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Konu :  İlkokul ve Ortaokulun tüm sınıfları için  “Kara Sakal’ın Çalıntı Hazinesi” veya “Kayıp Papirüs” 

isimli Hazine Avı ve yaşa uygun işbirliğine dayalı bir Kutu Oyunu oynanması Teklifi 
 
 
 
 
 
Sayın Yetkili,  
 
Okulunuzdaki eğitim ve öğretim çalışmalarına katkısı olacağına ve öğrencilerinizin birbirlerine ve 
okulunuza olan bağlılıklarını geliştirebileceğine inandığımız oyunlarımıza ilişkin teklifimizi aşağıda 
onayınıza sunarız. 
 
Nedim TOKER 
Kurucu 
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Nomi Oyun Evi kimdir? 

Nomi Oyun Evi, oyunlara ve işbirliğine dayalı öğrenmeyi benimsemiş bir psikolojik danışman ve 
eğitim uzmanı olan Nedim Toker tarafından kurulmuştur. Firmanın amacı, çocuğun ilk üç yaşında 
içgüdüsel olarak tamamen gelişen oyun oynama dürtüsünü canlı tutmak ve çocuğun en değerli 
öğretmeni olan oyunları her gün daha fazla çocukla paylaşarak, çocukların yaşamının olmazsa olmazı 
‘neşe’ ve ‘güven’ duygularını onlara yaşatmaktır. Firmanın savunduğu değerler; sevgi, dayanışma ve 
takım çalışması,  kendine ve çevresindekilerin haklarına saygıdır. 

Nomi Oyun Evi, oyunların gücüne inanır; çünkü:  

 Oyun oynayan çocuk mutlu çocuktur. 

 Oyun hem eğlencelidir hem de çocuk için çok ciddi bir iştir. Yetişkinlerin aksine çocuklar 
işlerini yapmayı çok severler. 

 Çocukların mutlaka oyun oynaması/oynayabilmesi gerekir; çünkü çocuk kendisi ve dünya ile 
ilgili öğrendiği şeylerin bir kısmını sadece yaşayarak öğrenirken, büyük bir kısmını oyunlar 
sayesinde öğrenir. Örneğin; Dinleme, müzakere etme, sırasını bekleme, bulunduğu ortamın 
kurallarına uygun davranma, farklılıklara hoşgörülü olma, empati (duygudaşlık), sağduyu, 
strateji geliştirme, problem çözme gibi yaşamsal beceriler. 

 Doğru oynanan oyun güvenli bir öğrenme alanıdır. 

 En basit bir top yakalama oyunu bile, çocuk ve yetişkinin eğlenceli vakit geçirmesini 
sağlamak, bu ikili arasında derin bir bağ kurmak, çocuğun bir beceride uzmanlaşmasını 
sağlamak, çocuğun yetişkine güvenmesi ve özgüven geliştirmesi gibi birçok anlamlı katmanı 
içinde barındırabilir.  

Ne Oynuyoruz? Nasıl Oynuyoruz? 

Oyunlara ve işbirliğine inanan bir firma olarak çocuklarla birlikte Hazine Avı ve Kutu Oyunları 
oynuyoruz. Oynarken birbirimizi dinliyor, mutlaka yardımlaşıyor, beraberce yeni kurallar oluşturuyor 
ve uyguluyoruz, beraberce düşünüyor, heyecanlanıyor, eğleniyor, yeniyor ya da yeniliyoruz ve yeni 
stratejiler oluşturarak yeni baştan deniyoruz.  

Aklımızda yetişkin işleri olmadan çocuklarla birlikte ve sadece oyun oynuyoruz. 

Hazine Avı Oyunları: 

Hazine Avı, her yaştan oyunseverin hem kapalı hem açık mekanda zevkle oynayabileceği, ayrıca 
ehliyetli insanlar tarafından hazırlandığında çocukların merak duygularının peşinden güvenli bir 
şekilde gidebilecekleri bir oyun türüdür. 

Bu oyunda çocuklar kendilerine verilen ya da buldukları ipuçları ve çözdükleri bilmecelerle bir ya da 
birden fazla görevi takım halinde tamamlamaya çalışırlar. Hazine Avı oyunları sosyal iletişim kurma, 
mantıksal düşünme, problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı sunar, çocukları keşfetmeye teşvik 
eder ve takım çalışmasını öğretir. 
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Hazine Avı, oyuncuların ipuçlarını çözmek için yanıtlayacakları genel bilgiye dayalı bulmacalar ve 
kelime oyunları sayesinde ve oyunculara bir adım sonrasında nereye gideceklerine karar vermekte 
ve kaç basamakta görevi tamamlayacakları konusunda yardımcı olan basit matematik ve/veya fen 
problemleri ile heyecanlı bir öğrenme deneyimidir. 

