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Siz de Sanatla 

İlgileniyor musunuz?

Bu sayımızda sizlere önereceğimiz 
ikinci kitapsa İpek Yeni Şeyler Üretiyor. 
Kitabımızın kahramanı İpek, arkadaşları 
Elif, Beril, Mert ve Deniz’le yakınlarda 
Onur’un doğum gününü kutlayacaklar. 

Her biri Onur’a kendisinin yapacağı özel 
bir hediye vermek istiyor. Doğum günü 

yaklaşırken tüm çocuklar birer birer kendi 
ilgi alanlarını keşfediyor: Dikiş dikmek, 
pasta yapmak, fotoğraf çekmek, yazı 

yazmak gibi... Sonra biraz hayal gücü... 
En önemlisi de el emeğiyle birbirinden 
güzel şeyler üretiyorlar. Sonra da hep 
birlikte çalışarak Onur’a unutulmaz bir 

doğum günü kutlaması hazırlıyorlar. 
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları‘ndan 

çıkan, içinde rengârenk çizimler yer alan 
bu eğlenceli kitabı da Núria Roca ve Carol 

Isern yazmış, Rosa M. Curto resimlemiş, 
Tuba Öngün Türkçeleştirmiş. 

Bu sayımızda sizler için seçtiğimiz ilk kitap, 

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları‘ndan çıkan 

Beril Kendi Resmini Yapıyor. Kitap, Beril’in 

sanata olan tutkusunu eğlenceli bir dille ve 

ilgi çekici çizimlerle anlatıyor. Beril gördüğü 

her şeyin fotoğrafını çekiyor. Kardeşi 

Elif’in, arkadaşlarının, kedisi Pamuk’un, 

hatta tabağındaki ıspanağın! Aynı zamanda 

ilginç ve kendine özgü bir resim tarzı var. 

Kim benekli bir domates görmüş olabilir ki? 

Ama Beril, yaptığı sıra dışı resimlerle büyük 

beğeni topluyor. Siz de Beril’in öyküsünden 

ilham alabilir ve sevdiğiniz bir sanat dalına 

yönelebilirsiniz. Kitabın sonunda, çocuklar 

için etkinlik önerileri, anne ve babalar için 

de bir sanat terimleri rehberi bulunuyor. 

Beril Kendi Resmini Yapıyor’u Núria Roca 

ve Carol Isern yazmış, Rosa M. Curto 

resimlemiş ve Tuba Öngün Türkçeleştirmiş.
Nihan Yapıcı

Bir Şeyler Üretmek İçin Ne Gerekir?
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Kitap...
Oyun...

Öneri...



Siz de Sanatla 

İlgileniyor musunuz?

Bu sayımızda sizin için farklı çini motifleriyle bir 

“Çini Tamamlama Oyunu” hazırladık. Bu oyunu 

oynamak için önce çini kartlarını ve motif pullarını 

hazırlayın.

Oyunun Kuralları

- Çini tamamlama oyunu iki kişiyle oynanır.

- Oyunu oynamak için çini kartları ve motif pulları 

gerekir.
- Oyuncular birer çini kartı seçer.

- Seçtikleri kartları önlerine koyarlar.

- Motif pulları içi görünmeyen bir torbaya koyulur.

- Oyuna kimin başlayacağına karar verilir.

- Oyuna ilk başlayan kişi torbadan bir motif pulu 

çeker.
- Çektiği pulun üzerindeki motif, oyuncunun çini 

kartında varsa oyuncu bu pulu kartının üzerine 

koyar. Yoksa, çektiği pulu torbaya geri koyar.

- Sıra diğer oyuncuya geçer ve oyun bu şekilde 

devam eder.
- Oyunculardan her ikisi de kendi çini kartındaki 

motifin tamamını pullarla kapatınca oyun biter.

Çini Tamamlama Oyunu

Merve Yıldırım
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Bu sayımızda hazırladığımız 
kartlarda dokuz farklı seramik ürün 
var. Bu kartlarla bir eşleme oyunu 
oynayabilirsiniz. Oyunu oynamak için 
önce kartları birbirinden ayırıp karıştırın. 
Fotoğraflı yüzleri alta gelecek şekilde 
dizin. Sonra kartları ikişer ikişer açın. 
Açtığınız iki kart birbirinin eşiyse bu 

iki kartı kenara ayırın. Açtığınız kartlar 
birbirinin eşi değilse bu kartları ters 
çevirip başka iki kart açın. Bu şekilde, 
birbirinin eşi olan kartları bulmaya 
çalışın. Dilerseniz bu oyunu iki ya da 
daha fazla oyuncuyla, kartları sırayla 
açarak da oynayabilirsiniz.

Seramik Ürünler Kartları

Merve Yıldırım


