
İlkokul
7•8•9+ Yaş

Uygulama
Kılavuzu



IQ, Dikkat ve Yetenek Serisi
İlkokul 7•8•9+ Yaş

kitaptan belirli adette sayfa uygulayarak setin her bir seviyesinde 
ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir.

TEM olarak, her yaş seviyesini daraltacak şekilde tek yaş aralığı değil, 
çocuğun potansiyelini açığa çıkaracak durumda, 3 yaşı kapsayacak 
şekilde (4, 5, 6+ yaş) bir planlama yapılmıştır. Nitekim yapılan zekâ 
testlerini ve dünyadaki uygulama ve tarama örneklerini göz önünde 
bulunduğumuzda, genellikle çocukların zihin yaşı ile takvim yaşı 
arasında ±6 aydan 36 aya kadar farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. 
Dolayısıyla, araştırma sonuçlarını da göz önünde 
bulundurduğumuzda, çocukların potansiyelini mevcudun çok daha 
ilerisine taşıyabilmek amacıyla, kitaplardaki etkinlikler yaş farklılığı 
düşünülerek tasarlanmıştır.

Çocuğun seviyesini, kitapların uygulamalarını yaparken tespit ederek 
kitaptaki sayfa adedini buna göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz. 
Etkinlik kitaplarının bazı sayfalarında yer alan dakika 
derecelendirmeleri de çocuğunuzun seviyesi hakkında genel bir 
kanaat edinmenizi sağlayacaktır. 

Çocuğunuz, etkinlikleri yaparken bazen şaşırabilir, zorlanabilir, bütün 
uygulamaları doğru yapamayabilir. Her yaş seviyesinde yanlış 
yapacağı veya yapamayacağı soru olabilir. Bazı sorularda zorlanması 
ve bir süre sonra tekrar bakması gerekebilir. Etkinlikler esnasında 
çocuğunuzu kaygı, duygudurum düzenlemesi, dürtü kontrolü ve 
duygusal tepkileri yönüyle gözlemleyebilirsiniz. Hata yaptığında 
verdiği tepkiler, zorlandığında ebeveynin ilerleme için destek olması 
onun duygusal yönünü de destekleyecektir. Etkinlikleri yaparken 
çocuğunuzun yönerge alma ve takibini yapma, işitsel uyaran ile 
görsel uyaranı ilişkilendirme becerisi gelişmiş olacaktır.

Etkinlikler, ebeveyn gözetiminde olabileceği gibi, çocuğunuz 
etkinlikleri kendi kendine de yapabilir. Böylece, zaman içinde kendi 
kendine çalışma alışkanlığını pekiştirecektir.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar yer alan etkinlikleri gibi 
tekrar tekrar uygulayabilir, gelişimi daha yakından görebilirsiniz.

Sette yer alan her kitap farklı kazanımlara sahip olup, kitap olarak ve 
içerik olarak birbirini takip eden ve birbirini tamamlayan bir plan ile 
tasarlanmıştır.

IQ Geliştiren Kitapları 3 ana kategoride hazırlanmıştır. Bu kategoriler;

1.Level: Dot, Paint, Draw
 (Okul hayatında lazım gelen temel beceriler)
2.Level: Cube, Find, Solve
 (Dikkat ve problem çözme ile ilgili temel beceriler) 
3.Level: Coordinate, Matrix, Algoritma
 (Üst düzey düşünme ve ileri düzey gelişim için
 temel beceriler)

TÜZDER (Tüm Üstün Zekâlılar Derneği) tarafından hazırlanan IQ, 
Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi;  Uluslararası 
standartlarda, çoklu dil seçeneğiyle hazırlanmış, PISA, TIMSS, STEM 
ve Üstün zekâlı çocukların eğitim sistemine uygunluğu ICIE  
(Uluslararası Eğitimde İnovasyon Merkezi) ve YTÜ (Yıldız Teknik 
Üniversitesi) Eğitim Fakültesi tarafından onaylanmıştır.

Çocuğunuzun gelişimi için hazırlanan IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren 
Kitaplar, TÜZDER Eğitim Metodu (TEM) yöntemine göre 
hazırlanmıştır. TEM’de esas olan bir anlayış var ki, o da çocuğun 
küçük adımlarla yürüdüğüdür. Bu metotla hazırlanan kitaplarda, 
çocuğunuzun becerilerinin en üst noktaya taşınması hedeflenir.
Kitaplardaki kelime adedinin ifade ve hayal gücünü geliştirdiği gibi, 
TEM ile hazırlanan kitaplarda da görsellerin adetleri ve şekilleri ile 
görsel hafızayı artırmaya yönelik bir sistem geliştirilmiştir. 

