
                                                                                  
 

TÜRKİYE XII. DÜNYA OYUN OYNAMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 
KUŞAKLAR ARASI OYUN: ÜÇ KUŞAK BİRARADA 

Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı  

 

Tarih  Etkinlik Adı Katılımcılar  

1. GENÇ KUŞAKLARIN OYNADIĞI OYUNLAR  

18 Haziran 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Dilara Kulaber  

(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Yakar Top Oyunu 
Aile üyelerinden (anne-baba, çocuk ve kardeşler) iki tane takım kaptanı seçilir. İki 
kaptan aralarında sayışır ve gruplarını belirlerler. İki tane karşılıklı çizgi çekilir. 
Gruplardan birinin yeri, iki çizginin ortasındaki boş alan olur. Diğer grup ikiye 
bölünür. Biri bir çizginin gerisine, öteki de diğer çizginin gerisine yerleşir. Çizgiyi 
geçmek yasak! Oyunda, çizginin gerisinde duranlar, ortadaki grubu vurmaya 
çalışır. 
Youtube: https://youtu.be/5CobQEQFKVM (02.49 dakika) 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 
 

Geleneksel Oyunlar: Seksek Oyunu  
 Aile üyeleri oyun alanı olarak belirledikleri yere yan yana kareler çizer. Oyun için 
bir lego bulunur. Daha sonra aile üyeleri (anne-baba, çocuk ve kardeşler) kendi 
aralarında sayışarak oyuna başlayacak kişiyi seçer. Aile üyeleri, çizili alanların 
içine sırayla legoyu atarlar. Eğer taş çizili alanların dışına düşer ya da çizgiye denk 
gelirse, taş atma sırası öbür oyuncuya geçer. Atış başarılıysa, oyuncu taşın 
bulunduğu karenin üstünden atlar, dönüşte çizgilere değmeden de taşı geri alır. 
Youtube: https://youtu.be/zovufNO0kBE (04.10 dakika) 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: İstop Oyunu  
Aile üyeleri (anne-baba, çocuk ve kardeşler) kendi aralarında sayışarak ebe 
olacak kişiyi belirler. Aile üyeleri çember şeklinde dizilirler. Ebe bu oyuncuların 
tam ortasına elinde top ile geçer. Ebe bir kişinin ismini söyleyerek topu havaya 
fırlatır. İsmi söylenen aile üyesi topu yakalamaya çalışırken diğer oyuncular da 
topun düşeceği noktadan uzaklaşmaya çalışır. Oyunun amacı top yere düşmeden 
yakalamak ve bir isim söylemektir.  
Youtube: https://youtu.be/qlLOSk2uNGU (06.39 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Eski Minder Oyunu  
Aile üyeleri (anne-baba, çocuk ve kardeşler) kendi aralarında sayışarak ortaya 
geçecek kişiyi belirler. Ortaya geçen aile üyesi “Eski Minder” olur. Diğer aile 
üyeleri “Eski Minder” in etrafında el çırpıp tekerleme söyleyerek dönmeye 
başlarlar. Eski Minder olan aile üyesi bir konu seçer ve diğer aile üyeleri o konu 
ile ilgili taklit duruşları yaparlar. Tekerleme bitince “Eski Minder” in istediği pozu 
alırlar; eski minder en beğendiği pozu seçer, o pozu veren aile üyesi eski minder 
olur. 
Youtube: https://youtu.be/gTHcCdJFvkk (03.17 dakika) 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Beş Taş Oyunu  
Aile üyeleri (anne-baba, çocuk ve kardeşler) kendi aralarında sayışarak oyuna 
başlayacak kişiyi belirler. İlk önce beş taşın tamamı gelişi güzel yere bırakılır. Yere 
atılan beş taştan bir tanesi yerden alınır ve bu taşla diğer taşların toplanması 
gerekecektir. Yerden alınan taş, yukarı doğru atılır ve havaya atılan taş yere 
düşmeden yerdeki taş alınır ve havadaki taşla birlikte tutulur. Yerde bulunan 
diğer üç taşta bu şekilde toplanacaktır. Bu aşamadan sonra ikiler oyunu başlar. 
Bu basamakta yerdeki taşlar ikişer ikişer alınır. Üçler dörtler ve beşler de bu 
kurala göre oynanır. 
Youtube: https://youtu.be/nXBNGHtN2xk (04.35 dakika) 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

https://youtu.be/5CobQEQFKVM
https://youtu.be/zovufNO0kBE
https://youtu.be/qlLOSk2uNGU
https://youtu.be/gTHcCdJFvkk
https://youtu.be/nXBNGHtN2xk


                                                                                  
 

2. ANNE-BABALARIMIZIN OYNADIĞI OYUNLAR  

19 Haziran 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Dilara Kulaber 
(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Kukalı Saklambaç Oyunu  
Aile üyelerinden bir ebe olur. Oyun alanın ortasına bir kutu koyulur. Aile 
üyelerinden biri ortaya konan kutuya vurarak oyun alanından uzak bir noktaya 
atar. Bu sırada ailenin diğer üyeleri ebe topu tekrar oyun alanına getirene kadar 
hemen saklanır. Ebe, kukayı geri yerine   getirdikten sonra saklananları ararken, 
başka oyuncular yeniden kukayı uzağa atabilirler. Ebe kimi saklandığı yerde 
görürse kukaya basar ve “kukaladım” der. Kukalanan kişi yeni ebe olur.  
YouTube: https://youtu.be/aTnpO5F28Pg (01.07 dakika) 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Menekşe Oyunu  
Bu oyun için aile üyeleri iki gruba ayrılır. Gruplar karşılıklı sıralanır. Bir grup diğer 
gruba “Menekşe mendilin düşe, bizden size kim düşe” diye sorar. Karşı grup da 
aralarından birinin ismini söyler. Aile üyeleri seçilen kişiyi kollarından tutar ve 
karşı gruptan kollarını kenetleyen iki kişiye doğru gönderirler. Eğer kenetlenmiş 
kolları çözerse o gruptan bir kişiyi kendi grubuna götürür. Çözemezse kendisi o 
grupta kalır. Oyun gruplardan biri tek kişi kalana kadar devam eder. 
YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=NQRUZ-p5Qvg (02.14 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Çelik Çomak Oyunu  
Uyarı! Bu oyunda tüm oyuncular yüz kaskı kullanmalıdır.  
Aile üyeleri çeliği fırlatacak takımı seçmek için bir kura işlemi yapar. İki taş 
düzgün bir şekilde yerleştirildikten sonra çelik üzerine yerleştirilir. Bir oyuncu 
çomağı eline alır. Oyunun amacı çomak ile çeliği en uzak noktaya fırlatmaktır. 
Rakip aile üyeleri ise çeliği havada yakalamaya çalışırlar.  
YouTube: https://youtu.be/TQGX7rdfHAU (01.08 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Körebe Oyunu  
Aile üyeleri (anne-baba, çocuk ve kardeşler) sayışmaca ile ebe olacak kişiyi 
belirler. Ebenin gözleri göz bağı (şal, mendil, bez) ile bağlanır. Ebe oyun alanının 
ortasına gözleri kapalı şekilde getirilir. Ebeyi şaşırtmak ve yön duygusunu o anlık 
kaybettirmek için kendi etrafından birkaç kez çevrilir. Herkes ebeden uzaklaşır. 
Diğer aile üyeleri ebeden uzaklaştıktan sonra körebeyi tekerleme ile çağırırlar ve 
oyun başlar. Körebe, körebe, gel sesime, gel sesime! Körebenin dokunduğu kişi 
ebe olur. 
YouTube: https://youtu.be/qAE76-3q_hM (03.58 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Yağ Satarım Bal Satarım Oyunu  
Aile üyeleri (anne-baba, çocuk ve kardeşler) kendi aralarında sayışarak ebeyi 
belirler. Aile üyeleri çember biçiminde yere otururlar. Ebe oyuncuların arkasında 
dolanarak yağ satarım bal satarım tekerlemesini söyler. Oyuncular da el çırparak 
tekerlemeye eşlik ederler. Ebe tekerlemeyi söylemeyi kestiği an oyunculardan 
birinin arkasına mendili bırakmış olduğu anlaşılır. Arkasında mendil olan oyuncu 
mendili fark eder etmez mendili alarak ebeyi kovalamaya başlar. O esnada ebe 
de kendisini kovalayan oyuncuya yakalanmadan, oyuncunun yerine oturmaya 
çalışır. 
YouTube: https://youtu.be/mpvCmPNPl0U (01.11 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

3. BÜYÜKANNE-BÜYÜKBABALARIMIZIN OYNADIĞI OYUNLAR  

20 Haziran 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Dilara Kulaber 
(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Elim Elim Epenek Oyunu 
Aile üyeleri (anne-baba, çocuk ve kardeşler) sayışmaca ile oyunu yönetecek kişiyi 
belirler. Aile üyeleri daire şeklinde sıralanırlar. Ellerini açarak düz zemin üzerine 
koyarlar. Oyun yöneticisi, aile üyelerinin parmaklarına dokunarak elim elim 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 

https://youtu.be/aTnpO5F28Pg
https://www.youtube.com/watch?v=NQRUZ-p5Qvg
https://youtu.be/TQGX7rdfHAU
https://youtu.be/qAE76-3q_hM
https://youtu.be/mpvCmPNPl0U


                                                                                  
 

epenek tekerlemesini söyler. Tekerleme hangi aile üyesinin parmağında son 
bulursa o parmak kapatılır. Tüm parmakları kapanan ilk oyuncu oyunu kazanır. 
Bir sonraki turda oyun yöneticisi olur. 

öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Ceviz Oyunu 
Aynı ebattaki iki ceviz bir materyal yardımı ile ortadan ikiye bölünür, içleri 
boşaltılır. Üç adeti açık kısımları aşağı gelecek şekilde bir tepsiye dizilir ve 
yanlarına bir mısır tanesi konur. Aile üyeleri yan yana oturur. İçlerinden biri 
tepsiyi alır ve diğerlerine göstermeden bir kabuğun içine mısır tanesi yerleştirilir. 
Açık tarafları tepsi üstüne oturmuş ceviz kabuklarını, tepsi üzerinden 
kaldırmadan yer değiştirilir. Sıra ile aile üyelerinin önüne tepsi tutulur ve mısır 
tanesinin hangi ceviz kabuğunun altında olduğunu göstermesi istenir.  Eğer mısır 
tanesi ordaysa sorun yok, mısır tanesi orda değilse tepsiyi tutan, diğer kabuk 
altındaki mısır tanesini gösterir. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Sekiz Kuyulu Taş Oyunu  
İki aile üyesi ve 16, 16 paylaştırılmak üzere toplam otuz iki taşla oynanan oyunda, 
aile üyeleri önlerine karşılıklı dört çukur kazar ve her çukurun içinde dört taş 
yerleştirir. Kura ile seçilen oyuncu başlamaya hak kazanır. Başlayan kişi kendine 
ait çukurlardan dört taş alır istediği çukurdan başlayarak sırayla her çukura bir taş 
koyar. Diğer oyuncu da aynı eylemi tekrarlar. Bu taş yerleştirme esnasında kendi 
çukurunda bir taş bırakmayı başaran oyuncu karşısındaki diğer oyuncunun 
çukurundaki bütün taşları almaya hak kazanır. Rakibin taşlarını toplamayı 
başaran oyuncu kazanır.  
YouTube: https://youtu.be/tHX7bC9cCuQ (05.04 dakika) 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Köşe Kapmaca Oyunu 
Aile üyeleri (anne-baba, çocuk ve kardeşler) oyun alanı için 4 köşeli bir alan 
oluştururlar. Aile üyeleri belirledikleri köşelere geçerler. Ebe alanın ortasına 
geçer. Aile üyeleri ebeye köşelerini kaptırmadan yer değiştirirler. Ebe aile 
üyelerinden birinin köşesini kaparsa, köşesini kaptığı aile üyesi ebe olur. 
YouTube: https://youtu.be/vDFDuNbGXfE (02.27 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Birdirbir Oyunu 
Aile üyeleri (anne-baba, çocuk ve kardeşler) kendi aralarında sayışarak ebeyi ve 
oyunda duracağı yeri belirler. Ebe, oyunun başında belirlenen yerde durur ve 
eğilip ellerini dizlerine koyarak belini kamburlaştırır. Atlama yapacak diğer 
oyuncular sırada bekler. İlk oyuncu koşarak, eğilerek duran ebenin üzerinden 
ellerini sırtına bastırıp bacaklarını iki yana açarak atlar. Atlarken de “birdirbir” 
demelidir. Atladıktan sonra 3-4 adım ileride o da eğilerek sırtını kamburlaştırır. 
Düşen ya da dengesini kaybeden oyuncu yanar ve yeni ebe olur. 
YouTube: https://youtu.be/I5F6R2P9-_w (03.57 dakika) 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

1. GENÇ KUŞAKLARIN OYNADIĞI OYUNLAR  

21 Haziran 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Berfin Şiringül  

(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Dünyamız Yusyuvarlak Oyunu  
Aile üyeleri (anne-baba, çocuk ve kardeşler) daire biçiminde birbirlerinin elleri 
üst üste gelecek ve avuç içleri yukarı bakacak şekilde dururlar. Oyun sayışmacası 
söylenir. Oyun sayışmacasının bittiği kişi ebe olur ve ebe bir renk söyler. Aile 
üyeleri o rengi bularak renge dokunurlar. Ebe, aile üyeleri rengi bulmaya 
çalışırken onları yakalamaya çalışır. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: İstop Oyunu  
Aile üyeleri bu oyunu oynayabilecekleri büyük bir alan yaratır (Örneğin salon, 
bahçe, teras gibi). Daire biçiminde ayakta durulur. Her aile bireyi bir meyve adı 
seçer. Bir ebe seçilir. Ebe olan kişi elindeki topu havaya atarak bir meyve adı 
söyler. Söylenen meyve topu yakalamaya çalışır. Yakalayan kişi istop diye bağırır. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 

https://youtu.be/tHX7bC9cCuQ
https://youtu.be/vDFDuNbGXfE
https://youtu.be/I5F6R2P9-_w


                                                                                  
 

Topu yakalayamayan meyve diğer aile bireyleri kaçarken bir tekerleme söyler. 
Tekerleme bittiğinde herkes durmalıdır. Ebe bir kişiyi seçer ve topu yuvarlayarak 
onu vurmaya çalışır. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=z5GaE6tm7_o (01.06 dakika)  

yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: 11-50 Oyunu  
Aile üyeleri bu oyun için geniş bir alan yaratır. Daire biçiminde ayakta durulur. 
Elleri avuç içleri yukarı bakacak şekilde ve elleri üst üste gelecek şekilde durulur. 
Oyunun sayışmacası söylenir. Oyunun tekerlemesini bitiren kişi ebe olur. Diğer 
aile bireylerini yakalamaya çalışır. Yakalanan aile bireyleri ebeye yardımcı olarak 
diğer aile bireylerini yakalamasına yardımcı olurlar. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JyXPjLrLgiI (03.59 dakika) 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Eski Minder Oyunu  
Aile bireyleri daire biçiminde ayakta dururlar. Bir kişiyi dairenin ortasına 
oturturlar bu kişi eski minder olur. Eski minderin çevresinde dönerek oyunun 
tekerlemesi söylenir. Eski minder olan kişi tekerleme bittikten sonra ayağa kalkar 
ve eski minder olmasını istediği aile bireyini seçer ve onu yeni eski minder yapar. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gTHcCdJFvkk (03.17 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Ayak Saymaca Oyunu  
Aile bireyleri daire şeklinde ayakları birbirine değecek şekilde oturur. Aile 
bireylerinden bir kişi oyunun sayışmacasını söyleyerek ayakları sayar. İki ayağı da 
oyundan çıkan kişi oyundan da çıkmış olur.  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

2. ANNE-BABALARIMIZIN OYNADIĞI OYUNLAR  

22 Haziran 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Berfin Şiringül 
(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: İp Atlama  
Aile bireyleri bu oyunu oynayabilmek için boş bir alan yaratır. Bu oyun için büyük 
bir ip gerekir. Aile bireylerinden iki kişi ipi sallamak için seçilir. Kalan kişiler 
atlamak için sıraya dizilir. Atlayan kişi oyunun tekerlemesini söyler. Takılan veya 
ipe basan aile üyesi oyundan çıkar. Bütün aile üyeleri oynayacak şekilde yer 
değiştirilir.   
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RqmXgu_C73g (03.20 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Yağ Satarım Bal Satarım Oyunu  
Aile bireyleri   bu oyunu oynayabilmek için boş bir alan yaratır. Oyunu 
oynayabilmek için bir mendile ihtiyaç vardır. Her aile bireyi daire şeklinde yere 
oturur. Bir kişi ebe olur. Ebe oyunun tekerlemesini söyleyerek aile bireylerinin 
çevresinde dolaşır. Ebe olmasını istediği aile bireyinin arkasına mendili bırakır, 
yerine oturmak için koşar ve ebe olmasını istediği aile bireyi onu yakalamadan 
yerine oturur. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=z8IJ3_EPt-4 (06.06 dakika) 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Saklambaç Oyunu  
Aile üyeleri oyunun sayışmacasını söyleyerek bir ebe belirler. Ebe gözlerini 
kapatarak duvara dönük bir şekilde kafasını duvara dayar. Ebe belirlenen sayıya 
kadar sayarken diğer aile üyeleri evin odalarında saklanırlar. Sayma bittikten 
sonra ebe oyunun tekerlemesini söyleyerek aile üyelerine saymanın bittiğini 
bildirir. Ebe bütün odaları dolaşıp aile bireylerini sobeler.  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Birdirbir Oyunu 
Aile bireyleri bu oyunu oynarken çocuklara liderlik eder. Aile bireyleri (örneğin 
kardeşler) aralarında mesafe olacak şekilde dizilir. Daha sonra sıralanan kişiler 
öne eğilir. Sıranın sonunda kalan kişi önündeki aile üyelerinin sırtından destek 
alarak atlamaya başlar. Her atlayan kişi tekerlemeyi söyler.  

