
Bu sayımızda kestanelerle yapabileceğiniz 

eğlenceli elişi önerilerimiz var. Bunlardan ilki 

resimde gördüğünüz zebra. Zebrayı yapmak 

için iki kestane, altı kürdan, iki oynar göz, beyaz 

guaj boya ve oyun hamuruna ihtiyacınız olacak. 

Kürdanları kestanelere sabitlemek için üzerine 

kalemle delik açmanız gerekecek. İki kestaneyi 

birbirine kürdanla sabitleyin. Beyaz guaj boyayla 

resimdeki gibi zebranın desenlerini yapın. 

Kürdanlardan zebranın bacaklarını ve kulaklarını 

yapın. Oyun hamurlarındansa zebranın ayaklarını, 

kuyruğunu ve burnunu oluşturun. İşte zebranız 

hazır!

Merve Yıldırım
Çizim: Erhan Balıkçı

Kestanelerden 
Eğlenceli Hayvanlar

Son önerimiz de bir örümcek! Örümceğin gövdesi 
için bir kestane ve bacakları için de sekiz kürdana 
ihtiyacınız olacak. Örümceklerin genelde sekiz 
gözü olur. Ama altı ya da daha az sayıda 
gözü olan örümcekler de var. Siz de ister 
sekiz ister altı oynar gözle örümceğinizi 
yapabilirsiniz. Ek olarak bir de kaleme 
ihtiyacınız olacak. Kürdanları kestaneye 
sabitlemek için önce kestanenin yanlarına 
kalemle delikler açın. Kürdanları resimdeki 
gibi kestanenin iki yanına geçirin. Uçlarını 
kırarak örümceklerin bacaklarını oluşturun. 
Altı ya da sekiz oynar gözü kestanenin üzerine 
resimdeki gibi yapıştırın. İşte örümceğiniz hazır!

İkinci önerimiz ise kaplumbağa. 
Kaplumbağayı yapmak için bir kestaneye 
ve oyun hamuruna ihtiyacınız olacak. 
Bu malzemelerle resimdeki gibi bir 
kaplumbağa yapabilirsiniz. Kestane, 
kaplumbağanın gövdesini oluşturacak. 
Kaplumbağanın bacaklarını, kabuğundaki 
desenleri ve başını da oyun hamuruyla 
yapın. İki oynar gözü, başına yapıştırın. 
Kaplumbağanız hazır!
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Kitap...
Oyun...

Öneri...



Bu ay sizlere açık havada yapacağınız 

etkinlikler için kaynak olabileceğini 

düşündüğümüz bir kitap tanıtacağız. 

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları’nın Doğayı 

Keşfedin dizisinden çıkan bu kitabın ismi 

Bahçe Yapalım. Kitapta, bahçede çocuklarla 

birlikte uygulayabileceğiniz birçok projeyle 

karşılaşacaksınız. Kuşlara kek yapacak, 

karınca haritası çıkaracak, bitkilerin arasında, 

toprakta ya da taşların altında saklanan 

bazı küçük canlıları bulacak ve siz yokken 

bahçenizi ziyaret eden hayvanları ayak 

izlerinden keşfedeceksiniz. Kitapta, bahçe 

bitkileriyle ilgili bilgiler de bulunuyor. Bahçe 

Yapalım’ın yazarı Sally Hewitt. Kitabı Tony 

Kenyon, Stuart Squires - SGA, ve Mike 

Atkinson resimlemiş, Dr. Zeynep Çanakçı 

Türkçeleştirmiş. 

Bahçe Yapalım

Merve Yıldırım
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Bu sayımızda hazırladığımız kartlarda 
dokuz farklı orman meyvesi var. Toplam 
sayısı on sekiz olan kartların yarısında 
orman meyvelerinin dalından koparılmış 
hâldeki fotoğrafları bulunuyor. Diğer 
yarısındaysa bu orman meyvelerinin 
daldaki fotoğrafları var. Bu kartlarla bir 
eşleme oyunu oynayabilirsiniz. Oyunu 
oynamak için önce kartları birbirinden 
ayırıp karıştırın. Fotoğraflı yüzleri alta 

gelecek şekilde yere dizin. Sonra 
kartları ikişer ikişer açın. Açtığınız iki 
kart birbirinin eşiyse bu kartları 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.

Orman Meyveleri Eşleme Kartları

Merve Yıldırım


