
BU SURECTE NELER YAPILABILIR?

ORTAOKULLAR KOMİSYONUSevgili Öğrenciler;
Dünya çapında yayılan Coronavirüs’e karşı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  

 alınan tedbirler doğrultusunda tüm okullarda 16 Mart 2020 – 30 Mart 2020    
tarihleri arasında iki hafta süreyle örgün eğitime ara verilmiştir. 

1.Hafta derslere ara verilmiş olup 2. Hafta dersler 
televizyon ve internet ortamlarında uzaktan eğitim olarak devam edecektir.

 

Öncelikle bu süreç tedbir amaçlı olduğundan zorunlu durumlar hariç
 evde kalmanız gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 

kişisel hijyen önlemlerini almanız, sağlıklı ve dengeli beslenmeniz, 
düzenli egzersiz yapmanız ve uyku düzeninizi korumanız metabolizmanızı güçlü 

tutmak için gereklidir. Bu ara dönemi “hiçbir şey yapmamak’’ değil aksine
 “kendinizi farklı şekillerde geliştirmek için bir fırsat” olarak görmelisiniz. 
Yapacağınız günlük planlarınıza farklı türde etkinlikleri dahil edip bu süreci 

                   öğrenerek, eğlenerek, keşfederek, kısacası en verimli şekilde 
     geçirmeniz için size bazı önerilerimiz var. Umarız keyif alırsınız. 

Sağlıklı günler dileriz.
.

 

             Günü verimli ve faydalı geçirmek için 
                                 kitap okumak

Hem eğlenceli hem de öğretici                
filmleri izlemek

Farklı ve öğretici belgeselleri izlemek

.           Bedenimizi ve aklımızı aynı anda çalıştıracak                          
eğlenceli oyunlar oynamak             

Kendin Yap Etkinlikleri ile hayal gücümüzü geliştirecek                 
evde bulabileceğimiz basit malzemeleri değerlendirmek     

Birbirinden farklı bolca şey öğrenebileceğiniz    
bilimsel olduğu kadar da basit deneyler yapmak       

Mutfakta hünerlerimizi sergileyebileceğimiz 
sağlıklı pratik tarifler hazırlamak.



	
	
	
	
	

	
	

KİTAP LİSTESİ 
 MACERA KİTAPLARI . 

1. KEDİ OPERASYONU 
2. SIKI DOSTLAR KİTAP SETİ 
3. HARİKA DEDEKTİFLER 
4. BADEM OPERASYONU 
5. ÇAYLAK İLE FİLOZOF 
6. ORMANI YEMEK YASAK 
7. DUVARLARI GIDIKLANAN OKUL 
8. MACERA EKSPRESİ 
9. HARİTADA KAYBOLMAK 
10. KRALİÇEYİ KURTARMAK 
11. SALYANGOZ AVCILARI 
12. KARNE OYUNU 

 TARİH KONULU KİTAPLAR . 

1. OSMANLI TARİHİ KAYI SERİSİ 
2. EĞLENCELİ TARİH SERİSİ 
3. ABDULHAMID'İN ÇOCUKLUK DÜŞLERİ 
4. ÇOCUKLAR İÇİN İSLAM TARİHİ ÖRENK HALİFELER SETİ 
5. KORKUSUZ CENGÂVER 
6. KIRIK HANÇER 
7. YASAK ŞEHİR 
8. TARİH VE İNSAN DİZİSİ 
9. ÇOCUKLAR İÇİN OSMANLI PADİŞAHLARI 
10. EKMEK ARASI TARİH 
11. TAŞI TOPRAĞI TARİH İSTANBUL 
12. OSMANLI TARİHİ SETİ 
13. OSMANLI LEVENTLERİ 
14. MALAZGİRTİN ÜÇ ATLISI 
15. DOLUDİZGİN ROMAN SETİ 

 KLASİKLER  . 

1. KÜÇÜK PRENS 
2. KÜÇÜK KARA BALIK 
3. İNSAN NE İLE YAŞAR? 
4. BEYAZ DİŞ 
5. BİR ŞEFTALİ BİN ŞEFTALİ 
6. SEKSEN GÜNDE DEVRİ ÂLEM 
7. BALONLA BEŞ HAFTA 
8. YAŞLI ADAM VE DENİZ 
9. DEĞİRMENDEN MEKTUPLAR 
10. KEİLE İLE DİMME 
11. MOMO 
12. BEŞ KÜÇÜK KARDEŞ 



	
	
	
	
	

	
	

 DİNİ KONULU KİTAPLAR . 

1. ÇOÇUKLARA 40 HADİS 
2. UBEYDULLAHIN KEŞİF DEFTERİ 
3. RAHMET ÖYKÜLERİ 
4. PEYGAMBERLERİ ÖĞRENELİM 
5. MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİR 
6. PEYGAMBERİMİZİN GÜZEL HUYLARI 
7. MEVLANA SEVGİ GÜNEŞİ 
8. PEYGAMBERİMİZİN SON YILLARI 
9. SEVGİ PEYGAMBERİ 
10. UYANDIRAN MASALLAR 
11. ALİNİN SECCADESİ 
12. RIZA ŞEHRİNİN ÇOÇUKLARI 
13. ZÜBEYR BİN AVVAM PEYGAMBERİMİZİN ZEKİ ARKADAŞI 
14. PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN KISSALAR 
15. DÖRT HALİFE-DOĞRULUK ÖRNEĞİ HZ. EBUBEKİR(RA) 
16. DÖRT HALİFE-AHLAK ÖRNEĞİ HZ. OSMAN(RA) 
17. DÖRT HALİFE ADALET ÖRNEĞİ HZ. ÖMER(RA) 
18. DÖRT HALİFE YİĞİTLİK ÖRNEĞİ HZ ALİ(RA) 
19. KUTLU PEYGAMBERİM(ÇOCUKLAR İÇİN HZ PEYGAMBERİN(SAV) HAYATI) 
20. ALLAH'I ARAYAN ÇOCUK 
21. BİR KÜÇÜK OSMANCIK VARDI 
22. NUR DAĞINDAKİ ÇOÇUK 

 

 EDEBİ KİTAPLAR            . 

