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OYUNLARIN AMACI
M ll Eğ t m Temel Kanununda bel rt len genel amaçlar doğrultusunda öğrenc ler n
z h nsel kapas teler n n, becer ler n n gel şt r lmes nde akıl ve zeka oyunları etk l b r araçtır.
Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmaları le öğrenc ler n eğlencel vak t geç r rken anal t k düşünme
tekn kler yle tanışmaları ve bu becer ler n gel şt rmeler n sağlamak amaçlanmaktadır.

OYUNLARIN DAYANAĞI
M ll Eğ t m Bakanlığı İlköğret m ve Orta Öğret m Kurumları Sosyal Etk nl kler
Yönetmel ğ n n 22. maddes nde "Sosyal etk nl kler ve d ğer ders faal yetler kapsamında
öğrenc ler n lg ve yetenekler n gel şt rmeler ne, kend ler ne güven duyab lmeler ne, sosyal
l şk lerde anlayışlı ve saygılı olab lmeler ne, b l msel düşünce ve nceleme alışkanlığı
kazanab lmeler ne mkân sağlamak amacıyla çeş tl yarışmalar düzenlen r" den lmekted r.

OYUNLARA KATILIM KOŞULLARI
·

Yarışmaya Küçükçekmece lçes nde bulunan resm özel İlkokul ve ortaokul öğrenc ler
katılab l rler.
· Her kategor düzey nde aynı okuldan en çok 2 öğrenc başvurab l r.
· B reysel başvurular kabul ed lmeyecekt r.
Turnuva le lg l b lg lend rme Küçükçekmece İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğünün resm web
sayfası olan https://kucukcekmece.meb.gov.tr/ nternet adres nden ve resm yazı yoluyla
yapılacaktır.

OYUNLARIN HEDEFLERİ
• Akıl yürütme becer s n n gel şmes
• Konsantrasyon süre ve der nl ğ n n artması
• G r ş mc l k ve cesaret n artması
• Okuduğunu anlama, anladığını uygulama becer ve hızının artması
• İlk defa karşılaşılan koşullara adaptasyonun kolaylaşması
• Sorunlarla başa çıkma, yen lg karşısında pes etmeme ve yen den başlayab lme becer s
kazanma
• Yaratıcılığın gel ş m
• Motor becer ler n gel ş m
• Çok boyutlu göreb lme, görünmeyen canlandırab lme becer s n n artması
• Çok yönlü/stratej k/eleşt rel düşüneb lme
• Eldek ver ler doğru değerlend rme ve bunları sonuca ulaşmada ver ml ve akılcı
kullanab lme
• Ek p çalışmasına yatkınlığın artması
• Durumlar karşısında farklı çözüm yolları/stratej ler gel şt reb lme
• Kend n ve yetenekler n tanıma
• Hızlı düşünme ve karar verme vb.
2

OYUNLARIN UYGULAYICISI
Küçükçekmece İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü
Adres: Atakent Mahalles Cumhur yet Caddes No:4 Küçükçekmece/İSTANBUL
İlet ş m : 0 212 470 40 52
Yarışma Sorumlusu: Hüsey n BOZKURT (İlçe M ll Eğ t m Şube Müdürü)
İlet ş m: 0505 388 83 58

