
  
Bingo oyunu yoğun fiziksel aktivite ve koordinasyon beceri içerir. Oyun bir veya birden fazla kişi ile 

ounanabilir.  

 

Oyun için gerekli olan malzemeler : Gazete , sabitleyici bant ve boş bir a4 sayfası 

Oyunun Hazırlığı : 

ÇEMBER :Bir gazete sayfası diklemesine ikiye bölünür . elde edilen gazete  parçalarını kıvırarak 

çemberler yapılır yaptığımız çember adedi ne kadar çok olur ise oyunun zorluk derecesi ve eğlence 

düzeyi o kadar fazla olacaktır. Çemberlerimiz hazır. 

TOP: Bir gazete sayfasını enlemesine ikiye bölünüz . avucunuzun içerisinde yuvarlayarak bir top şekine 

getiriniz. Top şekline getirdiğiniz gazeteyi sabitleyici bir ban tile sarınız . topumuz hazır .  

BAŞLANGIÇ NOKTASI: Oyuncu sayısı kadar yada gurup sayısı kadar gazeteden işaret hunisine benzer 

küllah yapınız.  

 

YÖNERGELER : bir A4 sayfasını kare şeklinde çember sayınız kadar kesiniz . 15 adet çember var ise 15 

parçaya bölmeliyiz. Kestiğimiz parçaların üzerine yönergeler yazınız . örnrğin : 10 snav ,10 mekik , 10 

squat , 10 j.jacks ,5 tur mutfağa koş gel , 1 tur banyoya kadar tek ayak üzerinde sekerek git gel , 2 tur 

mutfağa kadar çift ayak sıçrayarak git gel vs. yazacağınız yönergelerde yaratıcılığınızı kullanınız .   
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OYUN: 

Oyunun başlangıç noktasına işaret hunilerini koyunuz  

Hazırlamış olduğunuz çemberleri araları birer karışık olacak şekilde başlangıç noktasının 2m kadar 

önüne 2-3 sıra şeklinde diziniz.  

Yazmış olduğunuz yönergeleri her çemberin içine bir yönerge gelecek , kapalı( yönerge görülmeyecek) 

şekilde yerleştiriniz. 

Start ile beraber başlangıç noktasından hazırlamış olduğunuz toplar ile çemberlere isabetli atış 

yapmaya çalışılır.  

Atışlar yerden yuvarlanarak olmalıdır 

Eğer atışınız çemberin içine girmez ise topunuzu alıp geriye dönerek  tekrar başlangıç noktasından atış 

yapmalısınız.  

Atışınız çemberin içine girer ise çember ile beraber yazılı olan yönergeyi alıp başlangıç noktasına 

dönmelisini. Ve aldığınız yönergede ne yazıyor ise onu yapmalısınız.  

Yönergeyi yaptıktan sonra atışlarınıza devam edebilirsiniz. 

Oyun alanındaki bütün çemberler ve yönergeler bittiğinde oyun tamamlanmış olur. 

Amaç fazla syıda çember ve yönerge toplamaktır. Çünkü kazanmış oldğunuz her çember size 1 puan 

çemberin içinde yapmış olduğunuz her hareket de hareket sayısı kadar size puan kazandıracaktır. 

Oyunun sonunda oynadığınız kişi yada takımın puanlarını toplayınız toplam puanınızı bir yere yazınız . 

oyunu en az 30 dk oynayınız. Oyun süresi, sonunda her turda aldığınız puanları toplayınız . Kazanmış 

olduğunuz toplam puan sizin puanınız olacaktır.  
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