1. YÜREK DEDE İLE PADİŞAH 
2. ÖMER'İN ÇOCUKLUĞU 
3. MOTORLU KUŞ 
4. SERÇE KUŞ 
5. KATIRARSLAN 
6. AĞAÇ OKUL 
7. KÜÇÜK ŞEHZADE 
8. KUŞLARIN DİLİ 
9. GÜLÜCÜK 
10. YILDIZ TOZU 
11. BİR KÜÇÜK OSMANCIK VARDI 
12. YANKILI KAYALAR 
13. SATICI ÇOCUK 
14. VATAN YAHUT SİLİSTRE 
15. KAŞAĞI 
16. FALAKA 
17. AĞAÇKAKANLAR 

 



	
	
	
	
	

	
	

 FİLM LİSTESİ . 
1. HZ. NUH PEYGAMBER VE TUFANI 
2. HZ. MUHAMMED(SAS)/ SON PEYGAMBER 
3. MISIR PRENSİ 
4. BAJRANGİ BHAİJAAN 
5. TERABİTHİA KÖPRÜSÜ 
6. WALL-E 
7. 6 SÜPER KAHRAMAN 
8. ASLAN KRAL 
9. ZOOTROPOLİS 
10. YUKARI BAK 
11. ORMAN ÇETESİ 
12. CESUR CİVCİV 
13. ARTHUR VE MİNİMOYLAR 
14. BABAMIN PENGUENLERİ 
15. ANT Z 
16. THE KARATE KİD 
17. EVDE TEK BAŞINA 
18. CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI 
19. BEBEK FİRARDA 
20. WONDER 
21. DOSTUM YUNUS 
22. HER ÇOCUK ÖZELDİR 
23. ALLAH'I ARAYAN ÇOCUK HAY 
24. TERABİTHİA KÖPRÜSÜ 
25. KÜÇÜK PRENS 
26. ÇİT 

 BELGESEL LİSTESİ  
1. GEZEGENİMİZ	
2. BEYAZ	KASKLILAR	
3. AİLE	OLMAK	
4. DÜNYADA	GECE	
5. SU	SAVAŞLARI	
6. AİLENİN	YENİ	ÜYESİ	
7. 72	SEVİMLİ	HAYVAN		
8. MİNİK	CEVHERLER	
9. YİYECEĞİN	SERÜVENİ	
10. BİLİMİN	EV	HALİ	

  



	
	
	
	
	

	
	

 OYUN LİSTESİ  

.       SESLİ HARF DEĞİŞTİRMECE               

Nasıl Oynanır: Bu oyunda günlük hayatımızda kullanılan kelimelerdeki sesli harfler seçilen başka bir 
sesli harfle söylenmeye çalışılır. Meselâ, oyunculardan birinden haftanın günlerini sadece ‘e’ sesli 
harfini kullanarak sayması istenir. Doğru söyleyip söyleyemediği kontrol edilir. Yani oyuncunun 
Pazartesi kelimesini Pezertese, Salı’yı Sele, Çarşamba’yı Çerşembe gibi söylemesi gerekir. Bu 
oyunda yılın ayları, sebzeler veya başka kelime grupları kullanılabilir. 

.       ARTAN BENZETMECE         

Nasıl Oynanır: Bu oyun, klasik benzetmece oyununun temel kurallarını içerir. Yani son harf ile 
oyuncular birbirini başka bir nesneye, isme veya hayvana benzetir. İlk oyunca seni “Oka 
benzettim” derse diğer oyuncu ok, “k” ile bittiği için “k” ile başlayan bir şey seçer ve rakibini ona 
benzetir. “Ben de seni kediye” benzettim diyebilir. Diğer oyuncu bu sefer rakibini kesinin son harfi 
olan “i” ile bir şeye benzetir.  Artan benzetmece oyunundaki fark, oyuna en düşük harf sayısındaki 
kelime ile başlanmasıdır. Meselâ iki harfli ‘Ok’ kelimesinden başladık diyelim. Bir sonraki kelime ‘K’ 
harfi ile başlayacak ve üç harfli olacaktır. Meselâ ‘Koç’ söylenebilir. Bu sefer de ‘Ç’ ile başlayacak 
dört harfli bir kelime söylenmelidir. Meselâ ‘Çıra’ kelimesini söyleyebiliriz. Oyun, en fazla harfli 
kelimeye ulaşıncaya kadar devam eder. Yine klasik benzetmece oyunundaki gibi sonu ‘Ğ’ harfi ile 
biten kelime söyleyen oyunu kazandığı gibi ulaşılan harf sayısına uygun kelime bulamayan oyunu 
kaybeder. 

.       SESSİZ SİNEMA   

Ses ve söz kullanmaksızın bir film (kitap, vb) adı diğer(ler)ine anlatılmaya çalışılır. Kişi sayısı ve ruh 
haline göre müsabık takımlar halinde, bireysel yarışma olarak veya belli bir düzene tabi kalmaksızın 
isteyenin çıkıp anlatması şeklinde oynanabilir. Takımlar halinde oynanması şöyledir: sırası gelen 
takımdan bir anlatıcıya (tercihen herkes sırayla anlatır) karşı takım seçtiği filmi fısıldar ve oyuncu 
takım arkadaşlarına belli bir süre içinde anlatmaya çalışır. Anlatım süresinin belirlenmesinde yaygın 
olarak kullandığımız sistem, ilk kelime için 1 dk, diğer her kelime için de 30 sn hak tanınmasıdır. 
Buna göre örneğin 4 kelimelik bir soru için 2.5 dk'lık bir anlatma süresi tanınır.    

.       ATEŞ, TOPRAK, HAVA, SU   

Kalabalık bir grup ile çok daha keyifle oynanacak bir oyundur. Sayışma ile oyuna başlayacak kişi 
seçilir. Çocuklar daire oluştururlar. Oyuna başlayacak kişi elindeki topu istediği bir arkadaşına atar 
ve bu sırada ateş, toprak, hava veya su der. Eğer ateş denirse topu yakalayan kişi bir şey 
söylemeden çömelir. Topu yakalayan kişi toprak denirse kara hayvanlarından biri, su denirse suda 
yaşayan canlılardan biri ve hava denirse uçabilen hayvanlardan birini söyler ve topu başka bir 
arkadaşına ateş, toprak, hava ve sudan birini söyleyerek atar.    

