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ZİYA SELÇUK
Milli Eğitim Bakanı

ÖNSÖZ
Ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin niteliğinin artırılması, öğrencilerin 

yeteneklerinin geliştirilmesi, doğal ve sağlıklı, yerli ahşap oyuncak çeşitliliğinin 
artırılması yetenekli öğrencilerin sektöre kazandırılması ve ülke ekonomisine katkı
sağlayabilecek oyuncakların tasarlanması amacıyla serbest ve temalı olmak üzere iki 
kategoride yarışma düzenlenmiştir. Temalı kategori de, Okul öncesi (3-6 yaş grubu)
dönemindeki çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bu 
dönemdeki çocukların el-göz koordinasyonu ve kas gelişimine yönelik ergonomiye 
uygun, çocukların eğitim ortamlarını destekleyici, öğrenmeyi somutlaştıran aynı 
zamanda öğrenmeyi eğlenceli hale getirebilen oyuncakların tasarlanması 
hedeflenmiştir.

Serbest Kategori de ise 6-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik herhangi bir temaya 
bağlı olmaksızın geliştirilen oyuncaklarla, öğrencilerin teknolojik bağımlılıktan 
uzaklaştırılıp, bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden gelişimlerinin desteklenmesini 
sağlayacak oyuncakların tasarlanması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yarışma Seçici 
Kurul Üyeleri; Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
temsilcileri, sektör temsilcileri, üniversitelerin ilgili alanından öğretim üyeleri, okul 
öncesi, özel eğitim, mobilya ve iç mekân tasarımı ile görsel sanatlar öğretmenleri 
arasından seçilmiştir.
    İlk kez düzenlenen Ahşap Oyuncak Yarışmasında toplam 600 başvuru alınmış olup; 
şartname doğrultusunda 474 oyuncağın başvurusu kabul edilmiştir. Başvurusu kabul 
edilen oyuncaklar 25 Nisan - 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında ikinci kez Seçici Kurul 
tarafından değerlendirilmiştir. Sıralamada her kategoriden ilk 50 içinde yer alan 
oyuncaklar, sergi ve ödül törenine davet edilerek 100 oyuncak finalde yarışmıştır. Bu 
katalogda her iki kategoriden seçilerek sergilenen eserler yer almaktadır.

Ayrıca bu yarışmaya maddi ve manevi destek veren İnegöl Ticaret ve Sanayi 
Odası, İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği 
ve Autodesk Türkiye yetkilileri ile yarışma organizasyonunda görev alan, yarışmaya 
katılan tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim.
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Eğitici oyuncaklar, çocuklara erken yaşta kazandırılmak istenilen 
kavramları hem eğlendirici hem de eğitici yöntemlerle 
öğretmeye yardımcı olan oyun materyalleridir. Bu tanımın 
ışığında geliştirdiğimiz “AKILLI ŞEKİL AĞACI” oyuncağı 3-6 yaş okul 
öncesi çocuklarına yönelik parçaları birleştirme, eşleştirme, el-göz 
koordinasyonu renk kavramı ve küçük kas gelişimine katkı 
sağlayan, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren, aynı zamanda 
öğrenmeyi eğlenceli hale getirebilen bir oyuncak olarak 
tasarlanmış ve üretilmiştir. 
Oyuncak toplam 5 parçadan oluşmaktadır. Birinci parça 
masada dik durmasını sağlayan yuvarlak tabandır. İkinci parça 
şekillerin takılabildiği silindir şeklinde sütundur. Üçüncü parça 
sütunun üstüne takılan şapkadır. Dördüncü parça çocuğun 
direksiyon gibi tutarak döndürebildiği ve sütun üzerinde hareket 
edebilen yuvarlak bir çemberdir.  Beşinci parça grubu ise farklı 
renkte üretilen ve silindire takılabilen geometrik şekillerdir.
Çocuklar montajı kendileri yapabilirler. Taban yere konur, sütun 
ve üzerine takılan şapka döndürülerek vidalanır. Farklı renklerde 
(yeşil, kırmızı, sarı, mor, mavi) ve şekillerde (Üçgen, dikdörtgen, 
kare, elips, daire)  kesilmiş parçalar farklı sıralama ile sütun 
üzerindeki deliklere yerleştirilir. Çocuk çemberi eline alarak 
sütuna geçirir. Çemberin üzerinde bulunun şekilleri ve renkleri 
sütun üzerine takılan şekil ve renklere denk gelecek şekilde sola 
veya sağa döndürerek silindirin en altına kadar indirir ve tekrar 
yukarı çıkarır. Bu bir yarışma haline getirilerek gruplar halinde 
oynanabilir. Böylece tüm grup üyeleri aynı işlemi yaparak 
bitirdiğinde hangi grubun daha önce bitirdiğine göre ödüllendi-
rilir. Bu oyuncak sayesinde çocuklar şekilleri, renkleri öğrenecek, 
hızlı düşünme ve karar verme yetenekleri artacak, kas gelişimleri 
ve el-göz koordinasyonu artacak, parçaları birleştirme becerileri 
gelişecek, ağaçları kendileri oluşturacakları için hayal güçleri ve 
yaratıcılıkları artacaktır.
Oyuncağın tüm parçaları ağaç olup sadece birleştirme yerler-
inde paslanmaz çelik vida kullanılmıştır. Şekiller EN-71 standardına 
uygun su bazlı boya ile boyanmış, diğer kısımlar ham ağaç 
olarak bırakılmıştır. İstenirse vernik uygulaması yapılabilir. Sütun 
yüksekliği 20 cm olup üzerinde 7 sıra delik bulunmaktadır.  
İstenirse iki silindir üst üste takılarak boy uzatılabilir.

Akıllı Şekil Ağacı



AMASYA MERKEZ
ŞEHİT GÜLTEKİN TIRPAN

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Dokunulmaz
45*35cm masif tabla üzerinde 2*2cm ölçülerinde 
yatayda 14, dikeyde 16 kare olacak şekilde 
bölümler oluşturulmuştur. Oyunda kullanılacak 
olan oyun taşları 2*4cm yarısı mavi diğer yarısı 
beyaz olarak masif ağaçtan hazırlanmıştır. 

İlk olarak oyuncuların renk seçimi ve kimin 
başlayacağının belirlenmesi için kura çekimi 
yapılır. Oyun kurayı kazanan oyuncunun, rengini 
belirleyerek ilk taşı seçtiği renk kendisine baka-
cak şekilde tablaya dikey olarak yerleştirmesi ile 
başlar. Oyun her oyuncunun belirlediği rengi 
diğer oyuncunun koyduğu taşın üzerindeki kendi 
rengine denk gelecek şekilde taşını yerleştirmesi 
ile devam eder. Oyun tablanın üzerinde sağa 
sola ileri ve geriye doğru taşların konulması ile 
ilerler. Tabla üzerinde koyu renk ile belirlenmiş 
alanlara hiçbir şekilde taş konulamamaktadır. Bir 
diğer kural iki taşın üzerindeki renklerin yan yana 
gelecek şekilde konulamamasıdır. Oyun oyun-
culardan birinin herhangi bir taşı karşı tarafın son 
sırasındaki karelere kendi rengi denk gelecek 
şekilde yerleştirmesi ile tamamlanır.   

Oyun bir tür zeka, taktik ve strateji oyunudur. 
Oyunun amacı özellikle çocukların sosyalleşmesi 
yönünde fayda sağlamak ve onların çağımızın 
hastalığı olan TV, tablet ve telefonlardan 
uzaklaşmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda bu 
oyun özgün ve yeni bir icat olup, ahşap oyun-
cak sektöründe dışa bağımlılığı azaltıp yerli 
üretimin desteklenmesini sağlayacaktır.

Malzeme olarak 1. Sınıf çam ağacı ve su bazlı 
boya kullanılmıştır.
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ANKARA ALTINDAĞ
ALTINDAĞ ATATÜRK

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Nasıl Oynanır?
*İçinde kodlama ve argoritmanın tanımlandığı,
ürün açıklaması, ürün içeriği, temel özellikleri,
oynarken dikkat edilecek noktalarla ilgili
açıklamaları ve 24 adet çözümlü örneği
bulunan kitapçığı mevcuttur.
*Yetişkin gözetiminde tek çocuk oynayabilir.
*Yönergeler doğrultusunda oyun tablası 
üzerinde oyun hazırlanır.
*Tvşan başlangıç, havuç bitiş noktasıdır.
*Tavşanın adımları sayılır ve dönüşleri
oklarla belirlenir.
*Etkinlikler kolaydan zora, basitten karmaşığa
ilkesine göre hazırlanmıştır. Bu yüzden sırasıyla 
uygulanmalıdır.
*Bir yöndeki çalışma pekiştiği zaman diğer 
etkinliklere geçilmelidir.
*Etkinliklerin zorluk derecesi; çocuğumuzun
yaşına ve gelişim seviyesine göre gelişebilir,
etkinliklerin sayısı arttırılabilir.
*Çocuğumuz farklı oyun karakterlerinden 
hoşlanıyorsa, etkinliği cazip hale getirmek
için 3 boyutlu oyuncaklar kullanılabilir,
yeni karakterler oluşturulabilir.
(Astronot-Uzay Gemisi,Arı-Kovan gibi)

Oyun, çocuğunuzla bağ kurmanın,
onlarla eğlenceli  vakit geçirmenin
en kolay yoludur.
48-66 Ay çocuklarımıza yönelik 
“Eğlenirken Öğrenme” ilkesine göre
hazırlanan oyuncağımızla ilgili çocuklar,
sürekli değişen ve geliştirilebilen
etkinlikler yapacaklardır. Oyuncağımız
sayesinde erken yaşta kodlama eğitimi ile
tanışan, algoritma yapan çocuklar; ince
motor gelişim, zihinsel gelişim, problem
çözme becerisi, görsel-uzamsal algı,
dikkat ve odaklanma, işlerin planlanması,
durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler
üretme konusunda daha çok gelişim
göstermektedirler.
Bu sebeple, onların bu yönde gelişmeleri,
kodlama konusunda ileri yaşlarda daha 
başarılı olmalarını sağlayacaktır.

Teknik Özellikleri;
Boyutlar: 42 cm x 48 cm x 1,5cm (GxYxD)
Ağırlık: 1,211 gr.
Malzeme: Ahşap panel MDF kontra çam
ağacı, küçük parçalar ladin, bez torba.
Boya: Remmers Eco Deckfarbe ISO EN-71/3
boya ahşap üzerine Lazerle Kazıma
tekniği uygulanmıştır.

Tavşan Kody İle Kodlamaya 
Eğlenceli Başlangıç
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ANKARA ÇANKAYA
DİKMEN NEVZAT AYAZ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Oyuncak; 4,6 ya da 9 nesne resmin yer aldığı ahşap kartela ile
ahşap kartlardan oluşmaktadır. Bireysel ve grup oyunu imkanı 
sunmaktadır. Her seviye için 4’er kartela hazırlanarak 2, 3 ve 4
çocuğun bir arada pynayabilmesi amaçlanmıştır. Oyuncak
basitten zora ilkesine göre; farklı yaş ve gelişim düzeyindeki
çocuklara uygun olarak hazırlanmıştır.
1. Oyun (eşleştirme): Oyun te ya da grup oyunu olarak oynanır.
Belirlenen düzeye uygun (örn:6’lı) kartela grubundan her çocuk
bir tane alır. Kartelasındaki nesne ile aynı olan kartları bulup 
üzerine yerleştirerek eşleştirir. Hepsini doğru şekilde eşleştiren
oyunu başarmış olur.
2. Oyun ( gruplandırma sınıflandırma): Oyun tek ya da grup 
olarak oynanır. Bu oyun sadece nesne kartları ile oynanır.
Taşıtlar, hayvanlar, bitkiler vb. gibi yönergeye uygun olan kartları
bulup bir araya getirmeleri istenir.
3.Oyun (Bellek): Oyun 2’li, 3’lü ve 4’lü grup şeklinde oynanır.
Gelişim düzeyine uygun olan kartela grubundan (örn. 9’lu) 
çektikleri karteladaki resimlere dikkatlice bir süre bakmaları istenir
ve ters olarak kapatılır. Her oyuncu ortada bulunan kartlardan 
kendi kartelasındaki resimle aynı olduğunu düşündüğükartları alır.
Kartela açılır aynı resim olan kartlar üzerine yerleştirilir. En çok 
doğru kart alan kazanır.

FAYDALARI:
Aynı olan nesneleri eşleştirme, özelliklerine göre sınıflandırma gibi
zihinsel yeteneklerini geliştirir.
Dikkat, konsantrasyon ve görsel hafızayı güçlendirir.

KULLANILAN MALZEMELER:
Masif ahşap, su bazlı boya

Dikkatli Zubidi
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ANKARA ETİMESGUT
HAYRİYE ETHEM TURHANLI

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ANKARA KEÇİÖREN
ETLİK

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

OYUNCU SAYISI: 1 çocuk-1 yetişkin

YAŞ GRUBU: 3-4

MALZEME: Çam kereste, en71-3 hemel marka boya

İÇERİK: 45*45 CM AHŞAP ZEMİN 10 ADET AHŞAP 
FİGÜR, 

OYUNUN AMACI VE OYNANIŞ ŞEKLİ: Yetişkin en az 3, 
en fazla 5 cümleden oluşan yönerge kartlarından 
yönergeleri çocuğa okuyarak oyuna başlar. 
çocuğun bu yönergeler doğrultusunda tahta 
zemine figürleri yerleştirmesi sağlanır. Bunu yaparken 
yönergeleri hafızasında tutması(bilişsel gelişim) ve 
yön kavramına göre yerleştirirken mekansal ve 
uzamsal kavramları kazanması beklenir. aynı zaman 
da zemindeki uygun kanala figürü yerleştirirken ince 
motor becerilerini de desteklemek amaçlanmıştır.  
çocuğun figürü belirtilen yönergeye uygun olmaya-
cak şekilde yerleştirmesi durumunda yetişkin yöner-
geyi bir kez daha okuyarak çocuğun doğru 
yerleştirmesi için rehberlik eder. 

OYUNCAĞIN GELİŞTİRİLEBİLİRLİĞİ:  Oyunda kullanılan 
metinleri yetişkin ve çocuk kendileri de 
çeşitlendirebilir. Çeşitli öyküler oluşturabilirler.

D-O-S-T

Çocuğun bilişsel gelişimine yönelik, kavram 
öğreniminde yardımcı olacak çark formunda bir 
oyuncaktır. Çocukların yaş ve gelişim düzeyi 
doğrultusunda ,farklı amaç ve kazanımları 
öğrenmeleri için  üst plakalar hazırlanıp çoğaltılarak   
oyuncak çok yönlü kullanılabilir. Ayrıca çarklar 
çevrilirken küçük kas motor becerilerinin ve kuvvet 
uygulayabilme becerilerini gelişmesi sağlanır.

– 2 adet döner çark düz bir zemin üzerine  karşılıklı 
yerleştirilir. Masada ,halıda ,yerde oynanabilir.
– Çarklar bir noktadan birbirine teğet geçecek 
şekilde yakınlaştırılır.
– Oyuncak çarklarının üzerine renkleri aynı olan iki 
adet plaka yerleştirilir.
 – Plaka da verilen eşleştirmeleri yapabilmek için 
dönen çarklar çevrilir.
– Renkleri eşleştir, sayılarla ve rakamları eşleştir 
,gölgesini bul oyunları oynanır.
38 cm çapındaki  huş ağacından yapılmış 2 döner 
çarktan oluşmaktadır.

KAVRAM ÇARKIM
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ANKARA PURSAKLAR İMKB 
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ANKARA YENİMAHALLE
ŞEHİT MEHMET ŞENGÜL

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

VİRAGİ
Okul öncesi için hazırlanmış basit mekanik düzeni ile 
çocukların eğlenebileceği bireysel bir oyuncaktır.
Ahşap oyuncak itme çubuğu ile hareket 
ettirildiğinde, mekanik düzenek sayesinde, 
kurbağalar asimetrik olarak hareket ediyorlar.

Çocukların bu hareket sayesinde oyuncağın 
mekanik düzeneğine odaklanma, inceleme ve 
kavrama becerileri gelişir. Doğal malzemeden 
yapılmış olması nedeniyle çocukların güvenle 
kullanabilmeleri sağlanmıştır.

VIRAGİ,  doğal kayın masif  ahşap ve lif levhadan 
(MDF) yapılmıştır. Bu malzemelerin büyük çoğunluğu 
atıklardan kullanılmıştır. Tasarım ve üretiminde 
bilgisayarlı üretim (CNC) teknolojilerinden 
yararlanılmıştır. Oyuncağın montaj konstrüksiyo-
nunda 6 mm ahşap kavela kullanılmıştır.
Renklendirme için organik, kokusuz kök boya 
kullanılmıştır.

BENİM OYUNCAKLARIM
Oyuncak Tanıtımı

My Toys ahşap puzzle: Çocuklara bireysel ve grupla 
oynamayı, paylaşmayı, sorumluluk almayı ve 
yeteneklerini geliştirmeyi sağlar.
*Düşünce, hafıza ve hayal gücünü desteklemeyi çok 
yönlü gelişimi sağlar.
*Her set 25 adet 6mm kalınlıkta kontraplaktan 
yapılarak bir kutu içerisinde sunulmaktadır. Doğal ve 
sağlıklı ahşap üretimdir.
*Dört konu başlığından meydana gelir.
1. Okulumuz
2. Trafik
3. Atatürk ve Cumhuriyet
4. Ailemiz
  
 (Halka çıkarma)
*Her yaş grubuna gore eğlenceli,düşündürücü ve 
yetenek gerektiren zeka oyunu.
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ANTALYA KEPEZ
PROF. DR. TUĞGENERAL

CEVDET DEMİRKOL - AYHAN DEMİRKOL
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Oyuncağımızın ismi DÖNENCE. Temamız ise DÜNYA 
BARIŞI. Oyuncağımızla amaçlanan şey çocukların 
küçük kas gelişimine katkı sağlamak, el göz koordi-
nasyonunu geliştirmektir.  Sayı sayma, renk 
eşleştirmesi yaptırma, hedefe odaklanma ve dikkat 
süresini artırma amaçlanmaktadır. Aynı zamanda 
oyuncakta kullanılan örüntü kartları aracılığı ile 
renkleri sıralama becerisini, arkadaşının hamlesini 
sabırla beklemeyi çocuğa kazandırmaktır. Hiperak-
tivite yaşayan çocuklar için ya da oyun sırasında 
sabit kalmayı sevmeyen çocuklar içinde oyuncağın 
ortasındaki kaydırak 360 derece dönebildiğinden 
idealdir.
 En az 2 çocukla oynanmasını önerdiğimiz bir 
oyuncaktır.  En fazla 4 çocukla oynanır. 58 cm 
çapında bir dairenin ortasındaki bir kaydırak ve 
dairenin etrafında bulunan 32 silindir parçanın dizilimi 
ile oyuncak hazır hale gelir. Öncelikle çocuklar 
üzerinde 8 rengin bulunduğu farklı kombinasyon-
larda boyanmış örüntü kartlarından birer kart alırlar. 
Ardından çocuklar sırayla yada sayışmacayla  önce 
üzerinde 1 den 3 e kadar noktaların olduğu küpü 
atarlar hangi yüzü üste geldiyse küpün üzerinde ki 
noktalar sayılır ve sayılan nokta kadar o çocuğun 
kaydıraktan bilye yuvarlaması hakkı olur.
 Çocuğun elindeki örüntü kartında bulunan renkleri 
eşleştirmesi için, silindirleri - üzerindeki renklere 
bakarak - soldan başlayarak sırayla bilye ile vurup 
düşürmesi gerekir. Çocuk düşen silindir parçasını alır 
örüntü kartındaki rengin üzerine koyar.  Örüntü kartın 
üzerindeki renk sıralamasına uyarak kart üzerindeki 
renklerin tamamlanmasıyla 8 rengi ilk tamamlayan 
oyunu kazanır.

