›r ve iki defa parmaklar
fl›klat›l›r.

Bu s›rada tuz buz denir. S›radaki oyuncu
ise kelimelerin yerini de¤ifltirerek tuz buzsa
buz tuz, buz tuzsa tuz buz der. fiafl›ran olursa
ceza olarak bir hayvan› taklit eder.
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UCUZ ‹⁄NE
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesidir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Tüm oyuncular daire fleklinde s›ralan›p yere ayaklar›n› uzatarak otururlar. Say›flmayla oyun yöneticisi
seçilir. Oyunun yöneticisi, afla¤›daki tekerlemeyi söylerken oyuncular›n ayaklar›n› sayar:

‹¤ne i¤ne, ucuz i¤ne

Boy boy far far

Çam a¤ac›, çad›r kuflu

El kuflu, bey kuflu

      Sayma ifllemi sonunda belirlenen oyuncuya “Baltan kaç para?” diye sorulur. Belirlenen oyuncunun
bir aya¤›, topu¤undan yavaflça yere vurularak oyundan ç›kar›l›r. Sona kalan oyuncu alk›fllan›r.
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UÇAK

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular aras›ndan bir ebe seçilir.
Seçilen ebe di¤er oyuncular› yakalamaya
çal›fl›r. Yakalanan çocuklar uçak gibi kollar›n›
ve bacaklar›n› açarak hareketsiz dururlar.

Di¤erleri ebeye yakalanmadan kaçmaya
devam ederler. Ebe onlar› yakalamaya
çal›fl›rken bir yandan da sabit duranlar›n
kurtar›lmalar›n› engellemeye çal›fl›r.

Kaçanlardan biri daha önce yakalan›p
sabit kalan bir oyuncunun bacaklar›n›n
aras›ndan geçerse onu kurtarm›fl olur.
Arkadafl›n›n oyuna tekrar kat›lmas›n› sa¤lar.
Oyun ebenin bütün oyuncular› yakalamas›yla
biter.
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UÇTU UÇTU
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyunu yönetecek oyuncu say›flmayla seçilir. Oyun kurucusu tüm oyuncular›n görece¤i bir yerde
durur. Di¤er oyuncular›n hepsi oyun kurucusuna yönelir. Sa¤ ellerinin iflaret parma¤›n› aç›k tutarak
yumruk yaparlar. Oyun yöneticisi iflaret parma¤›yla dizine vururken “ Uçtu uçtu.” der. Tüm oyuncular
ayn› hareketi yaparlar. Oyun yöneticisi flafl›rtmak için aniden iflaret parma¤›n› yukar› do¤ru kald›rarak
bir hayvan ismi söyler. E¤er söylenen hayvan uçabiliyorsa tüm oyuncular parmaklar›n› yukar› kald›r›rlar.
E¤er söylenen hayvan uçam›yorsa tüm oyuncular›n parmaklar› yerde kal›r. fiafl›ran oyuncu yanar.

Uçtu uçtu, kufl uçtu (parmak havada).
Uçtu uçtu, kedi uçtu (parmak yerde).
Uçtu uçtu, kartal uçtu (parmak havada).
Uçtu uçtu, kuzu uçtu (parmak yerde).

141



UYKUCU HOROZ
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

Oyuna kat›lan oyuncular daire olup yere
çömelirler. Gözlerini açmadan uyur gibi
yaparlar ve yumurtaym›fl gibi davran›rlar.
Aralar›ndan seçilen bir oyuncu ebe olur.
Ebe, oyuncular›n etraf›nda gezerken tek
tek bafllar›na dokunur. Bafl›na dokunulan
çocuk sessizce yerinden kalkar ve ebenin
peflinden gelir.

Son oyuncu kalana kadar ebe
oyuncular›n bafllar›na dokunmaya devam
eder. Sona kalan oyuncunun etraf›nda
sessizce halka olunur ve hep birlikte
“uykucu horoz, uykucu horoz, kalk art›k.”
diye ba¤›r›rlar. Uykucu horoz yerinden
kalkarak arkadafllar›n› yakalamaya çal›fl›r.
Yakalanan oyuncu ebe olur.
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UZUN EfiEK

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     ‹ki rakip grup oluflturulabilece¤i gibi tek
bir grupla da oyun oynanabilir. Kurayla bir
oyuncu seçilir ve bu oyuncuya “yast›k” denilir.
Yast›k, bir a¤aç gövdesine ya da bir duvara
arkadafllar›n›n yüzünü görece¤i flekilde
yaslan›r. Oyunculardan birisi bafl› yast›¤›n
ayaklar› aras›na gelecek flekilde çöker.
Arkas›ndan birkaç kifli de ayn› pozisyonu al›r.