Hazine Avı, çocukların problem çözme becerilerini, yaparak öğrenme yöntemine göre geliştirmenin, 
aile içinde ve okulda öğrendikleri yöntemleri pekiştirmelerini ve uygulamalarını sağlamanın yanı sıra 
onların heyecanla bir istasyondan diğerine koşacakları iyi bir fiziksel egzersiz olanağıdır. 

Hazine Avı takım çalışmasını da öğretir. Bir takım içinde çalışmayı öğrenmek bir çocuğun hayatında 
çok önemli bir beceridir. Öyleyse bunu, hedefe ulaşmak için beraberce bulmaca çözmelerini zorunlu 
hale getiren eğlenceli bir şekilde öğrensinler. 

İşbirliğine Dayalı Kutu Oyunları: 

İşbirliğine dayalı kutu oyunları yediden yetmişe herkesin severek oynayabileceği oyunlardır. 
İşbirliğine dayalı oyunların, oynamaya alışık olduğumuz rekabetçi oyunlar ile tek ortak yönü her 
ikisinde de bir hedefin olmasıdır. Rekabetçi oyunlarda hedefimiz yarışı en iyi dereceyle, en kısa 
sürede tek başımıza bitirmekken, işbirliğine dayalı oyunlarda ortak bir hedefimiz, istediğimiz kadar 
zamanımız vardır ve birbirimizle yarışmak yerine oyunun önümüze çıkardığı engelleri beraberce 
aşmaya çalışırız. Bunu yapabilmek için hep birlikte stratejiler geliştirir, kararlar alırız, kararlarımızı 
uygular ve bunların sorumluluğunu alırız. Sadece birbirimizi dinleyerek ve yardım ederek hedefe 
ulaşabileceğimizi biliriz. Hepimiz eşit derecede önemli ve değerliyizdir. Bir gruba dahil olmanın tadını 
çıkarırken, kendimize ve birbirimize güvenerek beraberce eğleniriz. 

İşbirliğine dayalı oyunların sonunda, rekabetçi oyunlarda olduğu gibi bir kazanan ve bir sürü mutsuz 
oyuncu yoktur. Onun yerine bazen beraberce kaybeder, bazen beraberce kazanırız.  Bu oyunlarda 
kaybetmek demek hedefe hiç ulaşamamak demektir. Hedefe ulaşamadığımızda ya da tam olarak 
ulaşamadığımızda; 

 kızgınlık ve öfke duymayız, 

 kendimizi kötü ve yetersiz hissetmeyiz 

 hepimiz aynı konumu paylaştığımız için kimseyi kıskanmayız; hatta 

 hedefe ulaşmak için aklımızda yeni stratejiler oluşturur; bu yüzden hemen yeni bir oyuna 
başlamak isteriz. 

İşbirliğine dayalı oyunlarda fikir üretmeyi, kazanmayı, kaybetmeyi hep beraberce deneyimlediğimiz 
gibi, bu oyunları kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, anne babalarımızla hatta büyükanne ve 
büyükbabalarımızla, her yaştan oyunsever beraberce oynayabiliriz.  

O zaman ne duruyoruz? Haydi, hep beraber oynayalım! 
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İşbirliğine Dayalı Oyunların Eğitimdeki Yararları Nelerdir? 

 Çocuğa, işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin temel ilke ve becerilerini, çocuğun yegane 
öğrenme aracı olan oyunlarla öğretir. 

 Bir gruba ait olma duygusunu geliştirerek olumlu bir sınıf ortamı oluşturmaya yardımcı olur. 

 Öğrencilerin şiddet eğilimini azaltmaya ve, özellikle üst sınıflarda rastlanan zorbalık 
davranışını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. 

 Öğrenci oyuna aklıyla, duyularıyla ve duygularıyla katılır; dolayısıyla bu oyunlar hem zekanın 
farklı yönlerini geliştirir hem de farklı öğrenme biçimlerine göredir. 

 Öğretim programında bulunan bir konuyu öğretmekte kullanılabilir. 

 Özel eğitimde önemli rolü vardır. 

 Rekabetin yarattığı gerilim ve diğer olumsuz etkileri azaltır. 

 İşbirliği içerisinde problem çözme becerisini cesaretlendirir. 

 Eğlencelidir! 

 

Fiyat ve sormak istediğiniz diğer konular için bizi arayınız. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için işbirliği 
yapmaktan memnuniyet duyarız. 

Saygılarımızla, 

 

Nedim TOKER 
Nomi Oyun Evi Kurucusu 


