
                                                                                                                                            

 

OYUNLAR ☺ 

 

OYUN 1: 

ADI: Lazerlere dikkat  

Yaş :4-6 yaş 

 

Nasıl oynanır: 

Oynumuz için öncelikle evde bulunabilecek tuvalet kağıdı ve bant  yardımı ile evin 

duvarlarının birbirlrine yakın olduğu bir yerine, karşılıklı zikzak şeklinde yapıştırılır. Bantlar 

yapıştırıldıktan sonra başlangıç ve bitiş yerleri belirtilir, bitiş yerine mutfak beziyle bayrak 

yapılır ve bitiş yerine koyulur. Başlanğıç çizgisinde müzikle beraber başla komutu verilir, 

duvara asılan peçeteleri düşürmeden oyunu bitirip mutfak bezini havaya kaldıran kazanmış 

olur.  

Bu oyun kas gelişimini sağlayabilecek aktivitedir.                                                                                                                                      

Müzik önerisi : Murat Evgin /Macera https://www.youtube.com/watch?v=8ks4oulb0eI 

Kaynak:Pinterest 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ks4oulb0eI


                                                                                                                                            

 

 

 

 

Oyun 2: 

Adı : Su şişelerine basket 

Yaş: 4-5 

Nasıl oynanır: 

Öncelikte evde atık kağıtları buluşturup top haline getiriyoruz, küçük kas gelişimlerine 

yönelik etkili olabilecek, çocuklarla hepsini top haline  getirdikten sonra 5 litrelik su şişesinin 

altını  delip lastik takıyoruz, bir sepetin içine de daha önceden çocuklarla yaptığımız topları 

koyuyoruz. 4 kişilik oyunda karşılıklı 2’şer grup olunur, her gruptan biri şişeyi beline bağlar 

ve topu karşılar takım arkadaşı da  topu şişeye geçirmeye çalışır. Belirtilen sayı kadar topu 

geçiren taraf ilk bitirmiş olur. Yerler değiştirilerek oyun devam eder. 

Kaynak:Instagram- dilekcesur_ 

 

 

 



                                                                                                                                            

 

 

 

Oyun 3: 

Adı: Çöp adamı taklit et 

Yaş :4-6 

 

Nasıl oynanır: 

Evde boş kağıtlar ve boya kalemleri yardımı ile çöp adamın farklı şekillerde duruşları çizilir. 

Daha sonra oyunu yöneten kağıtları karıştırıp aralarından 3 tane seçip çıkan kişiye 3 sn 

gösterip tekrar kapatır, çocuk gördüğü ve hatırladığı hareketi yapar, bir sonraki resimde 

gördüğü ve önceki resimdekini de yapar. Sıradaki hareketi önceki hareketlerle beraber yapan 

oyunu kazanmış olur. Gösterilen resimler arttırılabilir. Resmi görme saniyesi arttırılabilir. Bu 

sayede çocuğun dikkat algısı ve büyük kas gelişimi desteklenmiş olur. 

 

 

 



                                                                                                                                            

 

 

 

Oyun 4: 

Adı: Şişeler bowling 

Yaş: 3-6 

Nasıl oynanır: 

Evde boş şişeleri bir araya getirip çocuklarınızla beraber şişeler süslenir. Daha sonra şişeleri 

arka arkaya bowling şeklinde dizilir. Sırayla 2 kere atma şartıyla top atılır ve kaç şişe 

düşürebildiyse not alınır. Oyunun başına belirlenen sayı kadar oynandıktan sonra en son 

puanlar toplanır. Oyunu kazanan kaybedenlere hayvan  taklitleri yaptırır. 

Kaynak :pinterest- oyun geliştirildi. 

  


