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2. Oyun 

Masa üstü Oyunları 

Giriş 
Tüm aile bireylerinin katılımını içeren birçok ilginç masa üstü oyunu vardır. Bunların hepsi, aile 
toplantılarında masa başında oturmaya ve yemek yemeye yönelik mükemmel bir alternatif teşkil 
eder.  

 
 

Hedef Kitle : Aileler, çocuklar, arkadaşlar  
 
 
Anahtar Kelimeler : Masa üstü oyunu, Aile zamanı, Eğlence, Düşünme, Mantık  
 
Materyaller : Genellikle oyun, tüm gerekli materyallerin içinde yer aldığı bir set 

olarak gelir  
 

Oyun Mekanı : Oyunlar içeride, evde oynanabildiği gibi dış mekanda, örneğin bir 
parkta da oynanabilir. 

 
 
Oyun amacı 
Bu oyunların amacı, aile ve arkadaşlar ile eğlenirken ve güzel zaman geçirirken mantıklı 
düşünmeyi ve sorgulamayı geliştirmektir.  

Bu oyunun geliştirilmesine yönelik özel neden 
Bu tür oyunlar yıllar önce eğlence ve zevk yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Günümüzde dünya 
üzerinde pek çok ailenin ve arkadaşın birlikte biraz kaliteli zaman geçirmek ve eğlenmek için 
seçtiği favori yöntemdir.  

Açıklama & Eğitim 
Tüm aileye yönelik masa üstü oyunlarından bazılarını, oynama talimatları ile birlikte aşağıda 
görebilirsiniz: 
 
Scrabble: 

 Gereksinimler: Scrabble oyunu, sözlük 
 Nasıl oynanır: Kontrol etmeniz gereken çok yaygın olmayan bir kelime ile karşılaşma 

ihtimaline karşı bakmanız için etrafınızda bir sözlüğe ihtiyaç duyabileceğiniz bir kelimeler 
oyunudur. Oyuncular, kelimeler oluşturup puan kazanmak için harf taşlarını scrabble 
tahtasına yerleştirir. Taşlar bittiğinde oyun da biter ve en çok puana sahip olan oyuncu 
kazanır.  
 

Monopoly: 

 Gereksinimler: Monopoly oyunu  
 Nasıl oynanır: Bu, gerçek yaşam aktivitelerine benzeyen bir oyundur – mülkleri, varlıkları 

satın alma, satma ve kiraya verme. Oyuncular sırayla en zengin oyuncu olabilmek için mülk 
satarak ve kiralayarak bir taş takımı vasıtasıyla oyun tahtasının çevresinde dolanmaya 
başlar. Herkes iflas ettiğinde oyun biter.  
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Tavla: 

 Gereksinimler: Tavla oyunu  
 Nasıl oynanır: Tavla, dünya üzerinde yaklaşık 5000 yıldır insanlar tarafından keyif alınarak 

oynanan en eski oyunlardan biridir. Oyun en fazla iki kişi ile oynanır. Oyunun amacı, tüm 
pullarınızı kendi tarafınıza getirmek ve sonrasında bu pulları toplamaktır.  
 

Oyunun sonuçları 
Oyunda her zaman sadece bir kazanan olur fakat her iki taraf da oyundan zevk ve keyif alır.  

Sorular & Değerlendirme 
Oyun seçimi katılımcıların yaşları, yetenekleri ve sayıları ile uyumlu olmalıdır. Masa üstü 
oyunlarının her birine yönelik uygun yaş ve maksimum oyuncu sayısı tavsiyesi bulunmaktadır. Bu 
nedenle akıllıca seçim yaptığınızdan emin olun.  

Sonuçlar  
Masa üstü oyunlar, aile bireyleri ile arkadaşları birlikte oynatan ilginç ve eğlenceli bir yoldur. Bu 
oyunlar, sevdikleri ile geçirdikleri zamandan keyif alırken aynı zamanda katılımcıların düşünme 
yeteneklerini, mantıklarını ve sorgulama kabiliyetlerini geliştirmektedir.  
  