DÖNENCE
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ARTVİN HOPA
HOPA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Oyuncağımız, fırfır takamızı, 3 kademeli bir yapıda 
oluşturduk. Hareketli mekanizma, fırfır pervane ve 
bunların taka ile birleştirilmesi. Oyuncağımız hareketli 
bir mekanizmaya sahiptir. Sağlam bir ceviz ağacının 
meyvesi ve ladin ağacından küçük bir parça 
kullanılarak fırfırımızı oluşturduk. Pervaneyi buna 
ekleyerek hareketli döner bir mekanizma sağladık. 
Bunu da küçük takamızla birleştirerek oyuncağımızı 
tamamladık. Oyuncağımızda hiçbir plastik madde 
kullanılmamıştır. Oyuncağımız hareketli mekaniz-
maya sahip olduğu için çocukların ilgisini çekecek 
ve onların gelişimlerine destek olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Oyuncağımız 6-14 yaş grubu çocuklar 
için uygundur. Bu yaş grubundaki çocukların hem 
zihinsel hem de bedensel gelişimleri için faydalı 
olacağını düşünmekteyiz. Oyuncağımızda plastik 
metal hiçbir aksam kullanılmamıştır.

FIRFIR TAKA

Fonksiyonları:
* Görsel algı ve hafızayı güçlendirir.
*Şekil gruplama yeteneğini geliştirir.
*Sabır, sebat, kararlılık özelliklerini kazandırır.
*Aktif öğrenmeyi destekler.
*Temel renkleri öğreterek renk kavramını geliştirir.
*El becerilerini (ince motor kaslarını) geliştirir.
*Sosyallesşmeyi sağlar.
*Eğlenerek öğrenmeyi destekler.
Oynama Şekli: 
Kutudaki küplerin, karttaki sıralamalara göre dizilmesi 
şeklinde oynanır.
Faydaları:
*Hızlı düşündürür.
*Odaklanma ve kontrasyonu geliştirir.
*Ayırt etme, karşılaştırma yeteneğini geliştirir.
*Göz-el koordinasyonunu sağlar.
Malzeme:
Masif ahşap kavak ve güregen, metal zil, kontraplak,
boya, kağıt ve pvc kaplaması, çivi, vida.

KÜPTAK

ARTVİN MERKEZ
ARTVİN

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
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AYDIN EFELER 
DALAMA ÇOK PROGRAMLI

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

MAVİ, YEŞİL, KIRMIZI, TURUNCU, SARI RENKLERDE 
HAZIRLANAN AĞIRLIKLARIN VE TAHTALARIN HER BİRİ BİR 
DEĞERİ TEMSİL EDER. (MAVİ: MİSAFİRPERVERLİK, YEŞİL: 
SEVGİ, KIRMIZI: İŞBİRLİĞİ (DAYANIŞMA), TURUNCU: 
FARKLILIKLARA SAYGI, SARI: KİŞİSEL BAKIM. )                                                                                                                                                                             
Oyun için en az ikişer kişilik iki takım oluşturulur. Takımlar 
siyah ya da beyaz renkten birini seçer. Siyah-Beyaz 
renklerde olan zar atılır. Oyuna ilk başlayacak takım 
belirlenir, oyuna başlayacak takımdaki kişilerden 
anlatıcı olan ahşap kutudaki sadece arkası gözüken 
her renkten birer tahta alır ve ön yüzlerini takım 
arkadaşına göstermeden karıştırır. Kum saatiyle karşı 
takım süreyi tutar. Takım arkadaşı resmin içeriğini 
arkadaşına anlatmaya çalışır. Bildiğinde o değere ait 
terazi ağırlığını alarak yerine koyar. Süre bitene kadar 
birden fazla tahta anlatabilinir. Bilinen tahtalar ortaya 
konulur. Bir dahaki turda takımlar bildikleri renklerdeki 
değerlerin tahtasından almazlar. Kum saati bir kez 
bitene kadar oyuncu ilgili renkteki ağırlığı bulamazsa 
oyun karşı takıma geçer. Pas hakkı yoktur ve takımlar 
kum saati bir tur bitene kadar birden fazla değeri 
anlatabilirler. En hızlı ve doğru bir şekilde değer 
ağırlıklarını yerine koyan takım oyunu kazanır. Bir 
sonraki turda kural değiştirilerek oyun pandomim 
şeklinde oynanabilinir. Çocuklar tahtadaki değerleri 
sözsüz bir şekilde hareketlerle anlatmaya çalışırlar. 
Diğer kurallar aynı şekilde devam eder.
UNUTMAMALIYIZ Kİ: HER DEĞER HAYATIMIZDA BİR 
DENGE SAĞLAR.

DEĞERLER TERAZİSİ
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AYDIN EFELER
EFELER YÜKSEL YALOVA
GÜZEL SANATLAR LİSESİ

3-6 yaş gurubu çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko sosyal ve 
ince motor gelişimini sağlayan işlevsel bellek ve yürütme 
becerilerini geliştirerek onları eğlendiren bir oyundur.
-Hafıza kartları
• İnce motor gelişimini
• Yürütme becerileri
• Dikkat ve hafıza geliştirme
• Akılda tutma 
• Transfer becerileri
• Temel matematik becerileri
Oyunun oynanma şekli: Oyun, elips tahta üzerine portatif 
olarak takılıp çıkarılabilen renkli sayıların yerleştirilmesi şeklinde 
kurgulanmıştır. Oyunda, her biri farklı bir sayıyı yansıtan kartlar 
bulunmaktadır. Üzerinde farklı sayılar bulunan kartlar, kısa 
süreli olarak çocuğa gösterilmekte ve kart kapatılmaktadır. 
Çocuk sayıyı hafızasında tutarak, portatif rakamları doğru bir 
şekilde oyun tahtasına yerleştirebildiği takdirde başarılı 
olacaktır. 
-Hikayeli sayı kartları
• Rakamları tanıma
• Gezegen isimlerini öğrenme
• Hikâye canlandırma
• Başladığı bir oyunu başlatma, sürdürme ve 
sonuçlandırma
Oyunun oynanma şekli: Oyunda her biri farklı bir gezegeni 
simgeleyen sayı kartları vardır. Farklı renkteki her sayı, kendine 
özel, çocuğun hayal gücünü ve hafızasını geliştirmeyi 
hedefleyen gezegen isimli bir hikâyeye sahiptir. Her sayı ile 
temsil ettiği gezegeni vurgulayan bir hikâye çocuğa 
anlatılarak, o gezegeni oyun tahtasındaki yörüngeye 
yerleştirmesi beklenir. Oyun sayıları takıp iterek sonuçlandırılır.

Bu oyunlarla çocuğun bilişsel  psikomotor (ince motor), 
sosyal-duygusal  becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmekte; 
bellekte tutma, hatırlama, isimlendirme, eşleştirme, temel 
matematik , problem çözme gibi zihinsel süreçlerin işleyişinin 
gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir

YAPİT
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AYDIN EFELER
ZÜBEYDE HANIM

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

BALIKESİR DURSUNBEY
NENE HATUN

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Oyunun Amacı :
Toplama işlemini somutlaştırmak, azlık çokluk 
kavramını algılamasını sağlamaktır.

Oyuncağımız ahşaptan yapılmıştır ve su bazlı, 
sağlığa zararsız boya ile boyanmıştır. Oyuncak 
ellerinde 2 tane havuç tutan tavşan şeklinde bir 
terazidir. Oyuncağın ellerindeki havucun üzerinde 2 
adet çivi vardır. Yine ahşaptan, ağırlıklarını sayılara 
göre ayarladığımız kare şeklindeki sayı bloklarından, 
örneğin 3 ve 5’i taktığında karşı taraftaki havuca 3 
ve 5 rakamlarının toplamı olan 8 rakamını takmalıdır. 
Eğer yanlış rakamı takarsa terazi dengede durmaya-
caktır. Ayrıca toplama işleminin temeli olan azlık ve 
çokluk kavramını da bu sayede öğrenmiş olacaktır. 
Örneğin 5’i bir tarafa 7’yi diğer tarafa taktığında 7 
ağır basacaktır. Böylece 7’nin 5’ten büyük olduğunu 
kavrayacaktır.

TAVŞAN TERAZİ
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BİREYSEL OLARAK VE KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ İÇİN: Öğretmen öncelikle değerlerle ilgili 
çocuklarla sohbet yapar.  Çocuk değer kartlarının resimlerine bakar ve olumlu olan taraflarını 
ahşap mekanizmaya yerleştirir. (Küçük yaş grubunda ve kaynaştırma öğrencileri için 
öğretmen yerleştirmeye yardımcı olabilir.) Oyuncağın yanlarındaki çubuklardan tutularak 
geriye doğru çekilir ve en üst resimden başlayarak yapılan olumlu davranışı çocuktan 
anlatması istenir. Tekrar çubuklardan tutularak öne doğru eğilir ve o davranışı yapmazsak ne 
olur çocuktan anlatması beklenir. Bütün resimler bitinceye kadar aynı işlem devam eder.    
 
GRUP OLARAK: Sayışmacayla çocuklar kimin oyuna önce başlayacağını belirler. Belirlenen 
oyuncu sırayla birinci kutudan başlayarak değer kartlarını alır ve olumlu resmi anlatan taraflar 
üstte olacak şekilde ahşap mekanizmaya yerleştirir. Oyuncu en üstteki olumlu resme bakarak 
arkadaşına anlatır. Sıra karşı taraftaki çocuğa geçer ve çocuk mekanizmayı çevirerek birinci 
resimde anlatılan olay yapılmaz ise nasıl bir olumsuzluk olur anlatır. Aynı oyuncu mekanizmayı 
çevirerek ikinci resimdeki olumlu olayı karşısındaki oyuncuya anlatır ve mekanizmayı 
arkadaşına verir. Olumsuzluğu anlatan resmi arkadaşına anlatır. Oyun bu şekilde resimler 
bitinceye kadar devam eder.  
Oyunda belli bir süre yoktur. Önemli olan çocuğun ele alınan değerleri tam olarak 
kavrayabilmesidir. 
 

DEĞERLER ŞELALESİ



BALIKESİR DURSUNBEY
DURSUNBEY

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

BALIKESİR ERDEMİT
YILMAZ AKPINAR

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

3-6 yaş çocukların sosyal, duygusal, motor, dil, bilişsel 
gelişim alanlarına katkı sağlayan bir oyuncaktır. 
Eğlenerek öğrenmeyi, çocuklara güzel zaman 
geçirtmeyi sağlar. 
       Önce oyuncağımızı nasıl yapacağımızı 
tasarladık, gerekli ahşap malzemeyi temin ettik. 
Kesilmiş ahşap malzemelerimizi deldik, zımparaladık. 
Küçük parçaları ve küpümüzü ana ve ara renklere 
boyadık. Oyuncağımızın zeminini hazırladıktan sonra 
bütün parçaları önce vernikledik sonra birleştirdik.  
Böylece oyuncağımız oynanmaya hazır hale geldi. 
       Oyuncağımızı hazırlarken masif tahta, sağlıya 
uygun akrilik boya, vernik ve beyaz tutkal 
kullanılmıştır.      
Oyuncağımızın oynanma şekli:
 Oyuncağımızın adı ‘ OLEY ‘dir. Oyuncağımızın 4 kişi 
ile oynanmaktadır. Küpü ilk atacak ve oyuna 
başlayacak kişi sayışarak belirlenir ve sağdan 
itibaren devam eder. Oyuncağın zeminine atılan 
renkli küpün üst yüzüne hangi renk gelirse önündeki 
renkli dikdörtgen parçasından aynı rengi çevirir, 
çevirirken de oyuncu ‘oley’ diye bağırır ve küpü 
tekrar atar. Tekrar attığında çevrilen renk gelirse 
‘pas’ der ve oyun diğer oyuncuyla devam eder. 
Önündeki renkli dikdörtgen parçalarını kendine 
doğru ilk çeviren birinci olur ve diğer oyun 
arkadaşları da tüm renkleri çevirinceye kadar oyun 
devam eder.

OLEY

AHŞAP ROBOT
Tamamen doğal ahşap ve zararsız birleştirme 
fonksiyonuyla 13 parçadan oluşan zekâ geliştirici ve 
oyun kurma oyuncağıdır. Bu 13 ahşap parçalar ile 
uygun yerlere doğru parçalar monte edilerek, 
değişik modeller oluşturulur. Bu parçalar ile insan, 
araba, hayvan ve kepçe gibi modellerin yapılması 
sağlanmaktadır. Ahşap robot oyuncağımızda 
kullanılan birleştirme yöntemi ile çocuklar, çok rahat 
monte edilebilmektedirler. Bu sayede fiziksel aktivi-
tesi gelişir, el-göz koordinasyonu sağlanır, beceri 
kabiliyeti artar, düşünme ve tasarım gücünü 
geliştirmektedir. Ayrıca çocuklar yaptıkları bu 
modellerle de oyun oynayabilmektedirler.
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BURSA İNEGÖL
HSY MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI

TEKNOLOJİSİ MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

ÇANAKKALE GELİBOLU
GELİBOLU MEHMET AKİF ERSOY

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Serbest kategoride katıldığımız bu oyuncağın adı Üç 
Boyutlu Puzzle olup 12 adet eşit ahşap beşgen 
parçalardan oluşmaktadır. Beşgenlerin her 
köşesinde manyetikler sayesinde kapalı bir prizma
oluşturmaktadır. 
Oyuncağın amacı:
Çocukların uzay geometri ve üç boyutlu görme 
becerisini arttırmak, geometriyi sevdirmek olup 
parça birleştirme becerilerini arttırmaktır.
Oyuncağın bir başka yönü ise mıknatıslı yüzeyler ile 
sadece metal bağlantılı yüzeyleri oynarken 
keşfetme becerisini kazandırıp iki mıknatısın yüzeyin 
birbirini ileteceğini göstermek ve doğru yüzeylerin 
keşfedilmesi için merak uyandırmaktadır.

MANYETİK BEŞGENLER

ÇUBUK DAMA
Fonksiyon:
Oyuncak serbest kategori olarak tasarlandı. 6-14 yaş
grubundaki yetişkinlerin zeka gelişimi el ve göz 
koordinasyonu için tamamen buna uygun 
tasarlandı.
Oyunun Oynanış Şekli:
Birinci oyuncuyu belirlemek için mavi hamle çarkı 
çevrilir büyük sayıu getiren oyuncu birinci olur. 
Başlarken önce mavi hamle çarkı çevrilir sonra sarı 
ceza çarkı çevrilir, ceza gelmezse gelen hamle 
kadar birim yol gidilir ve tüm piyonları labirentin 
sonuna önce getiren kazanır.
Faydaları: 
Çocuk eğlenerek oyun oynayacak hem de oyun 
stratejisini kurma ve problem çözme yeteneği 
artacak.
Malzeme:
Oyuncağımızda tamamen doğal ahşap 
kullanılmıştır. Boyalar ise istenilen standartlara uygun 
ve belgeleri mevcuttur.
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ÇORUM OSMANCIK
OSMANCIK İMKB

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Çoklu zeka kuramından faydalanılarak oluşturulmuş
8 ayrı zeka alanına yönelik soruların bulunduğu bir 
levha üzerinde, 3 ayrı oyuncunun soruları 
cevaplayarak sonuca ulaşabilecekleri oyuncağımız, 
çocuklarımızın zeka alanları ile ilgili bilgi edinebilmek 
ve aynı zamanda eğlenebilmeleri için üretilmiştir.

ZEKA ÇOKLAYICI

AHŞAP DOKU
Ahşapdoku oyunu 4 farklı boyut ve renkten oluşan 
bireysel oynanan akıl yürütme ve problem çözme 
becerileri kazandırmayı hedefleyen bir oyundur. 
Oyun, 16 ahşap bloktan, blokların yerleştirildiği 
ahşap tabladan ve oyun kartlarından oluşmaktadır. 
Kutu içerisinde farklı zorluk dereceleri olan kartela-
larda mevcuttur. Oyunda birincil amaç aynı rakam 
ve boyutu yatay ve dikey olarak aynı hizaya 
yerleştirmemektir. 
Oyunda öncelikli olarak çocuğun kartlarda belirliten 
ipuclarına göre yerleşim yapması daha sonra ise 
boşlukları oyun kuralına göre doldurması gerekmek-
tedir. Oyun kartlarının arka yüzeyinde cevapları 
mevcuttur.
Oyunumuzun en önemli özelliği görme engellli 
bireylerin de oynayacağı bir oyun olmasısır. Braille 
alfabesinden oluşan bir adet oyun kartı ve ahşap 
bloktarın alt tarafına rakamların brealli alfabesi 
karşılığı olan karakterler yerşeltirilmiştir. 
Bu oyunda bireylerin renkleri öğrenme, farklı 
boyutları karşılaştırma ve sıralama, bloklarda ki 
dengekontrolü ile motor becerilerin gelişmesinde ve 
uzamsal düşünmeye destek olacaktır.
Oyun yapımında gürgen kereste kullanılmıştır.

