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Önsöz

Sayın Veli, Sevgili Öğrenciler…

 Tüm dünyada virüsün yayılma hızını azaltmak için çeşitli tedbirler 

alındı. Sosyal mesafenin korunmasının oldukça önemli olduğu bu süreçte 

hepimizin mümkün olduğunca evlerde vakit geçirmesi gerekmektedir.

 Biliyoruz, bu olağanüstü ve beklenmedik durum sadece çocuklar 

için değil, siz aileler için de yeni bir deneyim. Bizler de evde geçirilen bu 

süreyi çocuklarınızla ve tabii ki diğer aile üyeleriyle yakın ilişki kurarak 

onlarla güçlü bir bağ oluşturmak için kullanmanıza katkıda bulunmayı 

amaçlıyoruz. Bunun için “UZAKTA DEĞİLİZ” projesi kapsamında ikincisini 

hazırladığımız bu Etkinlik Kitabı’nda sizlere özel eğlenceli ve aynı zamanda 

öğretici aktivite önerilerinde bulunduk. Siz merak etmeyin, bu süreçte 

yanınızdayız, yakınınızdayız. Birlikte atlatacağız.

Ertuğrul TOSUNOĞLU

İl Milli Eğitim Müdürü
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Deneyler 
Etkinlikler

Çocuklar her zaman bulutların nasıl 
yağmur yağdırdığını sorar. 

Bu basit eğlenceli bilim deneyi sayesinde 
çocuğunuza hava durumu ile ilgili temel 
bilgileri öğretebilir yağmur oluşumunu 
anlamalarını sağlayabilirsiniz.

DENEY MALZEMELERİ

Tıraş kremine (jel değil köpük türünü 
kullanın),
Bir kavanoz, su ve gıda boyasına 
ihtiyacınız olacak. (tercihen mavi renkli)

Yağmur Bulutları Deneyi

Emine KAPUCU
PİRAZİZ Şht. Tuğ. Bahtiyar Aydın A.O.



M
al

ze
m

el
er
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•  Tıraş Köpüğü

•   Gıda boyası veya parmak boyası

•  Damlalık

•  Kürdan/kulak çöpü/ince fırça dan 

biri, karıştırmak için kullanacağız

•  Kalınca bir resim kâğıdı

•  Uygulamayı yapmak için uygun bir 

tekne/tepsi ve Küçük spatula Köpükleri 

sıyırmak için

YAPILIŞI

1. Kavanozu suyla doldurun.

2. Üstünü bir tıraş kremi “bulutu” ile örtün 

kaplayın

3. Köpüğün bulutları ve suyun da atmosferi 

temsil ettiğini unutmayın.

4. Tıraş köpüğünün üzerine gıda boyasını 

yavaşça damlatın. Gıda boyası ile ağırlaşan 

köpüğün arasından boyalar akmaya, yani 

yağmur yağmaya başlayacaktır.

Köpükle Ebru Yapımı
Emine KAPUCU

PİRAZİZ Şht. Tuğ. Bahtiyar Aydın A.O.

SONUÇ

Bu basit deney hem çocuğunuzun atmosferdeki hava değişimlerini anlamasına yardımcı 

olacak hem de deneyin sonunda ortaya izlemesi çok zevkli bir görüntü çıkacaktır!



Büşra SALMAN
Fındıkyurdu Anaokulu
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Yağmur nasıl oluşur?

      YAPILIŞI

• Köpüğümüzü teknemize sıkıyoruz 

spatulamızla üzerini düzleştiriyoruz 

boyalardan damlalıkla alıyor ve ne çok uzak 

ne de çok yakın olmayacak şekilde bir kaç 

renk damlatıyoruz.

• Boya damlatma işlemi bitince boyaları çok 

birbirine karıştırmadan kürdanlarla şekiller 

yapıyoruz. 

• Kâğıdımızı alıp köpüğe bırakıyor ve sağ sol 

yapmadan birazcık bastırıyoruz.