Kitaplarda kullanıl kelimeler,  görseller, soru türleri ve sorularla 
hedeflenen kazanımlar; insanlığı ileriye taşıyan becerilerin ufkunu 
yansıttığı için çocuğunuzu geleceğe hazırlar. Bu yüzden TEM ile 21. 
Yüzyıl Becerilerini geliştirici nitelikte, derinlemesine gelişim sağlayan 
gelişim alanlarına göre yoğunlaştırılmış içerikte etkinlikler 
tasarlanmıştır.

TÜZDER Eğitim Metodu; (TEM) uluslararası ve ulusal alan 
araştırmaları, uygulamalardan alınan bildirimler ve TÜZDER Özel 
Atölyeleri çalışmaları kapsamında yapılan mevcut durum analizleri 
dikkate alınarak, 2011-2018 yıllarında geliştirilmiştir. Bu süreçte 
zihinsel gelişim eğitimlerini uygulayan birçok paydaş kurum ve 
kuruluşların da katkıları dikkate alınarak metot kurgulama
çalışmaları tamamlanmıştır.

TEM ile hazırlanmış IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar her bir 
yaş grubunda çocuklarımızın, bütüncül olarak zihinsel gelişimini 
destekleme üzerine TÜZDER eğitim uzmanları ve uzman 
psikologlarınca tasarlanmıştır. 

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar çocuklarımızın gelişimsel 
özelliklerini, ilgi ve gereksinimleri ile çevresel koşullarını dikkate alan 
“gelişimsel”, “sarmal” ve “eklektik” bir yapıdadır.
TÜZDER, bu setin bütün kitapları kapsayan bir program dâhilinde 
yürütülmesini tavsiye etmektedir. 

Kılavuzla İlerlemek;

Bu kılavuzdaki önerilen uygulama usullerindeki temel maksat, setin 
kullanımında maksimum faydayı elde etmek ve doğru gelişim yolunu 
takip ederek çocuklarımızın potansiyelini en üst düzeye taşımaktır. 
Öncelikle; kitapların kullanımında, gelişimsel aşamaların dikkate 
alınarak her leveldeki kitapların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesini 
tavsiye ediyoruz. Levellerde yer alan kitaplar ayrı ayrı gelişim 
süreçlerini takip edecek şekilde, birbirini tamamlar nitelikte 
hazırlanmıştır. Setteki kitapları birer birer tamamlamak yerine, her 
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DRAW

DRAW etkinlikleriyle görsel ve mekânsal 
keskinlik, dikkat,  görsel-uzamsal algı, görsel 
ayırdedicilik, uzamsal düşünme becerileri gibi 
bilişsel ve motor becerilerinin farklı bir 
yöntemle geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

DRAW etkinlikleri; çizim, kopya etme, 
uzamsal akıl yürütme, görsel ve mekânsal 
keskinlik, şekil zemin ilişkisi, örüntü ile 
bütünlük oluşturma gibi üst düzey bilişsel 
becerileri geliştirmek üzere planlandı. Soru 
şekilleri ve zorluk seviyeleri bu kazanımlar 
gözetilerek hazırlandı.

Çocuğunuz, bu uygulamaları yaptıkça çizim 
becerisi, boyut kavrayışı, dikkat ve ayırt etme 
becerisiyle birlikte, motor becerisini 
destekleyen etkinliklerle el göz 
koordinasyonu gelişimi hızlanacak, bu 
yönlerdeki eksiğini tamamlayacaktır. Böylece, 
çocuğunuzun hayatı boyunca ihtiyaç 
duyacağı temel becerileri gelişerek en üst 
seviyelere taşınmasına katkı sağlayacaktır.