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

https://www.youtube.com/watch?v=z5GaE6tm7_o
https://www.youtube.com/watch?v=JyXPjLrLgiI
https://www.youtube.com/watch?v=gTHcCdJFvkk
https://www.youtube.com/watch?v=RqmXgu_C73g
https://www.youtube.com/watch?v=z8IJ3_EPt-4


                                                                                  
 

Websitesi: http://www.oyunkurali.com/CocukOyunlari/DengeOyunlari/Birdirbir 
 

 Geleneksel Oyunlar: Hoppacık Oyunu  
Aile bireyleri bu oyunu oynamak için ikili gruplar haline ayrılır. Gruplara bölünen 
aile bireyleri birbirlerine sırtını döner. Aile bireyleri ellerini ve kollarını 
birbirlerine tersten olacak şekilde kenetler. Oyunun tekerlemesine göre 
birbirlerini kaldırıp indirirler.  
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xKcxuaGSWFY (01.24 dakika) 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

3. BÜYÜKANNE-BÜYÜKBABALARIMIZIN OYNADIĞI OYUNLAR  

23 Haziran 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Berfin Şiringül 
(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Sinirli Taş Oyunu  
Aile bireyleri bu oyunu oynamak için boş alan yaratır. Ortamdaki eşyalardan 
farklı dokuya sahip bir eşyaya ihtiyaç vardır (örneğin taş, lego, bilye gibi). Bir kişi 
gözleri bağlanmak üzere seçilir ve gözleri bağlanır. Ortamdaki aile bireyleri eşyayı 
açık ortamda bir yere atarlar. Gözleri kapalı olan aile bireyi ortamdaki eşyalardan 
farklı olan eşyayı dokunarak bulmaya çalışır. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Kazık Çakma/ Kazık Devirme Oyunu  
Uyarı! Bu oyun yetişkinler eşliğinde oynanmalıdır.  
Aile bireyleri bu oyunu oynamak için boş alan yaratır.  Bu oyun açık alanda 
oynanmaya daha uygundur. Açık alanda oluşturulan bir çamur topluluğu ve 
çamura fırlatılacak küçük değneklerle oynanır. Aile bireyleri sırayla çamura 
değnekleri fırlatır. Her kişi bir önceki kişinin attığı değneği düşürmeye çalışır. 
Düşen değnek düşüren aile bireyinin olur.  

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Palamuttaki Taş/ Hangisinin Altında? Oyunu  
Aile bireyleri bu oyunu kase vb. ters çevrilebilecek bir materyal ile oynar. Kasenin 
altındaki taşı bulması için bir ebe seçilir. Ebe oyunun oynanacağı alandan 
uzaklaştırılıp bu kase benzeri materyalin altına bir taş koyulur.  Ebe taşın hangi 
kasenin altında olduğunu bulmaya çalışır.  

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: İncirleri Kim Yedi Oyunu  
Aile bireyleri daire biçiminde ayakta dururlar. Ortada oturacak ebe belirlenir. Ebe 
dairenin ortasında oturur diğer aile üyeleri oyunun tekerlemesini söyleyerek 
ebenin çevresinde döner. Oyunun tekerlemesi bittiğinde ebe kalkar ve aile 
üyelerini yakalamaya çalışır. Yakaladığı aile üyesi yeni ebe olur. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Hendekteki Top Oyunu  
Uyarı! Bu oyunda tüm oyuncular yüz kaskı kullanmalıdır.  
Aile üyeleri bahçe gibi açık bir alanda toplanırlar. Bahçede kale olmak üzere iki 
tane çukur açarlar. Aile bireyleri iki gruba ayrılır. Her aile bireyinin kendine ait bir 
değneği olur. Her aile bireyi kendi kalesini korur ve ortadaki topu değneklerle 
karşı takımın kalesi olan çukura atmaya çalışır. Kale olan çukura koyulan her top 
sayı olarak takımın hanesine yazılır.  

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

1. GENÇ KUŞAKLARIN OYNADIĞI OYUNLAR  

24 Haziran 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Hulisi Samet Pampal   

(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Aç Kapıyı Bezirgân Başı 
Aile bireyleri bu oyun için uygun ortam olan geniş bir alan oluşturmalıdır. Daha 
sonra ebeveynler el ele tutuşarak aç kapıyı bezirgân başı tekerlemesini söylerler. 
Çocuklar sırasıyla anne babalarının ellerinin altından geçer. Kapana kaçan çocuğa 
limon mu? Portakal mı? Denilerek sorulur. Ebeveynlerden limon veya portakal 
olan kimse çocuk tercih ettiği ebeveynin tarafına geçer. Sonrasında evde veya 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

http://www.oyunkurali.com/CocukOyunlari/DengeOyunlari/Birdirbir
https://www.youtube.com/watch?v=xKcxuaGSWFY


                                                                                  
 

bahçede nerede oynanıyorsa bir çizgi çekilir. Takımlar birbirlerini çekmeye 
başlar. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=v2I_6auzfNQ (02.56 dakika)  

 Geleneksel Oyunlar: Dilli Oyunu 
Aile bireylerinin bu oyunu bahçede oynamaları daha uygundur. Ancak ev 
ortamında da oynanabilecek bir oyundur. Öncelikle olarak küçük takımlar 
oluşturulur. Daha sonra ebe olan takım belirlenir. Daha sonra taş veya evde 
bulunabilecek üst üste dizilmeye uygun malzemeler üst üste dizilir. Topun 
atılacağı çizgi belirlenir. Çizginin gerisinden ebe olmayan takım atış yapar. Üst 
üste dizilen taşlar düşerse, taşı düşüren takım kaçar. Ebe olan takım onları 
vurmaya çalışır. Ebe olan takım karşı takımı vurmayı başarırsa oyunun ilk elini 
kazanır. Eğer taşlar vurulmadan dizilirse, karşı takım ilk eli kazanır. Bu şekilde 
roller değişerek oyun sürer. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qlJ88g1KXM0 (04.18 dakika)  

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Ayı Gördüm (Ay Gördüm) 
Bu oyun her ne kadar dışarıda oynanan bir oyun da olsa ev ortamında da 
oynanabilir. Öncelikle akşam vakti evde bazı odaların elektrikleri kapatılır. Daha 
sonra takımlar belirlenir. Evde uygun bir nokta kale olarak belirlenir. Ebe 
takımdan bir kişi, örneğin bir çocuk kalede bekler. Daha sonra karşı takım 
saklanır. Ebe takım onları arar. Ebe takım karşı takımdan saklanan herhangi bir 
kişiyi gördüğünde ayı gördüm diyerek en diğer takım arkadaşına haber verir. En 
hızlı sürede kalede toplanan takım bir puan kazanır. 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Simit Oyunu 
Aile üyeleri bu oyunu evde rahatlıkla oynayabilir. Öncelikle ebenin üzerinde 
duracağı nokta belirlenir. Daha sonra ebe sayışmaca yoluyla belirlenir. Ebe 
bekleme noktasına geçer ve tek ayak üzerinde simit diyerek nefesinin yettiği 
kadar uzatarak bağırır. Diğer aile üyeleri de belirli sınırları olan noktaya kadar 
kaçmaya başlarlar. Eğer ebenin nefesi kesilir veya ayağını yere basarsa dairesine 
kaçmaya başlar. Nefesi kesilmeden aile üyelerini yakalarsa yakaladığı kişi ebe 
olur. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KH0NRkz8SVs (04.23 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Kulaktan Kulağa 
Evde ebeveynler ile birlikte oynanabilen bir oyundur. Aile üyeleri hep birlikte 
duvara sırtlarını vererek sıralanır. Daha sonra ilk başta duran oyuncu yanındaki 
kişinin kulağına eğilerek aklından tuttuğu kelimeyi söyler. Bu şekilde son kişiye 
kadar ilerler. Son kişi yüksek sesle kelimeyi söyler. Eğer kelime doğruysa oyun 
başarı ile tamamlanır. Eğer hata varsa sondan başa doğru herkes söylediği 
kelimeyi söyler hatanın kimde olduğu bulunur.  
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0ZElE04pEFw (03.10 dakika) 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

2. ANNE-BABALARIMIZIN OYNADIĞI OYUNLAR  

25 Haziran 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Hulisi Samet Pampal   
(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Köşe Kapmaca 
Bu oyun aile bireyleri ile oynanırken ev ortamına uyarlanarak oynanabilir. 
Öncelikle evde dört köşe belirlenir. Bu köşeler koltuklar, halılar olabilir. Daha 
sonra herkes köşesine geçer. Ebe ortada durur. Hep beraber tekerleme 
söylenerek oyun oynanmaya başlanır. Tekerleme bittiğinde herkes kendine köşe 
bulmaya başlar. Ortada kalan kişi ebe olur. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2yCNHmuL9o8 (01.20 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Japon Kale Oyunu 
Bu oyun yine ev ortamında oynanabilir. Öncelikli olarak kaleler belirlenir. Daha 
sonra herkes kalesine geçer. Top yardımıyla aile bireyleri birbirlerinin kalelerine 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

https://www.youtube.com/watch?v=v2I_6auzfNQ
https://www.youtube.com/watch?v=qlJ88g1KXM0
https://www.youtube.com/watch?v=KH0NRkz8SVs
https://www.youtube.com/watch?v=0ZElE04pEFw
https://www.youtube.com/watch?v=2yCNHmuL9o8


                                                                                  
 

gol atmaya başlar. İlk turda beş gol yiyen kale oyundan çıkar. Son kalan kişi 
kazanır. Yüksekten atmak elle topu tutmaya izin verilmez. 