  



	
	
	
	
	

	
	

 

.       SORU CEVAP       . 

En az beş kişi ile oynanan bir grup oyunu. Ne kadar kalabalık, o kadar iyi. 

Gerekli malzemeler: her oyuncu için iki parça boş kâğıt ve bir kalem.  

Kâğıt kalemler taksim edilir. Her oyuncu elindeki kâğıtlardan birine bir soru, diğerine bir cevap 
yazar. Soru ve cevap birbiri ile alakalı olmak zorunda değildir. Fakat olabildiğince yaratıcı, yer yer 
saçma soru ve cevapların makbule geçme ihtimali yüksektir. 

Herkes soru-cevabını yazdıktan sonra sorular bir yere, cevaplar bir yere toplanır. Ardından her 
oyuncu soru ve cevap kümesinden rastgele birer kâğıt çeker. 

Çekilen soru ve cevaplar sırayla yüksek sesle okunur. Tüm soru-cevaplar okunduktan sonra herkes 
favori soru-cevap çiftine oy verir. En çok oyu alan soru-cevabın yazarları birer puan alır. 

Yeni kâğıtlar ve yeni soru cevaplarla yeni bir tura başlanır. 

Sorusu olan?    

 İyi oyunlar!     

 .       PARA KİMDE?       . 

Oyuncular iki ila dörder kişilik iki takıma ayrılır. Takımlar masanın iki tarafına karşılıklı oturur. 
Takımlardan biri (saklayıcı takım) bozuk parayı saklayacak, diğer takım (bulucu takım) bulmaya 
çalışacak. Yazı tura atışı ile takımların rolleri belirlenir. Saklayıcı takım parayı alır. Tüm takım 
oyuncuları ellerini masanın altına indirirler. Kimde olduğunu rakip takıma çaktırmadan parayı elden 
ele geçirirler. Hazır olduklarında masanın altında ellerini yumruk yapıp ‘tamam’ derler. Oyunun 
bundan sonrası, bulucu takımın talimat ve tercihleri ile ilerler. 

Bulucu takımdan bir oyuncu ‘eller yukarı’ der ve saklayıcı takım oyuncuları dirseklerini masaya 
dayayarak yumrukları havaya kaldırır. (Arzu edilirse bu noktada kısa bir slogan atma molası 
verilebilir :) Ardından bulucu takım oyuncusu ‘eller masaya’ diye bağırır. Bu komut ile avuç içleri 
masaya yapışacak şekilde eller pat diye masaya indirilir. İndirme sırasında ellerden birinde gizli olan 
paranın masadan çıkartacağı ‘çlink’ sesi kamufle etmeye çalışılarak. 

Bulucu takımın gözlem ve tahmin gücü devreye girer. Bulucu takım oyuncuları aralarında 
konuşarak teker teker boş elleri bulup elemeye çalışırlar. Seçtikleri el açılır, altından para çıkmazsa 
el masadan çekilir ve kalanlar arasından bir el daha seçerler. Bulucu takım bu şekilde masada tek 
bir el, yani parayı tutan el, kalana kadar ilerleyebilirse turun galibi olur. Parayı saklama sırası onlara 
geçer. Eğer son ele gelmeden paralı eli seçerlerse turu kaybetmiş olurlar. Roller değişmez. 
Saklayıcı takım parayı bir kez daha saklar.     



	
	
	
	
	

	
	

.       ALİ BABA SAATİN KAÇ?       . 

En az üç kişi ile genişçe bir alanda oynanır. Bir kişi Ali Baba seçilir. Ali Baba ve diğer oyuncular, 
aralarında en az 8-10 metrelik mesafe bulunan birbirine paralel iki çizgi üzerinde yerlerini alırlar. Bir 
tarafta Ali Baba bitiş çizgisinde tek başına, diğerlerine sırtı dönük; diğer tarafta geri kalan 
oyuncular başlangıç çizgisinde yan yana Ali Baba’ya dönük olarak dizilirler. 

Oyuncuların amacı Ali Baba’nın hizasına (yani bitiş çizgisine) ulaşıp Ali Baba olmak, Ali Baba’nın 
amacı ise bunu engelleyerek Ali Baba kalmaktır.  

Her turun başında oyuncular hep bir ağızdan "Ali Baba Saatin Kaç?" sorusunu çığırırlar. Ali Baba iki 
şekilde cevap verebilir: Ya bir saat söyler veya “kazandibi” der. 

SAAT SÖYLENDİĞİNDE oyuncular saat kadar adım atarlar. Örneğin "Saat üç” cevabı gelmişse her 
oyuncu bitiş çizgisine doğru üç adım atar. Ardından soru tekrar sorulur. Zamanla herkes giderek Ali 
Baba’ya yaklaşır. 

Oyunculardan biri Ali Baba hizasına ulaşabilirse o oyuncu yeni Ali Baba olur ve diğer tüm oyuncular 
oyunun başındaki pozisyonda onun arkasına dizilirler. 

"KAZANDİBİ" DEDİĞİNDE Ali Baba aniden arkasını dönüp diğer oyunculardan birini ebelemeye 
çalışır. Başarabilirse ebelenen oyuncu oyundan çıkar, Ali Baba değişmez, oyun baştan başlar. 

Eğer kazandibi halinde tüm oyuncular ebelenmeden başlangıç çizgisine kadar kaçabilirlerse, Ali 
Baba oyundan çıkar. Kazandibi dendiği anda Ali Baba’ya en yakın olan oyuncu yeni Ali Baba olur.  

.       GÖBEK       . 

En az iki kişiyle oynanır bir kelime türetme oyunu Göbek. 

Herkese birer kâğıt-kalem verilir. Oyuncular ellerindeki kâğıda 3x3’lük bir kare çizerler. 

Sırayla her oyuncu bir harf söyler. Dengeli bir harf dağılımı için ilk 6 harfin sessiz, son 3 harfin sesli 
harf olması kuralı getirilebilir. 

Söylenen harfler sol üstteki kutudan başlayarak dokuz kutulu kareye sırayla yerleştirilir. Bu 
durumda beşinci söylenen harf büyük karenin tam göbeğine yerleşir. 

Dokuz harf söylenip karenin tüm kutuları dolduktan sonra tüm oyuncular belli bir süre dâhilinde 
(örn. 2 dakika) önlerindeki harflerden olabildiğince çok kelime türeterek kâğıtlarına yazarlar. 
Türetilen her kelime göbekteki harfi içermelidir. 

