
Oyunun adı: Tırtıl’ın Hakları 

Oyunun süresi: Oyunun süresi kişi sayısına göre farklılık göstermektedir. Yaklaşık 20-30 dakikadır. 

Oyun için gerekli kişi sayısı: En az 3 oyuncu, en fazla 8 oyuncu 

Oyunun oynanacağı yer: Oyun tahtasının düz duracağı bir zemin.  

     Oyun hem içeride hem dışarıda oynanabilir 

Hedef kitle: 3-8 yaş 

Oyunun amacı: Tırtıl’ın üzerinde numaralar ile Çocuk Haklarını öğrenmek ve oyunu tamamlayarak 

Süpertırtıl olmak 

Oyunun genel açıklamaları: Oyunun amacı, tırtıl ile çocuklara BM Çocuk Hakları maddelerini eğlenceli 

bir biçimde öğretebilmektir. Oyun çeşitli aktivitelerden oluşmaktadır. Dans ve çocuk oyunları gibi 

aktiviteler çocukların hareket ihtiyacını karşılarken, bilgi soruları çocukların öğrenmesini destekler ve 

çizimler ile çocuğun kendini dilediğince ifade edebilmesi sağlanmaktadır.  

Oyun için gerekli malzemeler:  

 1 adet oyun tahtası 

 1 adet zar 

 8 adet piyon 

 8 adet doğru/yanlış soru kartı 

 15 adet eğlence kartı 

 4 adet durum kartı 

 8 adet Süpertırtıl etiketi 

Oyunun kuralları: 

 İlk olarak oyuncular oyun tahtasının etrafına dizilir. 

 Oyun tahtası düz bir zeminde açılır. 

 Her bir oyuncudan bir adet piyon seçmesi istenir. 

 Tüm oyuncular piyonlarını seçtikten sonra her bir oyuncudan zar atması istenir. Zardaki 

sayılara göre en büyük atan ilk başlayacak şekilde oyun sırası oluşturulur. 

 Her oyuncu ilk olarak bir doğru yanlış sorusuna cevap verir. Soruyu doğru cevaplayan oyuncu, 

zar atarak piyonunu ilerletme hakkını kazanır.  

 Oyuncu piyonunu ilerlettikçe karşısına çıkan renklere göre bir kart seçer ve kartlarda 

kendilerinden istenenleri gerçekleştirir.  

 Sarı kartı seçen oyuncu karttaki soruyu dans ve oyunlarla anlatır. 

 Kırmızı kartı seçen oyuncu karttaki soruyu çizerek cevaplar. 

 Mavi kartı seçen oyuncu karttaki sorulara ya sözlü olarak ya da şarkılar ile cevap verir.  

 Zar atarak Tırtıl’ın kafasına ulaşan oyuncu Supertırtıl olmak hakkını kazanır ve ödülünü alır. 



Doğru/Yanlış Soru Kartı Örnekleri: 

- On sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır (D) 

- Çocukların kendi kimliklerine sahip olma hakkı yoktur (Y) vardır (D) 

- Çocukların fikirlerini özgürce ifade etme hakları vardır (D) 

- Çocuklar, diğer insanlara zarar vermediği sürece, öğrendiklerini, düşündüklerini ve 

hissettiklerini, konuşarak, çizerek, yazarak ya da başka bir yolla özgürce ifade etme hakları 

yoktur (Y) vardır (D) 

- Her çocuğun mahremiyet hakkı vardır. (D) 

- Bir çocuğun yetiştirilmesinden birinci derecede sorumlu olanlar öğretmenlerdir (Y) – 

ebeynlerdir (D) 

- Engelli çocukların toplumda aktif rol almaları ve bağımsızlaşmaları için önlerindeki tüm 

engelleri kaldırmalıdır. 

Sarı Kart Soru Örnekleri: 

- Kör ebe – Görme engelli bireylerle empati 

- Makarena dansı yap, özel bölgelerine değince “HAYIR” diye bağır. 

- Bugün kendini nasıl hissediyorsun? – Bir durum kartı seçer 

- Oynamayı sevdiğin 3 çocuk oyunu söyle ve göster. 

- Sabah okula nasıl hazırlandığını göster. 

- En sevdiğin hayvanın taklidini yap.  

- En sevdiğin rengi odada bul ve dokun. 

Kırmızı Kart Soru Örnekleri: 

- Kendini çiz. 

- Aileni çiz. 

- Okulunu ve Öğretmenini çiz. 

- Hayalindeki evi çiz. 

- En sevdiğin çizgi film karakterini çiz. 

- Okulda en sevdiğin arkadaşının resmini çiz. 

Mavi Kart Soru Örnekleri: 

- Bugünkü yemekte neleri sevdin? Bir şarkı ile anlat 

- Bugün hangi oyunları oynadın? 

- Bugünkü oyunda neleri sevmedin? 

- Akşam yatmaya nasıl hazırlanıyorsun onu anlat. 

- En sevdiğin şarkıyı söyle. 

 

Durum kartları 

- Güneş 

- Bulut 

- Şimşek 

- Kar 

  



 