• 

Yeryüzündeki sular güneşten aldığı 

ısıyla  buharlaşarak yükselir ve bulutları 

oluşturur. Bulutlarda yoğunlaşan su 

buharı minik su damlacıklarına dönüşür. 

Bu damlacıklar bir araya gelerek ağırlaşır 

ve yerçekiminin etkisiyle yağmur olarak 

yeryüzüne iner. 

Çok kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu 

deneyle çocuklarınıza yağmurun nasıl 

oluştuğunu basitçe ve eğlendirerek 

öğretmeye ne dersiniz? 

• Kâğıdın çok ıslanmaması için koyduğumuz gibi nazikçe ama seri bir şekilde kâğıdı 

çekiyoruz. 

• Şimdi yine sağ sol yapmadan ama seri şekilde kağıdı traş edermiş gibi spatula ile 

köpüğü temizleyin.



DEĞERLENDİRME
Deney sonrasında ;
 ‘ Sen bir yağmur damlası olsaydın nereye düşmek isterdin?’ 
,
 ‘ Yağmur nasıl oluşur?’ , 
‘Kilitli poşetlerin içindeki su neden buharlaştı?’  soruları 
sorulabilir.
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Renk Değiştiren Lahanalar

Bitkiler Su İçer Mi?

Çocuklara vereceğimiz bilgiler somutlaştırılarak pekiştirilmelidir. Bir bilginin akılda kalıcı 
olmasında yaparak yaşayarak öğrenilmesi oldukça etkilidir. Bütün canlılar yaşamak için 
suya ihtiyaç duyarlar. Bu deneyle bitkilerinde insanlar gibi suya ihtiyaç duyduklarını ve 
bulundukları ortamdaki suyu emdiklerini göreceksiniz.

MALZEMELER
Kilitli Poşet,  Asetat Kalemi,  Sıcak su,  Sulu boya, Bant.

UYGULAMA
Şeffaf kilitli poşetin üzerine asetat kalemi ile  deniz, güneş 
,bulut ve yağmur damlaları çiziyoruz. Çizdiğimiz deniz 
seviyesine kadar sıcak su dolduruyoruz. Mavi sulu boyayla 
renklendirerek deniz görüntüsünü tamamlıyoruz. Ağzını 
sıkıca kapatıp, bant yardımıyla asıp sabitliyoruz. Poşetteki 
değişimleri gözlemliyoruz. Poşet içerisindeki suyun 
buharlaştığını ve damlacıklar halinde tekrar aşağı aktığını 
gözlemleyebilirsiniz. 

            Deniz KÜPELİ
  Fındıkyurdu Anaokulu



UYGULAMA
Her bardağı yarısına kadar su doldurun. Her bardağa farklı renkte gıda boyası ekleyin. 
Sonra her bir bardağın içine bir tane lahana yaprağı yerleştirin. Bir gün boyunca 
bu şekilde bekletin. Ertesi gün lahanaları incelediğinizde renklerinin değiştiğini 
gözlemleyebilirsiniz. Her bir lahana içinde bulunduğu bardaktaki suyun rengini 
alacaktır.
SONUÇ
Bitkiler de bütün canlılar gibi suya ihtiyaç duyarlar ve ortamdaki suyu kullanırlar. 
Bitkiler aldığı suyu kendi damarları yardımıyla taşıyarak tüm bitkiye ulaştırırlar.
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Tuz Seramiği

Tuz Seramiği ailecek hazırlayacağınız harika 
bir etkinliktir. Tuz Seramiği yapımında verilen 
malzemelerle oluşturulan hamur ile çocukların 
kalıcı şekiller oluşturması ve boyaması,böylece 
el becerilerinin ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

MALZEMELER:
• 6 adet bardak
• 6 renk gıda boyası
• Lahana yaprağı
• Su

Fatma TURAN
TİREBOLU-Ahmet Rasim Baş Özel 

Eğt. Uyg. O. 2.Kd.