Süre dolduğunda her oyuncu yazdığı kelimeleri yüksek sesle okur. Her kelimenin sonunda, aynı 
kelimeyi bulmuş olan diğer oyuncu(lar) “var” der. Bu kelimeyi yazan tüm oyuncular kelimenin 
üzerini çizer. 

Herkes kelimelerini okuduktan sonra, her oyuncu listesindeki üzeri çizilmemiş kelimelerin toplam 
harf sayısı kadar puan kazanır.                  



	
	
	
	
	

	
	

.       İSTOP       . 

Bir kişi ebe seçilir. Ebe seçilen kişi, oyunculardan birinin adını söyleyerek topu havaya atar. Adı 
söylenen oyuncu, top yere düşmeden yakalarsa, bir diğer oyuncunun adını söyleyip, topu hemen 
havaya atar. Adını duyan oyuncu, topu havada tutamayıp yere düşürürse, kendisi topu yakalayana 
kadar, diğer oyuncular sokağın ya da bahçenin çeşitli yerlerine kaçışırlar. Ebe topu yakaladığı anda 
"istop" diye bağırır. Kaçışan diğer oyuncular "istop" sesini işitir işitmez oldukları yerde durmak 
zorundadırlar. Bu durumda ebe, duran oyunculardan birini, olduğu yerden topla vurmaya çalışır. 
Vurulan oyuncu ebe olur ve oyunculardan birinin adını söyleyerek topu tekrar havaya atar ve 
renksiz istop renksiz bir şekilde devam eder. 

Renkli istopta ise hayatın bütün renkleri vardır.  

Renkli istop oynamak için, oyuncuların renkli kıyafetler giymiş ve güneş gözlüğü takmamış 
kişilerden seçilmiş olmaları tercih edilir.  

Yine bir ebe seçilir ve seçilen kişi oyunculardan birinin adını söyleyerek topu havaya atar. Topu 
havada tutamayıp yere düşüren oyuncu, topu yerden aldığında "istop" diye bağırır. "İstop" 
kelimesini işiten diğer oyuncular kaçtıkları yerde kalırlar. Ebe istop dedikten sonra bir de renk 
söyler. Diğer oyuncular rengi duyar duymaz tekrar etrafa kaçışıp bu rengi bulmaya çalışırlar. 
Bulduklarında da o rengi barındıran şeye dokunmaları gerekir. Bu süre içinde ebe, söylenen rengi 
bulamayan oyuncuları topla vurmaya çalışır. Vurabilirse, sıra vurulan oyuncuya geçer ve o bir renk 
söyler. Diğer oyuncular yine o rengi bulmaya çalışır. Herkes söylenen rengi bulabildiyse bu kez ebe 
olan kişi ve oyuncular tekrar bir daire oluştururlar ve ebe olan kişi bir isim söyleyip topu havaya 
atar. Oyun aynı şekilde devam eder. 

  

.       YATTI KALKTI       . 

Oyun için tüm oyuncuların sığabileceği geniş bir ortam gerekmektedir. 

Oyuncular kendilerine birer sebze, meyve ya da çiçek adı seçerler. Örneğin adı "lahana" olan 
oyuncu önce arkadaşlarından hangisinin adını söyleyeceğini düşünür ve onun adını söyleyerek 
oyuna başlar. 

"Lahana, yattı kalktı biber yatsın kalksın. “der ve kendisi yatıp kalkar. Hemen ardından adı biber 
olan oyuncu aynı sözleri bir başka arkadaşının adını söyleyerek yineler. “Biber yattı kalktı domates 
yatsın kalksın". Oyun böyle devam eder. Şaşıran oyuncu yanmış olur, oyun dışı kalır ya da 
oyuncular tarafından seçilen cezayı görür. 

  



	
	
	
	
	

	
	

.       KENDİN YAP LİSTESİ       . 
 

 
.       EVDE KAR KÜRESİ       . 
 
Malzemeler: Kavanoz, su, silikon, süs malzemesi, 10 damla gliserin(eczanede bulunabilir) 

Yapılış: Kavanozun kapağının iç kısmına gerekli süslemeler (plastik oyuncak, kozalak gibi) 
sıcak silikon ile yapıştırılıp kuruması beklenir. Kavanozun üstünde biraz boşluk kalacak 
şekilde su ile doldurulur. İçine gliserin eklenir. Sim, pul, köpük gibi sallanınca eğlendirecek 
süs malzemesi eklenir. Kavanozun kapağı yine silikon ile yapıştırılarak sıkıca kapatılır. 
Kuruduktan sonra sallamak ve izlemek eğlenceli olacaktır! 

 

 

.       SEVDİKLERİMİZ İÇİN ÇİÇEK DEMETİ        . 

Malzemeler: Bir adet balon, grafon kâğıdı, makas, kâğıt veya plastik bardak ve yapıştırıcı 

 

  



	
	
	
	
	

	
	

 

 

 

.       KUŞ YUVASI       . 

Malzemeler: Karton kâğıtlar, makas, yapıştırıcı 

   

 

.       KAVANOZDA MUMLUK       . 

Malzemeler: Kavanoz, mum ve karton kâğıtlar. Eğer farklı süslenmek isterse hasır iplerde 
kullanılabilir. 

    

 

  



	
	
	
	
	

	
	

 

 
 
 
 

.       EBRU SANATI       . 

Malzemeler: Yayvan bir kap, rengârenk ojeler, su, kürdan, boyamak için cam- cam taş 

Yapılışı: Ojeler derin kaptaki suyun içine damlatılır ve kürdanla renklere şekil verilir. Elde edilen 
suyla cam, cam taş, bardakaltı, mumluk altı gibi istenilen malzemeler boyanır. 

    

 

.       PATLAMIŞ MISIRDAN KOYUN        . 

    

 

  



	
	
	
	
	

	
	

 

 

.       KALEMLİK YAPIMI       . 

Malzemeler: Tuvalet kâğıdı ya da havlu kâğıt rulosu ve renkli kalemler 

 

 

.       KENDİN YAP KENDİN OYNA       . 