DİYARBAKIR BİSMİL
BİSMİL ŞEHİT NEŞE ALTAN

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
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DÜZCE MERKEZ
DÜZCE ÖZEL EĞİTİM 

MESLEK OKULU

ELAZIĞ MERKEZ
ABDULLAH HAKAN TANGÜLÜ
ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

Okulumuz mobilya ve dekorasyon atölyesi  öğrencileri tarafından 
hazırlanan ‘ parlak sayılar beni çekiyor’ isimli  oyuncağımız, 
çocukların oyun ve eğlence ihtiyacını karşılamak aynı zamanda 
çocukların kalıcı öğrenmesini sağlamak için tasarlanmıştır.  
Oyuncağımızın amacı  1’den 9’a kadar  olan sayıların yazılış 
yönünü ve tane karşılığını öğretmektir.  Bu amaçla her sayı bir 
tablaya oyuntulanmıştır. Bu oyuntuların içerisine sayıların yazılış 
yönüne göre pullar dikilmiştir. Renkli   pullar çocuğun sayıyı doğru 
yönde yazdığında  renk değiştirmektedir. Eğer çocuk yazmaya 
başladığında pulların rengi değişmez ise çocuğa yanlış yazdığının 
dönütü  verilmiş olacaktır.  Böylelikle çocuk kendi başına yaparak 
yaşarak sayıların doğru yazımını öğrenebilecektir. 
   Ayrıca tane kavramını öğretmek için her tablaya 9 mıknatıs 
yerleştirilmiştir.  Sayılara denk gelecek tane kavramını 
somutlaştırmak amacıyla ahşap tutma yerleri olan mıknatıs 
parçaları yapılmıştır. Çocuk tabladaki sayının tane karşılığını 
ahşap mıknatıs parçaları ile yerleştirerek öğrenecektir.  Sayı kadar 
mıknatısı yerleştiren öğrenci mıknatısların çektiğini öğrenecek, 
daha fazla yerleştirmek istediğinde ise mıknatıslar birbirini itecektir.  
Bu ayrıntı ile çocukların yanlışsız bir şekilde öğrenmesini sağlamayı 
hedeflemekteyiz. Özellikle sayıları ilk öğrenen çocuklarda, zihin 
engelli bireylerde, görme engelli bireylerde  ve özgül öğrenme 
güçlüğü olan çocuklarda sayıların ve tane kavramının 
somutlaştırılmasının önemli olması oyuncağı tasarlarken dikkat 
ettiğimiz konulardandır.  Oyuncağımız sayesinde çocuk sayıları 
doğru yönde yazmış olacak aynı zamanda tane kavramını oyun 
yoluyla eğlenerek öğrenecektir. 

PARLAK SAYILAR BENİ ÇEKİYOR

Dönence, 3,6 yaş grubu çocuklara uygun 
özelliklerde tasarlanmıştır. Oyuncağımız çocuklarımız 
tarafından itilerek kullanılacaktır. Dönencenin en 
önemli fonksiyonel özelliği ise doğrusal hareket eden 
iki tekerlek üzerinde yer alan silindir iki parçanın 
dairesel olarak dönmesidir. Özellikle oyuncağımızın 
bu özelliği yani hareketli ve mekanik yapısı 
çocuklarımızın oyun oynarken bedensel ve zihinsel 
gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Tamamına 
yakını ahşap melzemeden yapılmıştır. Oyuncağımız 
çocuklarımıza sağlık açısından zarar vermeyecek 
ilgili standartlara uygun su bazlı boyalar ile 
boyanmıştır. Oyuncağımızın ahşap olması sağlık ve 
uzun yıllar dayanıklılığı açısından en belirgin özellikleri 
arasında yer almaktadır.

DÖNENCE

15



TUKALA oyunu 6 yaş ve üzeri iki kişinin aynı anda oynadığı köçürme oyunlarının 
kurallarının derlenerek sadeleştirildiği bir zekâ ve strateji oyunudur. 
Oyundaki amaç çubuklara takılı en çok halkayı kurallara uygun olarak 
haznede biriktirebilmektir.  
Oyun 24 adet kırmızı ve beyaz ahşap halka ve ahşap zemin üzerine monte 
edilmiş 12 adet çubuktan oluşan tahta ile oynanır.
 Oyunda çocuklar hangi rengi seçeceklerse ikişer adet halkayı çubuklara 
dizerler ve kura ile oyuna başlarlar.
İstenilen çubuktan başlanarak tüm halkalar çıkarılır ve hep sağa doğru hareket 
edilerek her çubuğa birer halka takarak devam edilir.
Son halka hazneye denk geliyorsa oyuncu tekrar oynama hakkı elde eder.
Son halka hazneyi geçip rakip oyuncunun çubuğuna denk geliyorsa veya 
kendi alanındaki bir çubuğa denk geliyorsa oyun sırası rakibe geçer.
Son halka kendi alanındaki boş bir çubuğa denk geliyorsa ve karşısındaki 
çubukta da halka varsa oyuncu kendi halkasıyla beraber rakip tarafındaki 
halkaları çıkararak haznesine bırakır.
Rakip oyuncunun halkalarının bitmesi durumunda diğer oyuncu rakip alana 
halka geçirmeyecek şekilde hamlesini yapıyorsa kalan halkaları toplar ve 
kendi haznesine taşıyarak oyun sonlandırılır.
Bu oyunla 6+  çocuklar düşünme algılama strateji geliştirme sıralama sınıflama 
akılda tutma zihinde canlandırma analiz yapma seçim yapma değerlendirme 
problem çözme gibi üst düzey zihinsel işlevlerin gelişimini destekler.

6 NOKTA BECERİ KÜPLERİ - TUKALA

ERZURUM YAKUTİYE
CUMHURİYET

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
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GAZİANTEP 
OĞUZELİ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Oyuncak 3-6 yaş grubu  içindir.Tasarladığımız 
oyuncak tekerlekli ip ile çekilebilen robot otuncağın 
solucanlara vurmasıdır.oyuncak hareket 
ettirildiğinde solucanlar topraktan çıkıyormuş gibi 
yukarı çıkıyor robot da çekiç kollarıyla kafalarına 
vuruyor.Oyuncak tamamen birinci sınıf çam 
ağacından ve gürgen malzemeden 
yapılmıştır.Oyuncağın tekerleri,solucanları,robot 
kolları hareketlidir.Oyuncak üzeri su bazlı boya ile 
boyanmış su bazlı vermik ilede verniklenmiştir

SOLUCAN AVCISI

HATAY ANTAKYA
23 TEMMUZ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

YARATICI YAPBOZ KULELER
6-14 yaş çocukların bütün gelişim alanlarına hitap ederek, 
düşünme becerisini arttırmayı planlayarak parça bütün 
hafızasını geliştirmeyi amaçlar. Oyuncağın kendi kuralları olduğu gibi, 
kişi oyuna uygun kurallar koyarak oyuncağı yeniden yaratabilir.
Oyuncak çocuğun gelişimine ve görsel hafızasına uygun olarak
seçildiğinden beyin koordinasyonunu kurmayı amaçlar.
Oyuncak, görselleri ile basit görünümde olacak biçimde seçildiğinden
her yaş grubunun katılmasını teşvik eder.
Malzemeler: 6-7 cm uzunluğunda, genişliği 3 cm boyutlarında 36 
tane dikdörtgen parçalar kesilir.
Çeşitli kalınlıkta fırçalar. CD kalemi, akrilik boya, karbon kağıdı(sarı koya kağıdı), palet,
resim kalıpları, vernik.
Oyunun Oynanışı: İki kişi karşılıklı otururlar. Sırayla küp şeklindeki zarlar atılmaya başlanır.
Küpün üzerindeki çıkan şekille tahta parçalarının kenarlarındaki şekiller birleşmesiyle
ortaya görsel fotoğraf çıkar. Karşılıklı oynanan bu oyunda karşı rakip zararını alır ve
kendi oyununa devam eder. Atılan zarın üstünde çıkan şekil ile birlikte oyun
oynamaya devam eder. Zarda çıkan parçalar birleştirirlir. Oyunun sonunda  hangi
oyuncu en çok parça bulmuşsa karşısındaki rakibe geri kalan parçasını verir ve en
çok şekil çıkarankazanır.
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Fizik ve matematik disiplinleri kullanılarak tarafımızdan denge 
oyuncak tasarlanmıştır. Oyun içerisinde denge, ağırlık, yer 
çekimi ve eğim hesapları aktif olarak yer almaktadır.

    
Oyuncağımızda bir adet bilye haznesi bir adet denge kolu, 
bilye yolu ve ayakta durmasını sağlayan bir platformdan 
oluşmaktadır.

Oyuncağımız bilye kullanılarak oynanmaktadır.
10 adet bilyeyi sabit bir hızla bilyeler için ayrılan yoldan 
bırakılarak denge kolu ile teker teker bilye haznesine düşmesi 
sağlanmaktadır  

Oyuncak yapımında malzeme olarak kayın kereste 
kullanılmıştır. Boya ISO standartlarına uygun, sağlığa zararlı 
olmayan su bazlı boyadır

DENGE OYUNU

HATAY ANTAKYA
HATAY EROL BİLECİK

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
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Oyuncak, okul öncesi (3-6 yaş) çocuklara yönelik 
yaparak-yaşayarak öğrenme, merak duygusunu harekete 
geçirme, sayı ve renkleri öğretme ve öğrenilenleri pekiştirme 
amacıyla tasarlanmıştır. 

Oyuncağımız yapraklı kule, platform ve çark olmak üzere 3 
ana parçadan oluşmaktadır. Çarkın içinde 1’den 9’a kadar 
rakamlar ve her rakamı temsil eden bir renk vardır. Öncelikle 
çark tutamak yerinden tutularak çevrilir. Ardından kulenin 
tepesinden misket bilye bırakılır, delikten geçen bilye her bir 
yaprağın üzerinden geçerek kule etrafında yukarıdan 
aşağıya doğru dönerek düşer ve platformun üzerinden 
geçerek çarkın içine düşer. Misket bilyenin düştüğü bölüm-
deki rakam ve renk çocuğa öğretilir ya da biliyorsa ondan 
söylenmesi istenir. Böylelikle çocuğun oyun oynayarak, 
eğlenerek sayı ve renkleri öğrenmesi ve öğrendiklerini 
pekiştirmesi sağlanmış olur. 
Ayrıca eğitici özelliğinin yanı sıra farklı bir oyun için de 
kullanılabilir. Misket bilyenin çark üzerine düştüğü rakam sayısı 
kadar çocuğun zıplaması istenerek çocuğun psiko-motor 
(büyük-küçük kas) gelişimine olumlu katkıda bulunması 
sağlanabilir. 

Oyuncak yapımında malzeme olarak tamamen kayın 
kereste kullanılmıştır. Boya olarak, ISO standartlarına uygun 
olarak sağlığa zararlı olmayan su bazlı boya kullanılmıştır.    

AT- BİL

Temalı Kategorisinde
Yarışma Derecesi 

3’ncü



HATAY ANTAKYA
YILDIZ SELAHATTİN MISTIKOĞLU

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Ahşap Oyuncağımız; Okulöncesi dönemde (3-6 yaş) 
bulunan çocukların buğdaydan un elde edilmesi sürecini 
kavramak amacıyla ahşap malzeme ve içinde değirmen 
görevi yapan bir öğütücü mekanizma tasarlanarak 
hazırlanmıştır. Bu ahşap oyuncakla çocuklara buğday 
tanelerinden un elde edilmesi sürecine tanıklık etmeleri ve 
aynı zamanda bu sürece katılmaları için fırsat verilmektedir.
Ahşap oyuncağımız kullanılırken; öncelikle oyuncakta yer 
alan buğday haznesine buğday taneleri atılır, daha sonra 
çocuğun öğütme fonksiyonunu gerçekleştirmesi için 
değirmen çarklarını döndüren mekanizma üzerinde yer alan 
kolu çevrilmesi ile un elde edilir. Elde edilen bu undan 
öğretmen/yetişkin  gözetiminde hamur oluşturma, hamur 
şekillendirme ve ekmek yapımı uygulamaları gerçekleştirilir. 
Böylece çocuğun buğdayın taneden sofraya gelene kadar 
hangi sağlıklı aşamalardan geçtiğinifarketmesi ve 
yaparak-yaşayarak öğrenmesi sağlanır.
Ahşap oyuncağımız (3-6) yaş çocuklarında el-göz koordi-
nasyonu sağlamak,sağlıklı yaşam konusunda eğitim 
ortamlarını ve yaparak-yaşayarak öğrenmeyi destekleyici, 
öğrenmeyi somutlaştıran ve eğlenceli hale getiren bir 
faydaya sahiptir.
Ahşap oyuncağımızın bütününde iğne yapraklı hafif yerli 
masif çam ağacı, buğday öğütme mekanizmasında ise 
sağlığa zararsız basit bir metal sistem, minimal oranda plastik 
malzeme ve masif ağaç ahşap tutkalı kullanılmıştır.Boya ve 
cila kullanılmamıştır.

MİNİKLERİN SAĞLIKLI DEĞİRMENİ

    6-14 yaş grubuna yönelik olan oyuncağımız 7 adet çivi ve 
bir tane alt tabakadan oluşmaktadır. Ham maddesi ıhlamur 
ağacıdır.
   Oyuncağın amacı bir çivi üzerinde 6 adet çiviyi dengeli bir 
şekilde durdurmaktır.
   Bu oyuncakla çocukları tv. İnternet vb. dijital araçlardan 
uzaklaştırmak, odaklanma ve dikkat toplamasını sağlamak, 
el göz koordinasyonuna destek olmak, ruhsal yönden 
rahatlama ve başarma duygusunu yaşatmak ve kaliteli, 
eğlenceli vakit geçirmek amaçlanmaktadır.
OYNANMA ŞEKLİ: Alt tabakanın ortasındaki alana ahşap 
çivilerden bir tanesi yerleştirilir. Diğer altı çivi birbirini tutacak 
şekilde videoda gösterildiği gibi dizilir. Dikkatli ve dengeli bir 
şekilde tabakanın ortasındaki çivinin üstünde durdurulmaya 
çalışılır. Oyun 2 ve daha fazla kişiyle oynanır

6 ÇİVİ BİR DENGE

HATAY ARSUZ
KARAAĞAÇ NURAN YILMAZ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
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IĞDIR MERKEZ
IĞDIR

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Harf Küpleri projemiz alfabemizde bulunan 29 harfin ve 
rakamların imal ettiğimiz 5 cm uzunluğundaki küplerin 
yüzeyine ahşap yakma tekniğiyle yazılarak yapılmıştır. 
Oyunumuz 65x45x6 cm ebatlarında ahşap yüzeyde 
oynanmaktadır. Oyuncular istedikleri kelimeyi küplerin 
yüzeyinden bularak ortaya yazmaktadır hem hoş bir görüntü 
sağlamakta hem de oyuncular küplerin üstünden kelimeleri 
ararken diğer kelimeleri öğrenmektedir. Oyunumuzda her bir 
harften 6 adet, her rakamdan 4 adet, nokta ve virgül vardır 
toplam yüzey alanı 216’dır. Malzeme olarak sarı çam ve 
kontrplak kullanılmıştır birleştirmeler tutkal ile olup metal 
plastik bir aksam yoktur üst yüzey işlemi EN71-3 standartlarına 
uygun olarak olarak yapılmıştır. Üretimi basit oynarken zekâ 
geliştirtirici öğretici ve oynayanların keyif alması 
düşünülmüştür.

HARF KÜPLERİ
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İSTANBUL BAYRAMPAŞA
İNÖNÜ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

İki kişi ile oynanan planlama ve strateji oyunu.

Nasıl oynanır:
Her iki oyuncuya farklı renklerdeki altıgen şekilli pullar dağıtılır.
Oyun tahtası  üzerinde üç adet başlangıç ve bitiş noktaları 
vardır. Oyun başlangıç ve bitiş noktaları farklı renklerdeki 
pullarla oyunun başında kararlaştırılır.
İlk oyunda açık renk pullara sahip olan oyuncu oyuna başlar. 
Sonraki oyunda sıra diğer oyuncuya geçer.
Birinci oyuncunun tahtaya yerleştirdiği pulun boş olan 
kenarlarından birine diğer oyuncu kendi pulunu yerleştirir. 
Sırası gelen oyuncu daima  tahtaya enson yerleştirilen pulun 
kenarlarından birine kendi pulunu koymalıdır.
Bu şekilde varış noktasına varan oyuncu oyunu kazanır.
Pulları tahtaya yerleştirirken varış noktasına ulaşmayı 
engelleyecek ( kapalı hamle) hamle yapılamaz. Böyle 
durumlarda oyuncu hamlesini geri alıp yeni hamle yapar.
Bir oyunda iki kere kapalı hamle yapan oyuncu oyunu 
kaybeder.
Çocuklarda düşünme, planlama ve strateji geliştirme 
becerisi kazandırmaya yönelik tasarlanmıştır. 
Kayın ve çam agaçlarından üretilen kontrplak kullanımıştır

KENAR KAPMACA
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İSTANBUL BAYRAMPAŞA
İNÖNÜ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

FONKSİYON: Sabit tabla üzerinende bulunan,boşluklara soruya uygun 
olarak hayvanların yerleştirilmesi.

OYNAMA ŞEKLİ: Eğitim metaryeli olarak tasarlanmış olup,matematik 
dersinin 
KÜMELER konusunun giriş seviyesini somut,yaparak,yaşayarak eğlenerek 
öğrenmesini sağalamak için tasarlanmıştır.

FAYDA: Öğrencilerin KÜMELER konusunu somut dokunarak,yaparak 
yaşayarak öğrenmesinin sağlanması.

MALZEME: Alt tablada kayın kontraplak, Alttaba üzerine kayın doğal 
ağaç kaplaması ve gül kaplaması,haraketli parçalar ise kavak 
kontraplaktan üretilmiştir.

KÜMELER ALEMİ
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İSTANBUL BAYRAMPAŞA
İNÖNÜ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

 Oyuncak tanıtımı:    
    
Fonksiyon: Ahşap diski lastikli atıcı yardımı ile atarak toplar
vurulur.    
Oynama şekli:
Her oyuncuya 7 tane disk düşer, her oyuncu
7 topu lastikli atıcı yardımı ile disk atarak vurmaya çalışır
ve topların üstte asılı kalmasını sağlar. Oyunun sonunda 
üstte kalan kaç top varsa oyuncu ona göre puan kazanır.
En çok üstte top bırakan oyuncu oyunu kazanır. 
Fayda: Oyun el göz koordinasyonu sağlar, psikomotor 
gelişimi destekler, sosyalleştirir ve oyun kurallarına uymayı
öğretir.    
Malzeme: 
Ahşap kayın malzeme, ip, lastik ve tenis topu.