Di¤er oyuncular, s›ras›yla koflarak gelirler ve arkadafllar›n›n s›rt›na atlarlar. Oyuncular, atlarken
y›k›lmamaya özen gösterirler. Herkes atlad›ktan sonra ya say› say›l›r ya da bir türkü söylenir. Oyun
bitimine kadar denge bozulmadan durulmaya çal›fl›l›r. Yere ayaklar› temas ederse yenilmifl say›l›rlar.
Böylece gruplar yer de¤ifltirir ve oyun yeniden bafllar.

143

11 yafl ve üzeri çocuklar için
uygundur.
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ÜÇGEN PEYN‹R D‹L‹MLER‹

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Kapal› alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: ‹ki kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Kalem, kâ¤›t.

    OYUNUN OYNANIfiI

     Kareli bir kâ¤›t üzerine noktalardan oluflan, iste¤e göre büyüklü¤ü de¤iflen bir altıgen oluflturulur.
‹ki oyuncu noktalar› karfl›l›kl› olarak üçgen yapacak flekilde birlefltirirler. Oyuncular üçgenini oluflturdukça
bu üçgenin içine kendi isimlerinin bafl harfini yazarlar. En fazla üçgeni oluflturan oyuncu oyunu kazan›r.

144



145



ÜÇTAfi (CÜZ, R‹Z)
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: ‹ki kifli ile oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Üçer adet farkl› renkte misket
büyüklü¤ünde yuvarlak tafllar.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyun alan›na afla¤›daki flekil çizilir. Kurayla oyuna bafllayacak oyuncu belirlenir. Kurada kazanan
oyuncu ilk tafl› koyar. Oyuncular s›rayla ellerindeki tafllar› birer birer yerlefltirirler. Daha sonra tafllar›n›
hareket ettirerek kendi tafllar›n› ayn› çizgi üzerinde s›ralamaya çal›fl›rlar. Üç tafl› ayn› çizgi üzerinde
s›ralayan oyuncu oyunu kazan›r.

1 2
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     Ebe e¤ilerek mendili, seçti¤i bir oyuncunun arkas›na b›rak›r. Bu s›rada mendili yere b›rak›yormufl
gibi yap›p oyuncular› flafl›rtabilirler. Mendili arkas›nda gören oyuncu yerinden kalkarak ebeyi kovalar.
Ebe çemberin etraf›nda koflarak seçti¤i oyuncunun yerine oturur ve ebelikten kurtulur. E¤er kovalayan
oyuncu ebe yerine oturmadan elindeki mendille ona dokunursa ayn› ebe ile oyuna devam edilir.

YA⁄ SATARIM, BAL SATARIM
OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynanır.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Mendil.

     OYUNUN OYNANIfiI

Say›flmayla ebe seçilir. Oyuncular daire fleklinde s›ralan›p yere çömelirler. Ebe daireyi oluflturan
oyuncular›n etraf›nda sekerek dolafl›r. Bu s›rada avucunun içinde bir mendil saklar. Oyuncular hep
birlikte afla¤›daki maniyi söylerler:

Ya¤ satarım, bal satarım.
Ustam ölmüfl, ben satarım.
Ustamın kürkü sarıdır.
Satsam on befl liradır.
Zam bak zum bak
Dön arkana iyi bak.
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YAKAN TOP

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k  ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Bir top, tebeflir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular iki gruba ayr›l›rlar. Karfl›l›kl›
olarak iki tane uzun çizgi çizilir. Gruplardan
biri iki çizginin ortas›ndaki bofl alana geçer.
Di¤er grup ikiye bölünür ve bölünen grup
üyeleri çizgilerin üzerine dizilirler. Çizgideki
oyuncular ortaya yerleflen grubu topla
vurmaya çal›fl›r.

Vurulan oyuncu oyundan ç›kar. Ortadaki
oyuncular topu havada yakalad›klar›nda bir
can kazan›rlar. Canlar› kullanarak vurulan
oyuncuyu tekrar oyuna alabilirler.

Ortada tek oyuncu kald›¤›nda çizgideki
oyuncular›n karfl›l›kl› top f›rlat›fllar› onikiye
kadar say›l›r. Sayma ifllemi tamamland›¤›nda
ortadaki oyuncu vurulamad›ysa bu oyun-
cunun grubu bir oyun kazan›r. Grup yine
ortada kal›r. Oyun tekrar bafllar. Son oyuncu
vurulursa gruplar yer de¤ifltirir. Çizgideki
oyuncular ortaya geçerler.
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YATTI KALKTI

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Tüm oyuncular kendilerine bir varl›k
ismi (sebze, meyve, çiçek vb.) seçerler.
Say›flmayla oyuna bafllayacak oyuncu
seçilir. Seçilen oyuncu kendi varl›k ismini
söyleyerek oyuna bafllar. Örnek:

“Leylak” olan oyuncu – Leylak yatt›, kalkt› Sümbül, der.