Malzemeler: Bir karton kutu ve sınırsız hayal gücü 

 

 

 

  



	
	
	
	
	

	
	

.       KENDİ KUKLANI YAP       . 

Malzemeler: Desenli ya da desensiz çorap, oyuncak göz ya da düğme, makas, keçe kumaş 
ya da karton kâğıt, yapıştırıcı, renkli kalem 

Yapılışı:  

1. Adım: Kolunuzu örtecek kadar uzun ve temiz bir çorap bulun. Çorap istediğiniz renkte ve 
desende olabilir. Sadece çorabınızın delik olmadığından emin olun. 

2. Adım: Çorabı elinize geçirin ve elinizle bir C şekli yapın. Parmaklarınızı parmak kısmına 
koyun. Başparmağınızı topuk kısmına sokmaya çalışın. Elinizi açın ve kapatın. Çorap zaten 
bir kukla gibi görünmeye başlayacak. 

3. Adım: Dört parmağınızı yerleştirdiğiniz dikiş yerine tükenmez bir kalem ile iki nokta 
koyarak kulanızın gözlerini oluşturun. Kuklanızın burnu olmasını isterseniz, burnu için de 
bir nokta koyun. 

4. Adım: Çorabı düz bir zemin üzerine koyun, gözleri oluşturmak için ponpon, düğme gibi 
gereçler kullanın bunları bir ip yardımıyla dikebilir ya da bir yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. 

5. Kuklanızı hayal gücünüze göre süsleyin. Örneğin iplik kullanarak saç yapabilirsiniz. 

 

 .       LANGIRT       . 

Malzemeler: Ayakkabı kutusu, iki farklı renkte 12 adet pipet, 10 adet mandal, 1 adet pinpon topu ve 
süsleme için hayal gücü 

  



	
	
	
	
	

	
	

.       DENEY LİSTESİ       . 

.       YANMAZ BALON       . 

İhtiyacınız olanlar: 2 balon, bir mum, kibrit, su. 

Deney: İlk balonu havayla doldurun ve yanan bir mumun üzerinde tutun. Burada amaç, alevin 
balonu patlatacağını çocuklara göstermek. Sonra ikinci balonu suyla doldurun, mumu yakın ve bir 
kez daha balonu üzerinde tutun. Bu kez balonun alevin sıcaklığına dayanabileceğini göreceksiniz. 

Açıklaması: Balonun içindeki su, mum tarafından dışarı verilen sıcaklığı emer. Böylece balonun 
kendi malzemesi yanmaz ve sonra da patlamaz. 

.       YANAN BİR KİBRİT       . 

İhtiyacınız olanlar: Biraz kibrit, bir fener. 

Deney: Bir kibrit yakın ve onu duvardan 10-15 santimetre uzakta tutun. Elinizde kibriti tutarken 
kafanızın üzerinden bir fener yakın. Sadece elinizin ve kibritin kendisinin gölgesinin duvarda 
görüneceğini fark edeceksiniz. Alev görünmeyecektir. 

Açıklama: Ateş bir gölge üretmez, çünkü fiziksel maddelerin yaptığı gibi ışığın kendi içinden 
geçmesini engellemez. 

.       KRİSTALİZE ŞEKER       . 

İhtiyacınız olanlar: 2 bardak su, 5 bardak şeker, küçük tahtadan kebap şişleri, biraz kalın kâğıt, 
birkaç temiz bardak ya da kavanoz, bir sos tavası, gıda boyası. 

Deney: Çeyrek bardak suyun içine birkaç yemek kaşığı şeker ekleyerek biraz şeker şurubu yapın. 
Bir parça kâğıdın üzerine biraz şeker serpin. Şişleri karışımın içine batırın. Şeker parçaları üzerlerine 
yapışacak şekilde şişleri karıştırın. Sonra bunları kâğıdın üzerine yatırın. 

Kuruması için şişleri gece boyunca öyle bırakın. Sabah sıcak bir sos tavasında beş bardak şekeri iki 
bardak suyun içinde eritin. Oluşan şurubu 15 dakikalığına soğumaya bırakın. Ama çok uzun 
bekletmeyin çünkü aksi takdirde kristaller oluşmaz. Sonra bunu boş kavanozlara boşaltın ve farklı 
renklerde gıda boyası ekleyin. Artık hazır olan şişleri kavanozların içine yerleştirin. Ama kavanozun 
ne duvarlarına ne de dibine değmediğinden emin olun. Bunu sağlamak için mandal kullanın. 

Şimdi bekleyin ve ne olacağını gözlemleyin. 

Açıklama: Şurup kıvamındaki suyun çözünürlüğü ısısı düştükçe azalır. Bu da şişlerin üzerinde şeker 
tanelerinden bir tortu bırakır.  



	
	
	
	
	

	
	

.       YÜZER YUMURTA        . 

İhtiyacınız olanlar: 2 yumurta, 2 bardak su, biraz tuz. 

Deney: Bir saf bardak suyun içine bir adet yumurtayı dikkatle yerleştirin. Eğer yumurta bozuk 
değilse, bardağın dibine düşmesi gerekiyor. Ardından ikinci bardağın içine biraz sıcak su doldurun 
ve içinde 4-5 yemek kaşığı tuz eritin. Eğer su soğuyana kadar beklerseniz deney daha iyi olacaktır. 
Şimdi ikinci yumurtayı bardağın içine bırakın. Yumurta, suyun dibine düşmek yerine suyun 
yüzeyinde yüzecektir. 

Açıklama: Buradaki anahtar, hem suyu hem de yumurtayı oluşturan moleküllerin yoğunluğudur. 
Bir yumurtanın ortalama yoğunluğu, saf sudan çok daha fazladır. Bu yüzden aşağı doğru çekilir. 
Tuzlu suyun yoğunluğu ise yumurtanınkinden daha yüksektir ve bu yüzden ikinci yumurta dibe 
düşemez. 

.       KALEM HİLESİ       . 

İhtiyacınız olanlar: Bir polietilen torba, birkaç sıradan kalem, su. 

Deney: Polietilen torbanın yarısını suyla doldurun. Torbanın suyla dolu olan yerlerinden kalemleri 
kullanarak delikler açıp kalemleri torbanın diğer tarafından çıkarın. 