Hamurumuza istediğimiz şekli verebiliriz. Kurabiye kalıpları 
ile ya da direkt hamurun üzerine kalem ile şekli çizip 
kesebiliriz. Delik açmak için pipet, kalem ya da fırçamızın 
sapını  kullanabiliriz. 

Şekil verdiğimiz hamurlarımızı bir tepsiye dizip oda sıcaklığında kurumaya bırakıyoruz. 
Hızlı kurumasını istiyorsak fırın veya mikrodalga fırın ile (90 derece) 20 dk. pişirebiliriz.
Hamurumuz kuruduktan sonra evde var olan boyalarımızla (sulu boya, akrilik, parmak 
boyası) istediğimiz şekilde ve renkte boyuyoruz.
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MALZEMELER
1 çay bardağı un, 1 çay bardağı tuz, yarım çay bardağı su.

UYGULAMA
Malzemelerinizi bir karıştırma kabına koyarak titizlikle 
yoğurun. Hamurunuz çok sert olmamalı. Dokunduğunuzda 
hafifçe ele yapışıyorsa ideal kıvama gelmiştir. Tuz seramiği 
tarifi için hamur hazırlarken şekil verme aşamasında 
hamur çok yapışkan olursa biraz un ilave edin.

Boyadıktan sonra üzerine bon-
cuk pul vs. yapıştırılabilir. Keçe-
li kalemler ile istediğimiz yazıyı 
yazabiliriz.

Çeşitli kurdeleler ve iplerle süsleyip magnet, anahtarlık, kapı süsü olarak çeşitli 
şekillerde kullanabiliriz.



Manzara, GİRESUN



Zeytinlik Mahallesi, GİRESUN
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Fatoş TURAN

Fındıkyurdu Anaokulu

Bu etkinlikte esneklik potansiyel 

enerjisinin kinetik enerjiye (hareket 

enerjisine) dönüşümünün gerçekleştiği 

bir araç tasarlayacağız.

Lastikle Çalışan 
Basit Araç 
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00
01

02

03

• 2 adet tahta çubuk
• 1 adet paket lastiği
• 4 adet pet şişe kapağı 
• 1 adet çöp şiş
• 1 adet pipet
• 2 adet atık pil
• Silikon tabancası ve silikon
• Makas
•       Pense

Tahta çubukları görseldeki şekildeki 
gibi silikon ile uç kısımlarından 
birbirine sabitleyelim. Pipetten ön 
için 5 cm uzunluğunda, arka kısım 
için iki adet 2.5cm uzunluğunda 
parçalar keselim. Pipetleri tahta 
çubuklara silikon ile sabitleyelim.

“Çöp şişten 2 cm uzunluğunda iki parça 

daha keselim ve aracımızın ön ve arka 

tarafına silikon ile sabitleyelim. Aynı şekilde 

ağırlık oluşturup yere tutunmayı sağlamak 

için atık pilleri de görseldeki gibi silikon 

ile aracımıza yerleştirelim. Paket lastiğini 

görseldeki gibi takalım.

Aracımızı düz bir zeminde geriye doğru 
çektiğimizde lastik gerilir ve esneklik 
potansiyel enerjisi depolar. Serbest 
bıraktığımızda ise esneklik potansiyel 
enerjisi kinetik enerjiye dönüşür ve 
aracımız hareket etmeye başlar.

Malzemeler

Uygulama

Sonuç
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Melek YILMAZ

Gedikkaya Anaokulu

Ellerimizi düzenli olarak sabunla yıkamak, 

hastalık yapıcı mikroorganizmaların ve 

virüslerin zararlı etkilerinden korunmak 

için alabileceğimiz en etkili yöntemlerden 

biri. Ancak suya ve sabuna ulaşma 

imkânımızın olmadığı durumlarda ne 

yapabiliriz?

Evde Doğal 
Dezenfektan Yapımı 
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00 01
• Uygun ölçüde cam kavanoz
• 2 portakal kabuğu (limon, 

mandalina da olur)
• 1 bardak beyaz sirke

Portakal, mandalina, limon kabuğundaki doğal yağlar doğal olarak antiseptik ve 
anti bakteriyeldir  ve bu da evinizi temizlemek için kullanabileceğiniz bir özelliktir. 
Burada, çok amaçlı bir dezenfektan elde etmek için etkisini beyaz sirke ile birleştirerek 
geliştireceğiz.

