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Sevgili Öğrenciler,
Olağanüstü bir süreci yaşadığımız bu günlerde evde 
geçirdiğiniz süre içinde yaptıklarınızı not etmeniz inanın ki 
çok önemli. Unutmayınız ki, gelecek kuşaklara aktaraca-
ğımız bu tecrübeleriniz her anlamda ışık tutacaktır…
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İLKOKUL
Önerilen Kitap Listesi

Kelile ve Dimne
Beydaba

Lastik Pabuçlar
Zoşçenko

Küçük Prens
Exupery

Masallar
La Fonten

Sivrisinek
Ömer Seyfettin

Şimdiki Çocuklar Harika
Aziz Nesin

Dev Şeftali
Roald Dahl



kitapNasreddin Hoca
Yedi İklim Dört Bucak

Evliya Çelebi
Benim Okulum 

Kaknus
Çocuk Kalbi

E. Amicis

101 Deyim 101 Öykü
Süleyman Bulut

Seksen Günde Dünya Gezisi
 J. Verne

Erik Çekirdeği
Lev Tolstoy

İLKOKUL
Önerilen Kitap Listesi
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ORTAOKUL
Önerilen Kitap Listesi

5.siniflar:

• Akıllı Pireler - Cüneyt Suavi
• Afacanlar Çetesi - İpek Ongun
• Bir Küçük Osmancık Vardı - H. Nail Canay
• Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi - Cemal Süreya
• Bir Şeftali Bin Şeftali - Samed Behrengi 
• 101 Deyim 101 Öykü - Süleyman Bulut
• 101 Atasözü 101 Öykü - Süleyman Bulut
• Yer Altında Bir Şehir - Kemalettin Tuğcu 
• Birkaç Güzel Gün - Nusret Özcan
• Abartma Tozu - Şermin Yaşar

6. Sınıflar

• Biri Bizi Durdursun - Ahmet Ay
• Charlie’nin Çikolata Fabrikası - Roald Dahl
• Çöp Plaza - Miyase Sertbarut
• Çeyrek Efe Serisi - Nesrin Aydın Erdem 
• Dört Kardeştiler - Gülten Dayıoglu 
• Dev Şeftali - Roald Dahl
• Dedemin Bakkalı - Şermin Çarkacı 
• Eyvah Kitap! - Mine Soysal
• Eğlenceli Tarih Serisi - Metin Özdamarlar
• Fadiş - Gülten Dayıoğlu



kitap7. Sınıf

• Alkışı Sevmeyen Şair - Murat Kaya
• Ayrı Dünyalar - Hüsnan Şeker
• Arada Kalanlar - Ekrem Güneş 
• Elveda Günsarı - Cengiz Aytmatov
• Buhara Yanıyor - Yavuz Bahadıroğlu
• İki Dirhem Bir Çekirdek - İskender Pala
• Gümüş Kanat - Cahit Uçuk
• Garajdaki Giz - David Almond
• Kayıp Kitaplıktaki İskelet - Mavisel Yener
• Kimsin Sen? - Miyase Sertbarut 

8. Sınıf 

• Sol Ayağım - Christy Brown 
• Sunguroğlu - Yavuz Bahadıroğlu
• Son Kamelya - Sarah Jio
• Martı Jonathon - Livingston
• Mavi Saçlı Kız - Burçak Çerezcioğlu
• Hayalperest - Peter Sis
• Böğürtlen Kışı - Sarah Jio
• Dört Kozalak - Karin Karakaşlı 
• Mucize - R. J. Palacio
• Beyaz Gemi - Cengiz Aytmatov

ORTAOKUL
Önerilen Kitap Listesi
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LİSE
Önerilen Kitap Listesi

İki Şehrin Hikâyesi 
Charles Dickens

Kuyucaklı Yusuf
Sabahattin Ali

İrade Terbiyesi
Jules Payot

Hayvan Çiftliği
George Orwell

Esir Şehrin İnsanları
Kemal Tahir

Ölü Canlar
Gogol

Bu Ülke
Cemil Meriç

Bülbülü Öldürmek 
Harper Lee



kitap

Kayıp Aranıyor
Sait Faik Abasıyanık

Hasret
Canan Tan

Şu Çılgın Türkler
Turgut Özakman

Gölgesizler
Hasan Ali Toptaş

Elveda Güzel Vatanım
Ahmet Ümit

Od
İskender Pala

Elveda Gülsarı
Cengiz Aytmatov

Gençlerle Başbaşa
Ali Fuat Başgil

LİSE
Önerilen Kitap Listesi
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KLASİK MÜZİK
Besteciler

Antonio VİVALDİ 
(1678-1741)

Johann Sebastian BACH
(1685-1750)

Wolfgang Amadeus MOZART
(1756-1791)

Frédéric CHOPİN
(1810-1849)

 

Niccolo PAGANİNİ
(1782-1840)

 Ludwig van BEETHOVEN 
(1770-1879)



m
üzikPyotr İlyiç ÇAYKOVSKİ

(1840-1893)
Heitor Villa LOBOS

(1887-1959)
Maurice RAVEL

(1875-1979)

Nikolay Rimski-Korsakov
(1844-1908)

Johann STRAUSS
(18255-1899)

KLASİK MÜZİK
Besteciler
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ENSTRÜMANTAL MÜZİK
Sanatçılar

Burhan ÖÇAL Mısırlı Ahmet Faran ENSEMBLE

Cihat AŞKIN Farid FARJAD Muhammed YILDIRIR Roby LAKATOS
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Cafer NAZLIBAŞ Mark ELİYAHU İmamyar HASANOVAnna RF

Göksel BAKTAGİR Serkan ÇAĞRIJoseph TAWADROS

ENSTRÜMANTAL MÜZİK
Sanatçılar
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TÜRK HALK MÜZİĞİ
Sanatçılar

Neşet ERTAŞ Hacı TAŞAN
(1930-1983)

Musa Eroğlu Arif SAĞ

Bedia AKARTÜRKBelkıs AKKALENazlı ÖKSÜZEmel TAŞÇIOĞLU



m
üzikÖzay GÖNLÜM

(1940-2000)
Erkan OĞUR Sümer EZGÜ Cengiz ÖZKAN

Aşık VEYSEL
(1887-1959)