Açıklama: Eğer kalemleri torbanın içinden delerek geçirirseniz ve ondan sonra içine su dökerseniz 
su, yaptığınız deliklerden dışarı sızacaktır. Ama önce torbayı suyla doldurup sonra kalemleri içine 
sokarsanız, su akmayacaktır. Bu, polietilen parçalara ayrılınca molekülleri birlikte daha yakın 
hareket etmeye başlar gerçeğinin bir sonucudur. Bu durumda polietilen, kalemlerin etrafında 
sıkılaşır. 

.       DENİZ KİRLENDİĞİNDE TEMİZLEYEBİLİR MİYİZ?       . 

Bu deneyde çocukların, su kirlendiğinde tamamıyla temizlenmesinin çok zor olduğunu 
öğrenmesini sağlayabiliriz.   

 Malzemeler    - Temiz bir kova su  - Bazı ev atıkları (yiyecek ambalajları gibi)  - Bitkisel yağ (petrol 
sızıntılarına örnek verebilmek için)  - Maşa ve süzgeç    

Açıklama: Öncelikle tüm bu atıklarla suyu kirletmelerine izin verin. Daha sonra maşa ve süzgeçle 
temizlemelerini söyleyin. Bakalım ne kadarını temizleyebilecekler! 

  



	
	
	
	
	

	
	

.       GEMİLER NEDEN BATMAZ?       . 

Suyun kaldırma kuvveti olması yetmez!    

Malzemeler    - 2 portakal (1 soyulmuş, 1 soyulmamış)  - ?İçi su dolu şişe  

Açıklama:  Soyulmuş ve soyulmamış portakalları şişeye atın. Soyulmuş olan dibe çökerken kabuklu 
olan yüzeyde kalacaktır. Kabuklu olanda hava boşluğu daha çok olduğu için yoğunluğu daha azdır. 
Bu nedenle yüzeyde kalır. Gemiler de bu şekilde yoğunluklarını azaltarak yüzeyde kalırlar.   

.       YAPRAKLAR NEDEN RENK DEĞİŞTİRİR?       . 

Malzemeler    - 3 yaprak (aynı ağaçtan)  - Tuvalet ispirtosu  - Kavanoz  - Plastik poşet  - Kâğıt kahve 
filtresi  - ?Küçük kâse   

Açıklama: Çocuğunuz yaprakları parçalayıp kavanoza yerleştirsin. Yaprakların üzerini kapatacak 
kadar ispirto dökün. İspirto yeşil rengi alana kadar yapraklarla birlikte iyice karıştırın. Kavanozu 
kâsenin içine yerleştirip, kâseye sıcak su dökün. Kavanozun ağzını plastik poşetle kapatın. İçindeki 
ispirto koyu yeşil rengini alana kadar bekleyin. Yeşil renk aldıktan sonra kavanozun ağzını açın ve 
kestiğiniz bir miktar kahve filtresi kâğıdını ispirtoya batırın. Bir saat kadar beklettiğinizde kahve 
filtre kâğıdınızın baskın olarak sarı ve yeşil renk aldığını görürsünüz. Kâğıdınızda baskın olarak 
çıkan bu yeşil rengi yaprağa klorofil adlı bir maddenin verdiğini açıklayabilirsiniz. Klorofil bitkilerde 
bol miktarda ve baskın olduğu için kâğıdınıza çıkan sarı rengi baskılar. Fakat sonbaharda klorofil 
miktarı azalır, yapraklar sarı ve tonları renklerde görülebilirler.   

.       RENKLİ LAHANALAR       . 

İhtiyacınız olanlar: İçi su dolu 4 bardak, gıda boyası, birkaç lahana yaprağı. 

Deney: Her bardak suyun içine farklı renkte gıda boyası ekleyin. Sonra her bir bardağın içine tek bir 
lahana yaprağı yerleştirin. Bir gece boyunca içinde bırakın. Sabah olduğunda yapraklar renklerini 
değiştirmiş olacaklar. 

Açıklama: Bitkiler suyu emdiği için yaprakları da suyun rengini emer. Bu olaya kılcal etki denir. Bu 
durumda su, bitkinin en küçük damarlarının içinde kadar girer. Bu; çiçeklerde, çimende, hatta 
ağaçlarda bir gerçekleşir. 

	 	



	
	
	
	
	

	
	

.       GÖRÜNMEZ YAZILAR       . 

Malzemelerimiz:	

• Yarım limon 
• Su 
• Kaşık 
• Küçük bir kâse 
• Kulak çubuğu 
• Beyaz kâğıt 

Deneyimizi yapmak için: 

1. Küçük bir kâsenin içine biraz limon sıkıp üzerine birkaç damla su damlatınız. Kaşık yardımıyla 
su ve limon suyunu karıştırınız. 

2. Kulak çubuğunu bu karışıma daldırınız ve daha sonra ıslanmış kulak çubuğuyla beyaz bir 
kâğıda çocuğunuzun hoşuna gideceğini düşündüğünüz yazılar yazınız veya resimler yapınız. 

3. Hazırladığınız sıvı ile yazılmış yazılar görünmez hale gelene kadar kâğıdın kurumasını 
bekleyiniz. 

4. Gizli mesajınızı görünür hale getirmek istediğinizde kâğıdı lamba gibi bir ışık kaynağının yanına 
yaklaştırırken o sihirli iki sözcüğü, yani “hokus pokus”u, söylemeyi unutmayınız… Ve işte o 
çok gizli mesaj göründü! 

Dilerseniz, gizli mesajınızı (örneğin, “seni çok seviyorum”) ya da gizli resminizi (örneğin, bir kalp) 
çocuğunuzdan habersiz şekilde önceden hazırlayabilir ve daha sonra ona, kâğıtta onun için 
yazılmış gizli bir mesaj olduğunu söyleyebilirsiniz. Deneyi bu şekilde yapmanız çocuğunuzun ilgisini 
çekeceğinden öğrenmeye daha istekli olacaktır. Mesajın ne olduğunu iyice merak eden 
çocuğunuza, kâğıdı bir lambaya yaklaştırması gerektiğini söyleyebilir ve mesajı beraber 
okuyabilirsiniz. Artık, bu ufak numarayı nasıl yaptığınızı ona gösterme vakti! Elbette ufaklığın 
yaşına bağlı olarak isterseniz aşağıdaki açıklamayı da yapabilirsiniz. 