FIND

FIND etkinlikleriyle; akıl yürütme, problem 
çözme, mantıksal çıkarımda bulunma, görsel 
ve mekânsal keskinlik, dikkat, bellek,  görsel 
ayırdedicilik, uzamsal düşünme becerileri gibi 
bilişsel becerilerin farklı bir yöntemle 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

FIND etkinlikleri; dikkat, takip etme, 
mantıksal akıl yürütme, şekil zemin ilişkisi, 
örüntü ile bütünlük oluşturma gibi üst düzey 
bilişsel becerileri geliştirmek üzere planlandı. 
Soru şekilleri ve zorluk seviyeleri bu 
kazanımlar gözetilerek hazırlandı.

FIND etkinlikleri; çocuğunuzun sorunu 
algılaması, çözüme giden yolları araştırması, 
strateji geliştirmesi, yaptığı çözümü 
değerlendirmesi ve doğruluğunu ispat 
etmesi, konsantrasyonu, bütünü kavrama 
kabiliyeti, faaliyetteki göreve odaklanması, 
dikkatini sürdürebilmesi ve karmaşada 
problemi çözmesini sağlayacak faaliyetler 
şeklinde hazırlanmıştır. Bu etkinlikler; görsel 
dikkat, hafıza, odaklanma süresi, görsel 
farklılıkları ayırt etme becerilerini de ölçmüş 
olacaktır.

CUBE

CUBE etkinlikleriyle görsel ve mekânsal 
keskinlik, dikkat,  görsel-uzamsal algı, görsel 
ayırdedicilik, uzamsal düşünme becerileri gibi 
bilişsel ve motor becerilerinin farklı bir 
yöntemle geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

CUBE etkinlikleri; dikkat, kopya etme, 
uzamsal akıl yürütme, görsel ve mekânsal 
keskinlik, şekil zemin ilişkisi, örüntü ile 
bütünlük oluşturma gibi üst düzey bilişsel 
becerileri geliştirmek üzere planlandı. Soru 
şekilleri ve zorluk seviyeleri bu kazanımlar 
gözetilerek hazırlandı.

CUBE etkinlikleri; çocuğunuzun küpleri tek 
tek algılaması ve karşılaştırması, alanı 
kıyaslaması ve hesaplaması, konsantrasyonu, 
bütünü kavrama kabiliyeti, faaliyetteki göreve 
odaklanması, dikkatini sürdürebilmesi, 
renklere bakarak bir bütüne ulaşmasını 
sağlayacak faaliyetler şeklinde hazırlanmıştır. 
Bu etkinlikler; görsel dikkat, 
mekânsal-uzamsal algı, cisimlerde boyut 
algısı ve boyutlandırma becerilerini de 
ölçmüş olacaktır.
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SOLVE

SOLVE etkinlikleriyle, problem çözme, 
mantıksal akıl yürütme,  sayısal mantık, 
dikkat-zekâ,  eşleştirme, mekânsal keskinlik, 
görsel ayırdedicilik becerileri gibi bilişsel ve 
motor becerilerinin farklı bir yöntemle 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

SOLVE etkinlikleri; çözüme odaklanma, 
strateji geliştirme ve uygulama, merak etme, 
örüntüde bütünlüğü oluşturma, mantıksal 
çıkarımda bulunma, olasılık hesaplama ve 
tahmin gibi üst düzey bilişsel becerileri 
geliştirmek üzere planlandı. Soru şekilleri ve 
zorluk seviyeleri bu kazanımlar gözetilerek 
hazırlandı.

SOLVE etkinlikleriyle çocuğunuzun 
problemleri algılaması ve çıkarımda 
bulunması, problemleri karşılaştırması, olasılık 
kıyaslaması, mantık dizgesini kavrama 
kabiliyeti, konsantrasyonu, faaliyetteki göreve 
odaklanması ve dikkatini sürdürebilmesini 
sağlayacak faaliyetler hazırlanmıştır. Bu 
etkinlikler; dikkat, mantıksal çıkarım yapma, 
eşleştirme ve eleme ile problem çözme 
becerilerini de ölçmüş olacaktır. 

CROSSWORD

CROSSWORD etkinliklerinde, standart 
bulmacalara ilaveten, farklı nitelikteki 
sorularla kelime dağarcığı artırıldığı gibi 
mantık yürütme, odaklanma, seçicilik ve hızlı 
hareket gerektiren etkinlikler yer almaktadır. 
Etkinliklerde kelime, dikkat ve bilgi odaklı 
soruların yanında soruların kurgusu, sunuş 
şekli, görselliği ve sıralaması gözetilmiştir. 