OYUNLARIN UYGULAMA ADIMLARI
Turnuva k bölümden oluşacaktır.
B r nc bölüm bölge elemeler , k nc bölüm se lçe ﬁnal olacaktır. Turnuva;
İlkokullarda:
· 1-2. Sınıﬂar kategor s
· 3-4. Sınıﬂar kategor s
Ortaokullarda:
· 5-6. Sınıﬂar kategor s
· 7-8. Sınıﬂar kategor s olarak toplam dört kategor olarak gerçekleşt r lecekt r.
1. BÖLÜM: BÖLGE ELEMELERİ
* Turnuva ç n lçem zde dört bölge oluşturulmuştur.
* Her bölge ç n ön eleme oyunlarının oynanacağı b r koord natör okul bel rlenm şt r.
* Okullar, okul ç nde yapacakları akıl ve zeka oyunları etk nl kler le bel rleyecekler oyuncuları
bölge elemeler ne göndereceklerd r.
* Bölge elemeler ne okullar her kategor sev yes nde k şer öğrenc le katılacaktır. (Örnek: B r
lkokul; 1 ve 2. sınıﬂar kategor s nde 2 öğrenc , 3 ve 4. sınıﬂar kategor s nde 2 öğrenc olmak üzere
toplam 4 öğrenc le katılım sağlayacaktır.)
* Bölge elemeler ne katılan öğrenc sayısının tek sayı olması durumunda koord natör okuldan b r
oyuncu daha turnuvaya dah l ed lerek ç ft sayıya tamamlanacaktır.
* Bölge elemeler le lçe ﬁnaller ndek oynanacak oyunlar aynı olacaktır.
* Oyunlar 5 tur olarak oynanacaktır.
* Oyunlarda; kazanan oyuncu 1 puan, beraberl k 0,5 puan ve kaybeden 0 puan alacaktır.
* 5. turun sonunda en yüksek puanı alan öğrenc den aşağıya doğru sıralama yapılacak olup, derece
l stes oluşturulacaktır.
* Dereceye g recek öğrenc ler n puanların eş tl ğ hal nde eş tl k bozuluncaya kadar 1. Tur
oyunlarından başlayarak oyunlar oynanmaya devam edecekt r.
* Bölge elemeler nde dört bölgede her kategor de ayrı ayrı lk sek z dereceye g ren öğrenc ler, lçe
ﬁnaller nde turnuvaya katılmaya hak kazanacaklardır.
2. BÖLÜM: İLÇE FİNALİ
* Bölge elemeler nde dereceye g ren 8'er oyuncu le, her kategor düzey nde toplam 32'şer oyuncu
le lçe ﬁnal turnuvaları gerçekleşt r lecekt r.
* İlçe ﬁnaller nde dereceye g ren öğrenc ler, danışman öğretmenler ve okul müdürlükler çeş tl
ödüller le ödüllend r lecekt r.
OYULARIN GENEL KURALLARI:
· Oyunlardak lk eşleşmeler kura le yapılacaktır.
· Oyuna başlama çek l ş nde oyuncular oyuna lk başlama veya taş reng nden b r n terc h
edecekt r.
· İk nc ve sonrak turdak eşleşmeler eş t puanlı oyuncular kend aralarında olacak şek lde
b lg sayar alfabet k sıralamasına göre en üsttek en alttak le eşleşt r lecekt r. Gerekl
görüldüğü takd rde program kullanılarak eşleşme yapılacaktır. (Aynı puanlı oyuncuların tek
sayı olması hal nde en yakın puanlı lk oyuncu le eşleşme yapılacaktır.)
· Turnuvada oynanacak oyunlardak kurallar turnuva şartnames nde bel rt len kurallar
olacaktır. Bunların dışındak kurallar geçerl olmayacaktır. Kurallarda ht laf yaşanması
durumunda hakemler n vereceğ kararlar geçerl olacaktır.
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TURNUVA OYUNLARI VE BÖLGELER (İLKOKUL)
Bölge elemeler ve lçe ﬁnal nde oynanacak stratej oyunları:

1-2. SINIFLAR
TUR
1.TUR
2.TUR
3.TUR
4.TUR
5.TUR

OYUN ADI
MANGALA
ABALONE
ENGEL PLUS
QUARTO
REVERSI

3-4. SINIFLAR
TUR
1.TUR
2.TUR
3.TUR
4.TUR
5.TUR

OYUN ADI
MANGALA
ABALONE
ENGEL PLUS
QUARTO
REVERSI

Turnuva bölge okulları ve turnuvanın ön eleme oyunlarının oynanacağı koord natör okullar
TURNUVA TARİHİ-SAATİ: 05 MART 2018 PAZARTESİ - 09.30
1. BÖLGE KOORDİNATÖR OKUL:
TÜCCAR VE SANAYİCİLER DERNEĞİ İLKOKULU
İLKOKULLAR 1. BÖLGE OKULLARI
1
TÜCCAR VE SANAYİCİLER DERN. İ.O.
2
HALKALI CUMHURİYET İLKOKULU
3
HALKALI DOĞA İLKOKULU
4
HAYRİYE GÖK İLKOKULU
5
MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU
6
MUNİS FAİK OZANSOY İLKOKULU
7
SULTAN ALPARSLAN İLKOKULU
8
TAHSİN BANGUOĞLU İLKOKULU
9
TOKİ İLKOKULU
10 TOKİ ŞEHİT EFKAN KIRAN İLKOKULU
11 TOKİ ŞEHİT ER YILMAZ ÖZDEMİR İ.O.
12 ALTINŞEHİR İLKOKULU
13 ZÜHTÜ ŞENYUVA İLKOKULU
14 ÖZEL MEKTEBİM İLKOKULU
15 ÖZEL BİLTEK İLKOKULU
16 ÖZEL HALKALI DOĞA İLKOKULU
17 ÖZEL HALKALI UĞUR İLKOKULU