 Geleneksel Oyunlar: Şarkılı Yerden Yüksek 
Aile bireyleri ile oynanabilecek bir diğer eğlenceli oyun da bu oyundur. Öncelikle 
iki adet yerden yüksek alan belirlenir. Daha sonra ebe belirlenir, ebe alfabeden 
rastgele bir harf söyler. Oyuncularda karşıya geçmek için bu harfle başlayan şarkı 
söylemelilerdir. Şarkıyı söyleyemeden ya da uygun olmayan bir şarkı 
söylendiğinde ebe tarafından yakalanırsa bu kişi ebe olur. Bu şekilde oyun devam 
eder. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LBLByvmSRw8 (01.37 dakika) 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Uzun Eşek Oyunu 
Ebeveynler çocuklarıyla rahatlıkla bu oyunu evlerinde oynayabilirler. Ama eşek 
rolünde ebeveynler olmak koşuluyla baba eşek olur ve çöker daha sonra anne ve 
çocuklar babanın üzerine atlar. Başarılı atlayış yapamayan çocuklar elenir. Daha 
sonra eşeğin üzerinde başarılı atlayış yapanlar sap mı? Saman mı? Diye sorar. 
Oyun bu şekilde ilerler. 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Mendil Kapmaca Oyunu 
Ailecek evde oynanabilir. Bir oyundur. Öncelikli olarak bir ebe seçilir. Daha sonra 
ebe ortada durur. Daha sonra iki grup belirlenir. Ebenin ikazı ile gruplardan birer 
kişi mendili kapmaya çalışır. İlk mendili alıp grubuna giden kişi 1 sayı kazanır. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zzEaDB3-a4o (05.08 dakika) 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

3. BÜYÜKANNE-BÜYÜKBABALARIMIZIN OYNADIĞI OYUNLAR  

26 Haziran 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Hulisi Samet Pampal   
(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Farfara Fıllı, Ya Fıllı Oyunu 
Ebeveynler çocukları ile evde rahatlıkla oynayabilir. Öncelikle bir lider belirlenir. 
Ebe liderin kim olduğunu kesinlikle bilmez, daha sonra daire oluşturulur, ebe 
dairenin ortasına geçer. Grup üyeleri hep beraber dans etmeye başlar. Lider ne 
yaparsa diğer kişilerde bu hareketleri yapmaya çalışır. Eğer ebe liderin kim 
olduğunu bulursa o kişi ebe olur. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=j5xJgzIXslo (01.25 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Ceviz Oyunu 
Öncelikli olarak aile üyeleri evde toplanır. Halı üstünde bir daire oluşturulur. 
Daha sonra cevizler bu daireye konur. Her aile üyesinin beş adet cevizi olur daha 
sonra teker teker herkes cevizini atarak daire içerisinden gruptaki kişilerin 
cevizini çıkarmaya çalışırlar. Cevizleri ilk önce biten kişi oyundan elenir. Bütün 
cevizleri toplayan kişi kazanır. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=x3-YAB4KJqY (04.21 dakika) 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Pınarda Yüzme Oyunu 
Uyarı! Bu oyun yetişkinler eşliğinde oynanmalıdır.  
Bu oyun evde oynanabilecek bir oyun değildir, yazın ailecek gidilen bir tatilde 
veya havuz da oynanabilir. Öncelikli olarak denizde belirli alanlar belirlenir. Daha 
sonra bir bidona su doldurulur. Çocuk suyu dökmeye başlar. Su bittiğinde baba 
nerde kaldıysa orda durur. Daha sonra çocuk veya anne yarışmaya başlar. En çok 
mesafeyi alan kişi oyunu kazanır. 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 
 

 Geleneksel Oyunlar: Tavuk mu? Horoz mu?  
Bu oyun gerçekten ailecek oynanabilecek oldukça eğlenceli bir oyundur. Hep 
beraber erik meyvesi yenir, daha sonra koruk olan taze olan çekirdekler çıkarılır. 
İlk başlayacak kişi eline çekirdeği alarak Tavuk mu? Horoz mu? diyerek sorar. 
Yandan patlarsa tavuk, önden patlarsa horoz olur. Horoz olunca çekirdek 
karşıdaki oyuncunun yüzünde patlar. Çiğitler bitene kadar oynanır. En çok bilen 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

https://www.youtube.com/watch?v=LBLByvmSRw8
https://www.youtube.com/watch?v=zzEaDB3-a4o
https://www.youtube.com/watch?v=j5xJgzIXslo
https://www.youtube.com/watch?v=x3-YAB4KJqY


                                                                                  
 

oyunu kazanır. 

 Geleneksel Oyunlar: İp atlama 
Bahçede veya evde rahatlıkla oynanabilen bir oyundur. Ebeveynlerde çocukları 
ile rahatlıkla evde oynayabilir. İlk olarak ilk önce atlayacak kişi bulunur. İlk 
atlayan kişi çocuk olur. Daha sonra anne ve baba karşılıklı geçerek ipi çevirmeye 
başlar. Yanan kişi ipi çevirir, diğer üye atlama pozisyonu alır oyun bu şekilde 
ilerler. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=di-QuyUREtA (04.31 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

1. GENÇ KUŞAKLARIN OYNADIĞI OYUNLAR  

27 Haziran 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Hatice Zor    
(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Tilki Tilki Saatin Kaç (Kazandibi) Oyunu 
Bu oyun ebeveyn ve çocuklarla rahat bir şekilde evde ya da bahçede oynanabilir. 
Öncelikli olarak tilki yani ebe seçilir. Kalan aile üyeleri “Tilki tilki saatin kaç” 
derler. Tilki rolündeki kişi bir sayı söyler.  Tilkinin söylediği sayıya göre adım 
atarlar. Adımlarda yarım, çeyrek, büyük, küçük gibi ölçüler de vardır. Eğer tilki 
kazandibi derse herkes başlangıç noktasına geçer. Eğer tilki döndüğünde hareket 
eden birisini yakalarsa o ebe olur.   Tilki arkası dönükken onu ebelemeyi 
başarırlarsa yine aynı kişi tilki olur.  Aile bireyleri bu oyunu oynamak için eğer 
kalabalıklar ise geniş bir alan ayarlamalıdır. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dL2loAQGNm8 (00.35 saniye) 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Köşe Kapmaca 
Bu oyunu aile üyeleri ile ev içinde değil, açık alanda rahat bir şekilde 
oynayabilirler. Bir aile üyesi ebe; diğer kişiler oyuncu olur. Ebe sayışmaca ile 
belirlenir. Ebe oyun alanının ortasında ayakta oyuna başlar. Diğer dört oyuncu ise 
köşelerde oyuna başlar. Ebe diğer dört oyuncunun köşesini kapmaya çalışır. Aile 
üyesi sayısı çoksa, daha çok eğlenceli ve uzun süren bir oyun olacaktır. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=g8yBMsZk8oA (02.08 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Şarkılı Yerden Yüksek 
Bu oyun aile üyeleri ile açık alanda keyiflice oynanan oyunlardan biridir. Bu oyun 
aynı yerden yüksek oyunu gibidir. Ancak bu oyunda ebe alfabeden bir harf söyler 
(Ğ hariç). Kalan üyeler ebenin söylediği harf ile başlayan bir şarkı söyleyerek 
karşıya geçmelidir. Ebe diğer üyeleri şarkı söylerken ebeleyemez ama şarkı 
bulamayan ve söyleyemeyen kişiler karşıya kaçabilir ve ebe onları ebeleyebilir. 
Eğer tek bir kişi kalırsa ebe olan üye ondan geriye doğru sayar ve saymayı 
bitirdiğinde karşıda kalan kişi ebe olur. 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Eskici Minder Oyunu 
Bu oyun aile üyeleri ile hem evde hem açık alanda oynanan bir oyundur. Önce 
ebe seçilir. Ebe olan üye daire oluşturan diğer oyuncuların ortasına çömelir ve 
başını aşağıya eğip yüzünü elleriyle kapatır. Diğer üyeler ebenin etrafında halka 
olup oyunun şarkısını söylerler. 
 ‘’Eskici minder  
Yüzünü göster. 
Göstermezsen bir poz ver 
Güzellik mi, çirkinlik mi? 
Havuz başında 
Heykellik mi,  hangisiiii ? ‘’ 
Diye bağırırlar ve ebenin seçtiği şeye göre meslek ya da durumu yaparlar. Diğer 
üyeler ebenin söylediğini en iyi şekilde canlandırmaya çalışırlar. Ebe en güzel 
canlandıranı seçer. Seçilen kişi ebe olur, oyun bu şekilde sürer. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Q4Oi6D87RCQ (01.36 dakika)  
 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

https://www.youtube.com/watch?v=di-QuyUREtA
https://www.youtube.com/watch?v=dL2loAQGNm8
https://www.youtube.com/watch?v=g8yBMsZk8oA
https://www.youtube.com/watch?v=Q4Oi6D87RCQ


