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KimyaNasıl Oynanır?

EkolojiBiyoloji

Gökbilim Yerbilim Okyanusbilim

Fizik

Matematik

• Kartlar oyunculara 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.

Canlılar incelenmiş,
Bakterilerden mantarlara,
Bitkilerden hayvanlara,
Sınıflandırılmış sonra.
Peki hangi bilim dalı çıkmış 
ortaya?

Gezegenler ve yıldızlar,
Her zaman ilgi çekmiş.
Teleskop icat edilince de,
Bu bilim dalı pek hızlı gelişmiş!

Hidrojen, oksijen ve diğer 
elementler,
Hava, su ve diğer bileşikler,
Asitler, bazlar, çözeltiler…
Bu bilim dalında çalışanlar,
Maddenin özelliklerini inceler.

Tüm canlılar,
Hava, su ve toprak,
Rüzgâr, ışık ve nem…
Hep etkiler birbirini.
Bu bilim dalının uzmanları
İnceler bunların ilişkilerini.

Neler var yerkabuğunun altında?
Nedeni nedir depremlerin?
Nasıl oluşur yanardağlar?
Tüm bu soruların yanıtları, 
Bu bilim dalının konuları.

Elektrik, manyetizma,
Enerji, hareket, kuvveti de 
unutma.
Gölge ve ışık da var işin içinde. 
Bil bakalım bu bilim 
dalının adı ne?

En eski bilim dallarından biri,
Bu dalın uzmanları,
İnceler sayıları ve şekilleri.

Derin denizlerde birçok canlı yaşar.
Orada da dağlar ve vadiler var.
Bir de sıcak soğuk akıntılar.
Bu bilim dalında çalışanlar,
Bu konularda araştırma yapar. 
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Malzeme bilimiİklimbilim

AntropolojiArkeoloji

Genetik Nanoteknoloji Fosilbilim

Sinirbilim

Psikoloji

Atmosferde oluşur,
Birbirinden değişik hava olayları.
Kullanılır bu bilim dalında,
Meteorolojiden elde edilen 
gözlem sonuçları.

Dünyada birçok uygarlık yaşamış,
Çoğu yıkılmış, ortadan kalkmış.
Bu bilim dalında çalışanlar,
Tarihi, kültürü, sanatı,
Kazılarla bir bir ortaya çıkarmış.

Neden benzeriz aile büyüklerimize? 
Nasıl geçer özelliklerimiz bize?
Bu bilim dalında çalışanlar 
bilir bunları derinliğine.

Seramikler, metaller…
Konusudur tüm malzemeler.  
Bu bilim dalı her yerde, 
Üretimde, sanayide.

Bu bilim dalında konular,
İlk çağlardan başlar,
Ele alınır günümüze kadar 
yaşamış tüm insanlar.

Bu bilim dalında çalışanlar,
İlgilenirler metrenin milyarda 
biri boyutlarda,
Bir minicik dünyayla.

Biyoloji, psikoloji, fizyoloji,
Etkileşimdedir bu bilim dalları.
Davranışlar, bellek, algı…
Bunları araştırır bu dalın uzmanları.

Kişiliğimizi, 
Duygularımızı, 
Davranışlarımızı,
İnceler bu bilim dalı.

Canlıların taşlamış kalıntıları 
incelenmiş,
Dinozorlar keşfedilmiş.
Tarih öncesinde yaşamış olan 
canlılar, 
Bu bilim dalı aracılığıyla 
öğrenilmiş.
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ZoolojiKriptoloji

BöcekbilimTıp

Robot bilimi Evrenbilim  Limnoloji

Botanik

Sosyoloji

Bilgi güvenliği söz konusu olunca,
Şifreler çıkar ortaya.
Peki hangi bilim dalı gelir akla? 

Bu bilim dalı sayesinde mümkün,
Hastalık tanısı koyma, 
Tedavilerde başarı sağlama,
Sonuç olarak insan sağlığını 
koruma.

Bu bilim dalı sayesinde
Makineler geliştirilmiş.
Bu makineler hem hareket eder
Hem de elektronik olarak 
“düşünebilirmiş”.

Balıklar, iki yaşamlılar,
Sürüngenler, kuşlar,
Memeliler, omurgasızlar…
Bu bilim dalında dahası da var.

Karınca, kulağakaçan,
Kızböceği, karasinek...
Bir milyonu aşkın tür var,
Bu bilim dalında incelenecek.

Merak edilir evrenin sırları,
Büyük Patlama’dan bu yana,
Olanları inceler bu bilim 
dalının uzmanları.

Çiçekli ya da çiçeksiz bitkiler,
Otsu ya da odunsu bitkiler,
Hepsini de bu bilim dalının 
uzmanları inceler.

Birey, aile, toplum,
Daha var birçok kurum.
Bunları inceler bu bilim dalının 
uzmanları,
Araştırırlar benzerlikleri ve 
farklılıkları.

Göller, akarsular, 
Bu bilim dalının
Konusudur tatlı sular.
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