TURNUVA TARİHİ-SAATİ: 07 MART 2018 ÇARŞAMBA- 09.30
3. BÖLGE KOORDİNATÖR OKUL:
AKŞEMSETTİN İLKOKULU ( 75. YIL İHO )
İLKOKULLAR 3. BÖLGE OKULLARI
1
AKŞEMSETTİN İLKOKULU
2
ALAATTİN KEYKUBAT İLKOKULU
3
BÜYÜK HALKALI İLKOKULU
4
NASRETTİN HOCA İLKOKULU
5
ORHAN SARAL İLKOKULU
6
OSMAN ZEKİ ÜNGÖR İLKOKULU
7
ÖĞRETMEN YUSUF KARDEŞ İ.O.
8
PENYELUKS HASAN GÜREL İ.O.
9
SEFAKÖY 100.YIL İLKOKULU
10 ŞEHİT BİNBAŞI BEDİR KARABIYIK İ.O.
11 ŞEHİT ER MÜSLÜM ZENGİN İLKOKULU
12 ÖZEL BİLFE N İLKOKULU
13 ÖZEL CEMRE İLKOKULU
14 ÖZEL CİHANGİR İLKOKULU
15 ÖZEL İSTANBUL BİLİM İLKOKULU
16 ÖZEL ATAKENT AKA İLKOKULU

TURNUVA TARİHİ-SAATİ: 06 MART 2018 SALI- 09.30
2. BÖLGE KOORDİNATÖR OKUL:
DR. İSMET BİRGÜL İLKOKULU
İLKOKULLAR 2. BÖLGE OKULLARI
1
DR. İSMET BİRGÜL İLKOKULU
2
HALİT UYGUR İLKOKULU
3
GÜLTEPE İLKOKULU
4
KAYA SEBATİ TUNCAY İLKOKULU
5
MUSTAFA KEMAL PAŞA İLKOKULU
6
MUSTAFA PARS İLKOKULU
7
REMZİ YURTSEVER İLKOKULU
8
YENİ MAHALLE İLKOKULU
9
YEŞİLYUVA İLKOKULU
10 TAYFUR SÖKMEN İLKOKULU
11 ÖZEL FLORYA DOĞA İLKOKULU
12 ÖZEL UĞUR İLKOKULU
13 ÖZEL SEMT İLKOKULU
14 ÖZEL BİLGE İLKOKULU
15 HALKALI OĞUZ KAĞAN İLKOKULU
16 ÖZEL ETKİ İLOKULU
17 HALKALI OKYANUS İLKOKULU

TURNUVA TARİHİ-SAATİ: 08 MART 2018 PERŞEMBE 09.30
4. BÖLGE KOORDİNATÖR OKUL:
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
İLKOKULLAR 4. BÖLGE OKULLARI
1
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
2
BEZİRGAN BAHÇE İLKOKULU
3
DR.İFFET ONUR İLKOKULU
4
GÖKTÜRK İLKOKULU
5
İTO KANARYA İLKOKULU
6
KANARYA İLKOKULU
7
KOCATEPE İLKOKULU
8
ARİF NİHAT ASYA İLKOKULU
9
SÖĞÜTLÜ ÇEŞME İLKOKULU
10 TOKİ ERTUĞRUL GAZİ İLOKULU
11 YUNUS EMRE İLKOKULU
12 MİMAR SİNAN İLKOKULU
13 ÖZEL HALKALI BAHÇEŞEHİR İ.O.
14 ÖZEL TED ATAKENT İLKOKULU
15 ÖZEL BALKAYA İLKOKULU
16 ÖZEL HALKALI BİLİM DOĞA İ.O.
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TURNUVA OYUNLARI VE BÖLGELER (ORTAOKUL)
Bölge elemeler ve lçe ﬁnal nde oynanacak stratej oyunları:

