
Etkinlik Dosyası:  

Mavi Gezegen: Nasıl bir dünyaya gözlerimizi açtık? 

iklim, deniz, Dünya, atmosfer, henüz bilmediklerimiz 

Tabu Oyunu 

 
Yaş Grubu: 5.-6. sınıflar 

Süresi: 2 saat  

Yer: Sınıf ya da kütüphane ortamı  

Hedef: İklim ve küresel ısınma hakkında edinilen bilgilerin yaratıcı bir oyun yoluyla 
sağlamlaştırılıp derinleştirilmesi 

Malzeme: 6 adet Mavi Gezegen: Nasıl bir dünyaya gözlerimizi açtık kitabı, renkli keçeli 
kalemler, beyaz fon kartonu. 1 adet Tabu Oyunu. 

Hazırlık: Mavi Gezegen: Nasıl bir dünyaya gözlerimizi açtık  kitabının edinilip katılımcılar 
tarafından önceden okunması. Etkinlik okul ortamında gerçekleştirilecekse, iklim ve küresel 
ısınma konusunun önceden derste işlenmesi. Beyaz fon kartonundan 60 boş tabu kartının 
hazırlanması. 

Uygulama:  Etkinliği yöneten yetişkin, katılımcı gençlere, Mavi Gezegen: Nasıl bir dünyaya 
gözlerimizi açtık kitabından hareketle iklim ve küresel ısınma konulu bir Tabu Oyunu 
hazırlayacaklarını, ardından bu oyunla küçük bir turnuva düzenleyeceklerini açıklar. Tabu 
Oyunu’nun kurallarını hatırlatan/tanıtan öğretmen katılımcılara klasik Tabu Oyunu kartlarını 
gösterir.  

Gençler  6 gruba ayrılır. Yaklaşık eşit sayıda kişiden oluşan her gruba 10 boş Tabu kartı 
dağıtılır ve kitabın bir bölüm başlığı atanır. Gruplar kendi bölüm başlığı altında işlenen 
konuyu tekrar okur ve ilgilerini çeken kavramlar çıkarır. Bu kavramlar kitapta geçebileceği 



gibi sadece konu ile bağlantılı olabilir. İçlerinden Tabu Oyunu’na en uygun kavramları seçen 
her grup, bu kavramlardan Tabu Kartları hazırlar. Her grup en az 5 en fazla 10 Tabu kartı 
hazırlamakla yükümlüdür. 

Örnek: 

  

 

 

 

 

 

 

     

Birinci saatin sonunda etkinlik öğretmeni hazırlanan Tabu kartlarını toplayıp kontrol eder. 
Eğer farklı grupların hazırladığı kartlarda kesişen kavramlar olursa, bunlar arasından biri 
seçilir, diğeri ayıklanır. 

Ardından gruplar sırasıyla birbirleriyle kendi hazırladıkları İklim konulu Tabu Oyunu’nu 
oynamaya başlar.Her grup en az bir kez oyunu oynar. Zaman kalırsa kazanan gruplar kendi 
aralarında yarışmaya devam ettirebilir. Ta ki bir grup turnuvanın birinciliğini elde edene dek. 

 

İKLİM konulu 
TABU 

Atmosfer 

----------- 
Hava 

----------- 
Bulut 

----------- 
Rüzgâr 

Volkan 

----------- 
Lav 

----------- 
Püskürtmek 

----------- 
Ateş 

Buzullar 

----------- 
Buz 

----------- 
Kutuplar 

----------- 
Erimek 


