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Denge İnşa Et 

 
Oyun Linki 

http://friv.world/build-balance/  

 
Geliştirici 

DIIT - Trakya Üniversitesi (Bulgaristan) 

 
Oyun Türü 

Online Oyun – Çok oyunculu – Flash oyunu 

 
Hedef Yaşi 

6-11 

 
Dil(ler) 

Bütün dillere uygundur –  Oyun şekiller ve onların hareketleri üzerine 
kurulu 

 
Prososyal Değer(ler) 

Eğitim 
Etik 
Eşitlik/Eşit olma 
Dayanışma/Birbirine yardım etme 
Sorumluluk 
İletişim 
Çevre/Doğa 

 
Prososyal Beceri(ler) 

Kendini kontrol etme 
Hedefler koyup planlar yapmak 
Sorun çözme 
Sırayla yapma 

 
Hedefler 

 Dolaylı çapraz disiplinli: Matematik (sekil tanıma); Doğal yasayı daha 
iyi anlama 
 Psikolojik, Sosyolojik, Prososyal: Davranışların tahmin edilebilirliği ve 
eylemlerin sonuçları  

 
Oyunların Tanımı 

Çocuklara oyunun hedefinin 4 geometrik seklin hareketlerini 

tahmin etme ve her bolümde verilen şekillerle en yüksek ve en 

sağlam yap iyi inşa etmek olduğunu söyleyin.  

Oyunda bulunan 4 sekil, daire, dikdörtgen, kare ve üçgen. Oyun 

içerisinde her seviyede verilen geometrik şekillerle, onların 
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hareketlerini tahmin ederek, dengede durabilen yapılar inşa 

etmek. 

 
Gerekli Ekipman 

Bilgisayar – Çocukların mümkün hareketleri birbirleriyle tartışmaları için 
bir bilgisayarda oynamaları önerilir.  
Adobe Flash Player gerekli. 

 
Aktivitenin Tanımı 

Örnek aktivite: 
1. Problemi bildirin 
2. Çocuklar oyunu oynasın 
3. Çocuklar oyunda belirli bir deneyim kazandıktan sonar “Denge 

nedir?” tartışsınlar.  
4. Oyunun sonunda kazanana karar verme (en uzun yapıyı inşa etme) 
5. Başarısızlıkların sebebini yorumlayın – Onlar birçok kez denediler 

fakat başarıya ulaşamadılar çünkü… 
6. İnsanlar hareketleriyle bir denge oluşturabilirler mi? 
 Oyundan öğrendik ki bazı şekillerin hareketleri yerleştirildikleri yere 

göre tahmin edilebilir. 
 Denge olmadığında neler olabileceğini tahmin edebilir miyiz? 
 Riskler almalı mıyız? – Buna nasıl karar vermeli?:  Öncesinde tahmin 

ederiz, şansımızı deneriz, ve başarmak için dengeyi koruruz. 
7. Öğrenciler dört kişilik gruplara ayrılır.  

Ders içerisinde başka aktiviteler için örnek konular: 
- Fotoğraflar – Harap haldeki doğamız ve en uç noktadaki 

şehirleşme 
- Arkadaşça/ arkadaşça olamayan ilişkiler – kavga etmek, üzgün 

olmak, ağlamak, sarılmak, beraber oynamak, okumak, yazmak, 
bisiklete binmek. 

- Çok zengin ve çok fakir insanlar: Yiyeceklerin, elbiselerin, 
arabaların ve diğer nesnelerin fotoğrafları gösterilebilir ve 
dengeli tüketim konusunda çocuklar bilgilendirebilir. 

8. Yasam ve olum – Mahvolmuş ekolojik dengeden dolayı ortaya çıkan 
felaketler, savaşlar ve doğal afetler. 

9. Grup ödevleri: 
- Denge de bir hayat için tavsiyeler verin 
- Dengeli bir hayat oluşturmak için neleri paylaşır, ekler, değiştirir 

ve yasaklardın? 
Adımlar: 

- Bir karakter oluştur – bir avatar 
- Avatara bir isim ver ve bu karakterin kurallarını ve yeteneklerini 

belirle (sadece iki tane büyü gücü ekle) 
- 5 tane fotoğrafla bir hikâye oluştur ve bu hikâyede avatarinin iyi 

karakterde ve dengeyi devam ettirsin. 
- Başka bir hikâye oluştur ve bu hikâyedeki karakterin kotu, 

dengeyi devam ettirmeyen kişilikte olsun. 
- Bu oluşturulan karakterle aşağıdaki konulardan birini seçerek bir 

hikâye yaz. 
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Konu 1: Ben ve benim çevremdeki dünya denge içerisinde/denge 
içerisinde değil. 
Konu 2: Ben ve benim sınıf arkadaşlarım dengeli/dengesiz ilişki 
içerisindeyiz. 
Konu 3: Ben ve dünya hakkındaki gelecekteki beklentilerim 
dengeli/dengesiz. 

Son: 
Hikâye-anlatımı: Öğrencilerden yazdıkları hikâyelerden birini sınıfta 
anlatmasını iste. 
Değerlendirme:  Hikâyeyi daha gerçekçi yapmak için neleri siler, yasaklar 
veya izin verirsin. Hikâyenin bitmesini istediğin sonucu nedir? 

  

 
Zaman 

Hazırlanma ve uygulama – hazırlanma – 30 dakika.  
Çalışma zamanı – 2 ders saati  

 
Resimler ve Diğer  

Belgeler 

 
 

 

 
Diğer Alakalı Linkler 

http://taggalaxy.de/ 
Etkileşimli FLICKR, sayısız içerikli dünyadan fotoğraflar.  
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