                                                                                  
 

 Geleneksel Oyunlar : Deve Cüce Oyunu 
Bu oyun tüm aile için çok eğlenceli ve evde oynanabilecek bir oyundur.  Öncelikle 
ebe olması için bir ebeveyn seçilir. Deve diye bağırınca herkes ayağa kalkar, cüce 
diye bağırınca herkes yere çöker. Ebe bunları ard arda ve hızlı şekilde karışık 
olarak söyler. Ebenin talimatlarına uymayan yanar ve oyundan çıkar. En son 
kalan oyunu kazanır ve ebe olur. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=i3xWE-7KJ1Y (01.48 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

2. ANNE-BABALARIMIZIN OYNADIĞI OYUNLAR  

28 Haziran 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Hatice Zor    
(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Sessiz Sinema Oyunu 
Bu oyun aile üyeleri ile birlikte evde ya da açık ancak sessiz bir alanda oynanır. 
Oyunda aile üyelerinden birisi oyunu başlatır. El kol ve mimiklerle bir film ya da 
bir nesneyi anlatmaya çalışırlar. Bilen aile üyesine sıra gelir ve ayağa kalkıp sessiz 
hareketlerle anlatmaya çalışır. Eğer kimse bilemezse başka bir şey anlatmaya 
çalışır.  
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Q5atvlwgIC8 (03.27 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Dokuz Kiremit 
Bu oyun bahçe sokak ya da açık bir alanda aile üyeleri ile birlikte oynanabilir. 
Oyun aracı olarak dokuz adet düz kiremit parçası ve top gerekmektedir. Aile 
bireyleri kişi sayısına göre iki gruba ayrılır. Her grup kendi arasında bir ebe seçer. 
Oyuna başlamak için gruplar arasında seçim yapılır. Seçimi kaybeden grubun 
ebesi dokuz adet kiremidi üst üste dizer. Oynama hakkını kazanan grubun bir 
üyesi topu eline alır ve kayalara doğru üç defa atar. Kiremitler yıkılırsa taşların 
başında bekleyen ebe topla diğer üyeleri vurmaya çalışır. Bu sırada oyuna 
başlayan grubun üyeleri yıkılan taşları üst üste koymaya çalışır. Ebe ise 
koydurmamak için ona topla vurur. Topla vurulan üye oyundan çıkar. Eğer oyuna 
başlayan grup yıkılan taşları üst üste koymadan vurulursa ebelik onlara geçer. 
Oyun bu şekilde devam eder.  
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=prgf8NdNi2g (01.31 dakika)  

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Asprin Oyunu 
Bu oyunu aile üyeleri açık alanda bahçe sokak vs. oynayabilir. Öncelikle 
ebeveynden birisi Doktor olarak seçilir. Daha sonra bu doktor olan ebeveyn 
içinden sıfırdan yirmiye, eğer çocukların yaşları küçükse sıfırdan dokuza kadar bir 
sayı tutar. Kalan aile üyeleri de sırayla baştan sayıları saymaya başlarlar. Eğer 
tuttuğu sayıyı söylerlerse, doktor olan ebeveyn ‘asprin‘ diye bağırır ve o üyeyi 
yakalamaya çalışır. Eğer yakalarsa artık onun ekibinde olur ve tekrar bir sayı 
tutup bir başka üye kaçmaya çalışınca diğer yakalanan üyeler de onu yakalamaya 
çalışır. Oyun böyle devam eder sona kalan da doktor olmaya hak kazanır.  

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Don Ateş Oyunu 
Bu oyunu tüm aile üyeleri açık geniş bir alanda park, bahçe vs. çok rahat bir 
şekilde oynayabilirler. Aile bireyleri arasından ebe seçilir, kalan üyeler ebeden 
kaçar. Ebeye yakalanmak üzere olan üye “don” diye bağırarak hareketsiz kalır. 
Kaçan üyelerden bir kişi “don” konumunda olan bir arkadaşına dokunarak “ateş” 
der. Bu şekilde “don” konumunda olan üye artık hareket edebilir. Ebe hızlı 
hareket ederek “don” demeden bir üyeye dokunursa, ebe dokunulan kişi olur. 
Bütün üyeler aynı anda “don” olursa oyun biter.  
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uI_QYXaEqR0 (03.03 dakika) 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Sandalye Kapmaca 
Bu oyunu aile üyeleri ile ev ortamına uygun olarak sandalye yerine minder ile 
oynanabilir. Toplam aile üye sayısından bir eksik kadar minder ortaya daire 
şeklinde dizilir. Herkes minderlerin çevresinde durur. Çocuklar bir şarkı ve 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 

https://www.youtube.com/watch?v=i3xWE-7KJ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q5atvlwgIC8
https://www.youtube.com/watch?v=prgf8NdNi2g
https://www.youtube.com/watch?v=uI_QYXaEqR0


                                                                                  
 

tekerleme söylemeye başlarlar. Şarkı biter bitmez çocuklar sandalyelere 
otururlar ve bir üye ayakta kalır. Ayakta kalan oyundan çıkar ve müziği ya da 
tekerlemeyi o söylemeye başlar istediği yerde de durdurur.  Birer sandalye 
eksiltilerek oyun devam eder. Son sandalyeye oturan aile üyesi oyunu kazanmış 
olur. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=v4GwUC2ciLg (03.29 dakika)  

öğrencilerine 
yönelik 

3. BÜYÜKANNE-BÜYÜKBABALARIMIZIN OYNADIĞI OYUNLAR  

29 Haziran 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Hatice Zor    
(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Simit 
Bu oyun kalabalık bir aile ile sokak ya da açık alanda rahatça oynanabilen bir 
oyundur. Aile üyelerinden biri bir sayışma ile ebe olarak belirlenir. Bir ağacın 
etrafına bir metre çapında yuvarlak çizilir, burası ebe olan kişinin sığınağıdır. 
Simiiiiiiittttttt diye bağırarak buradan çıkar ve diğer kişileri kovalayıp dokunmaya 
çalışır. Kimseyi yakalayamaz ve sesi kesilirse sığınağına geri kaçmaya başlar, bu 
arada da diğer aile üyeleri ebeye vurmaya çalışır. Eğer ebe, bir kişiye siimiiiittt 
diye bağırırken dokunabilirse yeni ebe o olur. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Arapsaçı Oyunu 
Bu oyun da yine tüm aile bireylerinin de katılımı ile evde geniş bir alan varsa ya 
da bahçede keyifle oynanacak bir oyundur. Bu oyun kapalı alan oyunudur, yani 
ev, okul, spor salonunda da oynanır. Oyunun tek malzemesi yün ip. Bu ipin bir 
yumak olması gerekiyor. İlk önce tüm aile bireyleri daire şeklinde diziliyor. Bir 
ebeveyn yumağın ucundaki ipi tutarak yumağı başka bir aile üyesine atar, sonra 
diğer üye bir diğerine atar. Böylece yün ip birbirine dolaşmaya başlar. Oyunun 
ikinci aşamasında aile üyeleri yaptıkları düğümü açmak için tekrar birbirlerine 
atmaya başlar, ip tamamen açılınca oyun biter.  
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fbfZ6xqAdnE (01.47 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Kurt Baba Oyunu 
Bu oyun açık bir alanda bahçe ya da park da oynanır. Bir sayışmaca ile ebe 
belirlenir ve bu kişi kurt baba olur. Ebeveynden biri kurt baba seçilebilir. Daha 
sonra anne ve yumurta olacaklar belirlenir. Yumurtalar da annenin arkasında yer 
alır. Anne yumurtaların her birine ayrı birer renk ismi verdikten sonra kurt baba 
ile karşılıklı diyalog başlar.  
– tık tık tık? 
- kim o? 
-ben kurtbaba ? 
-Ne istersin? 
-Yumurta ? 
-Hangi renk ? 
Kurt bir renk söyler ve eğer yumurtalarda o renk varsa o yumurta kaçmaya başlar 
yakalanmadan geri dönerse anne ona yeni bir renk verir. Eğer kurt babaya 
yakalanırsa kurt baba görevini o üstlenir. Oyun böylece sürer gider. Ebeye verilen 
ceza, yumurtaların istediği birşeyi yapmak veya diğer aile üyelerinin sakladığı 
kendi pabucunu bulmaya çalışmaktadır.  
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-6dDF6vkksA (01.00 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunla : Hımbıl Oyunu 
Bu oyun evde bütün aile ile keyiflice oynanabilecek bir oyundur. Kaç aile bireyi 
varsa o sayıda meyve grubu oluşturup isimlerini küçük kâğıtlara kişi sayısı kadar 
yazılır. Sonra bu kâğıtlar karıştırılıp oyunculara dağıtılır. Herkes ellerinde aynı 
meyve grubunu biriktirmeye çalışırlar. Sıra ile her seferinde bir meyve değiştirilir.  
Aynı meyve grubunu elinde ilk tamamlayan üye Hımbıl diyerek elini ortaya koyar. 
Eli en üstte kalan hiç puan alamaz. En çok puan toplayan oyunu kazanır. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