CROSSWORD etkinlikleri; çözüme 
odaklanma, strateji geliştirme ve uygulama, 
merak etme, örüntüde bütünlüğü oluşturma, 
mantıksal çıkarımda bulunma, olasılık 
hesaplama ve tahmin gibi üst düzey bilişsel 
becerileri geliştirmek üzere planlandı. Soru 
şekilleri ve zorluk seviyeleri bu kazanımlar 
gözetilerek hazırlandı. 

Çocuğunuz, bu uygulamaları yaptıkça kelime 
bilgisi, heceler, kelimenin yapısı, söz dizileri, 
bilmece ve atasözleriyle yaş düzeylerine 
uygun kelimeleri kolayca öğrenmesi 
gerçekleşecektir. Bununla beraber; 
bağlantısal düşünme, mantık yürütme, 
problem çözme, derin düşünme, dikkat, 
hafıza, parça-bütün, ayırt etme becerisi 
gelişimi hızlanacak, bu yönlerdeki eksiğini 
tamamlayacaktır. 

MIND

MIND etkinlikleriyle, problem çözme, 
mantıksal akıl yürütme,  sayısal mantık, 
dikkat-zekâ,  eşleştirme, mekânsal keskinlik, 
görsel ayırdedicilik becerileri gibi bilişsel ve 
motor becerilerinin farklı bir yöntemle 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

MIND etkinlikleri; çözüme odaklanma, strateji 
geliştirme ve uygulama, merak etme, 
örüntüde bütünlüğü oluşturma, mantıksal 
çıkarımda bulunma, olaylar arasında örüntü 
kurma gibi üst düzey bilişsel becerileri 
geliştirmek üzere planlandı. Soru şekilleri ve 
zorluk seviyeleri bu kazanımlar gözetilerek 
hazırlandı.

Bir bulmacaya odaklanarak çözmenin; 
alzheimer hastalığı gibi nörolojik bozuklukları 
önlemeye yardımcı olduğu, rahatlatıcı etkileri 
olduğu kanıtlanmıştır. Kelimeleri bulmaca 
yoluyla birleştiren kişilerin zihinsel işlevinde 
artış olduğu, dil ve anlama becerisinin 
gelişmesinde yardımcı olduğu tespit 
edilmiştir.
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COORDINATE

COORDINATE etkinlikleriyle, boyut algısı, 
mekânsal keskinlik, şekil zemin ilişkisi, 
fotografik hafıza, mantıksal akıl yürütme, 
problem çözme, uzamsal zekâ gibi bilişsel ve 
motor becerilerinin farklı bir yöntemle 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

COORDINATE etkinlikleri; küp vasıtası ile 
nesnede boyut algısı, cisimlerin izdüşümü 
görünümleri, şekil zemin ilişkisi, derinlik algısı, 
konum ve koordinat algısı, komut takibi gibi 
becerileri destekler. Bunula beraber görsel ve 
işitsel dikkat, çözüme odaklanma, strateji 
geliştirme ve uygulama, merak etme, 
örüntüde bütünlüğü oluşturma, mantıksal 
çıkarımda bulunma, olasılık hesaplama ve 
tahmin gibi üst düzey bilişsel becerileri 
geliştirmek üzere planlandı. Soru şekilleri ve 
zorluk seviyeleri bu kazanımlar gözetilerek 
hazırlandı. 

COORDINATE etkinlikleriyle çocuğunuzun 
problemleri algılaması ve çıkarımda 
bulunması, problemleri karşılaştırması, olasılık 
kıyaslaması, mantık dizgesini kavrama 
kabiliyeti, konsantrasyonu, faaliyetteki göreve 
odaklanması ve dikkatini sürdürebilmesini 
sağlayacak faaliyetler hazırlanmıştır. Bu 
etkinlikler; dikkat, mantıksal çıkarım yapma, 
eşleştirme ve eleme ile problem çözme 
becerilerini de ölçmüş olacaktır.

ALGORITHM

ALGORITHM mantığı, hayatın her anında yer 
alan mantık ve problem çözme faaliyetinin 
temelinde yer alır. İnsanoğlu, bir mesele 
karşısında karar verirken, hesaplama veya 
tercih yaparken bilerek ya da bilmeyerek 
algoritma temelli düşünür, zihnin bu 
becerisine başvurur. Günümüz teknolojisinin 
temelinde de bu algoritma sistemi ve bunun 
yazılım (software) olarak yansıması olan 
kodlama yer alır. Algoritma, matematik 
biliminin en temel kodlarından birisidir. 
Günümüz kodlama çalışmalarının da temelini 
algoritma oluşturmaktadır.