LASTİKLİ TOP VURMA
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İSTANBUL KARTAL
ATALAR 

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Oyunumuzdaki hedeflenen eğlence anlayışı içerisinde 
hayvan, şehir, ülke, vs kartlarıyla bilgi birikimini arttırırken 
ingilizce öğretimine katkı sağlamaktır.    Ahşap bloklar 
uygun konstrüksiyon kullanılarak  birbirine geçmeleri 
sağlanmıştır. Oyuncu bir kart çekerek kartta yazan kelimeyi 
oyun bloklarıyla yazmaya çalışır. Faydaları; ingilizce eğitimi, 
bitki, gezegen, eşya, mevsim, ülke, duyu organları ve 
hayvan isimlerini öğretir. El-kol kordinasyonunu geliştirir, 
hayal gücünü arttırır, kutu içerisinde 47 adet ahşap blok ve 
150 adet bilgi kartı bulunmaktadır. Çam malzemeden 
üretilmiştir. 

YAZ-BUL

Pontera adı Latincede denge ve zeka anlamına gelir. 
Oyun isim-şehir-hayvan oyunu ile denge oyununun 
birleşiminden oluşan eğlenceli bir oyundur. Amaçlanan 
kartta çıkan talimatlara göre rakibin soracağı soruyu 
cevaplamak, soruyu bilemeyen oyuncu denge topu 
üzerine ahşap blokları belirlenmiş olan  alan içerisine 
denge  topunu devirmeden yerleştirmesidir. bu yerleştirme 
esnasında karşı rakibin hamlesini de hesap edip o 
doğrultuda strateji kurmalıdır.Oyun kutusu içerisinde 
15'erden 30 adet denge blogu ve 50'şerden 100 adet kart 
bulunmaktadır.İlk oyuncu kart çeker ve kartta çıkan soruya 
göre diğer oyuncuya soru sorar. Oyuncu soruyu bilemezse 
ahşap parçayı kendi bölgesinde istediği yere koyar.İlk 
deviren kaybeder. Faydaları: Dengeyi güçlendirir, akıl 
yürütme ve stratejik düşünebilme yetisini arttırır, koordi-
nasyon becerilerini arttırır, görsel zekayı güçlendirir. Malze-
meler: Gürgen ve Çam'dan oluşan 30 adet ahşap parça, 
100 adet kart, 1 adet ahşap tabla, 1 adet ahşap denge 
topu.

PONTERA

 Manara ismi Sunda dilinde 'kule' anlamına gelmekte 
;stratejik düşünme beceri kazandırabilme, davranışları 
kontrol edebilme, grup içinde çalışma davranışını 
güçlendirme işbirliği kurabilmeyi sağlama,özgüveni 
geliştirme, dikkatini belli bir etkinlik/odak üzerine 
yoğunlaştırma, denge kurabilme, ince motor becerilerini 
gelişimini destekleyen zihinsel/fiziksel ve sosyal gelişim 
oyunudur.Sayı küpü atılarak oyuncu sırası belirlenir. Kartlar 
sırayla çekilir ve oyun başlar. Kartlarda bulunan görsele 
göre kule dizilmeye başlanır. Oyuncu ahşap bloğu istediği 
yere koyabilir ve karşı rakibi zor durumda bırakabilir. Kuleyi 
deviren kişi ceza kartı çeker ve talimatlara uyar.4 farklı 
renkte (kırmızı, mavi, yeşil, sarı) ahşap bloklar ve her biri 
farklı ölçülerde 60 adet bulunmaktadır.

MANARA
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İSTANBUL KARTAL
YAKACIK

ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

Tane kavramı verilerek sayıların ve rakamların somut olarak 
öğrenilmesinde kullanılır. Ürünümüz tamamen ahşaptan imal 
edilmiş olup sağlık açısından yüksek kalitede olduğunu renkli 
görseller içermeside çocukların ilgisini çekmesi açısından önem-
lidir. Ürünümüz kendine doğru çevrilerek kullanılmaktadır. Her 
çevirmede bir sayı atmaktadır.

SAYILARI ÖĞRENİYORUM

Oyuncak, çocukların bilişsel, dil becerileri ile birlikte sosyal-
duygusal ve motor becerilerinin de gelişimini destekleyecek, 
oynayarak ve eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olacak şekilde 
tasarlanmıştır.
   İki parçalı renk çarkı şeklinde ve 8 kategoriden oluşmaktadır. 
Oyuncakla 2-4 kişi oynayabilmektedir. Yarışmacı her çocuk çarkı 
çevirdiğinde gelen renkteki soruya verdiği her doğru cevap için 1 
puan kazanmaktadır.
 Kategoriler: Mavi Renk (Bilmece), Sarı Renk (Taklit), Yeşil Renk 
(Genel Kültür), Pembe Renk (Kelime Bulma), Mor Renk (Yüz 
İfadesi), Yavru Ağzı Rengi (Matematik İşlemi), Kırmızı Renk (Şarkı 
Söyleme veya Ritim Tutma), Beyaz Renk (Sessiz Sinema) 
şeklindedir.   
   Oyuncak çocukların beş duyusu ve duygularını uyaran, 
yeteneklerinin ortaya çıkmasını destekleyen, yaratıcı yönlerini ve 
hayal güçlerini geliştiren, ifade edici dil ile birlikte düşünme 
becerilerini, kendilerine güven duygusunu, problem çözme 
yeteneğini, hayal gücünü, araştırma ve keşfetme isteğini, merak 
duygusunu, taklit etme ve ritim tutma becerisini geliştirmekle 
birlikte akademik başarısını, genel kültürünü geliştirecek ve müziğe 
ilgisini arttıracak nitelikte hazırlanmıştır. 
  Oyuncağın yapımında masif ağaç, ahşap boyası, sprey vernik, 
çeşitli fırçalar, asetat kalemi, bağlantı için metal somun ve cıvata 
kullanılmıştır. Oyuncağa ek olarak saklama kutusu içerisinde 
oyuncakta yer alan her renge ait 6 adet soru kartı da 
bulunmaktadır.
Oyuncak kolay temizlenebilen, canlı, parlak renkte, estetik, 
çocuğun sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde 
tasarlanmıştır. 

ÇEVİR BİL ÇEVİR OYNA

İSTANBUL ÜMRANİYE
HALİDE EDİP

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
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Temalı Kategorisinde
Yarışma Derecesi 
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İSTANBUL ÜSKÜDAR
HAYDARPAŞA

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

İçerik: 4 adet dikdörtgen prizması, 1 adet kalın silindir parça, 1 
adet orta silindir parça, 2 adet ince silindir parça, 1 adet üçgen 
parça, 1 adet yamuk parça, 1 adet kare parça. 
Oynama Şekli: İlk olarak çocuk dikdörtgen prizmaları renkleri 
birbirine uyacak şekilde yan yana koyar. İkinci olarak kare, 
yamuk, üçgen ve daire parçaların her birinin üzerindeki kertikleri 
fark eder. Kitleme noktasının gerçekleşmesi için çocuklar bu 
parçaların kertiklerini doğru yere koymaya çalışır. Son olarak 
çocuk kertikleri yerlerine koyduktan sonra oyunumuzun kilit noktası 
olan ağız ve gözleri yerlerine yerleştirir.
Fayda: Okul öncesi çocukların el ve göz koordinasyonu gerek-
tiren belirli hareketler yapabilme ve küçük kaslarını kullanarak 
belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme becerilerini geliştirir. 
Varlıkların çesitli özelliklerine göre eleştirmeyi ve dikkat etmesi 
gereken nesneyi / durumu fark etmeyi öğrenir. 
Malzeme:  Oyunumuzun tasarımında gürgen ağacı kullanılmıştır. 

ŞAŞKIN SURAT

İçerik:54 adet yapboz parçası,25 adet oyun kartı,2 adet yapboz 
tablası.
Amacı: Daha önce herhangi bir programlama deneyimi olmayan 
6-8 yaş arasındaki çocuklara yeniçağın alfabesi olan temel kodlama 
bilgisini öğreterek algoritmik düşünme becerisi kazandırmak 
amacıyla tasarlanmış bir oyundur. 
Malzeme: Oyunumuzun tasarımında genetiği değiştirilmemiş kavak 
ve Okoumé ağacı tercih edilmiştir. Üst yüzey işleminde doğal 
zeytinyağı koruyucu olarak kullanılmıştır. 
Önemli not: yapboz parçalarının her iki yüzü de kullanılabilir.
Oyunu oynama şekli: Başlangıç seviyesi için 3 satırlı grafik 
kartlarından başlayın. Başlamak için bir kart seçin. Başla ibaresinin 
olduğu yerden başlayarak tüm satırları ve her bir kutuyu tarayacak 
şekilde yönergelerle devam edin. Siyah kutucuğu gördüğünüzde //// 
sembollü yapboz parçalarını kullanın (sağ ok, sol ok, karala, aşağı ok 
ve yukarı ok)Grafik kâğıdı programlamayı bitirin.
Yapboz parçalarındaki sembolleri kullanırken başlangıç ve bitiş 
parçalarını uygun şekilde kullanınız.
4 satırlı grafik kartlarına geçtiğinizde ise artık sadece siyah 
kutucukların üzerinden geçerek en kısa yoldan bitiş yerine ulaşın. Bitiş 
yeri grafiğin en alt satırındaki sağ veya sol kutudur.
Oyun bir kişi oynanabileceği gibi 3 satırlı grafik kartlarının tamamını 
yaptıktan sonra,  2 kişi de oynanabilir. En kısa sürede doğru sembolleri 
kullanarak en az yapboz parçası kullanarak grafik kâğıdı 
programlamayı bitiren oyunu kazanır.

KODLAMA
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İçerik: 80 adet harf pulu , 1 adet oyun tablası ve kızaklı kutu.
Amacı: Kelime dağarcını geliştirmek. Zaman kontrölünü 
geliştirmek. alfabetik sıralamayı pekiştirmek, hoş vakit geçirmek. 
Malzeme: Kayın ağacından imal edilmiştir. Su bazlı kök boya ile 
renklendirme yapılmış, doğal zeytinyağı ile cilalanmıştır.
Oyunu oynama şekli : Kızaklı pul kutusunu çekip pulları ters çevirin. 
Kutuyu kapatıp oyun tablasını sallayarak pulları karıştırın. Kutuyu 
açarak sırayla birer birer 8 edet pulu ( ters olarak, harf olan 
yüzünü çevirmeden). Tabladaki üst sıraya yerleştirin. 30 saniyelik 
süreyi başlatarak Pulları açın. 30 saniye içinde elinizdeki harflerle 
yazılabilecek en uzun karakterli geçerli bir kelime oluşturun. Süre 
bitiminde hangi yarışmacının yazdığı kelime uzunsa 1. Seti o 
kazanmıştır. Harf sayıları eşitse alfabetik sıralamaya bakılır. İki 
oyuncuda aynı kelimeyi yazmışsa, veya hiç kelime türetememişse, 
set tekrar edilir. Her setin bitiminde kalan harfler tekrar kutuya ters 
olarak atılır ve karıştırılır. Oyun toplamda 5 set oynanır. 3 set alan 
oyunu kazanır. 
Not: Geçerli kelimeler, Türkçe sözlükte yer alan kelimelerdir. 
Bunlardan başka coğrafik özel isimler ( şehir, ülke, dağ, nehir v.b)  
ve sözcük ekleri de ( me/ma, li/lı, de/da, v.b) geçerlidir. Oyunda 
üç adet joker pul vardır. İstenilen harf yerine kullanılabilir. Süre 
bitiminde yuvasında olmayan pullar hesaba katılmaz. Zaman 
hesabı için telefon kronometresi veya kum saati kullanılabilir. 
Oyuncular oyun süresini kendileri belirleyebilirler.

SÖZLEŞME

İçerik: 15 adet mor kare parça,15 adet sarı kare parça,25 adet 
oyun kartı,1 adet oyun tablası.
Oyun Oynama Şekli: Ebeveynler oyun kartlarından bir tanesini 
seçerek tablanın bir bölümüne kare parçalarını karttaki gibi 
yerleştirir ve çocuktan simetrisini diğer bloğa yerleştirmesini ister. 
Çocuk simetri mantığını öğrendikten sonra ebeveynler kartlardan 
bağımsız tablanın bir bölümüne herhangi bir şekil oluşturur, 
çocuktan simetrisini bulmasını ister. Beyninizin kıvrımlarını 
zorlayacağınız oyun sizi bekliyor hadi yansıt beni!
Amacı: 3-6 yaş arasındaki çocukların küçük kas gelişimi ve el-göz 
koordinasyon yönünü desteklemek amacıyla oynanan eğlenceli 
bir oyundur.
Malzeme: Oyunumuzun tasarımında kavak ağacı kullanılmıştır. 
Üst düzey işlemi olarak da doğal zeytinyağı kullanılmıştır. Küçük 
kare parçalarda su bazlı ahşap boyası tercih edilmiştir.

YANSIT BENİ

İSTANBUL ÜSKÜDAR
HAYDARPAŞA

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
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İSTANBUL ÜSKÜDAR
HAYDARPAŞA

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

İçerik: 4 adet üçgen ve kare parça, 6 adet yuvarlak 
parça, 1 adet oyun tablası. 
Oynama Şekli: Elimizde 16 adet geometrik parça 
bulunmaktadır. Oyun tablasının üzerinde bulunan üçgen 
ve kare parçalar rastgele ebeveyn tarafından yerleştirilir. 
Çocuktan yerleştirilen parçaların renk karışımlarının dizilmesi 
istenir. 
Fayda: 4-6 yaş arasındaki çocuklara renklerin oluşumunu 
görsel olarak öğretmek, estetik duygusunu kazandırmak, 
neden sonuç ilişkisini kurabilme yeteneği kazandırmak 
amacıyla tasarlanmış bir oyundur. 
Malzeme: Oyunumuzun tasarımında gürgen ağacı 
kullanılmıştır. Tablanın üst düzey işleminde koruyucu olarak 
zeytinyağı kullanılmıştır. Küçük parçalarda ise su bazlı 
ahşap boya kullanılmıştır. 
Önemli Not:  Mavi + Sarı = Yeşil 
                      Kırmızı + Mavi = Mor 
                     Sarı + Kırmızı = Turuncu 
                     Kırmızı + Siyah = Bordo 
                     Kırmızı + Beyaz = Pembe 
                     Siyah + Beyaz = Gri 

KARIŞTIR BAKALIM

28



İZMİR BAYRAKLI
NURİ ATİK

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

KAHRAMANMARAŞ 
DULKADİROĞLU
TOKİ 21.YÜZYIL

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

İçerik: 15 adet mor kare parça,15 adet sarı kare parça,25 
adet oyun kartı,1 adet oyun tablası.
Oyun Oynama Şekli: Ebeveynler oyun kartlarından bir 
tanesini seçerek tablanın bir bölümüne kare parçalarını 
karttaki gibi yerleştirir ve çocuktan simetrisini diğer bloğa 
yerleştirmesini ister. Çocuk simetri mantığını öğrendikten 
sonra ebeveynler kartlardan bağımsız tablanın bir 
bölümüne herhangi bir şekil oluşturur, çocuktan simetrisini 
bulmasını ister. Beyninizin kıvrımlarını zorlayacağınız oyun sizi 
bekliyor hadi yansıt beni!
Amacı: 3-6 yaş arasındaki çocukların küçük kas gelişimi ve 
el-göz koordinasyon yönünü desteklemek amacıyla 
oynanan eğlenceli bir oyundur.
Malzeme: Oyunumuzun tasarımında kavak ağacı 
kullanılmıştır. Üst düzey işlemi olarak da doğal zeytinyağı 
kullanılmıştır. Küçük kare parçalarda su bazlı ahşap boyası 
tercih edilmiştir.

BİL BUL ŞEK

‘EVİMLE OYNUYORUM’  ahşap oyuncak tamamen doğal 
çam ve kayın masiften olup imalatında metal ve plastik 
yoktur. Oyuncak bireysel ve iki kişi ile oynanabilir. 21 
parçadan oluşup yap boz şeklindedir. Küçük ev eşyalarını 
ev içerisine yerleştirirken çocukların yetenek ve gelişimleri 
artacaktır.
  Hiçbir zararlı madde içermez, kanserojen madde 
bulunmaz, hijyeniktir,  bakteri bulundurmaz, çocuk ağaç ile 
doğa ile bağ kurar.
Çocuğun hayal gücünün gelişimine yardımcı olur. Plastik 
oyuncaklara göre daha sağlam ve uzun ömürlüdür.   
    Oyuncak ölçüleri  Boyu; 34 cm eni; 35 cm  derinlik;21 cm 
ölçülerindedir.
   Ev içi malzemeler: Karyola (10.2*6.5*5 cm), Dolap 
(6.5*3.5*9 cm), Şifonyer (6.5*3.5*4.5) cm ,Yemek masası 
(9.5*6*4.5)cm,  Sandalye 6 adet (2.8*2.8*5.5)cm 
    Ahşap ev ana malzemeler: çatı 34*20.5*8 cm , yan 
parça 2 adet 15.5*1*26.5 cm, alt ve orta parça 35*1*13 
cm, arka parça iki adet 17*1*20.5 cm, baca 3.5*3*7 cm 
ölçülerinden oluşmaktadır.
  

