
NASIL OYNANIR ? 
 

Merhaba; birinci sınıflar için hazırladığımız eğlenceli ve eğitici masa 
oyunumuza hoş geldiniz. 

 
Oyun içeriğinde, 1 adet oyun matı ( harita ) , 30 adet oyun kartı, 2 adet 

boş yedek oyun kartı, oyuncular için karakterler bulunmaktadır. 
 
 İlk olarak oyun haritasının çıktısını alın. Ben 2 adet A4 büyüklüğünde çıkarıp 
birleştirdim. Geniş alan oyun için kolaylık sağlar. Dilediğiniz büyüklükte 
çıkarabilirsiniz. 

 
Oyun alanı hazır olduktan sonra, oyuncuların oyunda ilerlerken kullanacağı 

karakterleri hazırlayın. Karakterlerin sağlam kalması adına, çıktı aldıktan sonra 
kartona yapıştırarak kesin. Üzerini koli bandı ile yapıştırarak zamanla solmasını ve 
kirlenmesini engellersiniz. 
 
 Son olarak oyun kartlarının çıktısını alarak, kartları hazırlayın. Laminasyon 
cihazınız varsa, lamine etmenizi tavsiye derim. Oynadıkça eskimelerini ve 
yırtılmalarını önlemiş olursunuz. Oyun kartları derslerle, eğlenceli konularla ve 
genel adab ile ilgili soru ve yönergeleri içermektedir.  
 Oyunun hazır hâlinin görseli de dosya içinde mevcuttur. 
 
“2, 3 veya 4 oyuncu iel oynanabilen oyunumuz klasik Kızma birader mantığı ile 
oynanır.” Zar atılır. Gelen zar kadar ilerlenir. Hangi kareye gelinmişse o 
numaraya ait kart okunur ve kartta yazan neyse yapılır. Bu şekilde devam edilir. 
Son kareye gelen oyunu kazanır. 
Oyun kartlarının arkasına da o kartın numarası tekrar yazılarak kolaylık 
sağlanabilir. 
 
 Keyifli oyunlar dilerim. 
 

Not: Bu oyunu yakın zamanda 2.sınıf için de güncelleyerek   hazırlayacağım. 
 



 



 



 

7+9 işleminin cevabı              12 – 5 işleminin cevabı 

nedir?       nedir? 

 

 

10’ar 10’ar yüze 

 Kedi taklidi yap.     kadar say. 

         

 

 

Cezalısın. 1 tur bekle.   3 kere yerinde zıpla. 

 

 

 

  5’er 5’er yüze kadar     Bir şarkı söyle. 

say.  

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 



 

Koyun taklidi yap.              “Arkadaşım Eşek” şarkısını 

       söyleyen sanatçı kimdir? 

 

           

                                                   BİLMECE 
 Cezalısın. 1 tur bekle.           Gökte gördüm bir köprü, 

                  Rengi var yedi türlü. 

         

 

      2’şer 2’şer yirmiye             14 + 5 işleminin cevabı 

   kadar say.   .               nedir? 

 

 

        13 - 4 işleminin                     Öğretmeninin  

  cevabı nedir?                             elini öp. 

9 10 

11 12 

13 14 

15 16 



 

  Cezalısın 3 kare geri git.         En sevdiğin arkadaşına 

                 sarıl. 

 

 

Yerde bulduğun bir 
çöpü çöpü kutusuna at.           

          (Etrafında çöp göremediysen, daha sonra 

                                                                                       bulduğun ilk çöpü atacağına söz ver.) 

 

 

 

  20’den geriye birer birer            İstiklâl Marşı’nı kim  

                say.                              yazmıştır? 

       

                                               

           Cezalısın.                        Bahçede kırda dolaşır 

          1 tur bekle.                      Evini sırtında taşır. 

         

17 18 

19 20 

21 22 

23 24 

Horoz taklidi 
yap 

BİLMECE 



 



 

    Bir bilmece de sen sor.            Şu an kaçıncı derste 

                                           olduğumuzu söyle. 

                  

 

  Tabaktaki 10 kurabiyenin              Oyunu oynadığın 

    3 tanesini yedim.                  arkadaşına kocaman 

  Kaç kurabiye kaldı?                            sarıl. 
           

 

 

      Kuş taklidi yap.       Tebrikler. Hazine senin. 

                 

       

                                               

            

. 

         

25 26 

27 28 

29 30 


