
ETKİNLİK KİTAPÇIĞI

Türkiye’yi
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Gezen

Öyküler
Mavi

Hazırlayan: Mavisel Yener

A4 boyutunda kâğıtlara çıktı alabilirsiniz.



KÜL SİHİRBAZI
(Ege Bölgesi)

ARAŞTIRMA

“Kül Sihirbazı” öyküsüne konan kuş hakkında araştırma yapıp buraya yazabilir misin?
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MİNİ SÖZLÜK

Öyküde koyu renkle yazılmış sözcüklerden bilmediklerini seçip araştırır mısın?  

Mini sözlüğüne hangilerinin açıklamasını yazmak istersen yazabilirsin.

 ŞEF MUTFAKTA

 Öyküde adı geçen yöresel lezzetlerden tattıkların var mı? Hangi malzemelerle 

yapılıyorlardır, tahmin etmek ister misin?

GEZİ-YORUM

Tur rehberi olduğunu hayal et, turistlere Ege Bölgesi’yle ilgili neler anlatırdın?
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EFSANE

Kaz Dağı’nın ya da mitolojide geçen adıyla İda Dağı’nın birçok farklı kültürün  

efsanelerinde önemli yeri vardır. Bu efsanelerden birkaçının adını bulup yazar mısın?

KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Zeytin, tarihöncesi çağlardan bu yana Anadolu medeniyetleri için çok önemli bir kültür  

bitkisi olmuştur. Anadolu kültüründe zeytinin nerelerde kullanıldığı hakkında bir liste  

yapabilir misin?

YARATICI YAZMA 

Zeytin ağacını dinlediğini hayal et. Kulağına neler fısıldıyor? Yazmak ister misin?
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KULAKTAN KULAĞA
(Karadeniz Bölgesi)

ARAŞTIRMA

“Kulaktan Kulağa” öyküsüne konan kuş hakkında araştırma yapıp buraya yazabilir misin?
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MİNİ SÖZLÜK

Öyküde koyu renkle yazılmış sözcüklerden bilmediklerini seçip araştırır mısın?  

Öğrendiklerini mini sözlüğüne yazmak ister misin?

ŞEF MUTFAKTA

Öyküde adı geçen yöresel lezzetlerden tattıkların var mı?  

Hangi malzemelerle yapılıyorlardır, tahmin etmek ister misin?

GEZİ-YORUM

Tur rehberi olduğunu hayal et, turistlere Karadeniz Bölgesi’yle ilgili neler anlatırdın?
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BİLİM

Arılar doğadaki dengenin önemli bir halkasıdır. Arılarla ilgili ilginç bilgiler bulup yazmak 

ister misin? 

KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Türküler kültürel zenginliklerimizdendir. Karadeniz türkülerinden  

birinin sözlerini yazar mısın? İstersen söyleyebilirsin de…

YORUM

Ömer’in yerinde olsan, çevreyi korumaya dikkat çekmek için ne yapardın? 
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YARATICI YAZMA

Bu öykünün devamında neler olmuştur? Hayal edip yazabilir misin?
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KAYAKÇI TİLKİ
(Doğu Anadolu Bölgesi)

ARAŞTIRMA

“Kayakçı Tilki” öyküsüne konan kuşlar hakkında araştırma yapıp buraya yazabilir misin?
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MİNİ SÖZLÜK

Öyküde koyu renkle yazılmış sözcüklerden bilmediklerini seçip araştırır mısın?  

Öğrendiklerini mini sözlüğüne yazmak ister misin?

GEZİ-YORUM

Sarıkamış “kristal kar”la kaplı kayak pistleriyle önemli kış turizm merkezlerimizdendir. 

Anadolu’da bildiğin başka kış turizm merkezleri var mı? Kış tatili önerilerini yazabilir misin?

BİLİM

Doğu Anadolu’nun soğuk ikliminde yaşayan yaban hayvanlarından biri de kızıltilkidir.  