“Sümbül” olan oyuncu – Sümbül yatt›, kalkt› Menekfle, der.

“Menekfle” olan oyuncu – Menekfle yatt›, kalkt› Orkide, der.

     Söyleyece¤i ismi çabuk bulamayan
oyuncu yanar. Oyundan ç›kar. Ç›kan oyun-
cunun ismini di¤er oyuncular kullanamazlar.
En sona kalan oyuncu oyunu kazan›r.



YED‹ K‹REM‹T (KUKA, YED‹KULE)

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Yedi tane kiremit parças›, bir top.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular iki gruba ayr›l›rlar. Ortaya
küçük bir daire çizilir. Kiremitler üst üste
dizilir. Bir grup kiremitlerin yan›nda kal›r.
Di¤er grup yaklafl›k dört metre mesafeden
kiremitleri topla vurmaya çal›fl›r.

Grubun hiçbir oyuncusu kiremitleri
deviremezse gruplar yer de¤ifltirir. Grubun bir
oyuncusu kiremitleri devirirse kiremitlerin
bafl›nda bekleyen grup topla di¤er grubu
vurmaya çal›fl›r. Kaçan grubun oyuncular›
topla vurulmadan önce y›k›lan kiremitleri tekrar
dizmeye çal›fl›rlar.

Grup kiremitleri dizebilirse bir puan al›r.
Kiremitleri dizemezse ya da grup oyun-
cular›n›n tamam› vurulursa gruplar yer
de¤ifltirir, oyun tekrar bafllar.
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YERDEN YÜKSEK

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Say›flmayla ebe seçilir. Ebe yüksek sesle
yirmiye kadar sayar.

Ebe sayma ifllemini tamamlay›ncaya
kadar tüm oyuncular ebeden daha yüksek
bir yere ç›kar.

Yükse¤e ç›kamayan oyuncular› ebe
yakalamaya çal›fl›r, yakalanan oyuncu ebe
olur.
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YILAN

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: ‹p, tebeflir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Yere, oyuncular›n içine s›¤abilece¤i kadar
büyüklükte bir daire çizilir. Say›flarak ebe
seçilir. Ebe dairenin ortas›na geçer. Elindeki
ipi yere paralel olarak çevirir.

Di¤er oyuncular ip yaklaflt›¤›nda dairenin
d›fl›na ç›kmadan, z›playarak ipe de¤memeye
çal›fl›rlar.

‹pe de¤en oyuncu yanar ve oyundan ç›kar.
Daire içerisinde tek bafl›na kalan oyuncu
oyunu kazan›r ve ebenin yerine geçer.
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YILAN (B‹LYE OYUNU)

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Bilye ve tebeflir.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Tebeflirle y›lan fleklinde k›vr›ml›, ikili, yaklafl›k üç metre uzunlu¤unda çizgiler çizilir. Çizgilerin bafl›na
bafllang›ç çizgisi çizilir, sonuna da kuyu aç›l›r. Oyuncular bilyelerini bafllang›ç çizgisinde s›ralarlar.
S›ras› gelen oyuncu üç defa vurarak bilyelerini çizilen yolda ilerletir. S›ras› gelen oyuncu oyuna ayn›
flekilde devam eder. ‹kinci turda her oyuncu oyuna kald›¤› yerden devam eder. Bilyeler çizgi d›fl›na
ç›kt›¤›nda oyuncu bafllang›ç noktas›na döner. Oyuna yeniden bafllar. Çizgiyi takip ederek kuyuya
varan oyuncu tekrar bafllang›ç noktas›na ayn› yoldan dönmek zorundad›r. Ayn› yoldan bafllang›ç
noktas›na dönen oyuncu oyunu kazan›r.
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Çukur

Bafllangıç çizgisi



YUMURTA YUVARLAMACA

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEME: Yumurta.

     OYUNUN OYNANIfiI

     Oyuncular ellerine birer çi¤ yumurta alarak küçük bir tepeye t›rman›rlar. Daha sonra ellerindeki
yumurtalar› bay›rdan afla¤›ya do¤ru b›rak›rlar. Kimin yumurtas› k›r›lmadan en uzun mesafeyi kat ederse
o birinci olur ve kazan›r.

YILAN UYUYOR

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Açık ve kapalı alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Malzemesizdir.

OYUNUN OYNANIfiI

Say›flmayla y›lan rolündeki oyuncu seçilir. Seçilen oyuncu yere uzan›r ve uyuma taklidi yapar. Di¤er
oyuncular etraf›nda gürültü yaparak, el ç›rparak y›lan› uyand›rmaya çal›fl›rlar. Y›lan uyanarak yerde
sürünüp di¤er oyuncular› bacaklar›ndan yakalamaya çal›fl›r. Yakalanan oyuncu bir sonraki oyunda
y›lan olur.
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 ZEH‹RLER (BEfi ÇUKUR)

OYUNUN OYNANDI⁄I YER: Aç›k alanda oynan›r.
OYUNCU SAYISI: Grup olarak oynan›r.
KULLANILAN MALZEMELER: Bilyeler.