Gülay Şükriye TUTKUN Nuray HAFİFTAŞ
(1962-2018)

TÜRK HALK MÜZİĞİ
Sanatçılar
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TÜRK SANAT MÜZİĞİ
Sanatçılar

Safiye AYLA
(191-1998)

Müzeyyen SENAR
(1918-2015)

Zeki MÜREN
(1931-1996)

Alaeddin YAVAŞÇA Sadettin KAYNAK
(1895-1961)



m
üzikCinuçen TANRIKORUR

(1938-2000)
Münir Nurettin 

SELÇUK
(1900-1981)

Ahmet ÖZHAN Emel SAYIN Yıldırım GÜRSES
(1938-2000)

TÜRK SANAT MÜZİĞİ
Sanatçılar
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POP MÜZİĞİ
Sanatçılar

Kayahan
(1949-2015)

Sezen AKSU

İlhan İREM Nazan ÖNCEL

Yeni Türkü

Grup Gündoğarken

Fatih ERKOÇ



m
üzikBarış MANÇO

(1943-1999)
Cem KARACA

(1945-2004)
Erkin KORAY

ANADOLU ROCK MÜZİĞİ
Sanatçılar

Kıraç Moğollar Haluk LEVENT
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FİLMLER
İlkokul Öğrencilerimize Önerilen Filmler

Özgür Ruh Yukarı Bak

Kuşlar Şehrinde 
Macera

Evim

Katwe Kraliçesi Babamın Penguenleri

Aşçı FareCennetin Çocukları



film
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Denizin Şarkısı Ferdinand Kayıp Balık Nemo Ters Yüz

Leylekler Wall-E Kayıp Karıncalar 
Vadisi

Her Çocuk Özeldir

Cesur Civciv Tavuklar Firarda Aslan Kral Bitirim Karınca



fil
m
le
r

FİLMLER
Ortaokul ve Lise Öğrencilerimize Önerilen Filmler

İki Dil Bir BavulCan DostumBir Fazlası DeğilÖlü Ozanlar
Derneği

• 3 Idiots
• 400 Darbe / The 400 Blows
• American Teacher
• Arkadaşımın Evi Nerede /  

Khane-ye Doust Kodjast?
• Asya’nın Kandilleri (Belgesel)
• Bana Güven / Lean on Me
• Batıya Doğru Akan Nehir (Belgesel)
• Bay Lazhar / Monsieur Lazhar
• Billy Elliot
• Bir Fazlası Değil / Not One Less
• Birinci Sınıf / The First Grader
• Can Dostum / Good Will Hunting

• Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar
• English Vinglish
• Etek Günü / La Journêe de la Jupe
• Hababam Sınıfı (1975)
• Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1979)
• Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)
• Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976)
• Hababam Sınıfı Tatilde (1978)
• Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)
• İki Dil Bir Bavul
• İmparatorlar Kulübü
• Kalk ve Diren / Stand and Deliver
• Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)



film
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Tarih ÖğrencileriKara TahtaYerdeki YıldızlarKör Nokta

• Kerkenez / Kes
• Koro / LesChoristes
• Kör Nokta / The Blind Side
• Küçük Ağacın Eğitimi /
   The Education of Little Tree
• Malcolm X
• Olmak ve Sahip Olmak /  

Être et Avoir / To Be and To Have
• Öğretmen / Teaching Mrs. Tingle
• Öğretmenim Bay Kim / My Teacher, Mr. Kim
• Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society
• Özgürlük Yazarları Patch Adams
• Ron Clark’ın Hikâyesi / The Ron Clark Story
• Sessizlik / Dogani 

• Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland’s Opus
• Sevgili Öğretmenim / To Sir with Love
• Sınıf / EntreLesMurs (The Class)
• Sınıfın Önü / Front of the Class
• Siyah / Black
• Süpermen’i Beklerken / Waiting For Superman
• Şeytana Karşı / Ondskan-Evil
• Tarih Öğrencileri / The History Boys
• Tepetaklak Nelson / Half Nelson
• Tom Brown’ın Okul Günleri / 
   Tom Brown’s Schooldays
• Yedek Parçalar / Spare Parts
• Yerdeki Yıldızlar / Taare Zameen Par

FİLMLER
Ortaokul ve Lise Öğrencilerimize Önerilen Filmler
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ETKİNLİKLER
Okul Öncesinde Zekâ Hafıza Oyunları

OYUN ADI: ÇAĞRIŞIM OYUNU
Oyununda oyunculardan biri aklına ilk gelen 
sözcüğü (örneğin, deniz) söyler. Sonraki oyuncu 
bu sözcüğün çağrıştırdığı bir başka sözcüğü söyler 
(örneğin, balık). Oyun bu şekilde birbirini çağrıştıran 
sözcüklerle sürer ve böylece bir sözcükler zinciri 
oluşur. İlgisiz sözcük söyleyen kişi oyun dışı kalır. 
Her oyuncu üçer sözcük söyledikten sonra oyun 
durur ve zincirin hiçbir halkasını atlamadan geriye 
doğru, yeniden “deniz” sözcüğüne ulaşmaya çalışılır.

OYUN ADI: FARKI BUL
Öğretmen daha önceden hazırladığı çalışma 
sayfalarını çocuklara dağıtır. Çocuklardan resimlere 
dikkatlice bakmalarını ve gördüklerini anlatmalarını 
ister. Bu iki resim arasında fark görüp görmedikleri 
sorulur.
Daha sonra çocuklardan iki resim arasındaki farkları 
bulup işaretlemelerini ister.

 

OYUN ADI: EKSİKLERİ BULALIM
Öğretmen daha önceden büyük boy fon kartonuna 
değişik şekillerden oluşan bir kompozisyon çizer.
Planın konusu dahilinde hayvanlar, mevsimler ya da 
sağlıkla ilgili bir resim olabilir.
Öğretmen bu resimdeki elemanlardan her birinin 
bir parçasını eksik çizer. Yapılan bu çalışma sınıfın 
duvarına çocukların üzerinde rahatça çalışma 
yapabileceği bir şekilde asılır.
Her çocukta resimdeki eksik olan bir parçayı bulup 
tamamlaması istenir.
Resim tamamlandıktan sonra tüm çocuklar resmi 
proje çalışması olarak boyarlar ve resim sınıfa asılır.

