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Işık
Gündüz hep var, gece daha az.
Onun hızına kimse ulaşamaz!

Uzay
Sonsuz olduğu varsayılır,
Tüm gökcisimleri içinde bulunur!

Gökkuşağı
Renklerden bir yay,
ama onunla ok atılmaz.
Yağmurun peşine takılır,
kara takılmaz.

Pusula
Bir kutu içinde dönen iğne,
Yol gösterir kullanmasını bilene!

Kuyrukluyıldız
Kocaman bir toz ve buz topu,
Arkasında iz bırakır kuyruğu.

Okyanus
Kıtaları birbirinden ayırır,
Gemilerle, uçaklarla aşılır!

Kaleydoskop

Teleskop

Mikroskop

Çiçek dürbünüdür diğer adı,
Şaşırtır içine bakanı!

Buluşudur Galileo Galilei’nin,
Arkadaşıdır gökbilimcinin!

Gözünü daya ona, düğmesini çevir.
Sana küçücük bir dünyayı gösterir!
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Sıcaklık

Enerji

Sürtünme kuvveti

Termometredir ölçme aracı,
Kutuplarla ekvator arasında
çok farklı!

Bazen kinetik, bazen potansiyeldir,
Isı, ışık, ses bazı çeşitleridir!

Harekete karşı koyan kuvvet,
Durdurur seni sonunda elbet!

Beyin

Elektrik

Mıknatıs

Yeni bağlantılar
kuruldukça içinde,
Bulmacaları da çözersin,
en zor problemleri de!

Ay
Dünya’dan başka
ayak basılan tek gökcismi,
Onun da vardır yer şekilleri!
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Ampul yanar, fırın çalışır,
Tüm bu işlerin arkasında o vardır!

Hayvan
Yüzer, sürünür, uçar,
yürür, koşar.
Hem tek hücrelisi
hem de çok hücrelisi var!

Sihirlidir sanki,
Koşturur peşinden topluiğneleri.

Dünya
Eşi benzeri olmayan bir küre,
Birçok canlı yaşar üzerinde.
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İnternet

Teknoloji

İletişim ağı,
Bağlan ona keşfet dünyayı!

Ampul, bilgisayar,
uzay aracı,
Hepsi onun marifeti,
yaşamı kolaylaştırıcı!

Kuvvet

Bitki

Topa vurduğunda
ya da sandalyeyi çektiğinde,
Uyguladığın ne masayı ittiğinde?

Plazma
Maddenin dördüncü hali,
Kutup ışıkları en güzel örneği!
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Yerkürenin hem oksijen
hem de besin kaynağı,
En güzel onlar yaşar baharı.

Robot
Elektroniktir beyni,
tam bir mühendislik işi,
Henüz ayakkabı bağlayanı
görülmedi!

Pi sayısı
Böl bir dairenin çevresini çapına,
Çıkar ünlü bir matematik
sabiti karşına!

Makine
Bazısı mekanik, bazısı elektrikli,
Ama yaşamı kolaylaştırır hepsi.

Nasıl Oynanır?
• Kartlar oyuncu sayısına göre eşit
olarak dağıtılır.
• Yaşı en küçük olan oyuncu oyunu
başlatır ve elindeki kartlarda
bulunan bilmecelerden birini sorar.
• Bilmeceyi soran oyuncu
yanıtlamak isteyenlere sırayla söz
verir.
• Kimse bilemezse bilmeceyi soran
oyuncu yanıtı söyler. Bilmece
sorma sırası yine onda olur.
• Bir oyuncu bilmeceyi bildiğinde,
kendi elindeki kartlarda bulunan
bilmecelerden birini sorar.
• İşi biten kartlar ortaya bırakılır.
• Elindeki kartların tümü ilk biten
oyuncu oyunu kazanır.
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