OYUNUN OYNANIfiI

Oyun alan›na kare oluflturacak flekilde dört çukur beflinci çukur da karenin merkezine kaz›l›r. Kaz›lan
beflinci çukura “zehirler çukuru” denir. Bu çukura yaklafl›k dört metre uzakl›¤a bafllang›ç çizgisi çizilir.
Her oyuncu zehirler çukurunun yan›ndan bafllang›ç çizgisine do¤ru bir misket f›rlat›r. Ço¤u zaman
f›rlat›lan misket oyuncunun en rahat at›fl yapabildi¤i miskettir. Bu misket  “ellik” olarak adland›r›l›r. Elli¤i
bafllang›ç çizgisine en yak›n olan ilk at›fl› yapar. Oyuncular bafllang›ç çizgisine att›klar› misketin
yak›nl›¤›na göre at›fl s›ras›na geçerler.

Tüm oyuncular s›rayla birinci kuyuya bilyelerini atmaya çal›fl›r. Birinci kuyuya bilyesini atan oyuncu
bilyeyi çukurdan al›r, baflparma¤› ve iflaret parma¤› aras›nda tutup baflparma¤›yla iterek onu ikinci
kuyuya atmaya çal›fl›r. Bilye kuyunun içine girmezse s›ra di¤er oyuncuya geçer. Oyuncular dört çukuru
dolaflt›ktan sonra ortadaki zehirler çukuruna bilyelerini atarlar. Zehirler çukuruna ilk önce bilyesini atan
oyuncu tüm bilyeleri vurarak almaya hak kazan›r. Oyunda tüm oyuncular di¤er bilyeleri alabilmek için
ilk önce zehirler çukuruna bilyelerini atmak için yar›fl›r. Bu nedenle her oyuncu ayn› zamanda di¤er
oyuncular›n bilyelerinin, çukurlara girmesini engellemeye çal›fl›r. En fazla bilye toplayan oyuncu oyunu
kazan›r.
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Üflüdüm üflüdüm

Daldan elma düflürdüm

Elmam› yediler,

Bana cüce dediler.

Cücelikten ç›kt›m

Beyo¤lu’na gittim

Beyo¤lu hasta

Çorbas› tasta

Püskülü mavi

‹nad›na kâvi

Alç›k, balç›k, sen de ç›k.
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Oooo…

‹¤ne batt›

Can›m› yakt›

Tombul kufl

Arabaya kofl

Araban›n tekeri

‹stanbul’un flekeri

Hop hop alt›n top

Bundan baflka oyun yok.

Portakal› soydum

Baflucuma koydum

Ben bir yalan uydurdum

Duma duma dum

K›rm›z› mum

Att›m batt›m

Çamura yatt›m

Kazan karas›

Yumurta sar›s›

Bir, iki, üç

Lale suyumu iç

Hendek mendek

Saksa¤an leylek

Çikolata sümbül melek

Mele¤in k›z›

Yaz olas› k›fl olas›

Ey burnundan as›las›

O mo karado

Sime sime simedo

Lapa tike, lapa tike

Bir bando

Makas makas

Ali day› noktaya bas

Trampetler çal›n›r

Hakim bana dar›l›r.

O o Oya

Oya gitti maça

Maç bileti kaça (5’e)

Bir, iki, üç, dört, befl
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O mo karado

Sime sime simedo

Lapa tike, lapa tike

Bir bando

O piti piti

Karamela sepeti

Terazi lastik cimlastik

Eveleme develeme

Deve kuflu kovalama

Alç›k balç›k

Sana dedim sen ç›k

Ç›k ç›kal›m çay›ra

Yem verelim örde¤e

Ördek yemi yemeden

Ciyak miyak demeden

Ald›m bakt›m kimi ç›kard›m

Ooooo!..

Ayfle han›m›n keçileri,

Kiflne kiflne kiflniyor,

Arpa saman istiyor.

Arpa saman yok,

Kilimcide çok.

Kilimci kilim dokur,

‹çinde bülbül flak›r.

0 bülbül benim olsa,

‹ki kardeflim olsa.

Biri ay, biri y›ld›z,

Biri o¤lan biri k›z.

All› ball› kiraz,

Bana gel biraz.

Kiraz vakti geçti,

Eflim seni seçti.

Oyunun bafl›,

fiu çeflmeden su tafl›.

Çeflmenin dibi delik,

Bana geldi ebelik.
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