5-6. SINIFLAR
TUR
1.TUR
2.TUR
3.TUR
4.TUR
5.TUR

OYUN ADI
MANGALA
ABALONE
ENGEL PLUS
PENTAGO
REVERSI

7-8. SINIFLAR
TUR
1.TUR
2.TUR
3.TUR
4.TUR
5.TUR

OYUN ADI
MANGALA
ABALONE
ENGEL PLUS
PENTAGO
REVERSI

Turnuva bölge okulları ve turnuvanın ön eleme oyunlarının oynanacağı koord natör okullar
TURNUVA TARİHİ-SAATİ: 05 MART 2018 PAZARTESİ - 09.30
1. BÖLGE KOORDİNATÖR OKUL:
ŞEHİT MEHMET GÜDER İMAM HATİP ORTAOKULU
ORTAOKULLAR 1. BÖLGE OKULLARI
1
ŞEHİT MEHMET GÜDER İHO
2
MUNİS FAİK OZANSOY ORTAOKULU
3
TOKİ AVRUPA KONUTLARI O.O.
4
İMKB YAVUZ SULTAN SELİM O.O.
5
HAYRİYE GÖK ORTAOKULU
6
İKİTELLİ ORTAOKULU
7
HALKALI DOĞA ORTAOKULU
8
HALKALI GÜNEŞ ORTAOKULU
9
EBU HANİFE İHO
10 FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU
11 ALTINŞEHİR ORTAOKULU
12 ÖZEL MEKTEBİM ORTAOKULU
13 ÖZEL HALKALI BİLTEK ORTAOKULU
14 ÖZEL HALKALI DOĞA ORTAOKULU
15 ÖZEL HALKALI UĞUR ORTAOKULU
16 ÖZEL HALKALI 10 ADIM EĞİTİM O.O.
17 TOKİ ERDEM BEYAZIT ORTAOKULU

TURNUVA TARİHİ-SAATİ: 07 MART 2018 ÇARŞAMBA- 09.30
3. BÖLGE KOORDİNATÖR OKUL:
MUSTAFA ERAVUTMUŞ ORTAOKULU
ORTAOKULLAR 3 . BÖLGE OKULLARI
1
MUSTAFA ERAVUTMUŞ ORTAOKULU
2
75.YIL SEFAKÖY İHO
3
ŞEHİT MÜNÜR ALKAN ORTAOKULU
4
SULTAN ABDULHAMİT İHO
5
NASRETTİN HOCA ORTAOKULU
6
700.YIL OSMAN GAZİ ORTAOKULU
7
KARTALTEPE ORTAOKULU
8
İNÖNÜ ORTAOKULU
9
DR.HULUSİ BEHÇET ORTAOKULU
10 SULTAN REŞAT ORTAOKULU
11 ÖZEL HALKALI OĞUZ KAĞAN O.O.
12 ÖZEL BİLFEN ORTAOKULU
13 ÖZEL BİLGE ORTAOKULU
14 ÖZEL CİHANGİR ORTAOKULU
15 ÖZEL BİLİM İSTANBUL ORTAOKULU

TURNUVA TARİHİ-SAATİ: 06 MART 2018 SALI- 09.30
2. BÖLGE KOORDİNATÖR OKUL:
İSMAİL HAKKI ULUDAĞ İMAM HATİP ORTAOKULU
ORTAOKULLAR 2 . BÖLGE OKULLARI
1
KANUNİ İMAM HATİP ORTAOKULU
2
TÜRKİYE GAZETECİLER CEM . O.O.
3
YEŞİLYUVA ORTAOKULU
4
MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU
5
KÜÇÜKÇEKMECE ORTAOKULU
6
BEHİYE SELİM PARS ORTAOKULU
7
İSMAİL HAKKI ULUDAĞ İHO
8
HALİDE EDİP ADIVAR ORTAOKULU
9
MUSTAFA PARS ORTAOKULU
10 SULTAN MURAT ORTAOKULU
11 ÖZEL FLORYA DOĞA ORTAOKULU
12 ÖZEL UĞUR ORTAOKULU
13 ÖZEL SEMT KOLEJİ
14 ÖZEL BİLGE ORTAOKULU
15 ÖZEL KÜÇÜKÇEKMECE SINAV O.O.
16 ÖZEL KAVRAM ORTAOKULU

TURNUVA TARİHİ-SAATİ: 08 MART 2018 PERŞEMBE 09.30
4. BÖLGE KOORDİNATÖR OKUL:
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU
ORTAOKULLAR 4 . BÖLGE OKULLARI
1
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK O.O.
2
YUNUS EMRE ORTAOKULU
3
TOKİ ŞEHİT ÇAĞLAR CAMBA Z İHO
4
TAŞTEPE ORTAOKULU
5
SÖĞÜTLÜÇEŞME ORTAOKULU
6
MİMAR SİNAN ORTAOKULU
7
80.YIL MEHMET AKİF İNAN İHO
8
KANARYA ORTAOKULU
9
ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU
10 ATATÜRK ORTAOKULU
11 ÖZEL HALKALI BAHÇEŞEHİR O.O.
12 ÖZEL TED ATAKENT ORTAOKULU
13 ÖZEL BALKAYA ORTAOKULU
14 ÖZEL HALKALI BİLİM DOĞA O.O.
15 ÖZEL HALKALI OKYANUS O.O.
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TURNUVAYI YÜRÜTECEK KURUMLAR
Turnuvalar İlçe M ll Eğ t m Müdürlüğü adına kom syon ve hakem heyet tarafından
yürütülecekt r.
Turnuvada bölge elemeler n n yapılacağı koord nötör okul müdürlükler turnuva günü gerekl
hazırlıkları yapmakla yükümlüdür.

