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KARİKATÜR ÇİZ!    (CARTOON IT!) 
 
Yaş: 6-99            Oyuncu: 2-6 oyuncu       
 
İÇİNDEKİLER 

 
 
 
 

 
ÖĞRENME BECERİLERİ 
Hafıza, Görsel Olarak Farklılıkları Ayırt Etme, Çizme Becerileri, Uzaysal Algı. 
 
AMAÇ 
6 özellikten oluşmuş çizgi karakterleri doğru olarak ezberleyip çizerek puan kazanmak. 5 turun sonunda en 
yüksek puanı alan oyuncu oyunu kazanır!  
 
HAZIRLIK 
1. Oyuna başlamadan önce oyuncular Özellik Tablosunun farklı bölümlerindeki özellikleri tanımak için bir kaç 

dakika tabloyu incelerler. 
2. Tabloyu, kurulduğu zaman (çadır pozisyonunda) tüm oyuncuların görebileceği bir yere koyun. 
3. Karakter kartlarını karın ve Özellik Tablosunun yanına kapalı olarak yerleştirin. 
4. Her bir oyuncuya bir kalem ve beş adet çizim kağıdı verin. 
5. “Karikatür Lideri” nin ilk kim olacağına karar verin. 
 
OYUN 
 
1. Karikatür Lideri: 

a. Oyunun Ezberleme aşamasında özellikleri saklamak için Özellik Tablosunu görünmeyecek şekilde 
katlar. 

b. Kendisi de dahil oyunculara Karikatür Kartlarını kapalı olarak birer tane dağıtır. Geriye kalan kartları 
kapalı olarak Özellik Tablosunun yanına koyar. Oyuncular kendilerine verilen kartlara bakmazlar. 

c. Oyunculara Çizim Kağıtlarının en üstüne isimlerini yazdırtır ve o turun numarasını işaretletir. 
 

EZBERLEME AŞAMASI 
2. Karikatür Lideri “Ezberleyin!” der ve kum saatini döndürür. Her bir oyuncunun, Karikatür Lideri de dahil, 

Karikatür Kartlarındaki karakterin 6 özelliğini ezberlemek için 30 saniyesi vardır. 
3. Karikatür Lideri kum saatini kontrol eder ve zaman bitince “Durun!” der. Tüm oyuncuların Karakter 

Kartlarını hemen ters çevirmeleri gerekir. 
 
ÇİZME AŞAMASI 
1. Karikatür Lideri tüm oyuncuların görebilmesi için Özellik Tablosu’nu çadır pozisyonuna getirir. Bu aşamada 

kum saati tüm oyuncuların erişebileceği bir yere konmalıdır. 
2. Karikatür Lideri tüm oyuncuların ezberledikleri çizgi karakterleri çizmeye başlamalarını belirtmek için 

“Çizin” der. Çizim, Özellik Tablosundan görsel yardım alarak ezberden yapılır. 
 
ÖNEMLİ: Her bir karikatür 6 tane özellikten oluşmuştur. Çizdiğiniz karakteri hatırlamanıza yardımcı olması için 
tüm özelliklerin tek tek gösterildiği Özellik Tablosu’na başvurmak isteyeceksiniz.  
 
3. Çizmeyi bitiren ilk kişi “Karikatürü Çizdim!” der ve kum saatini başlatır. Artık diğer oyuncuların çizimlerini 

tamamlamaları için 30 saniyeleri vardır. Kum saatini çeviren kişi süreyi takip etmek ve süre bittiğinde diğer 
oyunculara “Durun!” demekten sorumludur. “Durun” denildiğinde oyuncular kalemlerini masaya koyarak 
çizmeyi bırakırlar. 

 
 
PUANLAMA 
Her bir oyuncu Karakter Kartlarını ve Çizim Kağıtlarını solunda bulunan oyuncuya geçirir. İzleyen turlarda 
sırayla solundaki bir oyuncuyu, iki oyuncuyu sonra üç oyuncuyu atlayarak tüm oyuncuların her bir oyuncuya 
birer kez puanlama yapacak şekilde Çizim Kağıtlarını vermesi sağlanır. 
 