ALGORITHM etkinlikleriyle, sayısal mantık 
yürütme, çıkarımda bulunma, tablo okuma, 
problem çözme, dikkat ve zeka, 
konsantrasyon, mantıksal akıl yürütme, 
eşleştirme ve eleme, görsel ayırdedicilik 
becerileri gibi bilişsel ve motor becerilerinin 
farklı bir yöntemle geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

ALGORITHM kitabıyla, çocuğunuz kolay ve 
anlaşılır bir yolla algoritma ve kodlamanın 
mantığını öğrenecektir. ALGORITHM 
etkinlikleri; mantıksal akıl yürütme, problemi 
analiz etme, veri toplama, hataları kavrama, 
modelleme yapma gibi üst düzey bilişsel 
becerileri geliştirmek üzere planlandı. 

MATRIX

MATRIX etkinlikleriyle, sayısal ve sözel mantık 
yürütme, çıkarımda bulunma, tablo okuma, 
problem çözme, dikkat ve zeka, 
konsantrasyon, mantıksal akıl yürütme, 
eşleştirme ve eleme, görsel ve sözel 
ayırdedicilik becerileri gibi bilişsel ve motor 
becerilerinin farklı bir yöntemle geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

MATRIX etkinlikleri; çözüme odaklanma, 
strateji geliştirme ve uygulama, merak etme, 
örüntüde bütünlüğü oluşturma, mantıksal 
çıkarımda bulunma, olaylar arasında örüntü 
kurma gibi üst düzey bilişsel becerileri 
geliştirmek üzere planlandı. Soru şekilleri ve 
zorluk seviyeleri bu kazanımlar gözetilerek 
hazırlandı.

MATRIX etkinlikleriyle çocuğunuzun 
problemleri algılaması ve çıkarımda 
bulunması, problemleri karşılaştırması, olasılık 
kıyaslaması, mantık dizgesini kavrama 
kabiliyeti, konsantrasyonu, faaliyetteki göreve 
odaklanması ve dikkatini sürdürebilmesini 
sağlayacak faaliyetler hazırlanmıştır. Bu 
etkinlikler; dikkat, mantıksal çıkarım yapma, 
eşleştirme ve elemi ile problem çözme 
becerilerini de ölçmüş olacaktır.
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Uygulama Esasları;

Sette yer alan kitaplar için yaş kısıtlaması olmayıp tüm 7, 8, 9+ yaş grubu ile beraber farklı zihinsel gelişim kategorisinde yer alan bütün çocuklara 
yönelik hazırlanmıştır. Her seviyeyi kendi içinde bir bütün gibi görüp, seviyeler içindeki üç kitabı eş zamanlı uygulayarak devam etmek hem zihinsel, 
duygusal ve motor becerilerin gelişimi hem de fiziksel ve ruhsal gelişime farklı boyutlarda katkı sağlıyor olacaktır. Bu set ile ilk defa tanışan 
çocuklarımızın, (yaş fark etmeksizin tüm ilkokul çocukları) muhakkak ilk seviyeden itibaren uygulamalara başlaması, seti tanıyarak ve setin 
uygulama basamaklarını kademe kademe tamamlayarak ilerlemesi verimli bir çalışma ve daha iyi bir sonuç için gerekmektedir. Kitaplar, evde kaliteli 
vakit geçirmek adına uygulanabileceği gibi, bir eğitim seti olarak sınıfta da kullanılabilmektedir.

Gerek evde gerekse okulda uygulandığında aşağıdaki hususlara ayrıca dikkat edilmelidir.