Diğer yaban hayvanlarının hangileri olduğunu öğrenip buraya yazabilir misin?
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KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Doğu Anadolu bölgesi birçok kültürel özelliğe sahip olan bir bölgemizdir.  

Doğu Anadolu’nun kültürel özelliklerinden birkaçını yazabilir misin?

YORUM

Mavisel Yener, öykü kahramanının adını neden “Dadaş” koymuş olabilir?  

Yorumlayabilir misin?

YARATICI YAZMA

Aşağıdaki şiiri kendi sözcüklerinle tamamlamak ister misin?

DAĞ KUŞLARI
Süphan Dağı çocuğu çağırdı
Turnalar da ona katıldı
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GÖBEKLİTEPE’NİN GÜVERCİNİ
(Güneydoğu Anadolu Bölgesi)

ARAŞTIRMA

“Göbeklitepe’nin Güvercini” öyküsüne konan kuşlar hakkında araştırma yapıp  

buraya yazabilir misin?
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MİNİ SÖZLÜK

Öyküde koyu renkle yazılmış sözcüklerden bilmediklerini seçip araştırır mısın?  

Öğrendiklerini mini sözlüğüne yazmak ister misin?

GEZİ-YORUM

Tur rehberi olduğunu hayal et, turistlere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’yle ilgili  

neler anlatırdın?

BİLİM

Dünyadaki ilk üniversite Harran’da kurulmuş. Harran’daki bilimsel çalışmalar, hangi bilim 

dallarında yapılıyormuş? Öğrenip yazabilir misin?
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KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Şanlıurfa’nın Harran ilçesi, konik kubbeli tarihi evleriyle UNESCO Dünya Mirası Geçici 

Listesi’ne alındı. Tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen, doğal ve kültürel varlıkları 

dünyaya tanıtmayı ve toplumda bu varlıkların korunmasına yönelik bilinç oluşturmayı 

amaçlayan UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne giren kültür varlıklarımızdan beş tanesini 

yazabilir misin?

GEZGİN

Güneydoğu Anadolu’daki hangi illere gittin? Listeleyebilir misin?

YORUM

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde bölgenin zengin arkeolojik ve kültürel değerleri sergileniyor. 

Senin yaşadığın yerde de müzeler var mı? Sanal müze gezilerini yararlı buluyor musun?
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YARATICI YAZMA

“Müze, heykel, hırsız, şemsiye, çalılık” sözcükleriyle kısa bir öykü yazmayı dener misin?
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KAPİK DEDE
(Akdeniz Bölgesi)

ARAŞTIRMA

“Kapik Dede” öyküsüne konan kuşlar hakkında araştırma yapıp buraya yazabilir misin?
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MİNİ SÖZLÜK

Öyküde koyu renkle yazılmış sözcüklerden bilmediklerini seçip araştırır mısın?  

Öğrendiklerini mini sözlüğüne yazmak ister misin?

GEZİ-YORUM

Tur rehberi olduğunu hayal et, turistlere Akdeniz Bölgesi’yle ilgili neler anlatırdın?

ŞEF MUTFAKTA

Öyküde adı geçen yöresel lezzetlerden biri “kerebiç” adı verilen tatlı. Mersin, Silifke yöresine 

gidenlerin “tantuni” tatmadan dönmediklerini biliyoruz. Senin yaşadığın bölgede “mutlaka 

tatmalısın” dediğin yöresel yemekler/tatlılar hangileri? 
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BİLİM

Biliminsanları, deniz kaplumbağalarının neslinin tükenmemesi için  

neler öneriyor, araştırıp yazmak ister misin?

KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Geçmişi MÖ 6000’li yıllara kadar uzanan Mersin’in ilçesi Silifke, pek çok antik kente ev  

sahipliği yapıyor. Anadolu uygarlıklarının hemen hepsinin izlerini görebileceğiniz, zengin 

tarihi ve kültürel izler taşıyan Silifke’nin tarihi yerlerini derleyip isimlerini yazabilir misin?

