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Boy Cetvelinin 
Hazırlanışı

Bu ay sizin için hazırladığımız posterde, iki parçadan oluşan bir boy 
cetveli yer alıyor. Boy cetvelini hazırlayıp duvara asmak için bir 
makas, bir yapıştırıcı, biraz hamur yapıştırıcı ya da yapışkan bant, bir 
şerit metre ya da mezura ve bir kurşun kalem gerekiyor. Önce boy 
cetvelinin parçalarını kırmızı kesikli çizgilerden keserek birbirinden 
ayırın. Üzerinde ‘‘Boy Cetveli’’ yazan parça üstte kalacak şekilde 
iki parçayı birbirine yapıştırın. Boy cetvelini yapıştıracağınız duvarı 
zeminden yukarı 70 santimetre ölçün ve buraya kurşun kalemle küçük 
bir nokta koyun. Boy cetvelinin kenarındaki 70 santimetre yazan çizgiyi 
bu noktaya denk gelecek şekilde duvara yapıştırın. 
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Kitap...
Oyun...

Öneri...
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Eğil, Çömel, Zıpla! Kaslar İşbaşında!
Bu sayımızda sizin için çok hareketli bir oyun hazırladık. Kaslar 
İşbaşında Oyunu’nda kazanan ya da kaybeden yok; çünkü bu 
oyun, oyuncular yorulunca bitiyor. Dilerseniz oyuna başlamadan 
önce oyuncuların küpleri toplamda kaçar kez atacağını da 
kararlaştırabilirsiniz. Örneğin oyun, oyuncular küpleri sırayla 
onar kez atınca bitebilir. Dilerseniz bu oyunu iki takım hâlinde de 
oynayabilirsiniz.

Kurallar:
- Kaslar İşbaşında Oyunu’nu oynamak için dergimizin ekinde bulunan 
resimli küp ve sayı küpü gerekir. 
Önce bu malzemeler hazırlanır.

- İlk oyuncu iki küpü birlikte atar. Resimli küpün üst yüzündeki 
resimde gördüğü hareketi yapar ve bu hareketi sayı küpünde gelen 
sayı kadar tekrarlar.

- Sıra diğer oyuncuya geçer. Bu oyuncu da iki küpü birlikte atar ve 
resimli küpte gelen hareketi aynı şekilde yapar.

- Oyun, bu şekilde devam eder. Oyuncular oyunu bitirmeye karar 
verinceye kadar sürer.
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Hastanede

Bu ay sizinle paylaşmak istediğimiz kitabın adı 

Hastanede. Kitap, Yılmaz ailesinin üyelerinden biri 

olan Murat’ın kulak ağrısı şikâyetiyle hastaneye 

gidişini anlatıyor. Acaba Murat’ın muayenesinden 

ne sonuç çıkacak? Hastane ortamı nasıl 

görünüyor? Murat hastanede kimlerle tanışacak? 

Ameliyattan önce nasıl hazırlıklar yapmak 

gerekecek? Ameliyattan sonra Murat’ı kimler 

ziyaret edecek?.. Bu soruların yanıtını merak 

ediyorsanız bu kitabı okumanızı öneririz. Bir de 

kitabın bazı sayfalarındaki görsellerde sarı bir 

ördek saklanmış. Bakalım o sayfalardaki ördekleri 

bulabilecek misiniz? TÜBİTAK Popüler Bilim 

Kitapları’ndan çıkan Hastanede’nin yazarı Anne 

Civardi. Kitabı Stephen Cartwright resimlemiş, 

Ezgi Perktaş Türkçeleştirmiş. Merve Yıldırım
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Bu sayımızda sizin için hazırladığımız kartların 
üçünde, işitme, koklama ve dokunma 
duyularımızı simgeleyen resimler var: bir 
kulak, bir burun ve bir el resmi. Bunlar duyu 
kartlarınız. Geriye kalan on beş karttaysa bu 
üç duyumuzla ilgili çeşitli eylemlerin resimleri 
bulunuyor. Bu kartlarla gruplama oyunu 
oynayabilirsiniz. Önce kartları kartondan 
ayırın. Duyu kartlarını, resimli yüzleri üste 
gelecek şekilde oyun alanının ortasına yan 
yana koyun. Diğer kartları da resimli yüzleri 
alta gelecek şekilde üst üste koyun. Sonra en 
üstte duran kartı açın. Açtığınız karttaki resmin 
işitme, koklama ve dokunma duyularından 
hangisiyle ilgili olduğunu söyleyin. Sonra bu 
kartı, ilgili olduğu duyu kartının hemen altına 
koyun. Bu şekilde tüm kartları sırayla açarak 
işitme, koklama ve dokunma duyularına 
göre gruplandırın. Kartların bazıları birden 
fazla duyuyla ilgili olabilir. Böyle bir durumda 
oyuncular açılan kartın başka hangi duyularla 
ilgili olduğu hakkında konuşup, hangi duyu 

kartının altına koyacaklarına birlikte karar 
verebilirler.
Bu kartlarla oynayabileceğiniz bir oyun 
önerimiz daha var. Üç duyu kartını belirli bir 
sıraya göre yan yana önünüze dizin. Diğer 
kartları resimli yüzleri görünecek şekilde oyun 
alanına  karışık olarak yerleştirin. Şimdi bu 
kartları, duyu kartlarının sırasına uygun olarak 
yan yana dizmeniz gerekiyor. Yani diyelim ki 
duyu kartlarını “koklama duyusu - dokunma 
duyusu - işitme duyusu” şeklinde sıraladınız. 
Bu kartların yanına, önce üzerinde kurabiyeleri 
koklayan çocuk, kedi seven çocuk ve müzik 
dinleyen çocuk resmi olan kartları, sonra da 
çöp kutusunun yanından geçen çocuk, kartopu 
yapan çocuk ve şarkı söyleyen çocuk resmi 
olan kartları dizebilirsiniz. Böylece bir örüntü 
oluşturacaksınız. Bu şekilde, yerde hiç kart 
kalmayıncaya kadar örüntüye devam edin. 
Oyunu her oynayışınızda farklı bir örüntü 
oluşturabilirsiniz. 

İşitme, Koklama, Dokunma Kartları 
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