•  Uygulama gün aşırı yapılmalıdır, her gün uygulama yapılmamalıdır.
•  Uygulama için gün içerisinde ayrılacak süre 30 dakikadan az 60 dakikadan fazla olamamalıdır.
•  Günün belirli saati sabit olarak uygulama için ayrılmalı ve bu süre başlangıcı ve bitişi belli olmalıdır. Örneğin uygulama her seferinde 16:00 ile
    17:00 saatleri aralığında yapılmalıdır. 
•  Uygulama esnasında (aşağıda planlama da görüleceği gibi) aynı gün en fazla iki kitapla çalışılmalıdır.
•  Çalışmalar planlamada verilen sayıda yapılmalı ve tamamlandığında daha fazla yapılmamalıdır. Belirtilen etkinlikler verilen süreden daha kısa
    sürede bitilmiş ise etkinlikler hakkında çocuk ile konuşulabilir ve sözel değerlendirmeler yapılabilir. 
•  Uygulamaya başlarken önce kitap genel olarak incelenmeli, içeriklere hızlıca göz atılmalı ve kitapta çocuğu ne tarz etkinliklerin beklediği çocuğa 
    anlatılmalıdır.
•  Uygulamalar esnasında yönergeleri ve soruları okuyarak çocuğunuza destek olmalısınız ve çocuğunuzun etkinliği tam anlamadığı ya da
   anlamlandıramadığı durumlarda açıklayıcı ifadeler ile çalışmasına katkı sağlamalısınız.
•  Çocuğun tamamlayamadığı ya da yapamadığı etkinliklerde ısrarcı olmadan o etkinliği boş bırakıp diğer etkinliklerden devam ederek çalışmasını 
    sağlayın. Bir müddet sonra geriye dönüp kalan etkinlikleri bitirebilirsiniz.
•  Kitaplar ile beraber destekleyici materyalleri kullanmanız çocuğunuzun dikkat ve motivasyon süresini artıracağı gibi gelişimsel olarak daha fazla 
    katkı sağlayacaktır.

Uygulama Planlaması:

TÜZDER (Tüm Üstün Zekâlılar Derneği) tarafından tecrübe edilen uygulama şekli; süreklilikle pekiştirme usulüdür. Bu usul ile çocuklar, haftanın dört 
günü ve günaşırı olarak uygulama yaptıklarında daha aktif katılım gösterdikleri ve farklı çalışmaları beraber yürüttükleri için sıkılmadan devam 
ettikleri gözlemlenmiştir. Haftalık uygulama çizelgesi sonraki sayfada olduğu gibidir. Bu çizelge doğrultusunda, haftanın dört günü ve günde iki 
kitap olacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Çizelgede belirtilen adetler, edinilen tecrübeler, çocukların yaşı ve gelişim ortalamaları dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Kitapları uygularken çocuğunuzun dikkat ve motivasyon süresini baz alarak dilerseniz 1 hafta kitap uygulaması, 1 hafta materyal 
uygulaması yapabilir ya da iki hafta kitap uygulamasından sonra 1 hafta materyal uygulaması yapabilirsiniz.

Kitapları Eğitim Materyalleri ile Beraber Kullanmak; (Zekâ Oyunları ve Robotik Setler)

“Oyun bir eğitim aracıdır…”

Gerek çocukların gerekse yetişmiş insanların, eğitim ve öğretim sırasında dikkatlerini uzunca süre dağıtmadan muhafaza etmeleri oldukça zordur. 
İnsanlar bir süre sonra sıkılırlar ve dikkatleri dağılır. Bu da kalıcı bir şekilde algılamayı ve öğrenmeyi engeller, özellikle okul öncesi, ilk ve orta 
öğretimdeki çocukların dikkat süreleri daha kısadır. Oyunla öğrenmenin faydalarından biriside, dikkati yoğunlaştırma kalitesidir. Oyunlar, öğrencileri 
pasif durumdan aktif duruma geçirmeleri sebebiyle dikkati, diğer öğrenme tekniklerine göre daha fazla sağlarlar.
Eğitimcilerin zorlandığı iki nokta vardır; birincisi, eğitime katılan kişilerin geçek kapasitelerini anlatmaktadır ki, bunu her zaman başarmak oldukça 
zordur. Çünkü öğrenci rol yapıyor, anlamadığı halde anladım diyor olabilir. İkincisi, verilmek istenen şeyler ne derece alınabildiğinin gözlenmesidir. 
Oyun anında çocuk diğer zamanlara göre daha serbest hareket etmekte ve iç dünyasını daha gerçekçi olarak yansıtmaktadır. Böylece, hataları, zayıf 
yanları, buluşları, yetenekleri ve eğitimleri ile çoğunun gerçek kişiliğini gözlemek mümkündür. Bu da eğitimcilerin çocukta var olan kapasite ile aynı 
zaman da verilmek istenilenlerin ne kadarını alabildiğinin değerlendirilmesini yapabilmesine imkân vermektedir.