YORUM

Fotoğraf sanatçısı Mahmut, açacağı sergi için çalışmalar yapıyor. Mahmut’a senin 

yaşadığın bölgede nereleri fotoğraflamasını önerirsin?
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YARATICI YAZMA

Kendini Mahmut’un yerine koyup onun gözünden Selim’i anlatır mısın?
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KIRMIZI UÇANDAİRE
(İç Anadolu Bölgesi)

ARAŞTIRMA

“Kırmızı Uçandaire” öyküsüne konan kuş hakkında araştırma yapıp buraya yazabilir misin?
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MİNİ SÖZLÜK

Öyküde koyu renkle yazılmış sözcüklerden bilmediklerini seçip araştırır mısın?  

Öğrendiklerini mini sözlüğüne yazmak ister misin?

GEZİ-YORUM

Tur rehberi olduğunu hayal et, turistlere İç Anadolu Bölgesi’yle ilgili neler anlatırdın?

BİLİM

Ihlara Vadisi’nin oluşumu asırlar önce Hasan Dağı’nın lav püskürterek volkanik bir katman 

oluşturmasıyla başlar. Anadolu’daki diğer volkanik dağları öğrenip buraya yazabilir misin?
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KÜLTÜREL ZENGİNLİK

İç Anadolu Bölgesi birçok kültürel özelliğe sahip olan bir bölgemizdir.  

Bölgedeki tarihi yerlerden birkaçını yazabilir misin?

YORUM

Yeryüzünde benzeri bulunmayan doğa harikası Peri Bacaları’nın dünyaya  

tanıtılmasında görevli olsaydın nasıl bir yol izlerdin? Neler yapardın?

YARATICI DÜŞÜNME

Yazarı sen olsan “Kırmızı Uçandaire” isimli öyküye hangi ismi koyardın? 
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MERİÇ NEHRİ’NİN GİZEMİ
(Marmara Bölgesi)

ARAŞTIRMA

“Meriç’in Nehri’nin Gizemi” öyküsüne konan kuş hakkında araştırma yapıp  

buraya yazabilir misin?
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MİNİ SÖZLÜK

Öyküde koyu renkle yazılmış sözcüklerden bilmediklerini seçip araştırır mısın?  

Öğrendiklerini mini sözlüğüne yazmak ister misin?

GEZİ-YORUM

Tur rehberi olup turistlere Marmara Bölgesi’ni gezdirsen hangi şehirleri seçerdin?

BİLİM

“Edirne kırmızısı”, sırrını çözene ödüllerin verildiği tarihsel bir renktir. Biliminsanları  

Edirne kırmızısını hangi yönüyle araştırıyor olabilir?
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ÇİÇEK HARİTASI

Marmara Bölgesi’nin çiçek haritasını yapsan hangi çiçekleri koyardın?  

Senin yaşadığın bölgede hangi çiçekler yetişiyor, ne renk açıyorlar? 

KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Öyküde, Edirne’deki geçmişten günümüze kalan tarihi ve kültürel varlıkların  

bazılarından söz edilmiş. Hangisi/hangileri en çok ilgini çekti?

YORUM

Komşu ülkeler arasında yol alan Meriç Nehri, atalarımızın anılarını taşır.  

Bu konuda ne düşünüyorsun?
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YARATICI DÜŞÜNME
Meriç Öyküleri Yarışması’na katılsan yazacağın öykünün nasıl bir konusu olurdu?  
5N 1K tablosu sana yardımcı olabilir. 

Ne? 

Nasıl?

Nerede?

Neden? 

Ne zaman? 

Kim/Kimler? 
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Sen de buraya bir Türkiye haritası çizip gittiğin şehirleri işaretlemek ister misin?