https://www.youtube.com/watch?v=v4GwUC2ciLg
https://www.youtube.com/watch?v=fbfZ6xqAdnE
https://www.youtube.com/watch?v=-6dDF6vkksA


                                                                                  
 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9n9uCL6cqdc (02.39 dakika) 

 Geleneksel Oyunlar: Çatlak Patlak Oyunu 
Bu oyun bir sokak oyunu olsa da açık ya da kapalı tüm alanlarda rahatça ailecek 
oynanabilecek bir oyundur. Her bir elini karşındaki aile üyesinin elinin üstüne 
koymalı.  Bir el, diğer elinin üstünde, diğeri altında kalmalı. Yani her aile üyesi 
elini soldakinin elinin üstüne sağdakinin altına koyarak dizilmeli. Daha sonra 
tekerleme başlayınca sırası ile herkes altta olan elini diğer yandaki üyenin eline 
hafifçe vurarak çemberi devam ettirir. 
Çatlak patlak 
Yusyuvarlak 
Kremalı börek 
Sütlü çörek 
Çek dostum çek 
Arabanı yoldan çek 
Çek çek amca 
Burnun kanca 
Al sana bir bulmaca 
Bulmaca kaç parça 
Veriyorum 5 parça 
Bir, iki, üç, dört, beş. 
Son kelime söylendiğinde eline vurulan kişi elini çekmeli. Eğer çekemez ve diğer 
üye eline vurursa eline vurulan kişi elenir ama vuramazsa vuramayan elenir ve 
diğer kişi on puan kazanır. 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PmoVfw5uCFc (01.31 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

1. GENÇ KUŞAKLARIN OYNADIĞI OYUNLAR  

30 Haziran 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Nisalj İseni  
(Makedonya Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Yağ Satarım Bal Satarım 
Çocuklar halka şeklinde oturur. Aralarından bir ebe seçilir. Ebenin eline bir top 
verilir. Ebe ‘Yağ satarım bal satarım’ şarkısını söyleyerek çocukların arkasından 
dolaşır. Bu sırada ebe topu bir çocuğun arkasına bırakır. Çocuk topu alır ve 
halkanın etrafında koşarak ebeyi yakalamaya çalışır. Eğer ebe o çocuğun yerine 
oturmayı başarırsa ebelikten kurtulur. Eğer yakalanırsa tekrar ebe olur.  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: İsim, Şehir, Hayvan Oyunu 
Grupça oynanan bir oyundur. Bu oyun için kağıt ve kalem gereklidir. Kağıdın en 
üst kısmına sırasıyla ‘isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ünlü, ülke’ yazılır ve bir harf 
belirlenir. Belirlenen harfle başlayan isim, şehir, hayvan.., yazılır. İlk bitiren kişi 
10’a kadar sayar ve oyun biter. Her kelime için 10 puan alınır, aynı kelimeyi 
yazanlar ise 5’er puan alır ve en yüksek puanı alan çocuk oyunu kazanır. 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Stop Polis  
Bu oyun ip ile oynanır. Çocuklardan iki ebe seçilir. Ebeler ipi ellerine bağlayıp 
şekil verirler. Sonra ayakla basıp kendilerinden bir metre kadar uzaklaşırlar. 
Ortaya Z harfine benzer şekil çıkar. Ardından çocuklardan bu ipe dokunmadan 
karşı tarafa geçmeleri istenir. Eğer aralarından biri ipe dokunursa o ebe olur. Eğer 
ipe dokunmazlarsa bu sefer daha zor bir şekil yapılır.    

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Arı Oyunu 
En az 4 kişi ile oynanır. Çocuklardan sayışmaca ile bir ebe seçilir. Ebe arkasını 
döner ve bir eliyle gözlerini kapatır bir elini de arkaya çevirir. Çocuklardan biri 
ebenin eline dokunur ardından hepsi ‘Bıııızzzzzzzzz’ diye bağırır. Ebe bu sırada 
arkadaşlarına döner ve ona dokunanı bulmaya çalışır. Eğer ona dokunanı bulursa 
ebelikten kurtulur, diğer çocuk ebe olur. Eğer bulamazsa tekrar ebe olur. 
 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

https://www.youtube.com/watch?v=9n9uCL6cqdc
https://www.youtube.com/watch?v=PmoVfw5uCFc


                                                                                  
 

 Geleneksel Oyunlar: Şişe Oyunu 
En az 7-8 kişi ile oynanır. Çocuklar aralarında bir ebe seçerler. Bir pet şişesi yarıya 
kadar suyla doldurulur. Bir başlangıç çizgisi belirlenir. Çocuklardan biri pet şişeyi 
yerde sürüklenecek şekilde uzağa fırlatır. Ebe arkasını dönmeden şişeyi almaya 
gider ve arkasını dönmeden geriye başlangıç çizgisine gelir. Bu sırada çocuklar 
saklanır. Ebe çocukları aramaya başlar, bulduğu çocukları sobeler. Çocuklardan 
biri gelip şişeyi devirirse ebe tekrar ebe olur. Fakat ebe her çocuğu bulursa, ilk 
bulduğu çocuk ebe olur. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

2. ANNE-BABALARIMIZIN OYNADIĞI OYUNLAR  

01 Temmuz 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Nisalj İseni 
(Makedonya Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Çelik 
Uyarı! Bu oyun için tüm oyuncuların yüz kaskı kullanmaları gerekir.  
Biri uzun diğeri kısa iki sopa kullanılarak oynanır. Önce sayışmaca ile ilk 
oynayacak olan oyuncu belirlenir. Ardından ele uzun sopa alınır, kısa olan sopa 
da yere bırakılır. Kısa olan ve sürekli yerde kalan sopa, uzun sopayla uç kısmına 
vurularak havaya atılır, ardından tekrar vurularak en uzak noktaya uçurulmaya 
çalışılır. Kısa sopayı, üç kez havaya atıp uçuramayan oyuncu, sırasını rakibine 
verir. Sopayı en uzak noktaya atan oyuncu, oyunu kazanmış olur. 

İlkokul 
öğrencilerine 
ve yetişkinlere 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Su Taşıma 
Uyarı! Bu oyun yetişkinler eşliğinde oynanmalıdır.  
Oyuncular iki gruba ayrılır. İlk oynayacak olan grup sayışmaca ile belirlenir. İki 
grup için de başlangıç ve bitiş çizgisi belirlenir. Başlangıç çizgisine büyük boy 
plastik kova yerleştirilir. Plastik kovaların içine iki grup için de eşit miktarda su 
koyulur. Bitiş çizgisine ise minimum 1.5 litrelik pet şişe yerleştirilir. İlk oynayacak 
olan oyuncular belirlenir. Oyuncular su tası yardımıyla bitiş çizgisindeki pet şişeyi 
doldurmaya çalışırlar.  Pet şişeyi ilk dolduran oyuncu takımına puan kazandırır. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Yakar Top 
Çocuklar aralarında iki ebe seçerler. Ebeler ortada boş yer kalacak şekilde bir 
sağa bir sola, diğer çocuklar ise orta kısıma yerleşirler. Ebeler, topun ortadaki 
çocuklara değip onları yakması için topu fırlatırlar. Yanan çocuk oyundan çıkar. İlk 
yanan ebe olur. 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Simit 
Bir ebe seçilir. Yere bir daire çizilir ve ebe o dairenin içine yerleşir. "Simiiiiit" 
diyerek tek ayak üstüne dairenin dışına çıkar. Kaçışan oyuncuları tek ayakla 
ebelemeye çalışır. Herhangi bir oyuncu ebelenirse, dairenin içine girinceye kadar 
tekmelenir. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Yanino; (Birdirbir) 
En az 5 kişi ile oynanır. Aralarından ya sayışmaca ya da demir parayı fırlatarak 
yazı tura ile seçilir. Oyundan önce seçilen ebe belirlenen yerde eğilir. Diğer kişiler 
‘Yanino’ diyerek sırtından atlar. Ebeyi geçemeyip düşen ebe olur. 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

3. BÜYÜKANNE-BÜYÜKBABALARIMIZIN OYNADIĞI OYUNLAR  

02 Temmuz 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Nisalj İseni 
(Makedonya Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Körebe 
Oyuncular arasından sayışmaca ile bir ebe belirlenir ve gözleri bir bezle bağlanır. 
Oyuncular ebe ortada kalacak biçimde bir halka oluşturur. Ebe kollarını öne 
doğru uzatarak diğer oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığı oyuncunun kim 
olduğunu bilirse ebe olmaktan kurtulur. Eğer bilmezse tekrar ebe olur. 
 