• 50 adet Karakter Kartı 
• Karakterlerin özelliklerini gösteren tablo 
• 6 adet kurşun kalem 

• 30 saniyelik kum saati 
• Çizim kağıtlarının oluşturduğu resim bloknotu 

Eğer ek çizim kağıdına ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki internet adresimizi ziyaret ederek basabilirsiniz: 
www.thinkfun.com/sites/default/files/images/pdfs/cartoonit_drawingsheet.pdf 
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ÇİZİMLER İKİ METOD KULLANILARAK PUANLANIR 
 
Daha az deneyimli oyuncular için Temel Puanlama Metodu’nu kullanın:  
1. Tam olarak çizilmiş her bir özelliği Karakter Kartlarındaki bu özelliğe denk gelen özellikle karşılaştırın. Ne 

kadar düzgün çizildiğine ve karakterin üzerinde nereye yerleştirildiğine bakılmaksızın  bu özellik doğru 
özellik olarak saptanırsa özelliğin yanındaki kutucuğa işaret konur. 

2. Eğer Çizer’in hangi özelliği çizmeye çalıştığı belirgin değilse Puanlayıcı bunu Çizer’le tartışmalıdır. 
Puanlayıcı Çizer’in doğruluğunu kabul etmelidir. 

 
Daha usta oyuncular için İleri Seviye Puanlama Metodu’nu kullanarak puanlama yapın:  
1. Tam olarak çizilmiş her bir özelliği Karakter Kartlarındaki bu özelliğe denk gelen özellikle karşılaştırın. 
2. Her bir özellik için kutucuklara aşağıdaki durumlarda işaret koyun: 

a. Özellik doğru özellik olarak saptanabilirse. 
b. Özellik baş bölgesinde doğru yerindeyse. (Örneğin, kulaklar göz hizasının üzerindeyse) 
c. Özellik tam olarak eşleşebiliyorsa. (Yani, her bir çizgi mevcutsa, gerekli bölümlerin tümünün içi 

boyanmışsa ve çizgiler doğru yönde kavislendirilerek çizildiyse.)  
3. Eğer hangi özelliğin çizilmiş olduğu veya çizimin doğruluğu ile ilgili bir şüphe varsa Puanlayıcı “Ya Aynı 

Fikirde Değilsek” bölümündeki basamakları kullanarak bu durumu Çizer ile tartışır.  
 
Örnek:         

    Karikatür Kartı 

 
    Doğru    Yanlış 
 
 
Tüm özellikler puanlanıldığı zaman: 
1. Oyuncu çizme işlemini en önce bitirip “Karikatürü Çizdim” diyen ilk kişi ise bonus kutucuğuna işaret koyun. 
2. Tüm işaretleri toplayıp Çizim Kağıdının sağ alt bölümündeki toplam puan kutusuna sonucu yazın. 
3. Çizer’e yalnızca puanlanmış Çizim kağıdını (Karakter Kartı’nı değil) geri verin. 
4. Eğer aranızda bir anlaşmazlık olursa “Ya Aynı Fikirde Değilsek” bölümündeki basamakları kullanarak bunu 

Çizer ile tartışın. 
5. Puanlama tamamlandığında Karakter Kartları’nı kullanılmış kartlar destesine koyun. 
6. Artık tur sona ermiştir ve Karikatür Lideri’nin solundaki kişi bir sonraki turun Karikatür Lideri olur. 
Oyun beşinci turun sonunda tamamlanır. 
 
 
OYUNUN SONU 
Beş tur tamamlandıktan sonra her bir oyuncu beş tur sonunda elde ettikleri puanları toplayarak Genel Toplam 
Puan’larını bulurlar. En yüksek Genel Toplam Puanı olan oyuncu oyunu kazanır! 
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Ya Aynı Fikirde Değilsek? 
Kimi zaman Çizer ile Puanlayıcı arasında bir özelliğin puan alıp almaması konusunda anlaşmazlık doğabilir. 
Böyle bir durumda Puanlayıcı yalnızca çizimi (Karakter Kartı’nı değil) Çizer’e geri vermeli ve bu durumu 
aşağıdaki açıklandığı gibi çözmeye çalışmalıdır: 
1. Çizer’e hangi özelliği çizdiğini Özellik Tablosu'nda göstermesini rica edin. 
2. Eğer bu doğru özellik ise (yani Çizer doğru hatırladıysa ve çizmesi gereken özelliği çizmeye çabaladıysa) 

hem kendi çizimindeki hem de Özellik Tablosu'ndaki bu özellikle eşleşen söz konusu özelliğin belirgin 
ayrıntılarını söylemesini isteyin.  ‘Karikatür Çiz!’ oyunundaki her bir özellik birini diğerinden tamamen 
ayıran önemli öğelerle dikkatli bir şekilde tasarlandı.  

