
 

   

         

                                                                                                                      

                                                       ÇOCUK OYUNLARI 

(CHILDREN'S GAMES) 

 

Oyunun Adı: BEŞ TAŞ  

Oyuncu Sayısı: EN AZ 2- 

OYUNUN OYNANMA ŞEKLİ: 

           İlk önce oyunculara oyuna kimin başlayacağını belirlemek için aralarında sayışma 

yaparlar sayışma sonucuna göre oyuncuların sıraları belirlenir. Oyun toplam 8 aşamadan 

oluşur ve bu oyunlar sırasıyla birinci oyun ,  ikinci oyun,üçüncü oyun,dördüncü oyun,beşinci 

oyun, altıncı oyun,yedinci oyun ve sekizinci oyundur.Oyunlar oynanırken oyuncular kendi 

aralarında konuşabilirler.Oyunun altıncı bölümünde diğer oyuncular taşların arasından ebe 

olacak taşı (ebeyi) seçerler eğer diğer taşlar ebeye değerse oyuncu yanar.Sekizinci oyunda 

taşlar kepçe şeklinde tutulur.Diğer oyuncular hangi oyunda kalmışlarsa o oyundan devam 

eder. Sekizinci oyunda oyuncular tek el ile oynarlar. Oyun sonunda en yüksek puanı olan 

birinci olur.        

 

 

NAME OF THE GAME   : BEŞTAŞ 

NUMBER OF PLAYERS: AT LEAST TWO- 

HOW TO PLAY: 

         First,players make a counting between each other in order to determine who will start 

first.According to the result,players’ turns are determined.The game is formed by 8 stages and 

the games are respectively the first,second,third,fourth,fifth,sixth,seventh and eight 

game.Players can talk to each other while they are playing.In the sixth stage of the 

game,players choose the it inside of the Stones.If the other stones touches to it,the player will 

be disqualified.In the eight stage,stones are held like a dipper.The other players go on the 

same stage.In the eight game,players will play by one hand.In the end,who takes the most 

points will be the winner.  

 

         



 

   

         

 

 

 

Oyunun Adı: BİRDİR BİR  

Oyuncu Sayısı:  5-10 oyuncu arası  

OYUNUN OYNANMA ŞEKLİ: 

 

     Öncelikle oyuncular kendi aralarında ebe olacak kişiyi sayışarak veya başka bir yolla 

seçerler .Ebe olan kişi diz kapağı hizasında eğilir(rukü durumu)   başını oyuncuların ayakları 

çarpmaması için iki eli ile korur.Diğer oyuncular oyuna başlayan oyuncunun söylediklerini 

tekrar ederek ebenin üzerinden atlarlar.Eğer bir oyuncu atlayamaz ,ebeyi yıkar,bulunduğu 

aşamanın kuralını bozar veya başkanın cümlesini yanlış söylerse o kişi yanar ve ebe  

olur.Oyun bu düzen ile devam eder.Oyun 11 aşamadan oluşur  her aşamanın cümlesi tüm 

oyuncular tarafından doğru söylenmelidir ve hareketleri doğru yapılmalıdır. 

 

1. Birdir bir yerin dibine gir 

2. İkidir iki çayırdaki boz tilki 

3. Üçtür üç yapması güç 

4. Dörttür dört eteğini ört 

5. Beştir beş değmeden geç (ebeye sadece avuç içi dokunur) 

6. Altıdır altı şapka yerine kondu (ilk atlayan şapkayı ebenin sırtına bırakır diğerleri onu 

düşürmemeli) 

7. Yedidir yedi şapka yerinden kalktı (şapka atlayan tarafından alınır) 

8. Sekizim sek sek (ilk atlayan takip edilir o nereye giderse oraya gidilir ) 

9. Dokuzum durak  (atlayan kımıldamadan düştüğü yerde durur diğer atlayanlar ne ebeye 

nede durana çarpmamalıdır) 

10. Onum oturak (atlayan ebenin yanına ebe gibi durur) 

11. On biri  yumruk (ebenin sırtına yumru vurularak atlanır) 

 

 

NAME OF THE GAME:BİRDİRBİR 

NUMBER OF PLAYERS:5-10 PLAYERS 

HOW TO PLAY: 

 

                First,players choose the it by counting or in a random way.The it of the game leans 

knee-lenght and protects his head by holding it with two-hands in order not to players crash 

it.Other players jump over the it by repeating the words that the first player says.If a player 

can’t jump,brings down the it or says the wrong words,he/she will be disqualified and be the 

it.The game continues like this.The game consists of 11 stages and the words of every stage 

must be said correctly by the players. 

The tongue-twister of the game: 

 

     

 

 

 



 

   

         

 
 

 

 
 

 

 

 



 

   

         

Oyunun Adı: HIMBIL  

Oyuncu Sayısı: EN AZ 3- 

OYUNUN OYNANMA ŞEKLİ: 

 

     İlk önce oyuncu sayısının üç katı  kadar küçük küçük kağıtlar kesilir bu kağıtlara meyve 

adları yazılır kağıtlar bükülerek ortaya atılır her oyuncu yerden üç kağıt alır bazı oyuncuların 

elinde farklı meyve adları çıkar oyuncular aralarında kağıt değişimi yaparlar ancak bu değişim 

kağıtta yazan yazılara bakmadan yapılır eğer bir oyuncunun elindeki üç kağıtta da aynı meyve 

adı olursa o oyuncu elini yere koyarak HIMBIL der meyve adlarını ilk tamamlayıp elini yere 

koyan 100 puan ikinci koyan 90 puan üçüncü koyan oyuncu 80 puan alır oyun bu şekilde 

devam eder. 