ÖDÜLLENDİRME
Bölge Elemeler nde; Katılan tüm öğrenc lere katılım belges , dereceye g ren öğrenc lere başarı
belges ver lecekt r. Bölge elemeler nde ayrıca b r ödül ver lmeyecekt r.
İlçe ﬁnaller nde;

1-2.sınıﬂar, 3-4. sınıﬂar, 5-6. sınıﬂar ve 7-8. sınıﬂar dört kategor ayrı değerlend r lecek
olup,
1. Elektr kl Kaykay ( Toplam 4 adet)
2. B s klet ( Toplam 4 adet)
3. Tablet PC ( Toplam 4 adet)
4. Zekâ Oyunu set le ödüllend r lecekt r.
Ayrıca;
1, 2, 3. ve 4. öğrenc lere başarı belges ve madalya, d ğer öğrenc lere katılım belges ,
Öğrenc s lk 3 dereceye g ren danışman öğretmene plaket ver lecekt r.
İlk 3 dereceye g ren öğrenc ler n Okul Müdürlükler ne plaket ver lecekt r.

TURNUVA TAVİMİ
Okulların Bölge Eleme Oyunları İç n Öğrenc B ld r m : 28 Şubat 2018
Bölge Elemeler Tar hler
1. Bölge Turnuva Oyunları : 05 Mart 2018 Pazartes Saat : 10.00
2. Bölge Turnuva Oyunları : 06 Mart 2018 Salı
Saat : 10.00
3. Bölge Turnuva Oyunları : 07 Mart 2018 Çarşamba Saat : 10.00
4. Bölge Turnuva Oyunları : 08 Mart 2018 Perşembe Saat : 10.00
Bölge Elemeler nde Dereceye G ren Oyuncuların İlan Ed lmes : 09 Mart 2018
İlçe F naller Tar hler
İlkokullar : 3 N san 2018 Salı
Ortaokullar : 4 N san 2018 Çarşamba

İLÇE TURNUVA KOMİSYONU
Kom syon Başkanı
Kom syon Üyes
Kom syon Üyes
Kom syon Üyes
Kom syon Üyes
Kom syon Üyes
Kom syon Üyes

Hüsey n BOZKURT
Hasan YAZICI
Hakan YILDIZ
S ne YALÇINKAYA
Hülya SÖĞÜT
Orhan İSTEMİHAN
Uysal CİMCİ

Şube Müdürü
Okul Müdürü
Okul Müdürü
Okul Müdürü
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI

TURNUVA OYUN KURALLARI

KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MANGALA : Türk Zeka ve Stratej

Oyunu

Mangala Oyunu k k ş le oynanır. Oyun tahtası üzer nde karşılıklı 6’şar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her
oyuncunun taşlarını toplayacağı b rer büyük haz ne kuyusu bulunmaktadır.
Mangala Oyunu 48 taş le oynanır. Oyuncular 48 taşı her b r küçük kuyuya 4’er adet olmak üzere dağıtır. Oyunda
her oyuncunun önünde bulunan yanyana 6 küçük kuyu, o oyuncunun bölges d r. Karşısında bulunan 6 küçük
kuyu rak b n bölges d r. Oyuncular haz neler nde (kend büyük kuyusunda) en fazla taşı b r kt rmeye çalışır. Oyun
sonunda en çok taşı toplayan oyuncu o set kazanmış olur.
Oyunda 4 ana temel kural vardır.
1.TEMEL KURAL: Kura net ces nde başlama hakkı kazanan oyuncu kend bölges nde sted ğ kuyudan 4 adet
taşı alır. B r adet taşı aldığı kuyuya bırakıp saat n ters yönünde, yan sağa doğru her b r kuyuya b rer adet taş
bırakarak el ndek taşlar b tene kadar dağıtır. El ndek son taş haz nes ne denk gel rse, oyuncu tekrar oynama
hakkına sah p olur. Oyuncunun kuyusunda tek taş varsa, sırası geld ğ nde bu taşı sağındak kuyuya taşıyab l r.
Hamle sırası rak b ne geçer. Her sefer nde oyuncunun el nde kalan son taş oyunun kader n bel rler.

