1. Oyun
Oyun – Hazine Avı

1. Giriş
Bu oyun; maceraperest ruhu, sezgiyi ve mantıklı düşünmeyi ortaya çıkarmayı hedefler. Son
derece önemli faydaları arasında; hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştirme, her zaman yeni şeyler
aramaya yönelme, çevredeki ilginç ve şaşırtıcı şeyleri keşfetme gibi olgular yer almaktadır. Aile
bireylerini kapsayacak şekilde daha küçük gruplarla olabileceği gibi daha büyük gruplarla da
yapılabilecek bir aktivite örneğidir.
2.
3.
-

Hedef Kitle
Aileler, çocuklar, arkadaşlar
Anahtar kelimeler
hazine avı /hazine haritası
mantıklı düşünme / sorgulama
sezgi
hazineyi bulma
engeller, zorluklar
macera
takım ruhu
yaratıcılık
hayal gücü

4.

Oyunun amacı
Her bir katılımcı grubu kendilerini hazineye götürecek olan bir harita alır. Yol boyunca, hazineye
ulaşabilmek için üstesinden gelinmesi gereken farklı evreler ve engeller mevcuttur. Harita,
katılımcılara rehberlik eder ve onlara doğru yolu ve yönü gösterir. Bununla birlikte, her bir engeli
aşmak için her zaman dikkatli, yaratıcı, bilinçli ve sezgili olmak zorundalar.

5.

İç mekan Oyunu mu Yoksa Dış Mekan Oyunu mu?
Oyun, iç mekanda olduğu kadar dış mekanda da gerçekleştirilebilir.

6.

Bu oyunun geliştirilmesine yönelik özel neden
Oyun, aile toplantıları için iyi bir alternatif sunmakta ve tüm aile bireylerini kapsamaktadır.
Yaratıcılığı, hayal gücünü, mantıklı düşünmeyi ve sezgileri geliştirmeye yönelik tasarlanmıştır.

7.
8.

Materyaller
Basılmış hazine haritaları
Kartlar ve bulmacalar
Seçilen temaya bağlı olan diğer araç-gereçler
Açıklama & Eğitim
Aşama açıklaması

Eğitim
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1. adım: Takımların belirlenmesi
2. adım: Hazineye ulaşabilmek
için her bir katılımcı grubu bir
harita almalıdır
3. adım: Konuya bağlı olarak
farklı aşamalar mevcuttur. Her
bir aşama, diğer aşamaya
geçebilmek için katılımcıların
aşması gereken zorluklar içerir.
4. adım: En sonunda, tüm
aşamaları tamamladıktan ve tüm
zorlukları aştıktan sonra takım
hazineyi bulabilmelidir.

Katılımcılar bölünmeli ve takımları
oluşturmalıdır
Bu materyal, kaç aşamanın olduğu ve neyin
beklediğine dair takımlara bir ilk
yönlendirme sağlar
Her bir aşamada, farklı zorluklar ve engeller
vardır. Zorluklar arasında; analitik düşünmeyi
ve sorgulamayı kapsayan bulmacalar, kısa
sorular ve diğer mantık egzersizleri bulunur.
Hazineyi ilk bulan takım oyunu kazanır.

Tüm aileye yönelik unutulmaz bir “Hazine Avı” oyunu organize etmek için bazı ipuçları ve öneriler
şunlardır:


Bir konu seçin
Konuyu seçerken katılımcıların ilgi alanları ve ne ile eğlendikleri ile ilişkilendirmeye çalışın. Bazı
örnekler: Korsanlar, Arkeoloji/Indiana Jones, Eski Mısır, Afrika/orman, karnaval, kamp yapma,
Prensesler, Periler, Gizem, Güncel olaylar, Oyunlar ve TV programları, Film konuları, vb.
İyi bir konu seçimi, oyuna ekstradan eğlence unsuru katmış olur.



Takip edeceğiniz yolu planlayın
Önemli konumlar, merkezi meydanlar, parkta bulunan iri ağaç, oyun alanındaki kaydırak, birisinin
arka bahçesinde bulunan hamak, ipucu vermeden önce gruptan 20 defa zıplamasını rica
edebilecek sevilen bir komşu. Katılımcıların eğlenmeye, keyif almaya devam edip, sabırlı bir şekilde
her ipucuna yaklaşık 10-15 dakika içinde ulaşabileceğine emin olun.