 

NAME OF THE GAME:HIMBIL 

NUMBER OF PLAYERS:AT LEAST 3- 

HOW TO PLAY: 

             First,it is cut small papers as triplicate of players and fruit names are written on these 

papers.Then,The papers are curled and thrown around.Each player takes three paper.Some 

players have different names of fruits and players change the papers between themselves but 

they don’t look at the papers.If a player has the same names of fruits in the three of the 

papers,he will put his hand on the floor and says HIMBIL.The first one who has the same 

names of the fruits takes 100 points,the second takes 90 points,the third takes 80 points and 

the game continues like this… 

   

 

 
 



 

   

         

Oyunun Adı: KUKA 

Oyuncu Sayısı: EN AZ 3- 

OYUNUN OYNANMA ŞEKLİ: 

 

     İlk önce oyuncular oyunda kimin ebe olacağını belirlemek için aralarında sayışma yaparlar 

sayışma sonucuna göre ebe olacak oyuncu  belirlenir. Topun bırakılacağı bir daire çizilir top 

direnin içine bırakılır,  oyuncular kendi aralarında topa vuracak oyuncuyu belirlerler bu 

oyuncu topa vurur ebe oyuncu topun vurulacağı yönde bekler topu oyun alanına geri geri 

yürüyerek getirir çemberin içine bırakır bu arada diğer oyuncular saklanır.Ebe saklanan 

oyuncuları arar gördüğü oyuncunun adını söyleyerek topun üzerine ayağını koyar (örnek 

Ahmet KUKA) oyuncunun adıyla birlikte KUKA diye  bağırır, böylece adı söylenen oyuncu 

yanar oyun dışı kalır. Eğer ebe bu şekilde tüm oyuncuları söylerse ilk yanan ebe olur.Bu arada 

saklananlardan birisi ebeye görünmeden topa vurmayı başarırsa yanan oyuncular yeniden 

oyuna katılırlar Bu şekilde oyun devam edip gider. 

 

NAME OF THE GAME:KUKA 

NUMBER OF PLAYERS:AT LEAST 3- 

HOW TO PLAY: 

           First,players choose the it of the game by randomly or counting.Then,players draw a 

circle where to put the ball.The ball is put inside of the circle,players choose the one who will 

hit the ball.The player hits the ball and the it waits in the side of the ball and takes the ball to 

inside of the circle by walking back.By the way.The other players hide.The it searches the 

players and when he sees a player,he puts his foot on the ball by saying the name of the 

player.(Ahmet KUKA)He has to say KUKA with the name.By this way,the player will be 

disqualifeid.If the it says all the players by this way,he will be disqualified first.If a player 

who hides manages to hit the ball without being seen by the it,all the disqualified players start 

the game again.The game goes on like this… 

 

 



 

   

         

Oyunun Adı: YAKARTOP  

Oyuncu Sayısı: 10-20 arası 

OYUNUN OYNANMA ŞEKLİ: 

           Oyun iki grupla oynanır. Oyuncular oyuna başlamadan önce aralarında iki başkan 

seçerler başkanlar   kendi grup elemanlarını oyuncular arasından sırayla seçerler ancak ilk 

oyuncuyu alacak kişiyi belirlemek için sayışırlar sayışmayı kazanan ilk oyuncuyu seçer.  

Grupların elemanları belirlendikten sonra oyunun oynanacağı alanda belirlenir. Gruplar kendi 

oyun alanlarına geçerler her grup kendi elemanlarından birini karşıya gönderir. Oyuna hangi 

grubun önce başlayacağı yine sayışma veya başka bir yolla belirlenir.Başlayacak grup 

belirlendikten sonra topu atan grubun üyeleri diğer grubun üyelerini vurmaya çalışır eğer top 

rakip  takımın elemanlarını yerden vurur ise vurulan kişi oyundan çıkmaz. Eğer rakip 

takımdan gelen topu havadan yakalarlarsa bu defa onlar karşı takımın oyuncularını vurmaya 

çalışırlar .her takımda vurulan oyuncular dışarı çıkarak oyun dışı kalırlar .Oyun bu şekilde 

rakip takım oyuncuları bitene kadar devam eder rakibin bütün oyuncularını vuran takım 

oyunu kazanır. 

NAME OF THE GAME:YAKARTOP 

NUMBER OF PLAYERS:10-20 PLAYERS 

HOW TO PLAY: 

          There are 2 groups.Before the play,players choose two chiefs.The chiefs choose the 

members of thier team in turns.After choosing the players,the place of the game is 

chosen.Players make counting to determine which group will start first.Then,first group tries 

to hit the other groups players with a ball.If someone hits the player,he player who is hit will 

be disquliafed.ıf the player manages to keep the ball on the air,he will have a bonus.The 

games goes on until all the players are hit by the other team… 

 

  

            "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal 

Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle 

gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz." 