KÜÇÜKÇEKMECE

2. TEMEL KURAL: Hamle sırası gelen oyuncu kend kuyusundan aldığı taşları dağıtırken el nde taş kaldıysa,
rak b n n bölges ndek kuyulara da taş bırakmaya devam eder. Oyuncunun el ndek son taş, rak b n n bölges nde
denk geld ğ kuyudak taşların sayısını ç ft sayı yaparsa (2,4,6,8 g b ) oyuncu bu kuyuda yer alan tüm taşların
sah b olur ve onları kend haz nes ne koyar. Hamle sırası rak b ne geçer.
3. TEMEL KURAL: Oyuncu taşları dağıtırken el nde kalan son taş, y ne kend bölges nde yer alan boş b r kuyuya
denk gel rse ve boş kuyunun karşısındak kuyuda da rak b ne a t taş varsa hem rak b n n kuyusundak taşları alır,
hem de kend boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp haz nes ne koyar. Hamle sırası rak b ne geçer.
4. TEMEL KURAL: Oyunculardan herhang b r n n bölges nde yer alan taşlar b tt ğ nde oyun set b ter. Oyunda
kend bölges nde taşlarını lk b t ren oyuncu, rak b n n bölges nde bulunan tüm taşları da kazanır. Dolayısıyla,
oyunun d nam ğ son ana kadar h ç düşmez.
2. OYUNCU

3

4

5

6

6

5

2. OYUNCU
HAZİNESİ

4

3

2

2

1

1

1. OYUNCU
HAZİNESİ

MANGALA NASIL OYNANIR?

1. OYUNCU

KAZANIMLARI : Kurnazlık, Uyanıklık, Önceden görme, Esnekl k, D renme, Sağgörü, Bellek.
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AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI

KÜÇÜKÇEKMECE

TURNUVA OYUN KURALLARI

KÜÇÜKÇEKMECE
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ABALONE
OYUNUN AMACI : İk k ş tarafında oynanan oyunda amaç rak b n 6 topunu oyun alanından çıkaran lk oyuncu
olmak.
OYUN MATERYALI : Altıgen oyun alanı, 14 adet s yah top, 14 adet beyaz top
HAZIRLIK : Toplar aşağıdak şek lde göster ld ğ g b başlangıç poz syonlarına yerleşt r l r. (şek l-1). Her k oyuncu
b r renk seçer. Oyuna kura le başlanır. Oyuncular hamleler sırasıyla yapar.
Şek l-1

OYUN : Sırası gelen oyuncu yalnızca b r kez hamle yapab l r. Bu hamle;
* oyun alanında hareket etme veya
* “sum to” yan rak b n tmek olab l r.
HAREKET ETME
Her b r top ç n yalnızca b r boşluk lerleyeb l r. Toplarınızı altıgen oyun alanının 6 yönünden herhang b r s n n
doğrultusunda hareket ett reb l rs n z. Aynı hamlede 1, 2 veya 3 topu aşağıdak g b hareket ett reb l rs n z;
*1 top b t ş ğ nde bulunan ve top olmayan boşluğun üzer ne get r leb l r.
* 2 veya 3 tane yan yana sıralanmış top grupları olarak hareket ett r leb l r. Heps b rl kte ve aynı yönde hareket
ett r lmel d r.
İk t p hareket vardır.

KÜÇÜKÇEKMECE

Şek l-2

B r ç zg hal nde hareket: Toplar b t ş ktek
boş b r alana doğru hareket ett r l r.

Şek l-3

Ok g b hareket: Toplar sıraları bozulmadan
yana doğru b r boşluk hareket ett r l r.

SUMİTO : RAKİBİNİ İTMEK
Sayısal üstünlüğünüzün olduğu b r poz syonda rak b n z n toplarını teb l rs n z. Eğer her k n zde aynı sayıda
toplara sah p sen z sum to yapamazsınız.(rak b n z n toplarını temezs n z)
Sum to yalnızca toplar aynı ç zg de olduğunda yapılab l r.
Sum to yalnızca t len topların arkasında boş b r alan veya oyun alanının kenarı varsa yapılab l r.
Sum to ç n yalnızca 3 olanak vardır.

Şek l-4
2 topa karşı 1 top

Şek l-5
3 topa karşı 1 top

Şek l-6
3 topa karşı 2 top

Şek l-6 tekrar
4 topa karşı 2 top
4. s yah top hareket etmez

KAZANIMLAR: Stratej gel şt rme, d kkat, konsantrasyon
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TURNUVA OYUN KURALLARI

KÜÇÜKÇEKMECE
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ENGEL PLUS (KORİDOR)
OYUNUN HEDEFİ
Karşı taraftak son karelerden herhang b r s ne ulaşan lk k ş olmak (Şek l 9).
İKİ OYUNCU İÇİN KURALLAR
Kura le hang oyuncunun başlayacağı bel rlen r.
Oyunun başında her oyuncunun 10 adet engel , oyun alanının kenarına d z l r. Her oyuncu b r ‘p yon’ alır ve kend
tarafındak başlangıç ç zg s n n ortasındak kareye koyar.
OYUNUN OYNANIŞI
Her oyuncu, sırası geld ğ nde p yonuyla b r hamle yapmayı veya b r engel koymayı seçer. Eğer engeller b tm şse
mecburen p yonuyla b r hamle yapar.
PİYON HAREKET ETTİRMEK