EVİMLE OYNUYORUM
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KAHRAMANMARAŞ
ONİKİŞUBAT 125. YIL

     ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

Oyuncak tercihe göre tek veya karşılıklı iki kişiyle oynanır.
Oyuncak; 
   a-Çok renkli tabla
   b-Tek renkli tabla(Çok renkli tablanın diğer yüzeyi-açık 
mavi yüzey) 
   c- Renksiz tabla(oyuncak kapağının iç yüzeyi) olmak 
üzere 3 farklı tabladan oluşmaktadır.
 Herbir tabla 2 satır ve 3 sütundan oluşmaktadır. Bir satırda 
3 şekil, bir sütunda 2 şekil vardır.
Herbir sütundaki şekiller birbirinin eşidir. Yani altındaki şeklin 
parçalarıyla üstündeki şeklin parçaları aynıdır.
Oyun iki kişiyle oynanıyorsa eş şekillerden herbirini bir kişi 
yapacaktır. Tek kişi ise eş şekillerden önce birini sonra birini 
yapacaktır.
Oyuna kategorilerin zorluk derecelerine göre sırayla çok 
renkli, tek renkli(açık mavi yüzey) ve renksiz tabla ile devam 
edilmelidir.
Her tablanın ilk önce 4 parçalı eş şekillerden oluşan ilk 
sütunu, sonra 6 parçalı eş şekillerden oluşan orta sütunu ve 
daha sonra 8 parçalı eş şekillerden oluşan son sütunu 
yapılarak devam edilmelidir.
Oyunun sonuna giderek zorlaşan toplam 3 farklı tabla ve 
her tablada giderek zorlaşan 3 farklı sütun olmak üzere 
3x3=9 adımda ulaşabileceksiniz. 
Oyuncak şekil olarak geleneksel görünse de oynama şekli 
oldukça farklıdır.
Oyuncağın tüm paçaları kendi yerinden başka bir yere 
olmayacak şekilde özel tasarlanmıştır.
Oyuncak 4-6 yaş gurubunda denenmiştir.4-6 yaş gurubu 
okul öncesi veya özel eğitime muhtaç bireyler düzeyine 
göredir.
Oyuncak tasarlanırken, çocukların el-göz koordinasyonu, 
ince motor becerileri, eğitim ortamlarını destekleme, 
öğrenmeyi somutlaştırma, başkalarıyla oynayabilme, 
oynayarak öğrenme faktörleri hedeflenmiştir.

3x3 ADIM
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KAHRAMANMARAŞ
PAZARCIK AKSU

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Fonksiyon: Bu oyuncağı;  sayı kavramını, bayrak sevgisini, 
hayvan sevgisini ve büyük küçük kavramını öğretebilmek 
için tasarladık.
Oynama Şekli: Oyuncağımıza ilk başta bir adet boş A4 
kağıdı yerleştiriyoruz. Daha sonra konuya uygun kontraplak 
kalıbımızı kâğıdın üzerine yerleştirip çocuğa çizdiriyoruz. 
Çizim tamamlandığında, A4 kâğıdına elde etiğimiz resmi 
çocuğa boyatıyoruz. Çizimde resmin eksik çıkan kısımlarını 
çocuk özgün olarak tamamlayabilecektir.
Fayda: Oyuncağımız çocukların ince motor, zihinsel, sosyal, 
duygusal, ahlak gelişimlerine katkıda bulunacaktır.
Çocuk oynarken önce çizim yapacağı ve daha sonra 
boyayacağı için ince motor gelişimine ve el-göz koordi-
nasyonu yapabilmesine yardımcı olacak; sıra bekleme, 
saygı gösterme, toplumun bir üyesi olduğunu kabullenme, 
gruba ait olma sürecine katkıda bulunacaktır.
Çocuk oynarken, kısa ve uzun süreli hafızasını kullandığı, 
dikkatini ve yaratıcılığını geliştirdiği için zihinsel gelişimine 
uygun bir oyuncak olarak katkıda bulunacaktır.
Çocuğun duygularını uygun yollarla ifade edebilmelerine 
olanak sağlayacak aynı zamanda arkadaşlarının da 
duygularını tahlil etme yetisini kazandıracaktır.
Çocukların milli ve manevi değerlerini kazanması için ideal 
bir oyuncaktır.
Malzeme: Ahşaptan yapılan oyuncak, kağıt kalem 
kullanılarak oynanır daha sonra boyanabilir, artık matery-
allerle süslenebilir oyuncak amaca uygun çeşitlendirilebilir, 
geliştirilebilir bir oyuncaktır.

ÇİZ-BOYA
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KAYSERİ İNCESU
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

KASTAMONU BOZKURT
ÇOK PROGRAMLI

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Oyuncağımız küp şeklinde tasarlanmış eğitici bir 
materyaldir. 5 yüzünde de etkinlik bulunmaktadır. Oyuncak
bireysel ve grup olarak oynanabilmektedir. Çocukların ince 
motor becerilerini, el göz koordinasyonu, şekil tanıma, sese 
uygun remi gösterme ve artık kağıtların toplanmasını 
amaçlamaktadır. Oyuncak öğretmenin yönelgeleri 
doğrultusunda kolaydan zora mantığıyla oynamaya 
başlanır. Oyuncağın oynanırken çocuğun yaş ve gelişim 
özellikleri dikkate alınır. Çocuğun obje boşluk doldurma ve 
ayırt edebilme yetisi gelişir. Grup şeklinde ya da bireysel 
oynandığı için çocuk paylaşmayı ve arkadaşlığı öğrenir. 
Renkleri, şekilleri, hayvanları ve hayvanların çıkardığı sesleri 
tanır. Mevsimleri ve mevsim özelliklerini öğrenir. El parmak 
ve kol kasları gelişir. Oyuncağımızda masif ağaç, su bazlı 
boya ve 2 adet menteşe kullanılmıştır.

AKIL KÜPÜM

Oyuncak bireysel oynanabileceği gibi 2-5 kişilik grup oyununa da yönelik olabilir.
Oyuncağın parça boyutları olarak 60 cm’yi, ağırlık olarak 5 kg’yi aşmayacak şekilde 
olması gerekmektedir.Oyuncakların yarışmaya bir isim verilerek katılması gerekmektedir. 
Oyuncak için verilecek isim, oyuncağın ana fikrini yansıtır, orijinal olması gerekmektedir.
Ahşap Malzeme:
 Masif Ağaç(Sert veya yumuşak, iğne veya geniş yapraklı ağaç kerestesi) Yerli masif 
ağaç çeşitleri kullanılmalıdır.
Yardımcı Malzemeler:
Oyuncağın toplamının %10 unu geçmeyecek şekilde plastik, metal ve fiber malzeme-
ler, mekanizmalar, bağlantı malzemeleri kullanılabilir. Bu malzemeler fiziksel açıdan 
zarar vermeyecek şekilde hazır işlenmiş malzeme olmalı ya da işlenmelidir.
Konstrüksiyon (Birleştirme):
Oyuncak her türlü ahşap montaj şekilleri ile birleştirilebilir. Ayrıca çeşitli yapıştırıcılar, 
plastik veya metal bağlantılar kullanılabilir. Kullanılacak yapıştırıcıların el normuna 
uygun olduğu tedarikçiden alınacak belge ile ispatlanmalıdır. Boya ve cila (Üst Yüzey 
İşlemleri):Oyuncaklar ISO, EN71-3 standartlarına haiz su bazlı, sağlığa zararlı olmayan 
örtücü ve yarı örtücü boyalarla boyanabilir. Çeşitli uygulama teknikleri kullanılabilir. 
(püskürtme, baskı, fırça vb.) Kullanılacak boyaların EN71-3 standardına uygun olduğu 
tedarikçiden alınacak belge ile ispatlanmalıdır.
Güvenlik:
Oyuncak kullanımı sırasında çocuğa fiziksel zarar vermeyecek bir yapıya sahip 
olmalıdır.Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine aykırı olmamalıdır.
Ambalaj:
Ambalaj içinde oyuncakla birlikte oyunu anlatan kılavuz olmalı, oyun anlatımı sade ve 
anlaşılır şekilde olmalıdır. Kutu üzerinde, olması gereken ve Oyuncak Yönetmeliğinde 
yer alan tüm işaretler ve uyarılar yer almalıdır.Oyuncak kalın mukavva (en az Mikro 
oluklu mukavva 250 gr. Bristol karton) ambalaj içerisinde veya kolay sökülebilir ahşap 
ambalaj içerisinde teslim edilir. Ürünün ambalajlanmasından ve zarar görmeden 
tesliminden yarışmacı sorumludur.

DÖNÜŞEN YUMURTALAR
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KAYSERİ KOCASİNAN
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ŞEKİLLER YARIŞIYOR
Fonksiyon: Oyuncağın parçalarının kaybolmasını önleyecek özel tasarlanmış 
mekanizmayla renk ve şekillerin yarışma şeklinde oynayarak öğretilmesi ve 1 den 10 
a kadar olan rakamların tanınmasını sağlayacak şekilde üç kişinin oynayabileceği 
grup oyuncağıdır. Üç parça olan oyuncağın her biri 57x15 cm ebatlarındadır. 
Oyuncakta bir adet küp bulunmaktadır. Oyuncağın tamamı istenirse daha küçük 
ebatlarda da yapılabilme özelliğine sahiptir.
Oynama şekli: Her oyuncuda iki farklı renkte iki farklı şekilden oluşan ve on 
bölmeli, oyun tahtası vardır. Her oyuncunun tahtasının alt bölmesine 1 den 10 a 
kadar rakamlar sıralanmıştır. Ayrıca oyunun yarışma havasında olması için oyun 
tahtalarının üzerindeki renklere göre şekillerin yer aldığı bir küp mevcuttur. Tahtanın 
üzerinde on adet hareketli bölüm vardır. Bu bölümler tahtanın üzerinde sabit olup 
oyun sırasında şekillerin üzerini kapatmada kullanılacaktır. Oyuna ilk başlayan 
oyuncu,  şekil küpünü ortaya atacak üste gelen şekil kendi tahtasına aitse şeklin 
rengine göre bir bölmeyi yukarıya kaydırarak kapatacak sıra diğer öğrenciye 
geçecektir Sırası gelen öğrenci de küpü atacak kendi şekli geldiyse üstünü 
hareketli bölmeyle kapatacak, kendi şekli gelmezse bekleyecek zarı sıradakine 
verecektir. Oyun bu şekilde devam edecek tahtasındaki tüm şekillerin üstünü 
kapatan ve 1 den 10 a kadar olan rakamları açığa çıkaran öğrenci oyunun birincisi 
olacak. Daha sonra ikinciyi belirlemek için oyun devam edecektir. İkinci kişide tüm 
şekilleri kapatınca oyun bitecek sona kalan üçüncü olacaktır.
Fayda: Şekillerin ve renklerin eğlenceli şekilde öğrenilmesini ve 1 den 10 a kadar 
olan rakamların öğrenilmesini sağlayacaktır. El göz koordinasyonunu geliştirecek 
küçük kaslarını etkili kullanılmasına katkıda bulunacaktır. Dikkatini bir noktada 
toplayabilme becerisini kazanacak gurupla oynandığı için, sırasını bekleme 
kazanma kaybetme gibi duyguları yaşayarak sosyal gelişimine olumlu etki 
yapacaktır. Daha küçük ebatlarda seri olarak çoğaltılırsa, okulöncesi eğitim 
kurumlarında çocukların eğlenerek oynayabileceği,  parça kaybolma riski olma-
yan bir oyuncak olacaktır.
Malzeme:  Oyuncak yapımında masif ladin kullanılmıştır.

KARE KORUMA OYUNU
Oyunun Oynanışı:
İki tarafta da 9 ‘ar piyon 1’er kale toplam 20 piyon mevcuttur.  Piyonlar renklerine 
göre noktalı bölümlere uygun şekilde( aşağıda belirtilen şekilde ) yerleştirilir.

KURALLAR:
1-Oyuna oyuncular arasında centilmenlik yöntemi ile başlanır. Ya da kırmızı ile 
başlanır dönüşümlü olarak devam eder. 
2-Korunması gereken kale sadece kendi etrafındaki dikdörtgen alanında hareket 
edebilir. Piyon yiyemez. Sadece kendini korumak için yer değiştirebilir.
3-Piyonlar yan gidebilir. Fakat yan giderek atlayarak karşı rakibin piyonunu alamaz.
4-piyonlar, düz yan ve çapraz gider. Geriye gidemez. Piyon almak için karşı tarafın 
piyonu üstünden atlayıp boş noktaya konarak yiyebilir.
Piyonlar geriye dönemez sadece karşı rakibin son noktasına ulaştığında geriye, 
yana ve çapraz piyon yiyebilir. Son noktaya ulaşan piyon diğerleriyle karışmaması 
için bayrak alır.
5-Karşı rakipte sadece kale kaldığında ya da kale hareket kabiliyetini 
kaybettiğinde oyun sona erer. 
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KIRKLARELİ MERKEZ
ŞEHİT MUTLUCAN KILIÇ

ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

Oyuncak yarışmasına temalı kategoride katıldık. Oyuncağımız okul öncesi 
dönemindeki çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarını 
karşılayabilmektedir. Ayrıca çocukların el-göz koordinasyona uygun 
olmakla beraber çocukların eğitim ortamlarını destekleyici ve öğrenmeyi 
somutlaştırmaktadır. Okul öncesi çocukların bilişsel gelişimini destekleyen 
kazanımlardan 4 parçalı yap-bozu tamamlar, sayı nesne eşleştirmesi 
yapar, kazanımlarına uygun tasarlanmıştır. Sosyal duygusal gelişimine katkı 
sağlar yap-boz parçalarını bir araya getirirken motor becerilerini 
destekleyen oyuncağımız okul öncesi eğitim programının kazanımlarıyla 
tamamen örtüşmektedir. Bu sayede çocukların beden, zihin ve duygu 
gelişimine fayda sağlamaktadır. Oyuncağımızı ülkemizde yetiştirilen 
sarıçam masif ağacından yaptık. Kullandığımız boya 3N71-3 standardına 
uygun zararlı olmayan boyalar kullanılmıştır.  Oyuncağımızın oynama şekli; 
çocuklar ahşaptan yaptığımız yap-boz parçalarını bir araya getirdiğinde 
yakma yöntemiyle oyulmuş elma ağacını tamamlayacaklar. Daha sonra 
elmaların bir tarafında sayı ağaçtaki yarısında da nesne bulunmaktadır. 
Elmada yazılan sayı ile ağaçta bulunan elmanın yarısındaki nesneyi 
eşleştirmesini istiyoruz. Bu şekilde bütün elmaları yerine eşleştirdiğine elma 
ağacımız oluşuyor. Oyuncağımızın  Mental Reterdasyonu olan iki 
öğrencinin fikirleri ile geliştirilmiş olması özgünlüğünü güçlendirmektedir.  
Ayrıca oyuncağımızın her aşamasını Mental Reterdasyonu olan 
öğrencilerimizin yapmış olması üretilebilirlik boyutunun ne kadar güçlü 
olduğunu göstermektedir.  Oyuncağımız toplam dört yap-boz parçası ve 
dokuz elmadan oluşuyor. Yap-boz parçalarını kolaylıkla çıkartıp elmalarla 
beraber üst üste koyduğumuzda hem taşınabilirliği açısından hem de 
hacmi açısında son derece kullanışlıdır.

AKIL KÜPÜM
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KIRŞEHİR 
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

FAYDA:Yetenekli Fil okul öncesi çocukların grup etkinliklerinde el-göz 
koordinasyonu ve izleme –denge becerilerini geliştirmek için geliştirilmiş 
ahşap oyuncaktır. 

 MALZEME: Bu oyuncakta bir adet tekerlekli taşıyıcı fil iki adet küçük fil ve 
denge destek çitaları bulunmaktadır. Başlangıç ve bitiş noktası çubukları. 
Oyuncağın tamamı doğal masif çam yüzeyi kontraplak kaplanarak 
imalatı yapılmıştır.

 OYNAMA ŞEKLİ:Yetenekli Fil oyununda taşıyıcı fil üzerine denge çitaları 
sayesinde diğer iki küçük fil konmaktadır. Daha sonra düz bir zeminde 
denge çubukları ile başlangıç ve bitiş mesafesi (1-1.5 metre) belirlenmek-
tedir. Dengesi sağlanan üst üste konulmuş filler en alttaki tekerlekli file 
bağlanmış olan yarım metrelik ip ile başlangıç noktasından bitiş noktasına 
çekilmek sureti ile hareket ettirilerek fillerin devrilmeden bitiş noktasına 
varmasını sağlamaktır.

YETENEKLİ FİL

35



KOCAELİ GEBZE
ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

Kodlama ve robotik aktiviteleri çocuklarda ince-motor gelişimi, dikkat ve 
odaklanma becerisini, hayal gücü geliştirme becerisi, yer-yön kavramı 
gelişimi ve matematiksel becerileri geliştirmektedir. Kullanılan okların yönü 
ve bölüm sayıları sayı sayma becerisi ve tane kavramı gelişimini destekle-
mektedir. Oluşturulan algoritmalar çocuklarda kodlamanın mantığını 
anlamayı sağlar. Eğitimcinin sözel yönlendirmesiyle öğrencinin 
oluşturacağı yapı, işitsel algıyı geliştirir. Yönerge takibinin gelişmesi tüm 
öğrenme alanlarını desteklemektedir. Grafik dikte çalışmaları, okul öncesi 
dönemde yazı yazmaya daha hazır bir kordinasyon oluşmasına hizmet 
eder. Materyalin oyun niteliğinde olması ebeveyn ya da eğitimcilerin 
çocukla kuracağı ilişki ve bağı güçlendirir.

Çoklu oyun seçeneği mevcuttur. Masa üstü yatay konumda ya da 
duvara asılarak dikey konumda kullanılabilir.
Kodların yazılı olduğu levhayı takip ederek ok çubuklarıyla yapıyı 
oluşturma
Oluşturulmuş şekle bakarak sol taraftaki kod alanında diziyi oluşturma
Aynı çalışmaları silinebilir tahta özelliğinden ötürü çizerek oluşturma
Çubukları kullanarak söylenen ya da istenen bir,iki,üç basamaklı sayıları 
oluşturma ya da kalemle çizerek yazma
Geometrik şekil tahtası olarak kullanarak şekilleri oluşturma

Çalışmalar bireysel ya da grup çalışmaları olarak yürütülebilir.
Okul öncesi dönem için 15 dakikalık ve ilkokul öğrencileri için 25 dakikalık 
uygulamalar faydalı olacaktır.

Malzeme olarak kılavuzda belirtilen kriterlere sadık kalınmaya çalışılmıştır. 
Ahşap tabla, neodyum mıknatıslar, ahşap ok çubukları, şeffaf kaplama, 
metal levha bölüm, silgili magnet tahta kalemi, laminasyon kaplı model 
kartları

KODPANO
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KONYA MERAM
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Vinç 0-6 yaş grubu çocukların el kaslarını 
geliştirmek için üretilmiştir. Aynı zamanda 
eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir 
oyuncaktır. Kıl testere ile kesilip, ahşaptan 
yapılmıştır. Zımpara ile düzeltilmiştir. Hızlı 
yapıştırıcı ile yapıştırılıp vernik kullanılmamıştır.