Açıklamamız: 

Limon suyu, ısıtıldığında oksitlenen ve böylelikle kahverengi bir renk alan organik bir maddedir. 
Limon suyunu su ile seyreltmek (kâğıda uygulandığında) onun görünmez olmasını; ancak 
ısıtıldığında gizli mesajın görünür olmasını sağlayacaktır. Deneyimiz, limon suyu yerine, portakal 
suyu, bal, soğan suyu veya sirke kullanılarak da yapılabilir. 

 

 

 

  



	
	
	
	
	

	
	

.       PRATİK TARİFLER LİSTESİ       . 

.       TARİF 1 - Şekersiz Muzlu Pancake       . 

Malzemeler 

• 1 adet büyük boy olgun muz 

• 5 yemek kaşığı süt 

• 1 adet yumurta 

• 1 çay bardağı yulaf ezmesi 

• 2 yemek kaşığı sıvıyağ 

• 1/2 çay kaşığı karbonat 

• 1 çay kaşığı vanilya özütü (arzuya göre) 

Nasıl Yapılır? 

1. Yulaf ezmesini robotta un kıvamına gelene kadar çekin. 

2.  Bir kabın içerisine yumurtayı kırın ve köpürene kadar tel çırpıcı ya da çatal ile çırpın. 

3. Ayrı bir yerde muzun kabuklarını soyun ve iyice ezin. 

4. Çektiğiniz yulaf ezmesini, sütü, muzu, sıvıyağı, karbonatı ve birkaç damla limonu 
çırptığınız yumurtanın üzerine ekleyin ve koyu kıvamlı bir karışım elde edin. 

5. Son olarak içerisine dilerseniz vanilya özütünü ilave edin. 

6. Üzerini kapatın ve dolapta en az 15 dakika, vaktiniz varsa 1 saat bekletin. 

7. Tavanızı hafifçe yağlayın ve ısıtın. 

8. Dolaba kaldırdığınız karışımı kepçe ile tavanıza dökün. Arkası önü kızarana kadar 
pişirin. 

9. Karışım bitene kadar işlemi tekrarlayın. Bir tabağa alın. Dilerseniz üzerini bal, 
badem ve muz dilimleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. 

 

 

 

 

 



	
	
	
	
	

	
	

.       TARİF 2 - Üç Malzemeli Dondurma       . 

 Malzemeler 

• 4 adet olgun muz 

• 1 yemek kaşığı bal 

• 7-8 adet ceviz içi 

Nasıl Yapılır? 

1. Muzların kabuklarını soyun ve orta büyüklükte dilimleyin. 

2. Dilimlediğiniz muzları buzdolabı poşetine aktarın. Dondurucuda bir gece, vaktiniz 
yoksa en az 4 saat donmaları için bekletin. 

3. Donan muzları oda sıcaklığında birkaç dakika bekletin. 

4. Ardından robotunuza ya da blenderın içerisine donan muzları aktarın. 

5. Muzları yavaş yavaş ezmeye başlayın.  

6. Muzlar, kremamsı bir kıvam alacaktır. Bu kıvamı aldığında içerisine son olarak balı 
ilave edin ve iyice karıştırın. 

7. Dilerseniz bu şekilde kremamsı bir şekilde kâselere aktarabilir, üzerini cevizlerle 
süsleyerek servis edebilirsiniz. 

8. Daha soğuk tüketmek isterseniz hazırladığınız karışımı bir kaba aktarın. Üzerini 
istediğiniz kuru meyve, kuruyemiş ile veya çikolata ile süsleyin. 15 dakika daha 
dondurucuda bekletin. Ardından servis edin. Afiyet olsun. 

.       TARİF 3 - Elma Cips       . 

Malzemeler 

• 4 tane elma 
• 1 çay kaşığı tarçın 
• 2 yemek kaşığı bal 

Nasıl yapılır? 

1.İnce ince dilimlediğiniz elmaları tepsiye dizin. 
2. Elma dilimlerinin üzerine bal sürün ve sonrasında tarçın serpin. 
3. Önceden ısıtılmış 120 derecelik fırında 1 saat pişirin, sıcak olarak servis 
edebilirsiniz. Afiyet olsun. 

 

  



	
	
	
	
	

	
	

.       TARİF 4 - Açık Tost       . 

 Malzemeler 

• 2 dilim tost ekmeği 

• 2 dilim kaşar peyniri 

• 2 dilim domates 

• 1 çay kaşığı kekik (arzuya göre) 

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı 

 

Nasıl Yapılır? 

1. Tost ekmeklerini fırın tepsisine alın. Üzerlerine bir dilim kaşar peyniri, bir dilim 
kabuğu soyulmuş domates yerleştirin. 

2. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, peynirler eriyip domates dilimleri renk alana 
kadar fırınlayın. 

3. Fırından çıkardığınız ekmek dilimleri üzerine kekik serptikten sonra zeytinyağı ilave 
edin. İsteğe göre üzerine taze maydanoz yaprakları ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun. 

 

TARİF 5 - Narlı Bitter Çikolata       . 

Malzemeler 

• 1/2 nar 
• 60 g bitter çikolata 

Nasıl Yapılır? 

1. Küçük bir tencere içerisine su koyun. Tencerenin üzerine geniş ısıya dayanıklı bir 
kap koyarak suyu kaynatın. 

2. Isıya dayanıklı kabın içerisine bitter çikolatayı ilave edin ve kaynayan suyun 
buharıyla erimesini sağlayın. 

3. Kâğıt muffin kalıplarına önce bir tatlı kaşığı bitter çikolata, üzerine 1 tatlı kaşığı nar 
ilave edin. 

4. Daha sonra narlı bitter çikolataları buzdolabında 30 dk. dinlendirin. Afiyet olsun. 

 

  



	
	
	
	
	

	
	

.       TARİF 6 - Ekmek Çanağında Yumurta       . 

Malzemeler 

• 2 adet küçük boy yuvarlak ekmek  

• 2 adet yumurta 

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

• 1 yemek kaşığı tereyağı 

• 2 adet orta boy yeşilbiber 

• 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 

• 1/4 çay kaşığı tuz 

• 1/4 çay kaşığı karabiber 

• 4 dal maydanoz 

Nasıl Yapılır? 