 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 



                                                                                  
 

 Geleneksel Oyunlar: El Yakmaca 
7-8 kişi ile oynanan bir oyundur. Herkes halka şeklinde yere oturur. Eller birbirine 
değecek şekilde üst üste koyulur. Bu sırada bir tekerleme okunur. Çocuklar 
tekerleme bitene kadar elden ele tokalaşır gibi vururlar. Tekerleme bitince en 
son denk gelen kişi oyundan çıkar. Oyun bu şekilde devam eder. Son kalan iki kişi 
sağ ellerini tutuşturup tekerleme eşliğinde sallamaya başlarlar. Tekerleme bitince 
üst kısıma denk gelen el alt kısıma gelen ele vurmaya çalışır. Eli alt kısıma denk 
gelen çocuk elini çekmeye çalışır eğer arkadaşı eline vurursa yanar. Kazanan karşı 
taraf olur. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Yüzük Oyunu 
Bu oyun en az 2-3 kişi ile oynanır. Çocuklar sayışmaca ile aralarından ilk 
oynayacak olan arkadaşını seçerler. Bu kişi yüzüğü saklayan olur. Ellerini arkaya 
koyarak yüzüğü herhangi bir elinde saklar, ellerini öne koyunca diğer çocuklar 
sırasıyla yüzüğü bulmaya çalışır. İlk çocuk bulamazsa oyundan çıkar ardından 
ikinci çocuğa sorulur eğer bulursa yüzük ona verilir ve bu sefer yüzüğü o saklar. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Ebe (Babo) 
En az 6 kisi ile oynanır. Çocuklardan biri sayışmaca ile ebe seçilir. Ebe diğer 
çocukları kovalamaya çalışır. Çocuklardan birini yakalayana kadar ebe olur. Eğer 
birini yakalarsa yakaladığı çocuk ebe olur. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Bilmece Oyunu 
Çocuklar halka şeklinde yere oturur. Ortaya bir yiyecek/meyve konur. Çocukların 
içinden bir sunucu seçilir. Bu kişi çocuklara bilmeceler sorar. Bilmeceyi bilen 
çocuk yiyecek/meyve kazanır. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

1. GENÇ KUŞAKLARIN OYNADIĞI OYUNLAR  

03 Temmuz 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Fatmanur Konuk  
(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Bom Oyunu (Hımbıl) 
Aile üyeleri kaç kişilerse, örneğin 4 kişiler ise, kişi başına 4 adet düşecek şekilde 
16 adet kağıt hazırlarlar. Ardından bir eşya ismi belirlenir ve kağıtlara yazılır. 
(Meyve, sebze, hayvan) isimleri olabilir. Aile üyelerinde bir kişi kağıtları karıştırır 
ve ortaya bırakır. Amaç ellerinde aynı eşya grubunun tamamını biriktirmektir. 
Ellerinde aynı eşyalar birikene dek sıra ile her seferinde bir kağıt yanındaki aile 
bireyi ile değiştirilir. Aynı eşya grubunu ilk elinde biriktiren kişi “Bom” diyerek 
elini ortaya koyar, diğer aile bireyleri de bom yapan oyuncun elinin üstüne hızlı 
bir şekilde bom yapmalıdır. Bom yapma sırasına göre puanlama yapılır. En yüksek 
puanı toplayan kişi oyunu kazanır. 
YouTube: https://youtu.be/9n9uCL6cqdc (02.39 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Çatlak-Patlak Oyunu 
Aile üyeleri daire oluşturacak biçimde yere otururlar. Ellerini sağ ellerinin üstte, 
sol ellerinin altta olmasına dikkat ederek birbirlerinin elinin üzerine koyarlar. 
Aynı zamanda oyunun tekerlemesi söylenmeye başlanır. Tekerleme söylenirken 
birbirlerinin elinin üzerine vururlar. Tekerlemenin en sonuna kalan kişi, aile 
üyesini şaşırtarak eline vurmasını engeller. Eğer engelleyebilirse diğer kişi, fakat 
engelleyemezse kendisi oyundan çıkar. Sona kalan kişi oyunu kazanır. 
YouTube: https://youtu.be/PmoVfw5uCFc (01.31 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Üç Taş Oyunu 
Oyun iki kişi ile oynanır. Aile üyelerinden iki kişi eşleşerek örneğin (anne- çocuk, 
baba-çocuk) şeklinde daha rahat oynanabilir. Bu oyun için evde bir kağıdın 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 

https://youtu.be/9n9uCL6cqdc
https://youtu.be/PmoVfw5uCFc


                                                                                  
 

üzerine büyük bir kare çizilir ve kenarları orta noktalarından birleştirilerek oyun 
tablosu hazırlanır.  Ya da bahçede yere tebeşirle aynı oyun tablosu çizilebilir. Her 
bir oyuncu üç tane taş veya yerine (şişe kapağı, boncuk, pul vs. alır. Karenin 
kesişme noktalarına taşlar yerleştirilir. Aile bireyleri sırayla taşlarını komşu olan 
boş bir noktaya taşıyarak taşları ile yatay, dikey, çapraz yönde üçlü sıra 
oluşturmaya çalışır. Bu sırayı ilk yakalayan kişi oyunu kazanmış olur. 
YouTube: https://youtu.be/4UJz81gkJOM (04.11 dakika)  

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Renkli İstop Oyunu 
Aile üyeleri oyun için geniş bir alan tercih etmelidir. Sayışmaca ile bir kişi ebe 
olur. Aile üyeleri ayakta çember olurlar. Ebe bu çemberin ortasına geçer. Ebe bir 
aile bireyinin ismini söyleyerek topu havaya atar. İsmi söylenen kişi topu havada 
yakalarsa tekrar başka bir kişini adını söyleyerek aynı şekilde topu havaya atar. 
Eğer top havada tutulamayıp yere düşerse top hızlıca yerde yakalanır ve “istop” 
denir ve diğer oyuncular sabit şekilde yerlerinde dururlar. Ebe bir renk adı söyler, 
diğer aile üyeleri söylenen renkte bir nesne bulmaya çalışır. Söylenen renkte 
nesneyi bulan oyuncular top ile vurulamaz yani dokunulmaz olurlar. Rengi 
bulamayan oyuncu ise topla vurulur ve ebe artık o olur.  
YouTube: https://youtu.be/z5GaE6tm7_o (01.06 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Sıcak-Soğuk Oyunu 
Genellikle ev ortamında oynanmaya uygun bir oyundur. Aile üyeleri sayışmaca ile 
bir ebe seçerler Evin içinde saklamak için bir nesne belirlenir. Ebe olan aile bireyi 
ortamdan dışarı çıkarılır ve belirlenen nesne evin içinde bir yere saklanır. Ebenin 
amacı bu nesneyi bulmaktır. Diğer aile bireyleri, ebe olan kişi nesneye 
yaklaştığında “sıcak”, uzaklaştığında ise “soğuk” diyerek onu yönlendirir. Ebe 
nesneyi bulunca başka bir aile üyesini ebe olarak belirler ve oyun böyle devam 
eder. 
YouTube: https://youtu.be/Iowm6ybVsBU (01.25 dakika)  
 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