3. Eğer Çizer kendi çiziminde doğru özellikle eşleşen belirgin ayrıntıların bazılarını gösterebilirse o zaman 
Puanlayıcı ona puanını vermelidir. 

Son karar mutlaka Puanlayıcıya aittir. Eğer Çizer’e puan verildiyse Puanlayıcı Çizim Kağıdı'ndaki toplam puanı 
yeniden düzeltir ve kağıdı Çizer’e geri verir. 
 
Örneğin: 
Çizer, Gözler bölümündeki 2 numaralı gözü çizmiş olmalıydı. Puanlayıcı 6 numaralı gözü çizmiş olduğunu 
düşündü ve bu bölüme puan vermedi. Çizer bu puanlamaya itiraz eder. Çizer yalnızca çizimini ve Özellik 
Tablosu'nu kullanarak 2 numarayı çizdiğini çünkü her iki gözün üzerinde de kirpiklerin olduğunu oysa 6 
numarada yalnızca bir gözün üzerinde kirpikler olduğunu Puanlayıcıya açıklar. Aynı zamanda numara 6’daki 
küçük göz bebeklerine karşın oldukça büyük göz bebekleri çizmiştir. Çizer 2 numaralı gözlerle eşleşen 
çizimindeki belirgin ayrıntıları gösterebildiği için Puanlayıcı ona puanını verir. 
 

 
 
EŞİTLİK DURUMUNDA: 
Eşitlik durumunda, berabere kalan oyuncular kazananı belirleyecek olan bir ek tur daha oynarlar. Bu turda 
oyun tüm kurallara uygun oynanır. Ancak Çizim Aşamasında kum saati kullanılmaz. Onun yerine çizme 
işlemini bitiren ilk oyuncu ‘Karikatürü Çizdim!’ der ve 1 puanlık bonusu kazanır. Diğer oyuncular çizmeyi hemen 
bırakmalıdırlar. Bu turda daha öncekilerde olduğu gibi 30 saniyelik ekstra süre yoktur. Puanlama aynı şekilde 
yapılır ve bu turda en yüksek puanı alan oyunu kazanır. 
 
 

OYUN ÇEŞİTLEMELERİ 
 
DAHA AZ YARIŞÇI BİR OYUN 
Daha küçük oyuncular zaman baskısı altında oynamaktan rahatsızlık duyabilirler. Daha az yarışçı bir oyun için 
çizimlerini tamamlayabilecekleri için gerekli olan süreyi kullanmalarına izin verin veya çizim süresi bittiği zaman 
onları rahatlatacak ölçüde bir süre belirleyin (belki kum saatini bir kaç kez çevirebilirsiniz) ve hızlı çizme için 
ekstra puan önermeyin. 
 
DAHA SIKI BİR OYUN 
Oyunu daha zorlu hale getirmek için çizmeye başlamadan önceki Karakter Kartlarını ezberleme süresini 
kısaltın. Daha ileri seviyedeki oyuncular için kartı 5 saniye kadarlık kısa bir sürede gösterebilirsiniz. 
 
‘KARİKATÜR ÇİZ!’ ile yapabileceğiniz diğer aktiviteler için lütfen ‘Aileler İçin Öneriler’ bölümüne bakınız. 
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AİLELER İÇİN ÖNERİLER 
 
‘KARİKATÜR ÇİZ!’ oyunu çocuklar için güvenle nasıl çizim yapacaklarını öğretmenin harika bir yoludur! Sürpriz 
sır ise bu oyunun bir çizme oyunu olduğu kadar bir hafıza oyunu olmasıdır. Oyuncular tek tek karikatür 
parçalarını ayrıştırma ve bellibaşlı özellikleri hatırlama becerilerini geliştirerek elde ettikleri gücü keşfedecekler. 
Yaratıcı resimlerle ve öğrenmesi kolay çizim teknikleri ile  
‘KARİKATÜR ÇİZ!’ çocukların ezberleme, görsel ayırt etme ve ince motor becerilerinin gelişmesine yardım 
eder. 
 