1. Yuvarlak ekmeklerin üst kısımlarını kapak şeklinde kesin. Ekmeklerin içini çıkartın. 

2. Yeşilbiberleri küçük küçük doğrayın.  

3. Zeytinyağı ve tereyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Yeşilbiberleri ekleyip 
kısa bir süre soteleyin. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ekleyip ocaktan alın. 

4. Soğuması için kısa bir süre beklettiğiniz yeşil biberli karışıma rendelenmiş kaşar 
peyniri katıp karıştırın. Hazırladığınız peynirli karışımı ekmek içlerine paylaştırın. 
İçlerine birer adet yumurta kırın. 

5. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 20 dakika yumurtalar katı bir kıvam 
alana kadar pişirin. 

6. Fırından çıkardığınız sıcak ekmek çanaklarını çok ince kıyılmış taze soğan ve 
maydanoz eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın. 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	
	

	
	

.       TARİF 7 - Fırında Hafif Gökkuşağı       . 

Malzemeler: 

Sosu için: 

• 5 dal taze kekik 

• 1 su bardağı zeytinyağı 

• 1 adet limon rendesi 

• 1 çay kaşığı tuz 

• 1 çay kaşığı karabiber 

• 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber 

• 3 diş sarımsak 

Tavuk ve sebzeler için: 

• 3 adet domates 

• 2 adet havuç 

• 3 adet patates 

• 3 adet haşlanmış tavukgöğsü 

• 6 adet yeşilbiber 

• 2 adet kırmızı soğan 

• 2 kepçe tavuk suyu 

Nasıl Yapılır? 

Sosun Yapılışı: 

1. Dövülmüş sarımsakları, zeytinyağını, rendelenmiş limonun kabuğunu ve tüm 
baharatları bir kapta karıştırın. 

Tarifin Yapılışı: 

1. Tavukları bir tencerede temiz su ile haşlayın. Suyunu bir kaba ayırın. 

2. Büyük boy bir borcamın içerisine domatesleri dikey biçimde yerleştirin. 

3. İnce dilimlenmiş havuçları domateslerin yanına gelecek şekilde dizin. 

4. Küçük dilimlenmiş patatesleri havuçların yanına dizin. 

5. Haşlanmış tavukları patateslerin yanına yerleştirin. 



	
	
	
	
	

	
	

6. Köy biberlerinin çekirdeklerini çıkartıp uzunlamasına kesin ve tavukların yanına 
yerleştirin. 

7. Kırmızı soğanları piyazlık ama çok ince olmayacak şekilde kesin ve köy biberlerinin 
yanına dizin. 

8. Başta hazırladığınız sosu borcamdaki sebze ve tavukların üzerine bir kaşık 
yardımıyla gezdirin. 

9. Önceden haşlanan tavuğun suyundan 2 kepçe borcama ekleyin. 

10. 190 derece fırında 40 dakika pişirin. 

11. Tabaklara bölüştürüp servis edin. Afiyet olsun. 

 

.       TARİF 8 - Magnolia       . 

Malzemeler: 

1 su bardağı süt 

1 tatlı kaşığı bal veya 2 adet küp şeker 

1 tatlı kaşığı nişasta 

1 yemek kaşığı un 

1-2 adet bisküvi 

İsteğe göre muz & şeftali& çilek  

İsteğe göre 1 paket vanilin 

Nasıl Yapılır? 

• Öncelikle süt, bal veya şeker, un, vanilin, nişasta küçük boy tencerede karıştırılır. 

• Daha sonra ocağa alınır ve koyu bir kıvam elde edene kadar karıştırılır. 

• Koyulaştıktan sonra ılıması için ocaktan alınır. 

• Cam bir kâse alınır ve en altına elinizle birkaç parçaya ayırdığınız bisküvi kırıkları ve 
birkaç dilim meyve koyulur. 

• Ilıyan muhallebinin yarısı kâseye aktarılır ve üzerine tekrardan bisküvi kırıkları ve 
meyve koyularak magnolia yapımı tamamlanır. Afiyet olsun. 

 

 



	
	
	
	
	

	
	

.       TARİF 9 - Sebzeli Omlet       . 

Malzemeler: 

• 1 adet tavuk yumurtası 

• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ 

• 1 kapalı avuç içine sığacak kadar kaşar peyniri 

• 2 yemek kaşığı süt 

 

İsteğe göre eklenmesi önerilen sebzeler: 

• 1 kapalı avuç içine sığacak miktarda maydanoz 

• ½ küçük boy patates 

• 1 küçük boy domates 

• 1-2 adet mantar 

• 1 küçük boy yeşilbiber 

• 1 küçük boy kırmızıbiber 

Nasıl Yapılır? 

Bir kapta yumurta, rendelenmiş patates, süt ve tuz karıştırılır. 

Omlete eklenebilecek sebzelerden evde bulunanlar seçilir ve belirtilen miktarlarda küçük 
küçük doğranır. 

Yanmaz bir tavaya yağ koyulur.  

Üzerine doğranılan sebzeler koyularak 1-2 dakika pişirilir. 

İlk aşamada ayrı bir kapta çırpılan yumurta karışımı tavaya eklenir. 

Kısık ateşte pişmekte olan omletin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirilir. 

Üzerine küçük doğranmış maydanoz serpiştirilir. 

İsteğe göre omlet bir spatula ile ters çevrilerek eşit pişmesi sağlanır. 

Kızarmaya başlamadan ocaktan alınır. Afiyet olsun. 

 

  



	
	
	
	
	

	
	

.       TARİF 10 - Meyve Salatası       . 

• En sevdiğiniz farklı renklerdeki 3 adet meyveyi güzelce bol suda yıkayın. 

• Meyveleri küçük küçük doğrayarak derin bir kâseye alın. Veya kâse olarak içini 
oyduğunuz portakal veya kavun kabuğu tercih edebilirsiniz. 

• Ve sunduğumuz salata soslarından birini seçerek kâsedeki meyvelerinizin üzerine 
gezdirin. 

Soslar: 

• 1-2 yemek kaşığı kâsede çırpılmış yoğurt 

• 1 tatlı kaşığı bal 

• 2-3 yemek kaşığı meyve suyu ve 1-2 yaprak taze nane 

Bu soslardan birini tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun. 

 

 

 

 

 