ETKİNLİKLER
Okul Öncesinde Zekâ Hafıza Oyunları
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OYUN ADI: HANGİSİ YOK
Amaca uygun birkaç nesne, varsa bir masanın 
üzerine (ya da oyun alanına) konulur. Her biri 
çocuklara “Bunun adı nedir ?” diye gösterilerek 
sorulur. Çocuklar her nesnenin adını söylerler, 
yinelerler.
İçlerinden biri ebe seçilir, dışarı çıkarılır. Ebe 
dışarıdayken, nesnelerden birisi saklanır. Ebe içeri 
çağırılır. Az önce burada bulunan nesnelerden 
hangisi yok ?” diye sorulur. Bilirse ebelikten kurtulur, 
kurtulan çocuk, bir başka çocuğu ebe seçer. Oyun 
böylece sürer.

OYUN ADI: KARDEŞİMİ GÖRDÜN MÜ?
Öğretmen, çocuklar arasından birini seçer, ona:
Arkadaşların arasından sana bir kardeş seçeceğiz. 
Ama senin bundan haberin olmayacak. Sen 
kardeşini bulmak için istediğin arkadaşına sorular 
sorabilirsin. Eğer sonunda kardeşini tanıyabilirsen, 
oyunda başarılı olacaksın, der.
Bundan sonra ebe dışarı çıkarılır. Çocuklardan biri 
kardeş olarak seçilir. Ebe içeri alındıktan sonra , 
arkadaşlarına istediği soruları sorarak kardeşini 
bulmaya çalışır. Örnek olarak: Ebe bir arkadaşına;
-Kardeşimi gördün mü?
-Gördüm.
-Elbisesi ne renkti?
-Kırmızıydı.
Ebe başka bir arkadaşına;
-Kardeşimi gördün mü?
-Gördüm.
-Kız mı, erkek mi?
-Kız.
-Saçları uzun mu?
-Uzun.
Ebe böylece arkadaşlarına istediği soruları sorarak 
kardeşini bulmaya çalışır. Başarılı olan alkışlanır.

ETKİNLİKLER
Okul Öncesinde Zekâ Hafıza Oyunları
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OYUN ADI: YEMEK MASASI
Oyun Materyali: Masa örtüsü, tabak, çatal, kaşık, 
bıçak, bardak.
ÖN HAZIRLIK: Annelerinin kendilerine sofra 
hazırlatıp hazırlatmadığı, hazırlıyorlarsa hangi 
malzemelerden kaç tane kullandıkları sorulur. Alınan 
yanıtlardan sonra oyuna geçilir.
Oynanış: Masa ve oyun materyali sayısına göre 
oyuncular gruplara ayrılır.
Lider oyun kurallarını açıklar. En çabuk ve eksiksiz 
sofra kurup masadaki yerine oturan grup oyunu 
kazanacaktır.
Liderin komutu ile verilen sürede düzgün biçimde 
sofra kurmaya başlarlar.
Oyunu önce kazanan grup o gün kü beslenme 
saatinde yiyeceklerin dağıtılması ya da servisin 
önce kendilerine yapılması hakkını kazanırlar.
Evde de bu oyun uyarlanabilir.

FEN-DENEY ÇALIŞMALARI
1.DENEY: Mikrop Deneyi
Çocuklarla mikrop deneyi yapılır. Yarısı su dolu bir 
leğene karabiber dökülür ve çocuklara bunların birer 
mikrop olduğu söylenir. Ellerine sıvı sabun dökülen 
çocuklar ellerini suya batırır ve karabiberin dağıldığı 
görülür.
2.DENEY: Suda Açan Çiçekler
Deneyin Amacı: Çocuklara çiçeğin suda nasıl 
gerçekleştiğini anlatma
Deney Araç-Gereçleri:
*Çiçek resmi, Su, Kâğıt, Su koymak için düz kap
Hazırlık Aşaması:
Çocuklarla çiçekler hakkında neler bildikleri üzerine 
konuşulur. Ardından bir çiçek resmi gösterilir ve 
resim üzerinde göstererek çiçeklerin nasıl oluştuğu 
hakkında kısa bir bilgi verilir.
Çocuklara, çiçeklerin açması için nelerin gerektiği 
hakkında sorular sorulur. Açması için neden başka 
etkenlere ihtiyacı olduğu öğrenilir. Çocuklara kısa 
hatırlatmalar yapılarak çiçeğin büyüme aşaması 
anlatılır. Tomurcukken nasıl açtıkları hakkında 
konuşulur.
Ardından eğitimci, “Şimdi hep birlikte bir tomurcuk 
olan bir çiçeğin nasıl açtığını görmek ister misiniz?” 
diyerek deneyin uygulanmasına geçilir.

ETKİNLİKLER
Okul Öncesinde Zekâ Hafıza Oyunları
ETKİNLİKLER
Okul Öncesinde Zekâ Hafıza Oyunları



etkinlik

Uygulama Aşaması:
Renkli kâğıtlara sınıftaki çocukların sayısınca 
çiçek resmi çizilerek çiçek desenleri kesilir. Kesilen 
çiçekler kenar yaprakları içe doğru kıvrılarak 
katlanır. Bütün çiçekler için aynı işlem uygulanır. 
Katlama işlemi bittikten sonra düz ve derin olmayan 
bir kaba su doldurulur. Yapılan çiçekler suyun 
üstünü yavaşça ve katlı yaprakları üst tarafa gelecek 
şekilde bırakılır. Çiçekler suyla temas ettiğinde 
yavaş yavaş yaprakları açılmaya başlar. Böylece 
çocuklar çiçekler büyümesi için suya da ihtiyaç 
duyduklarını anlar. Çiçeklerin bir goncayken nasıl 
açıldıklarını görürler.(Suya konulan kâğıtlar suda 
hacim olarak büyüdüğü için çiçeğin yaprakları kâğıt 
su aldıkça yavaş yavaş açılır.)

