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- “Kestane Toplama Oyunu” iki kişiyle oynanır. 
- Oyunu oynamak için arka yüzdeki oyun alanı, kestane pulları, alakarga kuklaları, 
kestane sepetleri ve kestane toplama küpü gerekir. Önce pullar, kuklalar, sepetler ve 
küp hazırlanır. 
- Oyunun amacı, kendi ağacındaki tüm kestaneleri, diğer oyuncudan önce 
toplamaktır. 
- Oyun alanı, her iki oyuncunun da rahatça ulaşabileceği düz bir zemine yerleştirilir. 
- Oyun alanındaki mavi ve turuncu dikdörtgen bölgelere renk kodlarına dikkat 
edilerek kestane sepetleri yerleştirilir. 
- Hazırlanan kestane pulları da yine renk kodlarına dikkat edilerek ağaçların üzerine 
konulur. Turuncu çerçeveliler, önünde turuncu sepet duran ağaca, mavi çerçeveliler 
de önünde mavi sepet duran ağacın üzerine...   
- Ağaçlardan biri bir oyuncunun, diğeri de diğer oyuncunun olur. 
- Alakarga kuklalarında alakargaların gözlerinin arka yüzü bir kuklada turuncu, diğer 
kuklada mavi renktedir. Oyuncular seçtikleri kestane sepeti ve pullarının rengine göre 
alakarga kuklalarını da paylaşır. 
- Oyuna kimin başlayacağına karar verilir. 
- Oyuna başlayacak oyuncu kestane toplama küpünü oyun alanının çevresinde uygun 
bir yere atar. 
- Küpte bir ya da iki kestane resmi olan yüzlerden biri gelebilir. Bu durumda oyuncu 
kendi ağacındaki kestane pullarından, küpte gelen sayı kadarını alır. Bu pulları kendi 
sepetine yerleştirir. Sıra diğer oyuncuya geçer.  
- Kestane toplama küpünün iki yüzünde alakarga resmi vardır. Bir oyuncu henüz hiç 
kestane pulu toplamamışken diğer oyuncunun attığı küpte alakarga gelirse sıra diğer 
oyuncuya geçer. Ancak bir oyuncu kestane pulu toplamaya başladıktan sonra diğer 
oyuncunun attığı küpte alakarga gelirse alakarga atan oyuncu alakarga kuklasını 
parmaklarına takar ve diğer oyuncunun topladığı kestane pullarından birini alıp o 
oyuncunun ağacına geri koyar. Böylece, rakibinin işini zorlaştırmış olur.
- Oyuncular bu şekilde sırayla kestane toplama küpünü atarak kendi ağaçlarındaki 
kestaneleri toplamaya çalışır. Ağacındaki tüm kestaneleri ilk toplayan oyuncu oyunu 
kazanır.

O zaman haydi oyun başlasın. İyi eğlenceler!

Meltem Yenal 
Çizim ve tasarım: Pınar Büyükgüral

Kestane Toplama Oyunu 

Meraklı Minik dergisinin 
Kasım 2019 sayısının ekidir.  

Alakarga kuklaları 
Alakarga kuklalarını kartondan ayırın. Kuklalardan birini 
alakarganın gözleri önde kalacak şekilde elinizde tutun. Pembe 
renkli bölgenin ortasındaki ve alakarganın gözlerinin hemen 
altındaki kat yerlerinden öne katlayın. Diğer tüm kat yerlerinden 
de arkaya katlayın. Mor kulakçığa yapıştırıcı sürün. Kulakçığı 
pembe bölgenin arkasındaki mor renkli bölgeye yapıştırın. Mavi 
kulakçığa da yapıştırıcı sürün. Bu kulakçığı da yine pembe renkli 
bölgenin arkasındaki mavi renkli bölgeye yapıştırın. Kuklalardan 
biri hazır bile! Aynı katlama ve yapıştırma işlemlerini diğer kukla 
için de yapın.  

Baş ve işaret parmaklarınızı alakarga kuklalarının gagasında 
oluşan boşluklara sokun. Parmaklarınızı birbirine değdirip 
uzaklaştırdığınızda alakarganın gagası kapanıp açılacak. Kuklaları 
oyun sırasında da bu şekilde kullanarak kestane pullarını 
toplayacaksınız! 

Kestane toplama küpü
Küpü kartondan ayırın. Tüm kat yerlerinden arkaya katlayın. 
Kulakçıklarına yapıştırıcı sürün. Bir küp elde edecek şekilde 
yapıştırın. 

Kestane pulları 
Kestane pullarını kartondan ayırın. Her birini üzerlerindeki üç 
kat yerinden, hafif bir boyut kazanacakları şekilde arkaya 
katlayın. Böylece kestane pullarını alakarga kuklalarıyla kolayca 
tutabileceksiniz.   



Kestane Toplama Oyunu - Alakarga kuklaları
Alakarga kuklalarının yapılışını oyun alanının arka yüzünde bulabilirsiniz.

Meraklı Minik dergisinin 
Kasım 2019 sayısının ekidir.  

Tasarım ve çizim: Pınar Büyükgüral

Bu kat yerinden 
öne katlayın.

Bu kat yerinden 
öne katlayın.

Bu kat yerinden 
öne katlayın.

Bu kat yerinden 
öne katlayın.



Meraklı Minik dergisinin 
Kasım 2019 sayısının ekidir.  

Tasarım ve çizim: Pınar Büyükgüral



Kestane Toplama Oyunu - Kestane sepetleri

Kestane sepetlerini kartondan ayırın. Sepetlerden birini çizgili yüzü arkada 
kalacak şekilde elinizde tutun. Tüm kat yerlerinden öne katlayın. Sepetin yarım 
kesimli bölgelerini parmağınızla hafifçe ittirerek çıkarın. Beyaz kulakçıklarına 
yapıştırıcı sürün. Kulakçıkları kendilerine karşılık gelen beyaz bölgelere 
yapıştırın. Aynı katlama ve yapıştırma işlemlerini diğer sepet için de yapın.  

Meraklı Minik dergisinin 
Kasım 2019 sayısının ekidir.  

Tasarım ve çizim: Pınar Büyükgüral





Kestane Toplama Oyunu - Kestane pulları ve kestane toplama küpü

Meraklı Minik dergisinin Kasım 2019 sayısının ekidir.  
Tasarım ve çizim: Pınar Büyükgüral

Kestane pullarının ve kestane toplama küpünün yapılışını oyun alanının arka yüzünde bulabilirsiniz.