ÇOCUK VİNCİ

HADİ DİZ BAKALIM
-Oyun tahtası bulunduğu yerden çıkartılır ve oynanacak 
yere konulur.
-Oyuna kimin başlayacağını belirlemek için arkası çevrili 
şekilde duran oyun kartlarından çekilir. En çok blok 
bulunan kartı çeken ilk başlar. En az bulunan ise en son 
oynar.
-İlk oyuncu kartı çekerken süre başlatılır. (kronometre, 
saat, telefon vs.)
-Kartlarda bulunan blokların diziliş şekline göre bloklar 
dizilir.
-15 kartın tamamı bittikten sonra süre durdurulur.
-En az sürede dizme işlemini yapan oyunu kazanır.
Not: Bloklar dizildikten sonra eller çekilmelidir. En az 1 
saniye devrilmeden durmalıdır.
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KONYA SELÇUKLU
FATİH

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

KONYA SELÇUKLU
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Oyunumuz parmak ve ahşap pul ile karşılıklı 
iki kişi tarafından oynanır. Şöyle ki; her 
oyuncu ortadaki ahşap pulu karşı kaleye 
atmak için bir hamle yapar, golü atan 1 gol 
sayısı alır, oyun tekrar ortadan başlar, 
belirledikleri final sayısına kadar maç devam 
eder. Öğrencilerimiz bu oyuncak ile teknolo-
jik bağımlılıklardan uzaklaşmaktadırlar. 
Oyuncak hazırlandıktan sonra öğrencilerle 2 
hafta süresince tenefüs saatlerinde 
oynanmış ve gerçekten teknolojik 
bağımlılıktan kurtuldukları 
gözlemlenmiştir.Kullanılan malzemeler masif 
ağaç, ahşap çubuk ve su bazlı tutkal.

PARMAK GOL

LİMİT 42
Oyun iki kişi ile oynanır. Her oyuncunun aynı renkte üzerlerinde 
rakam olan 21’er taşı vardır. ( 0 sayısından 3 adet , 1-9 arası 
sayılardan 2’şer adet) Oyuna başlamadan önce her iki oyuncu zar 
atar, yüksek sayılı zar atan oyuna başlar. Daha sonra sırayla 
tablaya kendi taşından koyarak devam eder.
Amaç; kendi renginden dört taşı oyun tablasında yatay veya dikey 
olarak yan yana getirmektir. Bu şekilde dört taşı oluşturan oyuncu-
nun dört taş toplamındaki sayı hanesine puan olarak yazılır ve tüm 
taşlar tabladan geri alınarak son dörtlüyü yapan oyuncu ile tekrar 
oyun devam eder. Dörtlü yapılarak alınan puanları 42’ye ulaşan o 
eli kazanmış olur. Bu şekilde oynanan iki eli üst üste kazanan yada 
üç elden ikisini kazanan oyunun galibi olur.
Taşlar tabla üzerinde istenilen boş yere konulabilir. 
Oyun tablasına konulan taş yer değiştirilemez.
Her oyuncu taşlarını yerleştirirken özellikle büyük sayılardan kendi 
renginden dörtlüyü oluşturmaya çalışırken aynı zamanda küçük 
sayılı taşlarını kullanarak rakibinin de dörtlü yapmasını engellemeyi 
amaçlamalıdır

38



KÜTAHYA 
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

RENKAHENK
Renkahenk isimli tasarımımız serbest Kategori 6-14 yaş arası için 
tasarlanmış bir üründür. Oyuncak malzemesi olarak motif parçaları 
yerli kayın, keresteden, kutusu  yerli çam kereste kullanılarak  imal 
edilmiştir. Harici malzeme olarak motif parçalarının altına 0.40 mm 
magnet  mıknatıs  tabaka yapıştırılmıştır. Böylece sergi tepsisinde 
montajı yapılan 1mm saç levhaya çekim kuvveti sağlanmış ve oyun 
sırasında dizilen motiflerin bozulmasının önüne geçilmiştir. Ürün 
istenilen standartlara uygun E71-3 belgeli Artdeco akrilik boya ile 
boyanmıştır. Oyuncak tasarımında eski Türk ve İslami desenlere yer 
verilerek, öğrencilerin kendi kültürlerine ait desen ve renk bilincinin 
geliştirilmesi amaçlanırken çözüm üretme becerisi, estetik değer, 
parçadan bütüne ulaşma becerilerinin geliştirmesi hedeflemiştir. 
Oyuncağımız 6 değişik motif parçası 5 değişik motif oluşturulacak 
şekilde tasarlanmış olup bireysel yada grup olarak oynanmaya 
uygundur. Dizmeye ortadan kenarlara olacak şekilde başlanıp belli 
düzen ve kurallar dahilin de dizilim yapılırken anahtar resimler de 
kullanılabilecektir. Üründeki motiflerin yapım mantığı esas alınarak 
basit tutulduğunda her yaş grubu için gelişime açıktır. Zengin motif 
kültürümüz bize pek çok değişik tasarımı yapabilecek altyapıyı 
sağlamaktadır.

MANİSA SOMA
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Oyuncak 39x8x10 cm ölçülerindedir. Temel olarak tır, dorse, 9 parça
ahşap geometrik şekil parçaları, 16 parça ahşap rakam blokları ve
dorse kapağından oluşmaktadır. Oyuncağın ve parçalarının
boyanmasında ana ve ara renkler tercih edilmiştir.
9 farklı geometrik şekilli ahşap parçalar dorse üzerindeki uygun
boşluklarla eşleştirilip içine atılır ve çıkarılır. Dorse üst kapağında ki
çıkıntılara ahşap rakam bloklar takılarak sayma sayılarının ve basit
matematiksel işlemlerin öğrenimi eğlenceli hale getirilir. İstenirse dorse
ve tır birbirinden kolaylıkla ayrılarak farklı oyunlar kurgulanabilir.
Oyun yüklü tır renklerin, şekillerin ve sayıların eğlenirken öğrenilmesine
olanak tanır. Çocukların el göz koordinasyonunu geliştirir. El
becerilerinin ve zekasının gelişimine yardımcı olur. Derinlik algısını,
tutma, kavrama yeteneğini geliştirir. Büyük ve küçük kas gelişimini
destekler.  
Oyuncak gürgen (hurda okul sıraları) ve ladin ahşap malzemelerden
üretilmiştir. Tekerleklerin birleşiminde 4mm çapında paslanmaz çelik
mil kullanılmıştır. Kullanılan boyalar ve tutkal EN71 normlarına uygun,
su bazlı ve yerli üretimdir.

OYUN YÜKLÜ TIR
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MERSİN 
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

PUZZLE GEMİ
Puzzle gemi oyuncağımız anaokulu öğrencilerinin 
psiko-motor, el - göz koordinasyon becerilerinin 
geliştirilmesi için tasarlanmıştır. Aynı zamanda 
renklerle parça sayıları ilişkilendirerek 1’den 6’ ya 
kadar sayıların öğretilmesi hedeflenmektedir. 
Gürgen masif malzeme kullanılmış, su bazlı boya ile 
boyanmıştır.

MANYETİK DÜŞLER
Bu oyuncak, yerli kayın ağacı olan fire(atık) malze-
meden üretilmiştir. Yardımcı malzeme olarak 4*4 
mm ebatlarında mıknatıs kullanılmıştır. EN71-3 
normlarında boya uygulanmıştır. Ahşap malzeme 
geometrik şekillerde (dikdörtgen prizma, kare 
prizma, küp vb.) kesilerek toplamda 18 parça elde 
edilmiştir. Kesilen parçaların uygun yerlerine 
mıknatıslar monte edilmiştir. Mıknatısın manyetik 
gücünden yararlanılarak ahşap bloklar birbirine 
yapışıp sökülebilmektedir. Çocuklar bu oyuncağı 
oynarken kutunun içinde yer alan şekil kartlarına 
göre (robot, araba, eşşek vb. ) manyetik blokları bir 
araya getirerek  farklı şekiller oluşturabilmektedir. 
Çocuklar şekilleri oluştururken zihin ve kas 
koordinasyonunu geliştirmelerini sağlayacaktır.

MERSİN
ÖZEL ŞİŞECAM

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
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MERSİN TOROSLAR
MİMARSİNAN

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

NEŞELİ BİLYELER
Oyuncağımız iki fonksiyonlu olup 6-14 yaş grubuna 
yöneliktir. Oyuncağımız hedeflenen yaş grubunun 
dengesini sağlayabilmesi için tasarlanmıştır. Çocuk-
lar eğlenirken aynı zamanda dengeyi sağlamak için 
bedensel güçlerinin farkına varacaktır. İki kişi olarak 
oyuna katıldıklarında iletişim becerileri gelişecek ve 
takım ruhu olmanın  da tadına varacaklardır.

EŞİMİ BUL
Oyun iki kişi tarafından oynanabilir. Oyuncak 3-6 yaş 
grubu çocuklara yönelik olarak tasarlanmıştır. 
Çocukların ince motor  gelişimine katkı sğlayacaktır. 
Piyonları tutma, renkleri-cisimler-şekilleri eşleştirme 
becerisi, piyonları yerine yerleştirme aşamasında el 
göz koordinasyonu gelişimi desteklenecektir.
Görsel okuyabilme, hafızayı güçlendirme, dikkat 
toplama, kurallara uyma becerisi, sırasını bekleme 
gibi becerileri kazanacaktır. 
Malzemesi: Zemin ahşap, dairesel kapakların tutma 
yerleri plastik ve oyun kartları PVC kaplamalı 
kağıttandır. (3 Adet) oyuncak su bazlı boya ile 
boyanmıştır.

MUĞLA BODRUM
MUMCULAR SİTARE ÖZKAN 

ÇOK PROGRAMLI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
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MUĞLA ULA
GÖKOVA ADİLE MERMERCİ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

YÜRÜYEN ŞEKİLLER
Oyuncak, 48*48 cm² kontrplak üzerine oluşturulmuştur. Oyun alanı artı şeklinde 
kontrplağın ortasındadır. Artının dört köşesinde dört farklı renkte ve her biri bir 
oyuncuya ait kare bölümler bulunmaktadır. Bu kare bölümlerde daire, üçgen, 
kare ve dikdörtgen şekillerinden oluşan dörder taş bulunmaktadır. Oyun alanını 
atılan zar kadar ilerlenebilecek halkalar çevrelemektedir. Oyun alanının 
ortasında oyundaki geometrik şekillere uygun nesnelerin resimleri 
bulunmaktadır. 

Oyun zar ile oynanmaktadır. Her oyuncu oynayacağı geometrik şekli seçer. 
Tüm oyuncular zar atar, en yüksek zar sayısını atan oyuncu oyuna başlar. 
Oyuncular arasında sıra saat yönünde ilerler. İlk oyuncu zarı atar ve ilk taşını 
kendi alanındaki çıkış yönünü gösteren ok yönünde attığı sayı kadar ilerletir. İlk 
bölümdeki halka üzerindeki ok işaretine geldiğinde kendi şekline uygun nesne 
resminin üzerine taşını koyar. Daha sonra saat yönünde ilerleyerek diğer taşlarını 
da sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümdeki uygun nesne resimlerinin 
yerleştirir. Tüm bölümlere taşlarını en çabuk yerleştiren oyuncu oyunu kazanır.

Oyun çocuklarda şekil öğrenimini sağlama, şekilleri günlük hayattaki nesneler 
ile eşleştirme, el göz koordinasyonunu sağlama, sosyalleşme, sıra bekleme, 
başkasının sırasına saygı duyma ve iletişim becerilerini geliştirmektedir. 

Oyuncağın yapımında su kontrası, kavak kontrası kullanılmıştır. Boyamada Fatih 
guaj boya, Artdeco akrilik boya; vernikleme de lak böceği salgısından elde 
edilen gomalak kullanılmıştır. Oyuncağın videosuna aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz
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MUŞ MALAZGİRT
ŞEHİT DEMET SEZEN

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2023
Fonksiyonu:  Matematiksel mantıksal zeka,Görsel uzamsal zekayı ve sosyal 
zekayı geliştirir.
Faydaları: 6-14 yaş grubu çocukların hızlı karar alabilme, planlı hareket 
edebilme, kendine güven, dikkatini yoğunlaştırabilme, mücadeleci olma, 
sosyalleşme,eğlenerek öğrenme becerilerini geliştirir.
Oynama şekli: 10×10  karemizin içine(1,5,10,50,100,250 sayısıyla rütbeli asker ) 
kırmızı ve mavi askerler sütun veya satırlara kura ile yerleştirmeyle başlar ve 
sonradan  askerlerini sütun veya satırlardan kurallar eşliğinde toplamaya çalışır.
 Yerleştirme sırasında dikkat etmesi gereken :sütuna/satıra yüksek rütbeli 
askerlerini  yerleştirmeye çalışarak rakibinden yüksek  rütbeli  askerlerle yerleşme  
olacaktır. Oyunumuzda en yüksek rütbeli asker sarı askerler bulunmaktadır. Sarı 
askerleri iki oyuncuda sırası geldiği zaman kullanabilir. Oyuncular sarı askerlerle 
oyuna devam ederken dikkat etmesi gereken kendi yüksek rütbeli askerlerin 
olduğu yere yerleştirmeye çalışarak sarı askeri karşı tarafın almasını engelleme-
lidir  yoksa sarı askerler karşı tarafın olabilir.
Askerlerini toplama sırasında dikkat edilmesi gereken sütun/satırda yüksek 
rütbeli askerlerini kurtararak oyunu erkenden 2023 rütbesine ulaştırıp oyunu   
bitirmek. Oyunda sütün/satır  bütünlüğü  parçalanırsa küçük sütun/satır 
bütünlüğü içerisinde kimin yüksek rütbeli askeri varsa o sütun/satırdaki askerlerini 
kurtarır. 2023’e rütbesine ulaştığını fark eden kişi 2023 der. Rütbeler sayılır,  
gerçekten rütbe 2023’e ulaşmışsa oyunu o kazanır. Eğer ulaşamadıysa oyuncu 
ceza alır rakip oyuncunun 2023 demesini bekler. 2023 rütbesine sahip olan kişi 
oyunu kazanır.
Kullanılan malzemeler: Ahşap boncuklar,tahta,  ahşap yapıştırıcı, ahşap 
boyalar, vernik.
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NİĞDE MERKEZ
ŞEHİT FAZIL DOĞRUÖZ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

SPORTİF İTTİRGEÇ
Sportiff ittirgeç oyunu zekâ ve spor amaçlı 
tasarlanmış bir oyuncaktır. Oyuncağın hedef kitlesi  
3-6 yaş aralığı çocuklardır. Çocukların hem zeka 
hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlaması 
amaçlanmaktadır. Oyuncağın bazı parçaları sabit, 
bazı parçaları  ise sökülüp takılacak şekilde 
tasarlanmıştır. Oyuncak tamamen masif gürgen 
ağaçtan imal edilmiş olup, yuvarlak ve silindir 
şeklinde geometrik şekillere sahiptir. Oyuncak iki 
şekilde oynanmaktadır, birincisi farklı parçaların bir 
araya getirilerek oyuncağın kurulumunun yapılması 
şeklindedir. Bu aşamada amaç çocuğun zihinsel 
olarak farklı şekilleri bir araya getirmesi ve birbirleri 
arasındaki bağlantıyı kurmalarıdır. Çocuğun el 
becerilerinin, denge, oran ve orantı kavramlarının 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. İkinci fonksiyon 
olarak ise mevcut kurulmuş oyuncak ile yürüme 
koşma gibi aktiviteleri gerçekleştirmesi, fiziksel 
gelişimlerinin artırılması amaçlanmaktadır.
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ORDU FATSA
GAZİ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

DÖRT KAFADAR
 Eskiden yaygın olarak oynan birçok zekâ oyunu teknolojik bağımlılıkla birlikte 
unutulmuş ve yeni nesiller arasında yer bulamamıştır. Bilhassa “dokuztaş”, 
“mangala” , “halka atlatma” ve “yapboz” gibi seçtiğimiz dört zekâ oyununu bir 
araya getirdik ve hem ergonomik hem de ekonomik bir oyun aracı sağlamış 
olduk. 
Çocuklarımızın cep telefonu ve tablet gibi teknolojik araçlarla saatlerini boşa 
harcadıklarını ve toplumdan kopuk, içe kapanık bir ruh haline büründüklerini 
hatta bazı sanal oyunlar yüzünden canlarına kıydıklarını üzülerek takip etmek-
teyiz. İşte burada biz de tasarladığımız “Dört Kafadar” oyun setiyle ekonomik ve 
ergonomik bir oyun seti hazırlamış olduk. Milli strateji ve zekâ oyunumuz “Man-
gala”, geleneksel zekâ oyunlarımızdan “dokuztaş”,  yine bir diğer zekâ oyunu-
muz “halka atlatma” ve eskimeyen, her dönem çocuklarımızın vazgeçilmezi 
olan “yapboz” oyunlarını bir çantada bir araya getirdik ve tek bir oyun alarak 
dört oyun sahibi olmanın ekonomik avantajını ön plana çıkardık. Tamamen 
ahşap malzemeden üretilen ve sağlığa zararı olmayan boyalarla renklendirilen 
bu oyunlarımızı oynayan çocuklar birlikte oyun oynamanın mutluluğunu 
yaşarken aynı zamanda da stratejik hamleler yapmayı, soyut düşünebilmeyi, 
sosyal ilişkiler kurabilmeyi ve sağlıklı iletişimler içinde olabilmeyi öğreneceklerdir. 

Ana gövdenin elemanları yan yana getirilir (delikler üst üste görülmek kaydıyla) 
İki adet kavelya (ahşap çivi) yardımıyla birleştirilir. Hangi hayvan figürü 
oluşturulmak isteniyorsa önce baş kısmı oluşturulur, varsa o hayvana ait kulak, 
boynuz ilgili yerlere (boşluklara ) takılır. Oluşturulan baş kısmı ana gövdeye takılır. 
O hayvana ait bacak bulunup takılır. O hayvana ait kuyruk takılır. Oyuncağımız 
tak- sök mantığıyla çalıştığı için hangi hayvan figürü oluşturulmak isteniyorsa 
aynı işlemler devam ettirilir.