3.DENEY: TUZ SERAMİĞİ 
KULLANILAN MATERYALLER: Su, renkli kâğıtlar, 
makas, su, su kabı

• 2 Ölçek Un,
• 1 Ölçek Tuz,
• 1-2 Damla Sıvı Yağ,
• Zehirsiz Toz Boya,
• Geniş Bir Kap,
• Kabın Alabileceği Kadar Su. 

Yapılışı:
Kabımıza tüm malzemeleri ekleyerek birbirine 
karıştıralım. Azar azar su ilave ederek yoğuralım. 
Dilerseniz içine toz boya atıp renklendirebilirsiniz 
ya da renksiz hamur hazırlayıp sonradan 
boyayabilirsiniz. Daha sonra kulak memesi 
yumuşaklığında hamur elde edeceğiz. Hamurumuzun 
ele yapışmaması gerekmektedir. Eğer hamur 
yumuşak olursa elimize yapışır. Yapışırsa biraz daha 
un ekleyerek toparlayabiliriz. Eğer sert olursa su 
ekleyerek yumuşatabiliriz. Hamur cıvırsa kâğıt havlu 
ile nemini alabilirsiniz. Çocukların sayısına göre 
ölçeği arttırabiliriz. Tüm çocuklara en az bir elma 
büyüklüğünde vermeniz gerekmektedir.

ETKİNLİKLER
Okul Öncesinde Zekâ Hafıza Oyunları
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4. DENEY: Tat deneyi
Malzemeler:  Tuz, toz şeker, bal, limon suyu, çocuk 
sayısı kadar kaşık ve gözleri bağlamak için bir bant
Deney Yapılışı: Kaselere bir miktar hepsinden 
konularak çocuklara gösterilir. Çocuklardan bunların 
ne olduklarını söylemeleri istenir. Sonra gözlerini  
bağlayıp yiyecekler tattırılır ve hangisi olduğu 
bilmeleri istenir.
Bütün çocuklara tattırdıktan sonra yiyeceklerin 
acı mı ekşi mi tatlı mı yoksa tuzlu mu olduklarını 
görmeden nasıl anladıklarını sorarız. Burda tat 
alma da dilimizin işlevini öğrenmiş olurlar. Beş 
duyu organımızdan birine artık fazlasıyla şina hale 
gelmişlerdir. Tabi deney bununla bitmiyor. Sonra dil 
gibi bir karton oluşturuyoruz ve dilimizin bölümlerine 
göre ayırıyoruz. Burada çocuklara dilimizin tat alma 
işlevlerine göre bölümlere ayrıldığını anlatmaya 
çalışıyoruz.
Ne öğrendik? 
Dilimizin ucu tatlı yanları tuzlu arka yanlar ekşi ve 
en arkasının da acı tatları alabildiğini kartonun 
üzerindeki kısımları boyatarak öğretmeye 
çalışıyoruz. Bu şekilde deney yapan çocuklar 
hem görmüş, hem deneyim etmiş, hem de bilgiyi 
kaydetmiş olurlar.

ETKİNLİKLER
Okul Öncesinde Zekâ Hafıza Oyunları
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SANAT ETKİNLİKLERİ
MALZEMELER:
Farklı renklerde karton 
veya kâğıtlar, farklı 
nitelikte ipler, makas, 
yapıştırıcı bu görünüm 
sağlanır. Maske olarak  
oyunlar kurgulanır.

MALZEMELER:
Farklı renklerde karton 
veya kâğıtlarğıtlar 
pullar düğme sallanan 
göz makas, yapıştırıcı 
çocukların ellerinin kalıbı 
çıkarılarak kesme işi 
yapılır.
Bu görünüm sağlanır.

MALZEMELER:
Farklı renklerde karton 
veya kâğıtlar, yapıştırıcı, 
makas, renkli kâğıtlar 
şeritler halinde kesilerek 
resimdeki gibi yapıştırılır. 
bu görünüm sağlanır.
Çocuğun duygularını ifade 
etmesi istenerek mevcut 
resime aktarması na olanak sağlanır.

MALZEMELER:
Farklı renklerde karton 
veya kâğıtlar, makas, 
yapıştırıcı, renkli kâğıtlar 
şeritler halinde kesilerek 
resimdeki gibi yapıştırılır. 
Ön kısmına gölgelik 
eklenerek şapka olarak 
kullanılabilir.
Bu görünüm sağlanır.

MALZEMELER:
Evde bulunan 
artık malzemeler 
değerlendirilerek  
çocukların hoşuna gidecek 
bebekler oyun arkadaşları 
tasarlanır. Makas, 
yapıştırıcı.
Bu görünüm sağlanır.

MALZEMELER:
Farklı renklerde karton 
veya kâğıtlar, farklı nitelikte 
ipler, çöp şiş, şönil, makas 
yapıştırıcı. Katlama tekniği 
ile bu görünüm sağlanır.
Hikâye eşliğinde kukla 
olarak kullanılır.

ETKİNLİKLER
Okul Öncesinde Sanat Etkinlilkleri
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YILAN                         AHTAPOT 

 KALEMLİK               

DÜRBÜN

DEKORATİF MALZEME
MALZEMELER:
Sulu boya, tuvalet kağıdı veya kâğıt havlu rulosu, ip, 
bant, makas, yapıştırıcı 
Dikkatlerini toplayabilecekleri etkinliklerle, eğlenceli 
ve nitelikli zaman geçirmelerine siz velilerimiz eşlik 
etmelisiniz.

ETKİNLİKLER
Okul Öncesinde Sanat Etkinlilkleri
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ETKİNLİKLER
Kodlama



etkinlik

YANDAKİ BÖLÜME AYNI KODU OLUŞTUR. YANDAKİ BÖLÜME AYNI KODU OLUŞTUR.

ETKİNLİKLER
Kodlama
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KODLARI BELİRTİLEN İŞARETLERİ YAN 
KUTUCUKLARA YAZINIZ.

ETKİNLİKLER
Kodlama



etkinlik

TIRTILIN RENKLERİNİ ÖRÜNTÜYE GÖRE 
TAMAMLAYALIM.

ELMA ÇİZİP BOYAYALIM.

