
Canlandırma: 
Yaylada Bir Gezinti 

Çocuklarla birlikte Doğu Karadeniz’de bir yaylada 

gezintiye çıktığınızı hayal edin. Bir tepeye tırmanıp 

yaylanın manzarasını izlemek istiyorsunuz. Yürürken 

destek almak için elinize, boyunuza uygun bir sopa 

alıyorsunuz. Bu şekilde tepeye doğru yürüdüğünüzü 

hayal edin ve bunu canlandırın. Bu şekilde yürüyün, 

yürüyün... “Mööö! Mööö!” Birden yaylada otlayan 

ineklerin seslerini duyuyorsunuz. Haydi onlara daha 

yakından bakmak için hızlanın. Koşun, koşun!.. İşte 

ineklerin yanına geldiniz. Ama yorulmuş olabilirsiniz. 

Öyleyse şimdi biraz oturup dinlenin. Yaylada yetişen 

çiçeklerin kokularını almak için derin bir nefes alın. 

Eğer yeterince dinlendiyseniz tepeye tırmanmaya 

devam edin. Acaba yayladaki bu tepeye tırmanırken 

başka nelerle karşılaşacaksınız? Şırıl şırıl akan bir 

dere?.. Küçük bir göl?.. Hayal gücünüzü kullanarak 

bunları gerçekten yaşıyormuş gibi canlandırın. 

İyi eğlenceler!

“Koronavirüsün ne olduğunu biliyor musun? Virüs sözcüğünü 
daha önce duymuş olabilirsin. Virüsler çok minik varlıklardır. 

Ancak mikroskop yardımıyla görülebilirler. Vücudumuza 
girdiklerinde hastalanmamıza neden olabilirler. Koronavirüs 

de, hastalığa neden olan yeni bir virüs çeşidi...”

Koronavirüsü ve koronavirüse karşı alınan önlemleri 
sade bir dille anlatan bu kitap, çocukların salgın 

sürecinde etraflarında olup bitenleri anlamalarına ve 
kaygılarını gidermelerine yardımcı olabilecek temel 

bilgiler içeriyor. 

Koronavirüs de Ne? yalnız çocuklar için değil, bu 
zor süreci çocuklara anlaşılır bilgilerle aktarma 

çabasındaki yetişkinler için de bir rehber 
niteliğinde.  

Aslı Zülal’in yazdığı, Pınar Büyükgüral’ın 
resimlediği kitapta, birlikte oynayıp 

eğlenebileceğiniz parmak kuklalar da 
yer alıyor.
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Kitap...
Oyun...

Öneri...

TÜBİTAK’tan, Çocuklara 
Koronavirüsü Anlatan Kitap 

Gülnihal Mert

Çizim: iStockphoto.com
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oron Oyunu
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Bu sayımızda 
sizler için horondan 

esinlendiğimiz bir oyun hazırladık. 
Bu oyunu oynamak için en az iki oyuncu 

gerekiyor. Oyunculardan biri ekip lideri olur. 
Tüm oyuncular ayakta durur ve el ele tutuşur. 

Ekip lideri önce 3’e kadar sayıp yavaş bir tempoda el 
çırpmaya başlar. Şak!.. Şak!.. Şak!.. Şak!.. Ekip lideri el 

çırpmaya başlayınca diğer oyuncular da durdukları yerde 
yürüyormuş gibi ayaklarını yere vurmaya başlar. Pat!.. 

Pat!.. Pat!.. Pat!.. Ekip lideri “Hop!” dediği zaman oyuncular 
kollarını yukarı kaldırır ve ayaklarını yere vurmaya 

devam ederler. Ekip lideri “Hop hop!” dediği zamansa 
oyuncular kollarını aşağı indirir. Ekip lideri herhangi bir 

zamanda “Hop!” ya da “Hop hop!” komutlarından 
birini verebilir. Oyunculardan biri yanarsa oyuna 

baştan başlanır. Oyuncular sırayla ekip lideri 
olur. Bu oyunu dilerseniz müzik eşliğinde de 

oynayabilirsiniz.
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Bu sayıdaki kartlarımızda Türk halk 
müziğinde kullanılan müzik aletlerine yer 
veriyoruz. Türk halk müziği, ülkemizin 
farklı bölgelerine ait yöresel müziklerin 
tümünü kapsar. Türk halk müziğinde sözlü 
ve sözsüz birçok eser türü vardır. Türk 
halk müziği, müzik aletleri bakımından da 
oldukça zengindir. Kartlarımızda bu müzik 
aletlerinden tambura, tar, kabak kemane, 
Karadeniz kemençesi, zurna, kaval, tulum, 
davul ve toprak darbuka bulunuyor. 
Kartların dokuzunda müzik aletlerini, 
dokuzundaysa onları çalan müzisyenleri 
göreceksiniz. İsterseniz bu kartlarla bir 

oyun oynayabilirsiniz. Oyunu oynamak için 
önce kartları kartonlarından ayırıp karıştırın. 
Daha sonra çizimli yüzleri alta gelecek 
şekilde yere dizin. Bir kart açın. Ardından 
bir kart daha açarak ilk açtığınız kartın eşini 
bulmaya çalışın. Örneğin ilk açtığınız kartta 
davul, ikinci açtığınız kartta davul çalan 
müzisyen varsa bu iki kart birbirinin eşidir. 
Açtığınız kartlar birbirinin eşiyse onları 
kenara ayırın, eşi değilse kartları tekrar ters 
çevirin ve başka iki kart açın. Tüm kartları 
eşleştirinceye kadar oyuna devam edin. 
Bu oyunu iki ve daha fazla oyuncuyla da 
oynayabilirsiniz.

Kartlar - Türk Halk Müziğinde Kullanılan 
Müzik Aletleri
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