KÜÇÜKÇEKMECE

P yon b r hamlede yalnızca b r kare yatay veya d key olarak ler veya
ger ye doğru hareket ett r l r (Şek l 2). P yon engeller n üzer nden
atlayamazlar, etrafından dolaşmalıdır (Şek l 3).
ENGEL KOYMA
Her b r engel k karey engelleyecek şek lde konur (Şek l 4). Engel
koymada amaç oyuncunun ya kend lerlemes n olaylaştırmak ya da
rak b n n yolunu uzatmaktır; ancak geçecek yer bırakmayacak şek lde
tamamen rak b n yolunu kapatmak yasaktır. Rak be en az b r geç ş kares
bırakmak şarttır (Şek l 5).
KARŞI KARŞIYA GELME
İk p yon arada engel olmaksızın karşı karşıya gel rse, sırası gelen oyuncu
Şek l 6'da göster ld ğ g b rak b n n p yonunun üzer nden atlayab l r.
Böylece bu oyuncu b r kare avantaj sağlayarak yoluna devam etm ş olur.
Eğer rak b n n p yonunun arkasında engel varsa, kend p yonunu
rak b n nk n n sağına veya soluna get reb l r (Şek l 7 ve 8).
OYUNUN SONU
Karşı taraftak son karelerden herhang b r s ne ulaşan lk oyuncu oyunu
kazanır (Şek l 9).
KAZANIMLAR : Mantık yürütme, Stratej k düşünme
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QUARTO
16 yer şaretl b r oyun platformu.
16 adet 4 değ ş k karakter ç ftler nden b rkaçını taşıyan taşlar, açık veya koyu, s l nd r k veya köşel , uzun veya
kısa, üstü del kl veya del ks z (res ml veya res ms z şekl nde de olab l r) olab l r.
Oyunun başında bütün taşlar oyun platformunun kenarına d z l r.
OYUNUN HEDEFİ : Herhang 8 karakterde b r tanes n taşıyan dört taşı yanyana d zen oyuncu oyunu kazanır.
D z l şler yanyana olab leceğ g b çapraz da olab l r.
OYUNUN OYNANIŞI:
* Kura le oyunda k m n önce başlayacağı kararlaştırılır.
* Oyuna başlayacak oyuncu herhang b r taşı seçer ve rak b ne ver r.
* Taşı alan oyuncu, taşı platform üzer ndek boş duran da relerden b r s n n ç ne yerleşt r r ve kenarda duran
taşlardan b r n alarak rak b ne ver r.
*Taşı alan oyunca da platform üzer ne yerleşt r r ve oyun böyle sürer.

KÜÇÜKÇEKMECE

OYUNU KAZANMAK İÇİN;
1. Oyun b r oyuncunun QUARTO yapması, yan aynı karakterlere sah p dört taşı yanyana veya çapraz olacak
şek lde d zmes yle sona erer ve QUARTO yapan oyuncu kazanır.
QUARTO 4 açık veya 4 koyu renkl veya 4 s l nd r k veya 4 köşel veya 4 uzun veya 4 kısa veya 4 del kl veya 4
del ks z (ﬁgürlü veya ﬁgürsüz şekl nde de olab l r) taşın yanyana veya çapraz sıralanmasıyla yapılab l r. Öncek
taşlar rak p tarafında konmuş olab l r. Öneml olan dördüncü taşı koymak ve b l nçl olarak konduğunun
gösterges olarak QUARTO d yeb lmekt r.
2. B r oyuncu farkında olmadan QUARTO yapar ve söylemeden oyuna devam ederse rak b QUARTO d yeb l r
ve oyunu kazanır.
3. Sıra geld ğ nde her k oyuncu da QUARTO olduğunu görmez ve devam ederlerse, sonradan fark ederlerse
dah QUARTO geçerl olmaz ve oyuna devam ed l r.
OYUNUN SONU:
QUARTO yapan kazanır.
Taşların tamamamı yerleşt r ld ğ nde QUARTO olmaz veya her k oyuncu da QUARTO ‘nun farkına varmazlarsa
oyun berabere b tm ş olur.
OYUNUN SÜRESİ:
Oyunun süres 10 le 20 dak ka arasında değ ş r. Turnuvada her oyuncunun hamle süres 1 dak ka le sınırlıdır.
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KÜÇÜKÇEKMECE