ETKİNLİKLER
Kodlama
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Çocuk etkinlikleri ve oyun, bazı ebeveynler için 
vücuttaki fazla enerjinin boşaltımı olarak görülse de 
aslında bundan çok daha fazlasıdır. Oyun sayesinde 
çocuk kimsenin öğretemeyeceği konuları kendisi 
oyun içerisinde deneyimleyerek öğrenme fırsatı 
bulur. Etraftan duyduklarını, doğru ya da yanlış olup 
olmadığını bilmediği davranışları oyun aracılığı ile 
sınayıp tecrübe eder ve tecrübelerini pekiştirerek  

kendisine yeni yaşamsal bilgiler kazandırır. Oyun, 
çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır.
“Oyun insanoğlunun ilk ilacıdır. Kendini anlatmanın, 
iyileşmenin en tanıdık yoludur. Çocuklarımızın evde 
olduğu bu süreçte lütfen onlarla bolca oyun oynayın, 
etkinlikler yapın.”  Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

ETKİNLİKLER
Evde Oynanan Oyunlar



etkinlik

1) ÜÇGEN PEYNİR DİLİMLERİ
Hangi Yaş Grubu için Uygundur: 7 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi ve üzeri
Oynamak için Neler Gerekir: Kâğıt ve kalem
Nasıl Oynanır:İlk önce kâğıdın üstüne bir sürü 
nokta konur. Sonrasında ilk sırayı alan yarışmacı 
iki nokta arasına bir çizgi çizer. Bu çizgi iki noktayı 
birleştirmeli ancak birçok noktanın üzerinden 
geçmemelidir. Bu çizgiyi çizdikten sonra sıra diğer 
oyuncuya geçer. Bu oyuncu da da başka iki nokta 
arasına çizgi çizer. Oyunda amaç, karşı rakibe çizgi 
çizerek üçgen yaptırmadan üçgenler yapmaktır. Bu 
nedenle çizilen çizgilere dikkat edilmelidir. Bir şekilde 
oyunculardan biri iki noktayı birleştirerek üçgen 
elde ederse, üçgenin içine adının baş harfini yapar. 
Böyleceüçgenin kime ait olduğu belli olsun.
Çocuğa Neler Kazandırır: Dikkati geliştiren bir 
oyundur.

2) HACIYATMAZ
Hangi Yaş Grubu için Uygundur: 2 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi ve üzeri
Oynamak için Neler Gerekir: Oklava veya sopa
Nasıl Oynanır:Uzunca bir sopa ortaya dikilir. 
Oyunculardan biri sopayı havada durması için 
tutar.  Oyuncular sopanın çevresinde halka şeklinde 
dizilir. Herkese bir numara verilir. Ortadaki oyuncu 
bir numara söyleyerek sopayı bırakır ve numarası 
söylenen oyuncu sopayı yere düşmeden yakalamaya 
çalışır.
Çocuğa Neler Kazandırır: Refleksleri geliştiren bir 
oyundur.

ETKİNLİKLER
Evde Oynanan Oyunlar
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3) PAZARA GİTTİM
Hangi Yaş Grubu için Uygundur: 7 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi ve üzeri
Oynamak için Neler Gerekir: Herhangi bir 
materyal gerekmez
Nasıl Oynanır:Oyuncular halka şeklinde oturur. 
İçlerinden biri oyunu “Pazara gittim ve ELMA 
aldım.” diyerek başlatır.  Yanındaki oyuncu bir 
önceki oyuncunun çarşıdan aldığı şeyi aynen 
söyler ve üzerine bir meyve-sebze daha ekler. 
Örneğin“Pazara gittim ELMA, MUZ aldım”. Üçüncü 
oyuncu da ikincioyuncunun söylediğinin aynısını 
söyler ve bir meyve-sebze daha ekler. Oyun 
bu şekilde her oyuncuda yeni bir meyve-sebze 
eklenerek devam eder. Alınan meyve-sebzelerin 
sırasını karıştıran ya da unutan oyuncu yanar ve 
oyundan çıkar. Diğerleri en baştan başlayarak 
oyunun tekrar eder.
Çocuğa Neler Kazandırır: Hafızayı ve kelime 
haznesini geliştiren bir oyunudur.

4) BOM!
Hangi Yaş Grubu için Uygundur: 7 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi ve üzeri
Oynamak için Neler Gerekir: Herhangi bir 
materyal gerekmemektedir.
Nasıl Oynanır:Oyuncular halka halinde dizilirler. 
İçlerinden biri “1” diye saymaya başlar, yanındaki 
oyuncu “2”, onun yanındaki “3” şeklinde saymaya 

devam ederler. 5’e gelen oyuncu “BOM” der. Oyun 
kuralı gereği 5 ve 10’un katlarında BOM denir. 
Örneğin,“1-2-3-4-BOM-6-7-8-9-BOM. “BOM” demek 
yerine sayısının kendisini söyleyen oyuncu yanar ve 
oyundan çıkar.Oyun 1’den başlayarak diğer oyunlar 
arasında devam eder.
Çocuğa Neler Kazandırır:Dikkati geliştiren bir 
oyundur.

5) İSİM-ŞEHİR
Hangi Yaş Grubu için Uygundur: Okuma yazma 
bilen çocuklar
Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi ve üzeri
Oynamak için Neler Gerekir: Kâğıt ve kalem
Nasıl Oynanır: Sayfa enlemesine tutularak sırası ile 
sayfanın üst tarafına İSİM-ŞEHİR-BİTKİ-HAYVAN-
EŞYA-SANATÇI-ÜLKE ve NOT yazılır. Yazılan her 
kelimeden sonra sayfanın altına kadar çizgi çekilir. 
Oyunculardan biri, içinden bütün alfabeyi saymaya 
başlar. “DUR” denildiği anda hangi harfte kaldıysa 
onu yüksek sesle söyler. Örneğin “M” Herkes “M” 
harfiyle başlayan isim, şehir, bitki, hayvan, eşya ve 
sanatçı bulmaya çalışır.  İlk bitiren bitti deyip 20’ye 
kadar sayar. 20 olduğunda herkes yazmayı bırakır. 
Bulunamayan yerlere 0 puan verilir. Eğer iki kişi 
aynı şeyi yazmışsa onlar 5 puan alır. Birbirinden 
farklı olanlara da 10 puan verilir. Son oyunda bütün 
puanlar toplanır.
Çocuğa Neler Kazandırır: Hızlı ve farklı düşünme 
yeteneğini geliştiren, genel kültürü arttıran bir 
oyundur.