Bundan dolayı TÜZDER olarak, kitaplar ile beraber eğitim materyallerinin kullanımını tavsiye ediyoruz.
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1. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

DRAW
3 Etkinlik (s.7-9)

3 Etkinlik  (s.10-12)

3 Etkinlik  (s.13-15)

2 Etkinlik (s.16-19)

CUBE
4 Etkinlik (s.5-8)

3 Etkinlik  (s. 9-11)

4 Etkinlik  (s.12-15)

2 Etkinlik  (s.16-17)

1. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

SOLVE
4 Etkinlik (s.5-9)

5 Etkinlik (s.10-15)

3 Etkinlik (s.16-19)

3 Etkinlik (s.20-23)

MIND
4 Etkinlik (s.5-8)

5 Etkinlik (s.9-13)

4 Etkinlik (s.14-17)

4 Etkinlik (s.18-21)

1. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

COORDINATE
4 Etkinlik (s.5-8)

4 Etkinlik (s.9-12)

4 Etkinlik (s.13-16)

3 Etkinlik (s.17-19)

MATRIX
3 Etkinlik (s.5-7)

3 Etkinlik (s.8-10)

3 Etkinlik (s.11-13)

4 Etkinlik (s.14-17)

2. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

DRAW
2 Etkinlik (s.20-23)

3 Etkinlik (s.24-29)

2 Etkinlik (s30-33)

2 Etkinlik (s.34-37)

FIND
3 Etkinlik (s.5-7)

3 Etkinlik (s.8-10)

2 Etkinlik (s.11-13)

4 Etkinlik (s.14-18)

2. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

SOLVE 
4 Etkinlik (s.24-27)

3 Etkinlik (s.28-31)

4 Etkinlik (s.32-35)

1 Etkinlik (s.36-37)

CROSSWORD
3 Etkinlik (s.5-7)

3 Etkinlik (s.8-10)

3 Etkinlik (s.11-13)

4 Etkinlik (s.14-17)

2. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

COORDINATE
4 Etkinlik (s.20-23)

4 Etkinlik (s.24-27)

5 Etkinlik (s.28-32)

3 Etkinlik (s.33-35)

ALGORITHM
3 Etkinlik (s.5-7)

3 Etkinlik (s.8-10)

3 Etkinlik (s.11-13)

4 Etkinlik (s.14-17)

3. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

RENKKAT OYUNU  
4 Görev Tamamlama 

4 Görev Tamamlama 

4 Görev Tamamlama 

4 Görev Tamamlama 

NUMBERS OYUNU  
4 Görev Tamamlama 

4 Görev Tamamlama 

4 Görev Tamamlama 

4 Görev Tamamlama 

STOL OYUNU
4 Görev Tamamlama 

4 Görev Tamamlama 

4 Görev Tamamlama 

4 Görev Tamamlama 

3. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

3. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

6. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

NASREDDİN HOCA PUZZLE OYUNU 
4 Görev Tamamlama 

4 Görev Tamamlama 

4 Görev Tamamlama 

4 Görev Tamamlama 

BAYBAK OYUNU  
10 Oyun Kartı ile Grup Oyunu 

10 Oyun Kartı ile Grup Oyunu 

10 Oyun Kartı ile Grup Oyunu 

10 Oyun Kartı ile Grup Oyunu  

ROBOTAMİ SMART ROBOT SETİ  
2 Robot tasarlama 

2 Robot tasarlama 

Yarış arabası tasarlama 

Yarış arabası kodlama 

6. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

6. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

MATRIX
4 Etkinlik (s.32-35)

3 Etkinlik (s.36-38)

4 Etkinlik (s.39-42)

4 Etkinlik (s.43-46)

5. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

DRAW
1 Etkinlik (s.38-49)

2 Etkinlik (s.40-43)

1 Etkinlik (s.44-45)

2 Etkinlik (s.46-49)

CUBE
4 Etkinlik (s.32-36)

3 Etkinlik (s.37-39)

4 Etkinlik (s.40-43)

3 Etkinlik (s.44-46)

5. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

SOLVE
3 Etkinlik (s.38-41)

3 Etkinlik (s.42-44)

2 Etkinlik (s.45-47)

2 Etkinlik (s.48-49)

MIND
4 Etkinlik (s.34-37)