CAN DOSTUMUZ
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RİZE ARDEŞEN
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

YAPBOZ EV
Malzeme: Kayın ağacı
Yapboz ev,genişliği 20 kalınlığı 6 mm olan çıtalardan 
oluşmuştur. Ahşap
çıtalara birbirine geçmeli olacak şekilde kertmeler 
açılmıştır.
Ev Boyutları: 40cmx35cmx45cm dir.
Oyuncak eve herhangi bir üst yüzey işlemi 
uygulanmamıştır.
Bireysel olacağı gibi grupla da oynanabilir.
Yapbozlarda adım adım oluşturulacak görsel için 
sabretmek gerekir. Bu da çocuklara doğru zamanı ve 
beklemeyi öğretir.

RİZE FINDIKLI 
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

AL YAZMALIM
Oyuncağımız;
Motor becerilerini geliştirir. Genellikle çok ince 
işlenmemiştir, çocukların ellerinin kavrama yetisi ve 
gücü artar. Çocukların oyuncağı eline alabilmek 
için harcadığı çaba temel motor becerilerinin 
gelişimini olumlu etkiler. 
 Sade tasarımları güvenliği de beraberinde getirir. 
Kolaylıkla kırılmaz, keskin kenarları yoktur. Ayrıca 
ağaç gibi doğal bir malzemeden üretildiği için 
çocuk sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz
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RİZE 
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

DUYGU BEBEK
Oyuncağın adı “DUYGU BEBEK” tir. Oyuncak bireysel oynanan bir 
oyuncaktır. Tamamen ahşap malzemeden üretilmiştir. Oyuncağın yüz 
kısmı maun ağacı, yüz ifadesini verdiğimiz parçalar ise suntadan 
yapılmıştır. Oyuncak temalı kategoride oluşturulmuştur. Duygu Bebek 
okul öncesi eğitim (3-6 yaş grubu) çocuklarının faydalanabileceği 
eğitsel bir oyuncaktır. Bu yaş grubu çocukların hem el- göz koordinasyo-
nunu sağlamak hem de soyut ifadeleri somutlaştırarak öğrenmeyi 
kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirlmiştir. Duygu Bebek aynı zamanda 
yap-boz şeklinde dizayn edilmiştir. Bu bakımdan çocukların bilişsel 
yeteneğini artırdığı gibi konsatrasyon ve motor becerilerinin gelişmesine 
de katkı sağlayacaktır. 
Duygu bebek ile çocuklardan belirlenen (kızgın, mutlu, şakın, mahçup 
ve üzgün) yüz ifadelerini yapmaları istenmektedir. Çocuklardan, oyun 
içindeki yüz ifadelerinin bulunduğu kartlara bakarak ya da bakmadan 
yüze istenilen duyguyu vermeleri beklenmektedir. Kutu içinde yer alan 
yüz ifadelerinin olduğu parçaları yüze yerleştirmeleri sağlanmaktadır. 
Böylece hem duyguyu öğrenecek hem de doğru parçaları yerleştirerek 
yüz ifadelerini tanımaları sağlanacaktır
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SAKARYA ADAPAZARI
FATİH

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

SAKARYA ADAPAZARI
İMKB SAKARYA

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

GERİ GELEN TEKERLEK
Geri gelen tekerlek ahşaptan oluşan iki tekerlek ve 
bunlara kılavuzluk yapan 3 ahşap destekten 
oluşmaktadır. Oyunun genel amacı potansiyel 
enerjinin kinetik enerjiye dönüşümüne örnek verilm-
esidir. Bir lastik ve ağırlık yapacak bir nesneye 
ihtiyaç duyulmaktadır. Biz bu oyunda ağırlık olarak 
somun kullanmaktayız. Ağırlığın etkisiyle tekerleğe 
uygulanan potansiyel enerji lastiğin gerilmesiyle 
kinetik enerjiye dönüştürülmüştür. Bu sayede ileri 
atılan tekerlek gerilen lastik sayesinde kendi kendine 
geri gelmektedir. Eğlenceli bir fizik deneyi olarak 
materyal gibi kullanılabilir. Seri üretimi rahatlıkla 
yapılabilir. Öğrencilerin ilgisini çeken hayretlik 
uyandıran güzel bir ahşap oyundur.

AKIL ODUNCUKLARI
    Oyuncağımız iki katlıdır. Her kat farlı ebattaki legolardan oluşmaktadır. 
Birinci kattta ki legolar farklı renklerde boyanmıştır. Ikinci katta ki legolar 
zeytin yağı ile yağlanmıştır. Zeminin her köşesinde kolon bulunmaktadır ve 
üst kapağa kavela ile bağlanmıştır. Oyuncak tamamen dağılabilir ve 
toplanabilirdir. 
    Mühendisler ve tasarımcıların hayal güçlerini kullanarak yapıları ortaya 
çıkarması gibi legolar çocukların da hayal güçleri ile yeni şekiller üretebir-
lirler. Bu çalışmalarla çocuklar yaratıcı düşünce, hayal kurma ve el göz 
koordinasyonunu arttırıcı egzersizler yapabilirler.
    Oyuncağımızın boyanmasında sağlığa zaralı toksit madede içermeyen 
(su bazlı) Akrilik Boyalar, su bazlı vernik ve zeytin yağı kullanılmıştır.
     Birleşmeler kavelalı olup tutkal kullanılmasına gerek yoktur.
Kullanılan malzemeler
Kavak Kontraplak, Çam Kereste, Kayın Kavela, Akrilik Boya, su bazlı vernik 
ve Zeytin Yağı
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SAKARYA ADAPAZARI
İMKB SAKARYA

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

BİLMİŞ EV
Oyuncağımız dört blok duvar ve çatı kısmından 
oluşmaktadır. 
      Bütünü oluşturan çok sayıda parça tamamen 
sökülebilir ve duvar içerisindeki ( sayı ve rakamlar) 
ihtiyaca ve yaşa gore yenilenebilir olmasıdır. Çatı 
kısmı 2 kişinin karşılıklı ( kelime oyunu ve sayılarla ilgili ) 
oynayabileceği oyun tablası haline gelmektedir. 
      Tabla kısmı renkli bloklardan oluşmaktadır. Bu 
ahşap bloklar  sayılarla birlikte simetri ve kesir sayıları 
becerileri  kazandırır. Çocuklar  hayal güçlerini ile 
yeni şekiller ortaya çıkarabilirler. Ayrıca çocukların 
motor becerilerini, yaratıcı düşünme, hayal kurma ve 
el göz becerilerini arttırıcı egzersizler yapabilirler.
Kullanılan malzemeler :
   Ahşap çam, kayın, kavak kontraplak, su bazlı boya 
ve su bazlı koruyucu
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SAKARYA HENDEK
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

AKU (AHŞAP KULÜBE USTASI)
Ahşap oyuncağımızın tasarımına başlarken, birden fazla fonksiyona sahip 
olması, motor becerileri ve zekâ gelişimine katkı sağlaması ve 
üretiminin/oynanışının basit olması vb. kriterleri göz önünde bulundurduk. 
Tasarladığımız ahşap oyuncak setimiz farklı ölçülerde toplam 111 parçadan 
oluşmaktadır ve toplam ağırlığı 4.5 kg’dır. (çatı elemanları dâhil). Bu parçalar 
üzerlerine açılan kinişler ile birbirlerine geçmeli olarak kolayca 
birleştirilebilmektedirler. Bu birleştirmeler sayesinde 20 ‘den fazla ahşap kulübe 
modeli yapılabilmektedir (En büyüğü 30x40 cm ve en küçüğü 10x7 cm). 
Kulübelerin istenilen kısımlarına pencere, kapı ve odalar eklenebilmektedir. 
Yine 8 parçadan oluşan çatı seti ile 5 farklı modelde ve ölçüde çatı 
oluşturulabilmektedir. Setimizin tamamı doğal masif malzemeden (Çam) imal 
edilmiş olup sağlığa zararlı hiçbir kimyasal barındırmamaktadır. Dilenirse 
sağlığa zarar vermeyen boyalar ile renklendirilebilir. Oyuncağımızda çocuklara 
zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Farklı tasarımlara 
olanak sağlayan ve birleştirilebilen parçalardan oluşan yapısı sayesinde 
çocukların zekâ ve motor becerilerinin gelişimine büyük katkı sağlayacağı 
öngörülmektedir. Oyuncağı oluşturan parçaların detaylı listesi ve ölçüleri 
fotoğraflarda yer almaktadır
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SAMSUN BAFRA 
ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

DÖRT İŞLEM VE RENK ÇARKI
Fonsiyonu: Oyuncak çocuklara tek basamaklı-çift basamaklı sayılarda dört 
işlemi ve ana-ara renkleri oyunlaştırarak öğretmektir. Çocuklarda görsel ve 
zihinsel gelişimi desteklemektedir. 
Oynama şekli: Oyuncak takılıp sökülebilen parçalardan oluşmaktadır. Tek 
basamaklı sayılarla dört işlem ve ana-ara renklerin öğrenimi yapılacaksa 6’lı 
çarklar takılacak; çift basamaklı sayılarda dört işlemin öğrenimi destele-
necekse 10’lu çark düzeneği takılarak kullanılacaktır. Montaj şekli kutu 
içerisinde ki kullanım klavuzunda numaralandırılarak ifade edilmiştir.
Fayda:Çocuklara zihinsel gelişimi destekler. Ana-ara renkleri oyunlaştırarak 
öğretirken görsel zekanın gelişimini destekler. Yaparak yaşayarak uygulamalı 
öğretim yaptığı için öğrenmede kalıcılığı arttırır.
Malzeme: Ham madde yerli masif ağaç(iğne yapraklı), EN-71-3 
standatlarına uygun su bazlı boya ve EN71-3 standartlarına sahip ahşap 
verniği
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SAMSUN BAFRA 
ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

SIR KÜPÜ
3-6 yaş grubu çocukların gruplama, sınıflama ve sıralama becerilerini 
arttırmaya yönelik geliştirilen oyuncağımız tahterevalli üzerinde uygun 
gruplanan küplerin uygun sırada dengelenmesi prensibiyle oynamaktadır.
Sıralama küpü iki kişiyle ya da bireysel oynanabilen bir oyundur. Örneğin 
çocuk tahterevallinin bir tarafına meyve sebze ve çiçekten oluşan herhangi 
birini istediği sırada yerleştirecek diğer gtarafa aynı sırada aynı grupta olan 
başka bir küpü yerleştirdiğinde tahterevalli dengede kalacak. Çocuk
tahteravallinin bir tarafına meyve küpü diğer tarafına sebze küpü takarsa 
dengesizlik olacak ve tahterevalli devrilecektir. Oyunun ilerleyen aşamalarında 
çocuk küplerin farklı sırada yerleşmiş olsalar bile dengelerin bozulmadığını 
görecektir. Burada amaç çocuğun oyuncak ile denemeler yapıp oyuncağın 
denge sistemini kendi kendine keşfetmesidir. Bu sayede yaşantı yoluyla 
öğrenilen beceriler daha kalıcı olacaktır. Özetle çocuk bir yığın küpü aynı 
zamanda meyve, sebze ve çiçekleride birbirinden ayırt etmiş 
olacaktır.Denge sistemini kavramasıyla aynı zamanda matematiksel 
egzersizleride yapmış olacaktır.
Malzemeler: Yerli masif ağac, EN71 standartlarına uygun su bazlı tutkal
EN71 standartlarına uygun su bazlı vernik, A4 kağıdına renkli desen çıktısı.
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SAMSUN TEKKEKÖY
ALİ EMİNE KAHVECİOĞLU

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

BUL DOZER
Tamamen ahşaptan yapılmış olan buldozorezin yapımında subazlı 
yapıştırıcılar kullanılmıştır.  Herhangi bir insan sağlığını tehtit edebilecek bir 
kimyasal madde kullanılmamıştır.Boyalı olarak  istenildiği taktirde gıda 
boyaları ile renklendirilebilmektedir. Palet, kepçe, paletleri çeviren 
makaralardan oluşan bulldozer sürüldüğünde mekanik olarak hareket 
edebilmektedir. Buldozerin kepçe kısmıda hareket kabiliyetine sahiptir. Isteğe 
bağlı olarak modüler yapılabilmekte kullanıcı parçalarını talimatlar 
doğrultusunda birleştirebilmektedir.

KAMYON
Ahşaptan yapılmış olan Kamyonun yapımında subazlı 
yapıştırıcılar kullanılmıştır.  Herhangi bir insan sağlığını tehtit edebilecek bir 
kimyasal madde kullanılmamıştır. Boyalı olarak  istenildiği taktirde gıda 
boyaları ile renklendirilebilmektedir. Damper, tekerlekler ve 
direksiyon kısımları hareket ettirilebilmektedir. Tüm yaş guruplarına hitap 
etmektedir. Hobi severlerin de ilgi duyabilecegi tarzda bir oyuncaktır Isteğe 
bağlı olarak modüler yapılabilmekte kullanıcı parçalarını talimatlar 
doğrultusunda birleştirebilir.
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DÖNEN SALINCAKLAR
Dönen salıncaklar 2-6 yaş gurubu çocukların oynaması için tasarlanmıştır. 
Bu oyuncak çocuklar oynarken aynı zamanda çarkların hareketini de 
kavramaları düşünülerek tasarlanmıştır. Ahşap kullanılarak yapılan 
Dönen Salıncaklar ekolojik olma özellikleri ön plana çıkarılmıştır. Oyuncağın 
yapımında kimyasal maddeler kullanılmamıştır. Tamamen ekolojik olan 
oyuncaklar da yapışturucu olarak su bazlı yapıştırıcılar kullanılmıştır . 
Boyasız olarak yapılan Dönen salıncaklar istenildiği taktirde gıda boyaları ile 
renklendirme yapılabilmektedir. Isteğe bağlı olarak modüler yapılabilir 
kullanıcı parçalarını talimatlar doğrultusunda  birleştirir. 

KIZ ÇOCUK EVİ
Modelimizin yapımında kimyasal ürün kullanılmamıştır. Tamamen ahşabın 
doğal hali kullanılmıştır.
Çocuk oyun oynarken aynı zamanda ev yaşantısını ve düzenini öğrenir. 
Günlük yaşantıda ev de olan değişiklikleri çözebilir. Odalarda ki oyuncakların 
yerlerini ve odalarını değiştirerek kişisel gelişimini ve kendine güvenini arttırır.
Kendine göre değişiklik ve tasarımlar yaparak ileriye dönük gelişim sağlar. Işık 
sistemi ve asansör sistemini anlar. Asansör kullanımında çark sistemini çözerek 
fizik kurallarını çözebilir.

SAMSUN TEKKEKÖY
ALİ EMİNE KAHVECİOĞLU

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
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SİNOP GERZE 
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

YOL ARKADAŞIM
3-6 yaş arası çocuklar  sosyal hayatı görebilmekte ve hayal kurabilmektedirler. 
Bu nedenle bu dönemde çocuklara hayatı dramatize edebilecekleri oyun-
caklar tasarlanmalıdır. Tasarladığımız Yol Arkadaşım isimli oyuncağımız, 
çocukların  hayatı anlamlandırabilmeleri ve öğrenebilmeleri için dünya ile 
doğrudan deneyim içerisinde bulunabilmelerine olanak sağlayacaktır. 
Bununla birlikte, çocuklarımızın oyuncağı istedikleri her yere çekerek beraber-
inde götürebiliyor olmaları oyuncak ve çocuk arasında bir bağ oluşturarak  
onla arkadaşlık kurmasını hayalindeki karakteri oluşturmasını ve oyuncağa 
yansıtmasını sağlayacaktır ayrıca tekerlek ve hareketli kısımların bulunması 
çocuğu hem eğlendirecek hemde  psiko-motor ve fiziksel becerilerinin 
geliştirilmesine de doğrudan katkı sunabilecektir. Oyuncağımızın yapımında 
kayın ağacı ve EN71-3 standartlarına uygun su bazlı boya kullanılmıştır 

PAPALİNA
TANITIMI:Tekne üzerine yerleştirilmiş harf haznesi,sayı çarkı(dümen) bulunan 
ahşap oyuncaktır.
OYNAMA ŞEKLİ:Oyun 2,3,4 kişi veya 2 kişili 2 takım halinde 
oynanabilir.Açılacak kelime en az 3 heceli ve yalın halde olmalıdır. Oyuncular 
“Kaptan” adı verilen oyunu yöneten oyuncunun aldığı kadar harfi teknenin 
ilgili yerinden alır.Kaptan“3 tane harf aldım!” diye söylediyse diğer oyuncu-
larda 3 harf alır.Bu süreç oyuncuların elinde 11 harf tamamlanana kadar 
sürer.“Cankurtaran” adı verilen 3 harf vardır. Oyuncu cankurtaranı herhangi 
bir harfin yerine kullanabilir.Oyuncu sıra kendisine geldiğinde kullanamadığı bir 
harf var ise bu harfi teknenin bölümüne bırakır.Herhangi bir oyuncu 3 ya da 
daha fazla heceden oluşan kelimesini bulunca oyunu bitirebilir.Daha fazla 
puanalmak için devam da edebilir.Kelimenin puan değerini belirlemek için 
teknenin üstündeki dümen çevrilir.Gelen sayı kelimenin harf sayısıyla çarpılır. 
Örnek:Kelime 9 harfli  ise, dümendeki sayı da 7 ise 9x7=63 puan verilir.Diğer 
oyunculardan herhangi bir kelime oluşturan varsa bu kelimenin dışında kalan 
harflerin sayısının dümende bulanan sayıyla çarpımı puan düşülür.Herhangi bir 
kelime oluşmuyorsa 11 harf için puan düşüşü uygulanır.Harfler bitinceye kadar 
kelime bulunamazsa oyun yeniden başlatılır.Yeni başlayan oyunda kaptan 
değişir.10 oyunun sonunda en yüksek puanlı yarışmacı veya takım oyunu 
kazanır.
FAYDA: Arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek teknoloji bağımlılığını azaltmaya ve 
önlemeye yönelik,kelime haznemizin zenginleştirilmesine katkı sağlayan 
eğlenceli ahşap bir oyuncaktır.

SİNOP MERKEZ
SEYDİ ALİ REİS

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
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SİVAS MERKEZ
AHMET KUTSİ TECER ÖZEL EĞİTİM

MESLEK OKULU

Bireysel oynanır.

 Üçgen, kare ve dikdörtgen şekillerden oluşan yolda ilerleyen 
ana parçanın bu şekillerden geçebilmesi için uygun konuma 
getirilmesi gerekir.