ETKİNLİKLER
Evde Oynanan Oyunlar
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6) EVET-HAYIR
Hangi Yaş Grubu için Uygundur: 4 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi ile
Oynamak için Neler Gerekir: Herhangi bir 
materyal gerekmemektedir.
Nasıl Oynanır: Oyunculardan biri soru soran diğeri 
de cevap veren kişi olur. Cevap veren oyuncunun 
hiçbir soruya “EVET” ya da “HAYIR” şeklinde cevap 
vermemesi gerekir. Örneğin, “Okula gidiyor musun?” 
sorusuna “EVET” derse yanar. “Gidiyorum” demelidir.  
Karşı oyuncu “Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşsiniz değil 
mi?” gibi şaşırtmalı sorularla karşısındaki oyuncuya 
“EVET-HAYIR” dedirtmeye çalışır.
Çocuğa Neler Kazandırır: Dikkati ve hızlı 
düşünmeyi geliştiren bir oyundur.

7) BENZETMECE
Hangi Yaş Grubu için Uygundur: 7 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır: Karşılıklı 2 kişi
Oynamak için Neler Gerekir: Herhangi bir 
materyal gerekmemektedir.
Nasıl Oynanır: İlk oyuncu karşıdakini bir nesneye 
ya da hayvana benzetir. Karşıdaki oyuncu da 
benzetildiği şeyin son harfini kullanarak yeni bir şeye 
benzetir. Örneğin, “Ben seni KALEM’e benzettim.”  
der. Kalemin son harfi olan ‘M’ harfi başta olmak 
üzere karşı oyuncu da yeni bir şeye benzetir. 
Örneğin, “Ben de seni MASA’ya benzettim.” der. 

Diğer oyuncu tıkanana kadar oyun devam eder. Bu 
oyun taraflardan birinin “Ğ” harfi ile biten bir kelime 
söylemesi ile bitirilebilir.
Çocuğa Neler Kazandırır:Hızlı ve çeşitli düşünmeyi 
geliştiren bir oyundur.

8) SANA NE LAZIM?
Hangi Yaş Grubu için Uygundur: 4 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır: Karşılıklı 2 kişi
Oynamak için Neler Gerekir: Herhangi bir 
materyal gerekmemektedir.
Nasıl Oynanır: Oyun için her bir oyuncunun 2 
dakika süredir vardır. İlk oyunu başlatan oyuncu 
bir meslek seçer ve sonrasında “Sana ne lazım 
diye sorar?”. Örneğin, “Sen bir doktorsun, sana 
ne lazım?”. Diğer oyuncu bu soruya cevap 
verdiğinde, “Başka ne lazım” diyerek oyun devam 
ettirilir. Karşıdaki oyuncunun 2 dakika boyunca 
“Başka ne lazım?” sorularına hızlı cevap vermesi 
gerekmektedir. 2 dakika dolmadan tıkanıp, cevap 
veremeyen kaybeder. Bir oyuncu sorusunu 
bitirdikten sonra, sıra diğer oyuncuya geçer ve o bir 
meslek seçerek oyunu devam ettirir.
Çocuğa Neler Kazandırır:Meslekleri tanıtan bir 
oyundur.

ETKİNLİKLER
Evde Oynanan Oyunlar
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9) HAYVAN TUTMACA
Hangi Yaş Grubu için Uygundur: 4 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi veya üzeri
Oynamak için Neler Gerekir: Herhangi bir 
materyal gerekmemektedir.
Nasıl Oynanır: Oyunculardan biri aklından bir 
hayvan tutar. Diğer oyuncu/lar tutulan hayvana dair 
sorular sorar. “Kaç ayaklı?”, “Ne yer?”, “Nerede 
yaşar?”, “Ne renktir?” gibi. Verilen cevaplara göre 
oyuncunun tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılır. 
Oyun bu şekilde sıra ile devam eder.
Çocuğa Neler Kazandırır:Hayvanları tanıtan bir 
oyundur.

10) KELİME AVI
Hangi Yaş Grubu için Uygundur: 4 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi veya üzeri
Oynamak için Neler Gerekir: Herhangi bir 
materyal gerekmemektedir.
Nasıl Oynanır: Oyunculardan birisi, ya da anne-
baba çocuklara iki harfli bir hece verir. Örneğin 
“Pa”. Çocukların kendilerine verilen 2 dakikalık 
sürede “Pa” ile başlayan 3 ya da 5 kelime bulması 
beklenir. Pantolon, Pazar, para, paça, palyaço gibi. 
Hedeflenen kelime sayısını bulan çocuk bir puan 
kazanır.
Çocuğa Neler Kazandırır: Kelime haznesini ve 
telaffuzu geliştiren bir oyundur.

EVDE OYNANAN OYUNLAR 2
Evde oynanabilecek oyunlar nelerdir? Evde nasıl 
oynanır? Bu ev oyunlarını çok seveceksiniz!

HEYKELTIRAŞ
Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Hiçbir materyal lazım değil
Heykeltıraş oyunu nasıl oynanır? Oyunculardan 
biri heykeltıraş seçilir. Heykeltıraş çalışmaya 
başlamadan önce farklı uygulamaları ifade etmek 
istediğini söyler. Örneğin; “Heykellerin en sevimlisi, 
en mutlusunu yapmak isterim” der. Bunu söylediği 
anda her oyuncu heykeltıraşın istediği şekilde 
vücuduyla ve yüzüyle bir ifade oluşturur. (Sevimli, 
mutlu vb.) heykeltıraş hangi ifadeyi beğenirse o 
ifadeyi sergileyen oyuncu yeni heykeltıraş olur.
Çocuğa ne kazandırır? Konsantre olma, 
yönergeleri takip edebilme, psikomotor gelişim hızı, 
kaba motor becerileri ve duyguları ifade edebilme 
becerilerini geliştirir.

DEVE – CÜCE
4 yaş üstü çocukların oynayabileceği bu oyun için 
en az 2 kişi gerekmektedir. Bir kişi oyunu yönetir. 
Yöneten kişi “deve” dediğinde oyuncular ayağa 
kalkar; “cüce” dediğinde yere çömelir. Söylenenin 
tersini yapan oyuncu, oyunu kaybeder. 