İpuçlarını oluşturun ve onları saklayın
İpuçları seçilmiş olan konu ile ilgili olmalı, önemli derecede işaretler vermelidir (kalıtımcılara biraz
yönlendirme sağlayacak şekilde çok fazla değil ama yeterli seviyede). Hikayeye benzemeleri ve
hazineye götürebilmesi için ipuçlarının sıralı bir düzen içinde olması gerekir. Son olarak özellikle
ipuçları için akıllıca belirlenmiş saklama noktaları bulmaya çalışın.



Plan yapmak için kendinize çok vakit ayırın
Tüm yol ve ipuçlarını planlamak için bazen tahmin edilenden çok daha fazla zamana ihtiyacınız
olacaktır bu nedenle bunu göz önünde bulundurarak önceden planlamanızı yapın.



Birkaç yardımcı edinin
Oyunun başarılı olabilmesi için biraz işbirliğine ihtiyacınız olacaktır. Bilinçli olmaları ve oyuna
girmeleri için komşularınız, diğer ortak arkadaşlar ve aileler ile konuşun. Ne kadar çok kişi dahil
olursa o kadar katkıda bulunan olur ve oyun da bir o kadar ilginç hal alabilir.
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Oyunu dikkatli bir şekilde kurun
İpuçlarını saklarken kimsenin sizi izlemediğinden emin olun. İpuçlarını saklarken oyun
katılımcılarının saklama noktalarını görmesini engellemek amacıyla bir takım fazladan planlama
yapmanız gerekebilir.



Bazı yedekler hazırlayın
Hava koşullarını dikkate alın ve son dakika değişiklikleri yapabilmek için alternatif bir yol belirleyin.
Ayrıca, grup bulmadan önce ipucunun kaybolması ihtimaline karşı hazırlıklı olmak adına her bir
ipucunun daha çok kopyasını alın.



Oyun akışını ilginçleştirmek için bazı rastgele ödüller ekleyin
Katılımcıları güdülemek ve ilgilerini artırmak için yol boyunca bir takım küçük ödüller koyun. Bu
ödüller, şeker veya bir fincan su, meyve suyu gibi ferahlatıcı içecekler olabilir.



Oyunu izleyin
Oyunu organize eden kişi olarak, sonuna kadar tüm yol boyunca oyunu izleyebildiğinizden emin
olmalısınız. Herhangi bir katılımcı; yardıma, ekstra yönlendirmeye veya sadece fazladan bir bardak
suya ihtiyaç duyabilir. 
Ve tabi ki eğlenmeyi sakın unutmayın!

9.

Oyunun sonuçları
Sonuç itibariyle oyunun, katılımcılar için sayısız faydası vardır. Herşeyden önce mantıklı ve analitik
düşünmeyi, sezgileri, yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir. İkinci olarak, takım ruhu ve işbirliği
gerektirdiğinden dolayı insanları bir araya getirerek birbirine yakınlaştırır. Son olarak ve özellikle,
dikkatlerin öğünler üzerine yoğunlaşmadığı bunun yerine iyi ve anlamlı bir deneyim içerisinde
kaliteli zaman geçirilmesine yoğunlaşan, yemekli aile toplantısına mükemmel bir alternatif
oluşturur.

10.

Sorular & Değerlendirme
Sadece yemeklere odaklanılmayan, kaliteli aile zamanı geçirmeye yönelik sayısız alternatif vardır.
Doğa yürüyüşü, yürüyüş yapma, koşma ve bisiklete binme gibi aktivitelerin dışında «Hazineyi
bulun»/ «Kaçış odası» gibi oyunlar, bir bireyin düşünme ve sorgulama yeteneklerini geliştirme
konusunda üst düzey deneyimler sunmaktadır.

11.

Sonuçlar
Bu oyunu aile ve arkadaşlar ile zaman geçirme olarak değerlendirmek, faydalarına bağlı olarak
mükemmel bir seçim teşkil eder. Yaratıcılığı, sezgileri, mantıklı düşünmeyi ve hayal dünyasını
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geliştirmesi gibi sağladığı kişisel faydaların dışında her bir katılımcının desteğini ve işbirliğini
gerektirdiği için insanları birleştirir, bir araya getirir ve birbirlerine yakınlaştırır.
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