• Portakal kabuklarını küçük 
küçük doğrayıp ve bir cam kavanoza 
koyulur.
• Üzerine beyaz sirke koyulur ve 
bu karışımı 10 gün bekletilir.
• Bu sürenin sonunda süzülür ve 
bir sprey şişesine boşaltıp kullanılır. 

Malzemeler
Uygulama

Evde Kar Yapalım
Pelin YILMAZ

Gedikkaya Anaokulu

00 Malzemeler
• 1 çay bardağı nişasta ya da un
• 1 çay bardağı karbonat                  
• Traş köpüğü (kıvam alıncaya 

kadar koyacağız)

01 Uygulama
Öncelikle 1 çay bardağı un yada 
nişastayı bir kasenin içine koyuyoruz. 
Daha sonra 1 çay bardağı karbonatı 
ekliyoruz.
Kıvam alıncaya kadar traş köpüğünü 
sıkıyoruz ve iyice karıştırıyoruz.
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Sonuç
02

Yaptığınızda siz de tıpkı kar gibi bir 
dokusu olduğunu ama bir araya 
getirildiğinde kartopu gibi birbirlerine 
yapışabildiğini göreceksiniz. Üstelik 
hem kar gibi soğuk değil hem de 
erimiyor. Bu karla ne yapılır derseniz, 
dilerseniz onu zemin olarak kullanıp 
minik oyuncaklarla eğlenceli vakitler 
geçirebilirsiniz.

Çizim yapmak, ruhumuzu ve bedenimizi 
dinlendirmenin en etkili yollarından 
biridir. Stresimizi azaltan ve ruhumuzu 
dinginleştiren bu mucizevi aktivite, bir 
yandan da arzularınızı, korkularınızı ve 
kaygılarınızı kağıda dökmenize yardımcı 
olur. Çizim yapmanın en keyifli hallerinden 
biri olan mandala da depresyon ve 
anksiyeteyle savaşmak için uzun yıllardır 
kullanılan meditasyon yöntemlerinden 
biridir.

Kendi Mandalanı Yap 



Malzemeler01
Mandalanızı  oluşturmadan önce 
ihtiyacınız olan materyalleri hazırlayın. 
Eğer ilk defa mandala çizecekseniz 
kurşun kalem, silgi, cetvel, pergel ve 
renklendirmek için renkli çizim kalemleri 
yeterli olacaktır.

01 Uygulama
Çizeceğiniz mandalanın merkezine karar 
verin. Bunun için kağıdı ortalamak en ideal 
seçenek olacaktır. Belirlediğiniz merkezi bir 
nokta koyarak ya da x çizerek işaretleyin.

Merkezi dikey ve yatay olarak bölecek 
şekilde iki çizgi çizin. Bu çizgiler mandalanızı 
oluştururken size yardımcı olacak. Dolayısıyla 
çizgileri sert bir şekilde çizmemekte 
fayda var. İki çizgiyi de tamamladığınızda 
mandalanızın dört eşit parçaya bölünmüş 
olması gerekiyor.

Daha sonra dört ana parçayı eşit bir şekilde 
bölecek iki çizgi daha çizin. Aynı şekilde bu 
çizgiler de rehber çizgi niteliğinde olduğu 
için sert bir şekilde çizmemenizde fayda 
var. Bu iki çizgiyi de tamamladığınızda 
mandalanızın sekiz eşit parçaya bölünmüş 
olması gerekiyor. 
Bir pergel yardımıyla çeşitli büyüklükte 
daireler çizin. Bu daireleri çizerken, 
mandalanızın merkezini ana merkeziniz 
olarak kabul etmeyi unutmayın.
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İki farklı büyüklükteki dairenin arasına 
çeşitli desenler çizme ve mandalanızı 
tamamlama vakti geldi! Bu noktada 
dilerseniz yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz 
gibi dilerseniz internetten bulacağınız 
mandala örneklerinden yardım alabilirsiniz. 
Çizdiğiniz her iki dairenin arasını çeşitli 
desenlerle doldurarak devam edin.