ETKİNLİKLER
Evde Oynanan Oyunlar
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DONDURMA ÇUBUĞUNDAN YAP-BOZ!
Liv Hospital Ulus Çocuk Psikoloğu Zeynep Sancak 
kış aylarında hem evde ailece zaman geçirmeyi 
hem de çocukların öğrenmesini sağlayacak oyunları 
anlattı.

İSİM, ŞEHİR, HAYVAN, BİTKİ
Defter sayfası boyutlarında bir kâğıt enlemesine 
kullanılır. Her oyuncu kendine ait sayfanın üzerine 
İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ülke, Sanatçı, 
Not yazılır. Oyuna katılanlardan biri içinden harfleri 
sayarken durdurulur. Hangi harfte kadıysa o harfi 
söyler. O harf ile başlayan kelimeler 1 dakika içinde 
bulunmaya çalışılır. Süre uzarsa ilk bitiren “Bitti” 
dedikten sonra ona kadar sayar. Her cevap için 10 
puan verilir. Boş bırakılan yerlere 0 yazılır. O harfle 
ilgili puan Not kısmına yazılır. Birden fazla kişi aynı 
cevabı verdiyse o cevap için her birine 5 puan 
yazılır. Onuncu turda puanlar hesaplanır. 

BOM
7 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği bu oyun 
en az iki kişi ile oynanır. Oyuncular halka şeklinde 
dizilir. Bir kişi “1” diye saymaya başlar, yanındaki 
oyuncu “2”, onun yanındaki “3” şeklinde saymaya 
devam eder. 5’e gelen oyuncu “Bom” diye bağırır. 
Oyun kuralı gereği 5 ve 10’un katlarında BOM denir. 
Örneğin,“1-2-3-4-Bom-6-7-8-9-BOM-11-12-13-14-
Bom. “Bom” yerine sayısının kendisini söyleyen 
oyuncu yanar. Bu oyun dikkat geliştiren bir oyundur.

EVET – HAYIR
Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Hiçbir materyal lazım değil
Evet – Hayır oyunu nasıl oynanır? Oyunculardan 
biri sunucu diğeri de cevap veren kişi olur. Cevap 
veren oyuncunun hiçbir soruya “Evet” ya da “Hayır” 
şeklinde cevap vermemesi gerekir. Örneğin; 
“okula gidiyor musun?” sorusuna “Evet” derse 
yanar. “Gidiyorum” demelidir. Karşı oyuncu “Kaç 
kardeşsiniz? 3 kardeşsiniz değil mi?” gibi şaşırtmalı 
sorularla karşısındaki oyuncuya “Evet-Hayır” 
dedirtmeye çalışır.
Çocuğa ne kazandırır? Dikkatli olmayı ve hızlı 
düşünmeyi geliştirir.

KELİME AVI
4 yaşın üzerindeki çocukların oynayabileceği bu 
oyunda herhangi bir nesne gerekmemektedir. Oyun, 
oyunculardan birisinin bir hece söylemesi ile başlar. 
Örneğin “Da”. Bu hecenin ardından oyuncuya 
2 dakika verilir ve oyuncundan “Da” hecesi ile 
başlayan 5 kelime bulması beklenir. Bulamayan 
oyuncu, oyunu kaybeder. 

ETKİNLİKLER
Evde Oynanan Oyunlar
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BALONLA BADMİNTON
Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım? Sopa ya da kaşık- balon
Balonla badminton oyunu nasıl oynanır? İki 
yarışmacı şişirilmiş balonu kaşık veya sopa yardımı 
ile birbirine atar. Balona hamle yapamayan ve yere 
düşüren oyuncu rakibine bir puan kazandırır.
Çocuğa ne kazandırır? Görsel-mekansal 
alanda planlama yapma, konsantre olma, el-göz 
koordinasyonu kurma, hızlı hareket etme becerilerini 
geliştirir. Bu oyunların yanı sıra evinizde küçük 
şef olup mutfakta kolay bir tarif seçip yemek 
yapabilirsiniz, evdeki sandalyeleri karşılıklı dizerek 
üzerlerine büyükçe bir battaniye örtüp çadır yaparak 
kamp kurabilirsiniz ve çocuğunuzla beraber kutu 
oyunları (jenga, zingo, tabu jnr, biz bize, acaba 
neyim? make’n break) oynayarak kış aylarında güzel 
ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz.

SICAK – SOĞUK
4 yaş üstü çocukların oynayabileceği bu oyunda 
gerekli olan tek malzeme saklanabilecek bir 
nesnedir. Oyunculardan biri nesneyi saklar 
diğer oyuncu ise bu nesneyi bulmaya çalışırı. 
Nesneye yakınlığına göre sıcak-soğuk diye oyuncu 
yönlendirilir.

PET BARDAĞA SEKTİRME
Yaş: 6 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Sehpa-pin pon topu- pet bardak
Pet bardağa sektirme oyunu nasıl oynanır? 
Oyuncuların önüne iki tane sehpa konur. Oyuncunun 
uzağındaki sehpaya bir adet bardak konur. Oyuncu 
elindeki pinpon topunu önünde duran boş sehpaya 
değdirerek diğer sehpadaki bardağın içine atmaya 
çalışır. Topu bardağa atan ilk oyuncu oyunu kazanır. 
Bu oyun en az iki kişi yarışarak oynanabileceği gibi 
süre tutarak sırayla da oynanabilir. En kısa sürede 
tamamlayan oyunu kazanır.
Çocuğa ne kazandırır? Görsel-mekansal 
alanda planlama yapma, konsantre olma, el-göz 
koordinasyonu kurma, hızlı hareket etme becerilerini 
geliştirir.

KİM, KİMİNLE, NEREDE, NE YAPIYOR?
Bir kâğıda enlemesine şunlar yazılır: Kim, Kiminle, 
Nerede, Ne yapıyor? Kelimeler arasında geniş 
boşluklar olmalıdır. Sonra kâğıt boylamasına 
akordiyon gibi katlanır. Her katman açıldığında 
her bir kelimenin sütunu okunabilir durumda 
olmalıdır. İlk oyuncu ilk soruyu cevaplar. Verdiği 
cevap görülmesin diye kâğıdı katlar. Sırayla bütün 
oyuncular aynı şeyi yapar. Son sorudan sonra sayfa 
düz hale getirilir ve baştan itibaren verilen cevaplar 
yüksek sesle okunur. Oyuncular bitirmek isteyene 
kadar oyun sürer.

