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Bugün zeytinlerin toplanıp zeytinyağı fabrikasına götürülme günü. 
Elif ve Serkan kendi bahçelerinden topladıkları zeytinleri kamyonetlerine 
yükleyip fabrikaya götürecek. Nezaket ve Oğuzhan da aynı şekilde 
zeytinlerini fabrikaya götürmek istiyor. Bunun için öncelikle her iki ailenin 
de zeytin kasalarını kamyonetlerine yüklemeleri gerekiyor. Sonrasında da 
bahçelerinin önünden başlayan yolu izleyerek fabrikaya ulaşacaklar. Yolda 
bazı maceralar onları bekliyor. Haydi sen de onlara katıl ve zeytinlerin 
fabrikaya götürülmesine yardımcı ol.

Oyunun Kuralları
- Oyun iki kişiyle oynanır.
- Oyunu oynamak için arka yüzdeki oyun alanı, dergimizin ekinde verdiğimiz    
  kamyonet piyonları, zeytin kasası maketleri ve sayı küpü gerekir.
- Kamyonet piyonları, zeytin kasaları ve sayı küpü hazırlanır.
- Zeytin kasaları oyun alanında belirtilen alanlara yerleştirilir. “Zeytin kasaları” 
  yazan alanlara ikişer, “Komşunun zeytin kasaları” yazan alana iki kasa koyulur.
- Oyuncular birer kamyonet piyonu seçer. 
- Kamyonet piyonlarını bahçelerinin önünde bulunan ve üzerinde “Başlangıç” 
  yazan dairelere koyarlar.
- Oyunun başında her oyuncu kendi bahçesinde bulunan iki zeytin kasasını 
  kamyonetine yükler.
- Oyuna kimin başlayacağına karar verilir.
- İlk oyuncu sayı küpünü atar. Sayı küpünün üst yüzündeki zeytinleri sayar. 
  Piyonunu oyun alanındaki kutular üzerinde bu sayı kadar ilerletir.
- Piyonunun geldiği kutuda herhangi bir yönerge varsa oyuncu bu yönergede 
  yazanı yerine getirir.
- Sıra diğer oyuncuya geçer. Oyun bu şekilde sırayla devam eder.
- Piyonunu Bitiş’e ilk ulaştıran, yani zeytinlerini fabrikaya önce götüren oyuncu 
  oyunu kazanır.

Merve Yıldırım
Çizim: Pınar Büyükgüral

Zeytinler Fabrikaya Götürülüyor Oyunu

Meraklı Minik dergisinin 
Kasım 2018 sayısının ekidir.  



Zeytin kasaları

Zeytin kasalarını yapmak için parçaları kartondan ayırın. Kat yerlerinden arkaya 
katlayın. Kulakçıklarına yapıştırıcı sürün. Kulakçıkları dikdörtgen prizma elde 
edecek şekilde yapıştırın.
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Sayı küpünü kartondan ayırın. 
Tüm kat yerlerinden arkaya 
katlayın. Kulakçıklarına 
yapıştırıcı sürün. Kulakçıkları, 
bir küp elde edecek şekilde 
yapıştırın.

Sayı küpü

Meraklı Minik dergisinin 
Kasım 2018 sayısının ekidir.  

Tasarım ve çizim: 
Pınar Büyükgüral 



09 MM 2019

09 MM 2018

Zeytinler Fabrikaya Götürülüyor Oyunu-1

Meraklı Minik dergisinin 
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Pınar Büyükgüral 

Kamyonet piyonları
Kamyonet piyonlarını yapmak için parçaları 
kartondan ayırın. Çizgili kısımlarının çevresindeki 
kat yerlerinden öne katlayın. Tekerlekleri 
oluşturacak siyah yuvarlakların dibindeki 
kat yerlerinden de öne katlayın. Diğer kat 
yerlerinden arkaya katlayın. Önce pembe 
kulakçıklarına yapıştırıcı sürün. Bu kulakçıkları 
onlara karşılık gelen pembe alanlara yapıştırın. 
Sonra mor kulakçıklarına yapıştırıcı sürün. Bu 
kulakçıkları da onlara karşılık gelen mor kısımlara 
yapıştırın. Kamyonetin kasasını oluşturacak 
kısmın alt yüzündeki mavi alana yapıştırıcı sürün. 
Burayı ona karşılık gelen mavi alana yapıştırın. 
Son olarak beyaz kulakçıklara yapıştırıcı sürün, 
beyaz kulakçıkları da onlara karşılık gelen 
alanlara yapıştırın.