 İşlem iki yönlüdür ve bir taraf tamamlandığında panda, diğer 
taraf ise fare şekillerini oluşturmaktadır.

Yap Geç
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SİVAS MERKEZ
NECİP FAZIL KISAKÜREK

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

BÜYÜKLERİMLE OYNUYORUM
Oyuncağımız bir adet başlangıç küpü diye adlandırdığımız(5*5*5)ölçülerinde 
tahta küp, 5 takım  dokuzlu tahta, puzzle  küp(3*3*3)ölçülerinde. Her puzzle 
küp takımına ait  bir ahşap yuva, ve her takıma ait (9*6*1) ölçülerinde 6 adet 
bilgi kartından oluşmaktadır. Başlangıç küpünün bir yüzeyi başlangıç amaçlı 
boş geri kalan 5 yüzeyinin her birinde belirlediğimiz  beş farklı Türk büyüğünün 
resmi bulunmaktadır. Takımdaki küplerin 9 tanesi düzenli bir şekilde bir araya 
getirildiğinde her yüzeyinde Türk büyüğünün eserinin resmi oluşmaktadır.Bu 
şekilde 5 yüzeyde 5 eser oluşmaktadır. Bir yüzey ise başlangıç amaçlı boş 
bırakılmıştır.  Takımdaki bilgi kartlarından birisinde beş Türk büyüğünden birisinin 
resmi, arka kısmında ise hakkında kısaca bilgi bulunmaktadır. Diğer beş bilgi 
kartında ise Türk büyüğünün eserleri arkasında ise eser hakkında kısaca bilgi 
yer almaktadır. Her takımdaki küpler ve bilgi kartları kendine ait hazırlanmış bez 
torbalara konulmuştur. Oyuncağımız iki ile beş kişinin oynayabileceği şekilde 
tasarlanmıştır. Başlangıç küpünün sırayla atılmasıyla üstte kalan Türk Büyüğü ile 
ilgili takımı her çocuk önüne alarak oyun eş zamanlı başlatılır. Her çocuk kendi 
takımı içindeki kartlardan tanıtıcı kartı aldıktan sonra sırayla diğer beş karttaki 
Türk  Büyüklerinin eserlerini ahşap puzzle küpleriyle tamamlar. Oyununu bitiren 
her çocuk küpleriyle tamamladığı Türk büyüğü eserlerini arkadaşlarına sunma 
hakkı kazanır. Oyuncağımızın yapım aşamasında kullanılan malzemeler  
ahşap, kumaş,kayın ağacı,çamağacı kerestesi,akrilik boya.

SİVAS ŞARKIŞLA 
AHMET TURGAY İMAMGİLLER

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Tasarlanan oyuncak sökülüp takılabilen portafif özelliğe sahip olarak imal 
edildi. Oyuncakl iki adet makara ve bir adet göbek mili sayesinde aşağı yukarı 
ve sağa sola hareket ederek ucundaki kanca bağplantısı ile nesnelere 
takılarak kaldırılabilir ve nesneler göbek mili sayesinde yatayda hareket 
ettirilebilir. Çocukların el vücut koordinasyonları geliştirmeyi amaçlayan 
psikomotor devinsel becerilerini arttırmaya yardımcı ve fiziksel-matematiksel 
zekalarını harekete geçirmek için tasarlanmış %98’i ahşaptan üretilmiştir.

KULE VİNÇ
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SİVAS ŞARKIŞLA 
NENE HATUN

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

AT KAZAN KODLA TAMAMLA BİRİNCİLİĞE SEN OYNA
Oyuncağımızın ilişkili olduğu gelişim alanları Bilişsel gelişim , motor gelişim 
,sosyal ve duygusal gelişim alanlarıdır.  Materyalimizle; çocukların eğlenerek 
öğrenmelerine fırsat sunmak, Çocuklarda el göz koordinasyonu sağlamak 
,ince motor becerilerini desteklemek mesafe tahmin becerisini geliştirmek, ilişki 
kurma, sayıları tanıma, parça bütün ilişkisi kurma kombinasyon gibi zihinsel 
süreçlerine katkı sağlamak ve kodlama eğitimini somutlaştırmak 
amaçlanmıştır. 
Oyuncağımız 1tane atış masası, 2 adet kodlama zemini,2 adet resimli 
kodlama panoları , 16 paça eşleştirme kartı ,  8 parça yapboz  ve 20 adet sayı 
pullarından oluşmaktadır. 
Nasıl oynanır:
1.Oyun 2 kişi ile oynanır. Oyuncular kendilerine renk belirler . Kırmızı ve mavi 
renkte sayı pullarından en büyük sayıyı çeken oyuna başlar.
2. Ters çevrilmiş arkasında yıldız olan şekil kartlarından sırayla birer tane ve her 
oyuncuda 4 kart olacak şekilde alınır, kalan  diğer kartlar düz yerleştirilir. 
Çekilen kartla ilişkili olduğu diğer kart bulunarak kodlama zeminine istenilen 
sırayla yerleştirilir. 
3. Sırayla sayı pulları çekilir  ve atış masasında karşı taraf oyuncunun tarafına 
atılmaya çalışılır. Her başarılı atışta sayı pulu alınır. Atış başarılı olamaz veya 
istenilen sayı çekilmez ise sayı pulu tekrar keseye atılır. Oyun karşı tarafa geçer.
4. Resimli  kodlama panolarında yer alan  sayılara bakılarak  sayı pullarının 
arkasındaki oklar kodlama zeminine yerleştirilerek kod yolları oluşturulur. 
Oluşturulan her kod yolunda bir  yapboz parçası kazanılır. 
5.Kod yollarını en önce tamamlayan ve yapboz parçalarını  birleştiren oyuncu   
oyunu kazanır
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TEKİRDAĞ ÇORLU
 TEKİRDAĞ MEHMET RÜŞTÜ UZEL

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

TOKAT 
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Fonksiyon:  MD - 60 uzaktan kumandalı ve paletli bir dozer modelidir. 
Gerçek makinenin özelliklerine uygun hareket ve manevra kabiliyeti 
bulunmaktadır.
Oynama Şekli: Uzaktan kumandalı.
Fayda: Günümüzde kumandalı oyuncaklar özellikle erkek çocukların ilgisini 
çekmektedir. Bu tür oyuncaklar genellikle plastikten ve metalden 
yapılmaktadır. MD-60 ahşap malzemeden yapıldığı için, doğal, sağlıklı, estetik, 
sıcaktır ve çevrecidir. Tasarımında ve yapımında sağlam dayanıklı olmasına 
önem verilmiş, buna uygun konstrüksiyon ve malzemeler tercih edilmiştir. 
Malzeme: Ana gövdede ağırlıklı olarak masif çam ve gürgen, hareketli 
kısımlarda (palet makara dişli) masif gürgen, ön panel, piston ve koltukta 
görsellik açısından renk farklılığı oluşturmak için masif ceviz kullanılmıştır.
Güç kaynağı olarak plastik pil kutusu (8 adet 1,5 volt AA pil),  paletlerin 
hareketleri için 2 adet 37mm 12V dc motor, piston hareketi için 1 adet 12mm 
12v vida milli dc motor, sürtünmeyi ve sesi azaltmak amacıyla tüm kasnak ve 
makaralarda 3-4mm flaşlı rulmanlar, palet pimi olarak 2mm çaplı tel çiviler, 
ana bağlantılarda vida ve tutkal, kumanda ve kontrol için elektronik devre 
kartı ve kumandası  kullanılmıştır.

MD-60 (UZAKTAN KUMANDALI AHŞAP DOZER)

rtulmak için 

tan 

ilyeleri oyun 
ulunan 

bilmesi 

ynama 

BİL OYNA
Günümüzde teknolojinin zararlı kullanımının ve etkilerinden ku
çocukların eğlenerek öğrenme, psikomotor gelişimi, zihinsel gelişimlerini olumlu 
yönde etkileye bilmek için insan sağlığına zarar vermeyen ahşap
yapmaya, Ders öğretmenlerinin İngilizce, tarih, coğrafya, matematik ve özel 
eğitim öğrencilerinin somut yaşantılar elde edebilmeleri için tasarlanmıştır. İki 
kişi tarafından oynan oyun ahşapla yapılmış mekanik iki kolla b
alanı içinde bulunan 4 adet deliğe bilyeleri sokarak karşında b
kartlardan en önde olanın üzerinde bulunan resim veya kelimeyi 
gerekmektedir. Oynayan kişinin istenilen bilgiyi söylemesi halinde oyuna 
devam edebilmektedir, bilemediği takdirde diğer oyuncu oyunu o
hakkı kazanmaktadır.
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TOKAT REŞADİYE
CUMHURİYET

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Olayları, nesneleri, biçimleri, davranış biçimlerini anlamlandırmak için akıl 
yürütme melekelerimizi kullanıyoruz. Zihnimizin yeteneklerinden biri gözümüze 
çarpan herşeyi  bileşenlere ayırmak, bunları ayrı ayrı inceleyerek bütünün nasıl 
oluştuğunu bulmaktır. İndirgemeci düşünce dediğimiz bu yöntem özellikle sıra 
takip etmesi gereken bir dizi işi yürütürken işimizi kolaylaştırır.Bu yeteneğimizi 
beynimizin “frontal”bölgesinde doğuştan sahip olduğumuz sinirsel devreler 
sayesinde gerçekleştirebiliriz. Bildiğimiz akıl yürütme “örüntü algısı” dediğimiz 
meseleye dayanır. Örüntüden faydalanarak ani ve doğru kararlar alabilme-
kte, çıkarımlar yapabilmekteyiz.İnsanların birçoğu kararlarını verirken, 
doğrusal-ayrık bilgilerinden ziyade farkında olmasalarda “örüntü algılarını” 
kullanıyorlar; bunu çocuklarımıza sistemli  şekilde nasıl öğretebileceğimizi 
bilmediğimizden bu şaşırtıcı yeteneğimizin ve onun sınırsız faydalarının 
keşfedilmesini tesadüflere bırakmak durumunda kalıyoruz. Çoğuinsan, bu 
paha biçilmez yeteneklerinden habersiz şekilde yaşıyorlar. 
Oyuncağımız; okulöncesi eğitimde önemli yer tutan örüntü oluşturmayı 
eğlenceli şekilde öğretmeye çalışmaktaolup; çocukların el-göz 
koordinasyonlarını geliştirmek, küçük kas becerisini, zihinsel gelişimini destekle-
mek, kavramları öğrenmesine, sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla 
yapılmıştır. 
Oyuncağımız yer kaplamayan, şekillerin öğretim programına gore 
değiştirilebileceği,ahşaptanve yapıştırma şekillerden oluşan çift taraflı kullanımı 
vardır.
Bireysel oyanabileceği gibi karşılıklı -gruplada oynanabilir. Örüntü sıralaması 
yaş seviyesine gore ayarlanabilmektedir. Çocuk kendi düşüncesine gore 
arkadaşlarına örüntü kurabilir, sorabilir. Oyuncak her iki tarafında dört basa-
mak şeklinde olup her basamakta farklı şekiller vardır. Kullanıcı isterse her sıra 
için farklı örüntü oluşturabilir. İstersede diğer basamaklarla karma bir örüntü 
yapabilir.

ÖRÜNTÜ ABAKÜSÜ
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TOKAT ZİLE
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

• En az iki (2) kişi, en fazla altı (6) kişi ile oynanabilir.  
• Oyun alanı altı (6) farklı renkle dilimlenmiştir. Oyun merkezinden dışarı doğru 
sıralanan  2, 3, 4, 5 ve 6 rakamları ile gösterilen  alanlar belirtilmiştir.
• Her oyuncu;  aynı ölçülerde  farklı ağaç türlerinden altı (6) adet “oyun 
bloğu” alır. Ağaçların herbirinin özgül ağırlıkları farklıdır.
• Oyunda amaç; oyun pistinin dengesini rakibine bozdurmak ve blokları 
rakibe düşürtmek şartı ile düşüren oyuncuyu oyun dışı bırakmaktır. Oyundan 
oyuncu eksildiğinde bloklar her seferinde yeniden 6 (altı)’şar adet paylaşılarak 
oyun başta olduğu şekli ile başlatılır.
• Oyun alanında bir (1) rakamı yoktur. Bir (1) sayısını atan kişi, diğer küpteki 
renge denk gelen alanda rakibinin bloğu varsa onu almasını söyleyerek 
dengeyi bozdurtmaya çalışır. Dengeyi bozdurtur ise dengeyi bozmuş olan 
(blokları düşüren) oyuncu oyundan elenmiş olur. Küpteki rengin geldiği alanda 
blok yoksa; sıra, bir sonraki oyuncuya geçer. Bir (1) sayısını atan oyuncu, 
istediğinde doğrudan pas geçebilir.
• Oyunun oynanması sırasında kişilerin; “denge noktası, ağırlık merkezi, 
momentum, özgül ağırlık” gibi bilgilerini pekiştirmesi de sağlanır.
• Öğrenciler, Türkiye’de üretimi yapılan yerel türler olan Çam, Ladin, Kavak, 
Kayın, Meşe ve Ceviz ağaçlarından elde edilen ahşap malzemelerin görsel 
yapılarını ve sertlik farklılıklarını yaşayarak öğrenmiş olacaklardır.

1’DEN 1’E
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TRABZON AKÇAABAT
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Oyuncak çocukların dikkatlerini toplama konusunda yardımcı olacak aynı 
zamanda çocuklara hareket etme imkânı veren sosyalleşmelerini ve dil 
gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Sayıları, şekilleri, canlı-cansız 
hayvanları tanımalarını sağlayacak şekilde çocuklar ve öğretmenin karşılıklı 
oynayacağı bir oyuncaktır. Yumurtalarla özgün bir şekilde oynanılacağı gibi 
çeşitli yönergeleri de yerine getirmelerini sağlayacak şekildedir. Oyuncağın 
arka yüzü taşıt yolu olarak boyanmıştır. Çocuklar hem arabaları ile özgün 
oynama imkânına hem de kendilerinin yürüyüş yolu olarak düşünüp 
oynamalarına katkı sağlar.
 

HAYALLERİME YÜRÜYORUM
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TRABZON ORTAHİSAR
TRABZON

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Başlangıçta kapalı bir küp gibi gözüken, sonrasında açılarak bir insana 
dönüşen, lastik yardımıyla birbirine eklenmiş hareketli ahşap parçaların 
oluşturduğu oyuncaktır.
       Tek olarak oynanabilen bir oyuncaktır. Karadeniz kültürünü yansıtacak 
şekilde bu tasarımda şekillendirilmiş ve yöresel kıyafet boyaması yapılmıştır. 
Ayrıca oyuncağın farklı kültürleri temsil edebilecek şekilde, ya da futbol 
takımları formalarıyla alternatifli tasarımları da yapılmıştır. Yarışma için ise folklor 
kıyafetli olan “Küp Temel” modeli tercih edilmiştir 
       Küp Temel ile karadeniz folklorünün yaşatılması, halk oyunlarına olan ilginin 
erken yaşta özendirilmesi planlanmıştır. Bunun yanı sıra,  oyuncağın kol, bacak, 
gövde ve başının hareket ettirilmesiyle, oyuncağa farklı figürler verilebilmekte-
dir. Böylece çocukların zihinsel algılarını geliştirebilmelerine ve hayal 
dünyalarını zenginleştirebilmelerine imkan sağlanmaktadır.
       
 

KÜP TEMEL
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YOZGAT 
MİMAR SİNAN

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

FONKSİYONU: oyuncağımız ilkokul, ortaoku, lise ve üst seviyedeki 
öğrencilere hitap etmektedir. Öğrecilere momenti eğlenceli hale 
getirerek öğretmektedir.                                                                                                                     
OYNAMA ŞEKLİ: Teraziye benzeyen oyuncağımız yükx yük mesafesi ile 
iki tarafı eşitlemek amaçlanmaktadır. öğrencilerimizden birisi istediği yük 
miktarını terazinin üzerindeki rakamlara bakarak istediği yere koyar. 
diğer öğrenci ise onu eşitlemek için diğer tarafa onu eşitleyen rakamı 
hesaplayarak bulu ve yerleştirir.   mesala sol taraftaki 3 nolu yere 5 adet 
yük konulduğunda 3x5=15 olduğundan sağ tarafta onbeşi elde etmek 
için 3 nolu yere 3 adet (3x3=9) 6 nolu yere bir adet (6x1=6) 
konulduğunda (9+6=15) eşit olmuş olur.                                                                                                               
FAYDA: Öğrenciler eğlenerek moment öğretmek ve çarpım taplusunu 
pekiştirmek.                                                                                                                     
MALZEME: Sadece 7mm çapında 4cm uzunluğunda bir adet 
alüminyum diğer tarafların hepsi kayın ağacı

DENGE SİZSİNİZ
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YOZGAT 
MİMAR SİNAN

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

FONKSİYONU: Oyuncağımız ilkokul, ortaoku, lise ve üst seviyedeki herkese 
hitap etmektedir. Bir tarafında dikkat geliştirici ve hafıza güçlendirici diğer 
tarafta ise simetri bulma oyununu oynayabiliyoruz.                                                                                                                   
OYNAMA ŞEKLİ: Dikkat geliştirici ve hafıza güçlendirici oyununda 
parcanın üzerinde delikler bulunmakta, ayrıca 5 adet renkte 25 adet 
silindirler oluşmaktadır. önce bu silindierlerden farklı renkte 5 adet alıp 
deliklere yerleştiriyoruz diğer öğrenci buna dikkatlice bakıyor. daha sonra 
silindirleri yerinden alıp karıştırıyoruz ve öğrencimiz silindirleri renkler aynı 
yere gelecek şekilde yerleştiriyor daha sonra bu sayıyı çoğaltarak gidiyoruz. 
simetri oyununda ise ayna tabir ettiğimiz bir parçamızı tahtamızın 
üzerindeki kertiklerin birine yarleştiriyoruz üçgenlerden birisini aynanın bir 
tarafına yerleştiriyoruz diğer öğrencimiz bu üçgenin simetrisini bulumaya 
çalışıyor.                                                                                                     
FAYDA: Öğrenciler eğlenerek simetri bulmayı öğreniyorlar. parçamızın 
diğer tarafıyla zeka geiştirme ve dikkat güçlendirmeyi oyun oynayarak 
yapıyorlar.                                                                                                                      
MALZEME: Kayın ağacı, sulu boya

DİKKAT SİMETRİ GELİYOR
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Bu katalog Milli Eğitim Bakanlığına aittir 
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