2. ANNE-BABALARIMIZIN OYNADIĞI OYUNLAR  

04 Temmuz 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Fatmanur Konuk 
(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Körebe Oyunu 
Aile üyeleri arasından sayışmaca ile bir ebe belirlenir. Ebe olan kişi ortada  
kalacak biçimde bir halka oluşturur. Aile üyeleri; 
Şarkı söyler döneriz, 
Bil bakalım biz kimiz 
Göster bizi körebe  
sözlerini söyleyerek ve el çırparak ebenin çevresinde dönerler. Ebe bu sırada 
kollarını öne doğru uzatarak dokunduğu oyuncunun başını, yüzünü ve üstünü 
elleriyle yoklar. Kim olduğunu anlayabilirse adını söyler. Eğer tanırsa, dokunduğu 
oyuncu ebe olur. Tanıyamazsa, oyun aynı ebeyle sürer. 
YouTube: https://youtu.be/Ick_NrqPAKk (01.06 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: İp (Halat) Çekme Oyunu 
Aile üyeleri eşit sayıda olacak şekilde iki gruba ayrılırlar. Oyun oynanacak alanda 
iki paralel çizgi oluşturulur ve ortaya bir işaret çizgisi oluşturulur.  Kopmayacak 
kalınlıkta bir ip bulunur. Gruplar ipin iki ucunun başına geçerler ve ipi tutarlar. 
Oyunun amacı halatın öbür ucundaki takımı kendine doğru çekmektir. Rakibini 
kendi tarafına doğru çekip ortadaki çizgiyi geçirebilen takım kazanır. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Ali Baba Saat Kaç? Oyunu (Tilki Tilki Saat Kaç?) 
Aile bireyleri arasından bir kişi sayışmaca ile Ali baba olarak seçilir. Ali baba evin 
ya da bahçe duvarın köşesinde arkasına dönük bir şekilde durur. Diğer aile 
üyeleri de Ali baba ile aralarında belirli bir mesafe olacak şekilde, yan yana Ali 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 

https://youtu.be/4UJz81gkJOM
https://youtu.be/z5GaE6tm7_o
https://youtu.be/Iowm6ybVsBU
https://youtu.be/Ick_NrqPAKk


                                                                                  
 

babaya dönük olarak dizilirler. Her turun başında oyuncular hep bir ağızdan “Ali 
Baba saat kaç?” diye sorarlar. Ali baba rolündeki kişi bir saat söyler. Saat 
söylendiğinde oyuncular söylenen saat kadar adım atarlar. Ardından soru tekrar 
sorulur. Adımlar Ali baba’nın yanına gelene dek sürdürülür. Ali baba’nın yanına 
gelince sırtına yavaşça dokunulur ve kaçılır. Ali baba oyunculardan birini 
yakalamaya çalışır. Yakalanan kişi Ali baba olur. Oyun bu şekilde devam 
ettirilerek sürdürülür. 
YouTube: https://youtu.be/dL2loAQGNm8 (00.35 saniye)  

öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Seksek Oyunu 
Aile üyeleri evin içinde bant yardımı ile veya bahçede tebeşir ile yer zemini 
üzerinde sek sek kareleri oluşturur. Aile üyelerinden biri (anne, baba, çocuklar) 
oyuna eline bir taş veya bir eşya alarak 1 numaralı kareye atar. Oyuncu taşın 
bulunduğu kareyi atlar ve seksek üzerindeki tüm karelere uğrayarak ilerler. 
Sonra, aynı ayakla dönüş yapılır ve aynı karelere tekrar basılır. Dönüş yolunda 
taşın bulunduğu kareye gelindiğinde, sol ayak havadayken eğilerek sol el ile taş 
alınır. Başlangıç çizgisi üzerinden atlayarak turu geçer.  
YouTube: https://youtu.be/p12PUkCApJE (04.16 dakika)  

Okul öncesi ve 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 
 
 

 Geleneksel Oyunlar: Gazoz Kapağı Oyunu 
Belirli sayıda gazoz kapağı yerde yan yan dizilir. Oyunda amaç gazoz kapaklarına 
taş ile atış yapıp kazanmaktadır. Aile üyeleri arasından ilk atacak kişi, ikinci atacak 
kişi şeklinde sayışmaca yolu ile belirlenir. Daha sonra sırayla ilk olarak belirlenen 
mesafeden, bir taşla kapaklara atış yapılır. Atış yapan kişi vurduğu kapakları 
toplar. Eğer vuramadıysa sıranın dönüp kendisine gelmesini bekler. Oyun ortada 
kapak kalmayıncaya kadar dönüşümlü olarak devam eder. En çok kapağı 
toplayan oyunu kazanmış olur. 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

3. BÜYÜKANNE-BÜYÜKBABALARIMIZIN OYNADIĞI OYUNLAR  

05 Temmuz 
2021 

Oyunları Hazırlayan: Fatmanur Konuk 
(Türkiye Geleneksel Oyunları) 

 

 Geleneksel Oyunlar: Yedi Kiremit Oyunu 
Oyun için genişçe bir alan seçilir (Bahçe ortamı veya ev salonu gibi). Aile üyeleri 
eşit sayıda kişi olacak şekilde iki gruba ayrılır. Yedi tane yassı taş veya kiremit üst 
üste dizilir. Topu atmak için atış yapılacak mesafeye çizgi çekilir. Sayışmaca ile 
ebe olacak grup seçilir. Ebe olan grup taşların arkasına geçer, topu atacak grup 
çizginin arkasına geçer. Gruptakiler sıra ile topu atarak taşları devirmeye çalışır. 
Gruptakiler taşları deviremezse sıra diğerlerine geçer, devirirlerse kaçmaya 
başlarlar. Amaç ebe içlerinden birini vurmadan taşları geri üst üste dizmektir, 
dizerlerse oyunu kazanırlar, dizemeden ebe birisini vurursa bu sefer onlar ebe 
takım olarak taşların arkasına geçerler. 
YouTube: https://youtu.be/prgf8NdNi2g (01.31 dakika)  

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Beş Taş Oyunu 
Bu oyun için aile üyeleri beş adet küçük taş alır ve yere koyar. Sayışmaca ile 
oyuna başlayacak kişi seçilir. Bu kişi taşlardan birini eline alır, havaya doğru atar, 
o havada iken diğer taşlardan birini eline alıp havadaki taşı tutar. Taşları sonra 
ikişer, üçer ve dörderli gruplar halinde toplar ve bir sonraki aşamaya geçer. 
Oyuncu işaret parmağını orta parmağın üzerine koyarak elini köprü yapar. Öteki 
oyuncunun seçtiği taşa değdirmeden tüm taşları bu köprüden geçirir. Son aşama-
da ise taşların tümünü havaya atıp elinin tersiyle tutar ve bunları da fırlatılıp bu 
kez avuçla yakalar. Avucunda ne kadar taş varsa o kadar sayı kazanır. 
YouTube: https://youtu.be/nXBNGHtN2xk (04.35 dakika)  

 
 
 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

https://youtu.be/dL2loAQGNm8
https://youtu.be/p12PUkCApJE
https://youtu.be/prgf8NdNi2g
https://youtu.be/nXBNGHtN2xk


                                                                                  
 

 Geleneksel Oyunlar: Yüzük Kimde? Oyunu 
Bu oyun için bir yüzük ve yumuşak bir mendi gereklidir. Ebe olacak kişi sayışmaca 
ile belirlenir. Diğer aile üyeleri çember şeklinde otururlar. Ebe elindeki yüzüğü 
saklayacağını belirterek aile üyelerinden arkada avuçlarını açmalarını ister.  
Elindeki yüzüğü tek tek herkesin avucuna koyuyormuş gibi yapar. Ama bir tek 
kişinin avucuna koyar. Sonra oyunculardan birini seçerek, eline yumuşak bir 
mendille vurarak "Yüzük kimde?" diye sorar.  Seçilen kişi, diğer oyunculardan 
birinin adını tahmin eder.  Eğer bilirse ebe o kişi olur, fakat bilemezse sıra onun 
seçtiği kişiye geçer.  Oyun bu şekilde yüzük bulunana kadar devam eder. 

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Mendil Kapmaca Oyunu 
Aile üyeleri aralarında kişi sayısı eşit olacak şekilde iki grup oluşturur. Bir de ebe 
yani mendili tutacak olan kişi seçilir. Ardından iki grubun yerleri belirlenir. Ebe ise 
iki grubun arasındaki mesafenin tam ortasında mendili elinde tutarak durur. 
Ebenin komutu ile oyuncular sıra ile alanlarından çıkış yaparlar. Ebenin elindeki 
mendili alan oyuncu kendi alanına doğru koşmaya başlar ve alanının çizgisini 
geçtikten sonra bir puan kazanır. Mendili yakalayamayan oyuncu mendili alan 
oyuncuya dokunarak takımına bir puan kazandırmaya çalışır. 
YouTube: https://youtu.be/E6zZkRuIZJ4 (01.06 dakika)  

Okul öncesi 
çocuklarına 
yönelik 
İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 Geleneksel Oyunlar: Dokuz Taş Oyunu 
Bir kağıdın üzerine veya bahçede yerde bir zemine iç içe üç tane kare çizilir ve 
kenarları orta noktalarından birleştirilir.  Aile üyelerinden iki kişi sayışmaca ile 
seçilir ve oyuna başlar. İki oyuncu sırayla birer birer taşlarını noktalara yerleştirir. 
Dokuzar taş yerleştirildikten sonra sırayla hamle yapmaya başlanılır. Yatay, dikey 
veya çapraz bir üçlü dizebilen oyuncu rakibinin bir taşını dışarı atma yani hakkı 
kazanır. İki taşı kalan oyuncu oyunu kaybeder. 
YouTube: https://youtu.be/XGxCWl05ozc (04.57 dakika)  
 

İlkokul 
öğrencilerine 
yönelik 

 

https://youtu.be/E6zZkRuIZJ4
https://youtu.be/XGxCWl05ozc