3 Etkinlik (s.38-40)

2 Etkinlik (s.41-42)

4 Etkinlik (s.43-46)

5. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

COORDINATE
3 Etkinlik (s.36-38)

3 Etkinlik (s.39-41)

4 Etkinlik (s.42-45)

4 Etkinlik (s.46-49)

ALGORITHM
3 Etkinlik (s.20-22)

4 Etkinlik (s.23-26)

4 Etkinlik (s.27-30)

3 Etkinlik (s.31-33)

4. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

CUBE
2 Etkinlik  (s.18-19)

4 Etkinlik  (s.20-23)

5 Etkinlik (s.24-28)

3 Etkinlik (s.29-31)

FIND
3 Etkinlik (s.19-21)

3 Etkinlik (s.22-25)

4 Etkinlik (s.26-29)

4 Etkinlik (s.30-34)

4. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

MIND
3 Etkinlik (s.22-24)

3 Etkinlik (s.25-27)

2 Etkinlik (s.28-29)

4 Etkinlik (s.30-33)

CROSSWORD
3 Etkinlik (s.18-20)

3 Etkinlik (s.21-23)

4 Etkinlik (s.24-27)

3 Etkinlik (s.28-30)

4. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

MATRIX 
3 Etkinlik (s.18-20)

3 Etkinlik (s.21-23)

4 Etkinlik (s.24-27)

4 Etkinlik (s.28-31)

ALGORITHM
3 Etkinlik (s.34-37)

4 Etkinlik (s.38-41)

2 Etkinlik (s.42-43)

3 Etkinlik (s.44-46)

7. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

DRAW
1 Etkinlik (s.50-51)

2 Etkinlik (s.52-55)

1 Etkinlik (s.56-57)

1 Etkinlik (s.58-59)

FIND
4 Etkinlik (s.35-38)

3 Etkinlik (s.39-42)

3 Etkinlik (s.43-45)

4 Etkinlik (s.46-49)

7. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

SOLVE
1 Etkinlik (s.50-51)

3 Etkinlik (s.52-54)

2 Etkinlik (s.55-56)

3 Etkinlik (s.57-59)

CROSSWORD
4 Etkinlik (s.31-34)

3 Etkinlik (s.35-37)

3 Etkinlik (s.38-40)

3 Etkinlik (s.41-43)

7. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

COORDINATE
3 Etkinlik (s.50-52)

1 Etkinlik (s.53)

3 Etkinlik (s.54-56)

3 Etkinlik (s.57-59)

8. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

CUBE
3 Etkinlik (s.47-49)

2 Etkinlik (s.50-51)

4 Etkinlik (s.52-55)

4 Etkinlik (s.56-59)

FIND
3 Etkinlik (s.50-52)

3 Etkinlik (s.53-55)

2 Etkinlik (s.56-57)

2 Etkinlik (s.58-59)

8. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

MIND
4 Etkinlik (s.47-50)

4 Etkinlik (s.51-54)

3 Etkinlik (s.55-57)

2 Etkinlik (s.58-59)

CROSSWORD
4 Etkinlik (s.44-47)

4 Etkinlik (s.48-51)

4 Etkinlik (s.52-55)

4 Etkinlik (s.56-59)

8. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

MATRIX 

3 Etkinlik (s.47-49)

4 Etkinlik (s.50-53)

3 Etkinlik (s.54-56)

3 Etkinlik (s.57-59)

ALGORITHM
4 Etkinlik (s.47-50)

3 Etkinlik (s.51-53)

3 Etkinlik (s.54-56)

3 Etkinlik (s.57-59)

9. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

T TANGRAM  
5 Görev Tamamlama

5 Görev Tamamlama

5 Görev Tamamlama

5 Görev Tamamlama

KELOĞLAN YOLDA OYUNU
5 Görev Tamamlama 

5 Görev Tamamlama 

5 Görev Tamamlama 

5 Görev Tamamlama  

ROBOTAMİ SMART ROBOT SETİ  
Yeni 1 Robot tasarlama 

Yeni 1 Robot tasarlama 

Helikopter tasarlama 

Uzaktan kumanda ile yarış arabasını

kullanma 

9. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

9. hafta
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

1. LEVEL UYGULAMA ÇİZELGESİ 3. LEVEL UYGULAMA ÇİZELGESİ2. LEVEL UYGULAMA ÇİZELGESİ
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