Öğrencilerimiz evlerinde bulunan malzemelerden; 
istedikleri nesneler veya yiyecekleri kullanarak 
kendi mandala şekillerini oluşturabilirler. Böylece 
hayal gücümüzü geliştirebilir ve evde kaliteli 
zaman geçirebiliriz.

Evde Mandala 
Şekilleri Oluştur 

HATİCE AŞIK
Piraziz Şht. Tuğ. Bahtiyar Aydın A.O.

Sıra geldi en eğlenceli adıma! Şimdi 
dilediğiniz renkleri kullanarak mandalanızı 
renklendirin. Desenler ve daireler 
birbirine yakın olacağı için çizime uygun, 
bulaşmayacak ve akmayacak kalemler 
kullanmak kusursuz motifler yaratmak 
adına çok daha ideal bir seçim olacaktır. 



Malzemeler01
1 büyük elma
10- 15 adet çubuk makarna

01
Uygulama

Elma yıkanıp, kabuğu soyulup, küp şeklinde 
küçük parçalara ayrılır. (Bu aşamada yetişkin 
desteği alınmalıdır.) Makarnalar ihtiyaç 
duyulan boyutlarda kırılır, makarnalar 
elmalara batırılarak yapı inşa edilir. Yapının 
dengeli olması için karşılıklı duvarlara çubuk 
makarnalarla destek yapılabilir.

Bu tür etkinlikler çocukları hayal gücünü kullanmaya, üretmeye ve yaratıcılıklarını ortaya 
çıkarmaya teşvik eder. Çocukların problem çözme becerisini güçlendirir ve problem 
durumunda çözüm üretme becerisini arttırır. El göz koordinasyonlarını geliştirir.

Elma Ve Çubuk Makarnalardan 
Yapı İnşa Etme Gülşen KABAER

Fındıkyurdu Anaokulu



Mavi Göl, Giresun
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Ailece yapılan nitelikli etkinliklerin, 

çocukların sosyal ve duyuşsal gelişimleri 

açısından çok büyük önem taşıdığı 

bilinmektedir. Bu nitelikli etkinlikler 

arasında yer alan oyunlar, çocuklar için 

eğlenceden çok daha fazlasıdır. Oyunlar, 

her yaştan bireyin psikolojik iyi oluşu 

için gereklidir. Aile bağlarını ve aile içi 

iletişimi güçlendirir. Zihinleri dinlendirir, 

yeniler ve üretkenliği arttırır. Birlikte oyun 

oynayan aile bireyleri birbirlerine karşı 

daha destekleyici ve anlayışlı olur. Üstelik 

aile içinde ortaya çıkan birtakım sorunlar, 

oyunun gücüyle de aşılabilir. Oyun, evi 

sıcacık bir yuva hâline getirir. Çocuklarını 

hayata ve geleceğe daha sağlıklı ve 

sağlam hazırlamak isteyen aile büyükleri, 

buldukları her fırsatta çocukları ile birlikte 

oyun oynamaktadır.

OYUNLAR
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Evdeki malzemelerle yapıp oynadığımız 
“mini golf” oyunumuzda amaç bol bol 
hareket ederek eğlenmek …oyuncular sıra 
ile topu ellerinde ki materyal yardımıyla 
deliğe sokmaya çalışırlar ve skorlar bir bir 
kazanılır.
İhtiyacınız Olabilecek Malzemeler:
Karton kutu, makas, çubuk veya sopa, 
top, bol hareket.