İşte ‘KARİKATÜR ÇİZ!’ oyunundan en iyi şekilde yaralanabilmeniz için bazı öneriler: 
 
1. Oyunu Öğrenin: İşbirlikçi veya kazanıp kaybetmeye dayanani oyun başlamadan önce oyunun farklı 

aşamalarına alıştırmak yararlıdır. Çocuğunuzu Özellik Tablosu’ndaki özelliklere dikkatlice bakmaları için 
teşvik edin. Her bölümden bir özellik seçip sizin için bir çizim yaparak kendi karikatürlerini yaratarak 
eğlenmelerine izin verin.  

2. Detaya Dikkat: Çocuklar bazen bir burnu ters veya gözleri birbirinden çok uzakta çizerek bir özelliği yanlış 
çizecektir. Bu durum çizimleriyle Karakter kartı’nı karşılaştırmak ve özelliklerin nasıl birbirinden farklı 
olduğunu göstermek için bir  fırsat olarak kullanılabilir. Detaylara dikkatini vermek çocuklara belli bir 
özelliğin eşsiz yönünün ne olduğu üzerine odaklanmalarını öğretecek. (Temel puanlama metodunu 
kullanarak, bazı hataların olduğu bir özelliği çizen oyuncular bu özellik doğru seçenek olarak tanınabildiği 
sürece 1 puan kazanmalı.) 

3. Çizerek Alıştırma Yapın: ‘KARİKATÜR ÇİZ!’ in en iyi taraflarından biri çizmeyi öğrenmektir! İşte size 
çizme becerisini alıştırma yapmak için iki eğlenceli fikir.  
• Gördüğünü Çiz:  Özellik Tablosunu çalışırken bellibaşlı özellikleri, “Burun 3 numara” gibi, söyleyip 

oyunculara yalnızca bu özelliği çizdirteceğiniz alıştırma seansları düzenleyin. Bu onların özellikleri 
birbirinden ayırt etmelerine ve çizme becerilerini yapılandırmalarını sağlayacaktır. 

• Numaralarla Çizin: 6 numarayı (Baş no:2, Gözler no:4, Burun no:1 gibi) listeleyerek kendi Karakterinizi 
oluşturun. Kendine özgü bir karakteri oluşturmak için özelliklerin nasıl biraraya geldiğini görmek 
eğlencelidir! 

4. Hafızanızı Yapılandırın: Çocuğunuzun Özellik Tablosu’ndan veya oyundaki Karakter Kartları’ndan 
yarattığı karakterleri kullanarak 6 özelliği ezberleme çalışması yapın. Kartı ezberlemesi için çocuğunuza 30 
saniye verin ve sonra özellikleri Özellik Tablosu’ndan göstermesini isteyin. 

5. Çizimleri Kutlayın: Karakterleri canlandırarak hayali oyunu teşvik edin! Oyunun sonunda yeni çizilmiş 
karakterleri için özel bir isim uydurmaları veya grup için karakterin davranışını dramatize etmeleri için 
cesaretlendirin. 

6. Eğlenin: ‘KARİKATÜR ÇİZ!’ tüm yaş grupları için eğlenceli bir düşünce oyunudur. Umarız bu oyun size ve 
çocuğunuza kahkaha ve öğrenme dolu saatler yaşatacaktır.   

 

 
 

ThinkFun®  akıl oyunları tasarlayan lider bir markadır.1985 den 
beri birçok ödül kazanmış oyunlar tasarlamıştır. 

 

Çocuklar ve yetişkinler, eğlenceli meydan okumalarla dolu saatler 
geçirten, uygulamalı, düşünmeyi kışkırtan oyunların 

tasarlanmasında ThinkFun’a güvenirler. 
 

ThinkFun yüksek kalitede, her yaş grubunun oyunla düşünce 
becerilerini geliştirebilmesine yardımcı olan yenilikçi oyunlara 

kendini adamıştır. 
 

Diğer eğitici ve eğlenceli ThinkFun oyunları ve bilgi için lütfen 
sitelerimizi ziyaret ediniz: 

 

www.ThinkFun.com 
 

www.anne.com.tr 
(ThinkFun® Türkiye dağıtıcısı) 

 


