
Oyun önerileri 

Yazar: Betül Polat 

Beni hisset oyunu   

Evde sadece kalem ve kağıtla oynanacak bir oyun! Çocukların duygu gelişimlerini destekleyen, 
konsantrasyonunu artıracak çok keyifli bir oyunu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.  

Malzemeler: Kalem ve kağıt 

Nasıl oynanır? Çocuğunuz eline bir kalem defter alır, eğer evinizde tahta varsa bunu da 
kullanabilirsiniz. Çocuğunuzun arkasına geçin ve elinize aldığınız kalemle sırtına istediğiniz bir şekil 
çizin. Yıldız, çiçek ay resimlerini çizebileceğiniz gibi, eğer çocuğunuz okuma yazma biliyorsa tek tek 
harfleri yazıp bir kelime de oluşturabilirsiniz. 

İyi eğlenceler       

 

Örüntü tamamlama 

Evdeki tuvalet kağıdı rulolarından ve renkli toplarla oynayabileceğiniz çok eğlenceli bir oyun! 

Malzemeler: 5 tane tuvalet kağıdı rulosu, daha fazla veya az olabilir 

                     Her renk toptan 2 şer tane olacak şekilde, toplam 10 küçük top 

Nasıl oynanır?  

1. Öncelikle topların renklerinin içerdiği 5-10 tane örüntü kartları hazırlayın. 

 

 

 

 

 

 

2. Bir masada çocuğunuzla beraber karşılıklı oturup tuvalet kağıdı rulolarını ve toplarınızı 
önünüze alın.  

3. Örüntü kartından bir tane seçin ve herkesin görebileceği şekilde masaya koyun. 
4. Hızlı bir şekilde kartta gösterilen örüntüyü kendi toplarınızda oluşturmaya çalışın. 
5. En hızlı örüntüyü oluşturan kağıdı alır ve oyun devam eder. 
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Ailecek oynuyorum  

Ailecek oynayabileceğiniz çok eğlenceli bir oyun. Hem oyunumuz uzun sürsün hem de ailecek 
oynayalım diye düşünürseniz bu oyun tam size göre! O zaman anlatmaya başlayalım. 

Malzemeler: 1 adet zar 

                        Kağıt ve kalem 

Nasıl oynanır? 

1. Öncelikle A4 kağıtlarına yönergeler yazın. Örnek yönergeler şunlardır: 

• 3 kere olduğun yerde zıpla 

• İstediğin bir şarkıyı bağırarak söyle 

• Dün akşam yemeğinde ne yedik bizimle paylaş 

• Bir bardak su iç 

• 3 kere olduğun yerde eğil 

• Ellerini 20 saniye boyunca yıka 
 

2. Bir başlangıç noktası belirleyerek bu kağıtları yerde bir yol oluşturacak şekilde dizin. İsterseniz 
önce ip yardımı ile yolunuzu oluşturup, daha sonra yönerge kağıtlarını bu ip üzerine 
koyabilirsiniz. 

3. Zarı atın ve çıkan sayı kadar başlangıç noktasından yönergeler boyunca ilerleyin. Durduğunuz 
anda hangi yönerge üzerindeyseniz bu yönergeyi gerçekleştirin.  

4. Sırayla zarı atıp oyuna devam edin. 
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Kanguru Yürüyüşü 

Evde her an oynayabileceğiniz bir başka oyun ise kanguru yürüyüşü! Hem denge hem de vücut 
koordinasyonunu geliştiren bir oyun. İhtiyacınız olan tek şey 2 adet top. 

Nasıl oynanır? 

1. Öncelikle kendinize bir yürüme yolu oluşturun. Bu yürüme yolunun sınırlarını ip yardımıyla 
oluşturabilirsiniz. 

2. Daha sonra bacak aranıza sığabilecek büyüklükte bir top alın. 
3. Topu düşürmeden bu yürüme yolunda yürümeye başlayın. 
4. Eğer topu düşürürseniz yürüme yolunun başlangıç noktasına giderek yürümeye yeniden 

başlayın. 
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Yapboz 

Çocuğunuzla beraber hazırlayıp oynayacağınız bir oyun. 

Malzemeler: Kağıt ya da karton  

                       Kalem ve makas 

                       Göz bandı 



Nasıl oynanır? 

1. Öncelikle çocuğunuzun sevdiği bir çizgi film kahramanını ya da hayvan resmini kağıda çizin. 
2. Çizdiğinizi resmi beraber boyayın. 
3. Daha sonra yaptığınız resmi bir kalem yardımıyla 5-6 parçaya ayıracak şekilde ve birbirini 

tamamlayacak şekilde çizin. 
4. Çocuğunuzdan çizgiler üzerinden giderek resmi kesmesini isteyin.  
5. Çocuğunuzun gözlerini göz bandı ile kapatın ve yapbozu tamamlamasını isteyin. 
6. Bunu sırayla yapabilirsiniz ve süre tutarak daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. 
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