Genişçe bir karton kutunun kapağına istenilen sayıda tuvalet kâğıdı rulosu, ruloların 
iki ucu açık kalacak şekilde enlemesine yapıştırılıp üzerine rakamlar yazılır (Rulolar 
ortadan ikiye kesilebilir.).
Oyuncuların sırası sayışmaca ile belirlendikten sonra her oyuncu, kolinin üzerine 
konan topu bir rakamının yazıldığı rulodan başlayarak teker teker bütün ruloların 
içinden sırasıyla geçirmeye çalışır. Oyuncu, karton kapağı iki eliyle tutmalı ve sadece 
kapağı hareket ettirerek rulolardan geçirmeye çalışmalıdır.
Oyuncular topa eliyle dokunamaz. Topu yere düşürmeden bütün rulolardan 
geçirebilen oyuncu, 1 puan alır. En çok puanı alan oyuncu, oyunu kazanır.

Evde Mini Golf

Hedeften Geçir

Malzemeler :
• Tuvalet kâğıdı ruloları, 
• Kakas, 
• Kalem, 
• Genişçe bir kutunun kapağı, 
• Yapıştırıcı, 
• Küçük plastik top.
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Ayakkabı kutusunun içine tabak 
yardımıyla bir daire çizelim.Dairenin 
içine göz, ağız ve burun çizelim 
.Saçlarını ekleyelim.Ağız kısmını 
delik açarak çıkaralım ve cevizleri 
bu delikten aşağıya düşürmeye 
çalışalım. İsterseniz cevizleri farklı 
renklerde boyayabilirsiniz.

Top Düşürme

 Malzemeler
• Birer adet el ve ayak sablonları 

(isterseniz kendiniz çizebilir isterseniz 
çıktı alabilirsiniz)

• Renkli kağıt veya kartonlar
• Bant

Evde kaldığımız bu günlerde aile 
fertleriniz ve arkadaşlarınızla oynayacak, 
güzel vakit geçirmenizi sağlayacak bir 
oyun arıyorsanız el-ayak denge oyunu 
tam size göre.
Sağ sol kavramı, denge hareket kabiliyetini 
geliştirmenin en eğlenceli yolu. Bu oyunda 
çok fazla kural yok. Yerdeki el ve ayak 
şablonlarını doğru olarak uygulamanız 
yeterli. Bu sürede şekilden şekle 
girebilirsiniz. Ama işin eğlenceli kısmı da 
bu zaten. Devrilmeden ve şaşırmadan 
bitiş noktasına ulaşabilirseniz bu oyunu 
başarıyla tamamlamış oluyorsunuz. 

El – Ayak Denge 
Sibel AYDEMİR
Fındıkyurdu Anaokulu

Emine ESEN
24 Kasım Anaokulu
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Evdeki renkli ve beyaz kâğıtlar kardan 
adam şeklinde kesilip büyükçe bir 
kolinin üzerine yapıştırılır veya boya 
kalemleriyle çizilir. Kolinin alt tarafına, 
kardan adamın karın bölgesine, bir 
topun rahatça geçebileceği büyüklükte 
bir daire kesilerek açılır.

Hazırlanmış olan kardan adam motifli 
koli, yüksek bir yere konulur.

Her oyuncu, evdeki atık kâğıtları 
buruşturarak kendisine beş tane top 
hazırlar. Sayışmaca ile oyuncuların sırası 
belirlenir. Oyuncular topları belirlenen 
bir mesafeden atar ve kardan adamın 
göbeğindeki deliğe isabet ettirmeye 
çalışır.

Bir dakikalık süre içinde kardan adamı en 
fazla doyuran oyuncu, oyunun kazananı 
olur. 

Kardan Adamı Doyuralım 
Emine ESEN

24 Kasım Anaokulu

Malzemeler

• Büyükçe bir karton koli,
• Renkli kâğıtlar veya Boya kalemleri, 

Yapıştırıcı, 
• Makas, 
• Atık kâğıtlar.
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Yere 6 adet tişört, örtü vb. bez konur. 
Sayışma ile bir ebe seçilir. Ebenin elinde 
bir yüzük olur. Ebe her örtünün altına bir 
kez elini sokup çıkarır ve birisinin altına 
yüzüğü bırakır. Diğer oyuncular eşit 
şekilde örtüleri paylaşırlar. Örneğin iki 
oyuncu varsa üçer, üç oyuncu varsa ikişer 
örtü seçerler. Sonra sırayla örtüler açılır. 
Yüzük hangi oyuncunun seçtiği örtünün 
altından çıkarsa oyunu o kazanır ve ebe 
olur.