ETKİNLİKLER
Evde Oynanan Oyunlar
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DOKUN TAHMİN ET
Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 3 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Tepsi ya da kutu- küçük nesneler
Dokun tahmin et oyunu nasıl oynanır? Bir tepsi 
içinde evde bulunan nesneler konur. (Toka, para, 
saç fırçası, cüzdan vb.) oyuncular bu nesneleri kısa 
süre gördükten sonra tepsinin üzeri bir bezle örtülür. 
Oyuncular sırasıyla nesnelere dokunarak doğru bir 
tahminde bulunmaya çalışırlar.
Çocuğa ne kazandırır? Dokunma duyusunu 
kullanarak akıl yürütme, kısa süreli ve aktif işleyen 
bellek alanlarını geliştirir.

HAYVAN TUTMACA
Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Hiçbir materyal lazım değil
Hayvan tutmaca oyunu nasıl oynanır? 
Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer 
oyuncular tutulan hayvana dair sorular sorar: “Kaç 
ayaklı? “, “ne yer?” “nerede yaşar?” gibi. Verilen 
cevaplara göre oyuncunun aklında tuttuğu hayvan 
tahmin edilmeye çalışılır. Oyun bu şekilde sıra ile 
devam eder.
Çocuğa ne kazandırır? Hayvanları tanımasını ve 
özelliklerini bilmesini sağlar.

MASA TOPU
Yaş: 3 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Pamuk-masa
Masa topu nasıl oynanır? Oyuncular iki gruba 
ayrılır ve bir masanın etrafında oturur. Her grubun 
önüne kendi alanlarını belirlemek için çizgi çizilir. 
Masanın ortasına bir pamuk yumağı konur. Başlama 
sesiyle beraber oyuncular pamuk yumağını karşı 
tarafın alanına göndermek için üflerler. Belirlenen 
alana kadar üflenen her yumak için 1 puan kazanılır. 
Toplam 5 puan alan takım oyunu kazanır.
Masa topu oyunu çocuğa ne kazandırır? 
Görsel-mekansal alanda planlama yapma, 
konsantre olma, hızlı hareket etme becerilerini 
geliştirir.

ETKİNLİKLER
Evde Oynanan Oyunlar



gü
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GÜNLÜK
1.Okuduğum Kitap 

Kitaplarım ve Ben 
   
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

                                  (Değerlendirme)

2. Dinlediğim Parçalar
  
Müzik ve Ben
   
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

                                  (Değerlendirme)



günlük

GÜNLÜK
3. İzlediklerim
  
Filmlerim ve Ben 
   
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

                                  (Değerlendirme)

4.Günlüğüm 

Günlüğüm
   
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

            (Gün değerlendirilmesi. Aile, Okul, Arkadaşlık...)
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İnternet Siteleri
Önerilen Sitelerin Listesi

EVDE AİLECE OYNANABİLECEK OYUNLAR 
• https://pedagojidernegi.com/tavsiye-ev-oyun-

lari-1/

LİSELER İÇİN PDF KİTAPLAR
• https://avrupaforum1.org/internetten-pdf-ola-

rak-indirebileceginiz-35-mukemmel-kitap-link-
leri-ile/

İNTERNETTEN PDF OLARAK İNDİREBİLECEĞİNİZ 
35 MÜKEMMEL KİTAP (LİNKLERİ İLE)

İnternetten kitap indireceğim diye, reklamlara 
tıklamaktan yorulduysanız, size doğrudan PDF 
linklerini verdiğimiz bu listeyi bir yere not edin. Ve 
unutmayın;
 

• “Kitapları yakmaktan daha büyük bir suç var-
sa; o da kitap okumamaktır.” Joseph Brodsky.

• Tutunamayanlar (Oğuz Atay). 
• Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali). 
• İçimizdeki Şeytan (Sabahattin Ali). 
• Hayvan Çiftliği (George Orwell). 
• Böyle Buyurdu Zerdüşt (F. Nietzsche). 
• Ana (Maksim Gorki). 
• Hamlet (W. Shakespeare).  
• Ada (Lynne Matson). 
• Kafamda Bir Tuhaflık (Orhan Pamuk). 
• Sefiller (Victor Hugo).
• Delikanlı (Dostoyevski). 
• Ecinniler (Dostoyevski). 
• Başkasının Karısı (Dostoyevski). 
• Martin Eden (Jack London). 

• Beyaz Diş (Jack London). 
• Vahşetin Çağrısı (Jack London). 
• Çavdar Tarlasında Çocuklar (J. D. Salinger). 
• İntibah (Namık Kemal). 
• Uçurtma Avcısı (Khaled Hosseini). 
• Madame Bovary (Gustave Flaubert). 
• Vadideki Zambak (Honore de Balzac). 
• Beyaz Gemi (Cengiz Aytmatov). 
• Fareler ve İnsanlar (John Steinbeck). 
• Bitmeyen Kavga (John Steinbeck). 
• Faust (Goethe). 
• Satranç (Stefan Zweig). 
• Genç Werther’in Acıları (J. W. Goethe). 
• Milena’ya Mektuplar (Franz Kafka). 
• Ölü Canlar (Nikolay Gogol). 
• Büyük Umutlar (Charles Dickens). 
• Kırmızı ve Siyah (Stendhal). 
• Oblomov (Ivan Gonçarov). 
• Son Ada (Zülfü Livaneli). 
• Aşk-ı Memnu (Halit Ziya Uşaklıgil). 

*** Uyarı: Tavsiye edilen internet sayfalarının 
içerikleri komisyonumuzca incelenmiştir. Genel 
ahlak ve toplumsal hassasiyet bakımından her 
hangi bir sakıncalı içerik görülmediği için tavsiye 
edilmiştir. Sayfa içeriğinde oluşabilecek değişik-
liklerden; komisyonumuz, İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü ve Kırıkkale Valiliği sorumlu değildir. 