TURNUVA OYUN KURALLARI
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PENTAGO
Oynama Şekl :
1. Oyun zem n , 4 adet 3*3'lük parçanın kare b rleş m nden oluşur.
2. Oyuncular, sıra le ve b rer b rer taşlarını oyun alanındak çukurlara yerleşt r rler.
3. Her taş yerleş m nden sonra 3*3'lük parçalardan b r s çevr lmek zorundadır.
4. Çevr lecek parça 4 parçadan herhang b r s olab l r.
5. Çev r lecek parça sağa doğru 90 derecel k açı le 1 kez çevr l r. Boş parça çevr lmez.
6. Çev rme, bazen rak b n d kkat n dağıtmak, bazen kend 5'l grubunu oluşturmak ç n
hazırlık, bazen de rak b n hamles n bozmak ç n kullanılab l r.
Oyun Taşları: İk farklı renkte 18 adet taş le oynanır.
Oyun Başlangıcı: Oyuna kura le başlanır.
Oyunun Amacı: 5 taşını oyun alanında yatay, d key ya da çapraz olarak h zalamaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

Oyun Kısıtlamaları:
1. Taşların yer değ şt r lemez.
2. Her hamleden sonra parçalardan b r s çevr lmek zorundadır.
3. Her çev rme 90 derece yapılır.
4. Çev rme sağ yöne yapılır.
5. Boş olan parçalar çevr lemez.
6. Amaç beşl grup oluşturmaktır. Herhang b r şek lde altılı grup oluşursa oyun b tmez.
Oyun B t ş :
1. Oyunculardan b r s , oyun alanında 5 taşını h zaladığında oyun b ter.
2. H zalama yatay, d key ya da çapraz olab l r.
3. Tüm taşlar b tt ğ halde h zalama yapılamamışsa oyun berabere tamamlanmış olur.
4. Oyuncu çev rme hamles yaptığında hem kend s 5'l yapıyor hem de rak b n n 5'l s oluyorsa kend 5'l s
geçerl d r.
5. Oyuncu çev rme hamles le kend s 5'l yapamaz ancak rak b n n 5'l yapmasına neden olursa rak b oyunu
kazanmış olur.
KAZANIMLAR : Görsel D kkat ve Stratej Gel şt rme Becer ler
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REVERSI
OYUNUNU BAŞLAMA POZİSYONU VE HEDEFİ
8x8 karel k tek renkl satranç tahtasına benzer b r alanda 64 taşla oynanan b r oyundur. Oyun taşlarının b r yüzü s yah
d ğer yüzü beyazdır. Karşılıklı rak pler n taşları s yah ve beyazdır. Bu oyunun hedeﬁ tahtada en çok alan kaplamaktır.
OYUNUN OYNANIŞI
Başlangıçta oyun tahtasının ortasındak dört kareye k s yah ve k beyaz taş yandak g b konur.
Daha sonra sırasıyla oyuncular bu taşların komşu kareler ne taşlarını koyarak oyuna devam
ederler. Oyunun amacı, rak b n taşının reng n kend reng ne çev rmekt r. Rak b n taşları yatay,
d key ve çapraz olarak kuşatılab l r. İk aynı renk taşın arasında kalan rak p reng kend reng ne
çevr l r. Oyunculardan b r renk değ şt reb lecek hamle yapamaz se oyun rak be geçer. Tüm kareler
dolduğunda veya k oyuncu h çb r taşı ele geç remeyecek duruma gelm şse oyun b ter. Tablanın
üzer ndek taşların renkler hang s nde fazla se gal p olur.
Başlangıç dizilişi

Oyuncu, tahtadak taşların komşusu olmayan karelere taşını koyamaz.
Oyuncu yatay, d key veya çapraz olarak taşlarını rak b n taşları le kend taşları etrafına d zmel d r.
Oyuncunun taşları arasında kalan taşlar ters döner (renkler değ ş r) ve oyuncunun kend taşı olur.
Eğer oyuncu mevcut durumda rak b n h çb r taşını ele geç rem yorsa, hamle sırası rak be geçer.

KÜÇÜKÇEKMECE

Yanda beyaz, s yahı ele geç rm şt r. B r sonrak hamlede de s yah beyazı ele
geç rm şt r.
1. hamle (beyaz)

Hamle

Beyaza
döner

Hamle

Siyaha
döner

2. hamle (s yah)

Hamle

Arada kalan
tüm taşlar

Beyaza
döner

Si
dö yah
ne a
r

Ar
tü ada
m ka
taş la
lar n

Aşağıdak örneklerdek g b b rden çok arada kalan taş olursa heps rak b n reng ne döner.

Hamle

KAZANIMLAR : Stratej , D kkat ve odaklanma, ayrıntılı görme, uzaysal ve mekansal algı, şek l ve boyut algısı sosyal zeka
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