Yüzük Saklamaca 

Ağız kısmı geniş olan beş tane plastik 
kâse, şekilde görüldüğü gibi yere konur. 
Kâselerin üzerine, en yakın olandan 
en uzak olana doğru puan değerleri 
yazılır. Sayışmaca ile oyuncuların sırası 
belirlendikten sonra, oyuncular başlangıç 
çizgisinde durup ellerindeki 5 düğmeyi 
birer birer kâselere atar. Oyuncu, 
düğmeleri hangi kâsenin içine atarsa 
onda yazılı olanpuanı alır.
 Örneğin, 15 puanlık kâsenin içine 3 tane 
düğme denk gelirse oyuncu 15x3=45puan 
alacaktır ya da düğmelerin denk geldiği 
kâselerdeki toplam puanı kazanacaktır. 
Her oyuncunun aldığı puan not edilir. 
Oyun sonunda en çok puanı alan oyuncu, 
oyunu kazanır.

Beş Düğme 
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ZEKA 
OYUNLARI

Zeka oyunları bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından 
yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir. 
Zeka oyunlarının temel amacı kişilerin düşünme becerilerini geliştirmektir. Özellikle 
4-18 yaş arasındaki çocuklar için bu oyunlar çok önemlidir. Ama akıl ve zeka oyunlarını 
çocuklar ve öğrenciler ile sınırlandırmamak gerekir. 

Günümüz akıl oyunlar her yaştan bireyin ev aktivitelerinde aile buluşmalarında ve ileri 
olgunluk dönemlerinde eşlerin kaliteli vakit geçirebilecekleri şekilde düzenlenmiştir

AMAÇ:

Oyunda 
amaç rakibin 
tüm taşlarını 
oyun dışına 
çıkarmaktır. 

Surakarta
Surakarta  özel bir oyun tahtası üzerinde oynanan bir zekâ oyunudur. 12 siyah ve 12 
beyaz taş ile 2 kişi ile oynanır. Surakarta  özel bir oyun tahtası üzerinde oynanan bir 
zekâ oyunudur. 12 siyah ve 12 beyaz taş ile 2 kişi ile oynanır. 
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Tactix (Taktik)

UYGULANAN KURALLAR

• Rakibin taşı yenmeyecek ise oyuncu komşusunda bulunan 8 noktadan  herhangi 
birine taşını boş olmak kaydıyla taşıyabilir.
• Taşlar yatay, dikey ve çapraz olarak hareket edebilir.
• Rakibin taşı yenmek isteniyorsa en az bir daireyi dolanmak zorunludur.
• Daireyi dolanmadan rakip oyuncunun taşı yenemez Rakip oyuncunun taşı 
üzerinden atlanamaz ve bu şekilde rakip oyuncunun taşı yenemez.
• Rakip oyuncunun taşı yemek için birden fazla dairede dolanılabilir.

Tactix 16 karelik bir tahtadan oluşan bir zeka oyunudur. 16 pul ile 2 kişi oynanır.

 UYGULANAN KURALLAR:
• 16 adet taş, oyun alanına yerleştirilir.
• Oyunda tüm taşlar iki oyuncu tarafından da kullanılabilir.
• Hamle sırası gelen oyuncu, dikey ya da yatay olarak birbiri ile bağlantılı olan 
taşlardan, istediği kadar taşı oyun alanından kaldırır.
• Aynı anda farklı satır ve sütunlardan pul alınamaz

AMAÇ:

Tactix 
oyunun 
amacı son 
pulu rakibin 
almasını 
sağlamaktır.
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Look Look oyunu bağlantısal düşünme, odaklanma ve konsantrasyon, matematik 
becerilerini geliştiren bir zeka oyunudur.  2 - 6 oyuncu ile oynanır.

AMAÇ:

Oyun kartlarının arkasında yazan harflerle ilk önce LOOK LOOK yazmak.

Look Look 

UYGULANAN KURALLAR

• Merkez kart oyun alanına yerleştirilir. Geri kalan 8 oyun tahtası merkez kartın 
etrafına 3x3 dizilişinde yerleştirilir. Oyun kartları karıştırılarak merkez kart üzerine 
konulur.

• İlk oyuncu oyun kartını çevirir. Oyun kartında gösterilen yönergeye göre hareket 
edilir. Oyun kartında 2 renk çerçeve mevcuttur. Bu iki renk çerçeve içeriğinde 
bazen toplama, çıkarma ya da soru işareti, bazen bir küçük sevimli yaratık, bazen 
de renk halkası yer alır.

• Toplama ve çıkarmada iki kartın üzerinde yer alan sayılar toplanır ya da çıkarılır. 
Soru işaretinde oyun kartındaki çerçeve renklerinde yer alan ortak sevimli yaratık 
bulunur. Küçük sevimli yaratık çıkarsa 8 oyun kartından hangisinde ise bulunur. 
Renk halkası çıkarsa da oyun tahtasındaki renk halkası ile eşleşen hedef resim 
bulunur.
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Q-BITZ
Q-bitz hem bireysel hem de grup olarak oynanabilen bir görsel hafıza ve dikkat 
oyunudur.

AMAÇ:

Q bitz oyununda amaç küpleri kart üzerindeki şekil ile doğru eşleştiren ilk oyuncu 
olmaktır. Her kazanmada bir kart biriktirilir. Dokuz turdan sonra en fazla kart toplayan 
oyunu kazanır.

 UYGULANAN KURALLAR:

• İlk oynama şeklinde bireysel oynanabilir. Küpler tabla dışına çıkarılır ve oyuna 
böyle başlanır. Oyuncu kartlara ve şekillere alışana kadar süre tutulmadan oynanır. 
Daha sonra ise kartta yer alan şekil süre tutularak yapılabilir.
 
• İkinci oynama şeklinde grup oyunu olarak oynayabiliriz. Bu durumda oyun kartı 
oyun alanına yerleştirilir. Tüm oyuncular aynı anda başlar ve şekli ilk tamamlayan 
oyuncu o kartı kazanır.
 
• Son oynama şeklinde ise oyuncuların Q-Bitz kartında yer alan şekli bir süre 
incelemeleri istenir. Daha sonra kart ters çevrilerek oyuncuların hafızalarındaki şekli 
yapmaları istenir. Doğru şekli en hızlı yapan oyuncu kartı kazanır.
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Derya AYGÜN

Giresun/Merkez Mithatpaşa Ortaokulu

Satrancın amacı; rakibe tehditten kaçabileceği bir hamle bırakmamaktır.

Bunun yolu da etkili taktikler ve taşları etkin kullanmaktan geçer. İyi bir 
satranç oyuncusu olmak ve şampiyonluklar kazanmak istiyorsanız ya kendi 
hamlelerinizi geliştirmeli ya da ustaların özel hamlelerini öğrenmelisiniz.

Hadi gelin birkaç mat durumunu inceleyelim. J

Satranç

Siyah oynar ve tek 
hamlede kazanır.

1.       Ae4++
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Beyaz oynar ve iki 
hamle kazanır.

1. Durum;

 Kf4+     Şg5    Af7++

2. Durum;

 Kf4+    Şh3    Kh4++



UZAKTA DEĞİLİZ |  Ocak 2021                                                             Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü34 

Kavram 
Karikatürleri

Derya AYGÜN

Giresun/Merkez Mithatpaşa Ortaokulu

5. Sınıf
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6. Sınıf
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7. Sınıf



Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü                                                             Ocak 2021  |  UZAKTA DEĞİLİZ 37 

8. Sınıf
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