
Sayılar, Keşif, Oyun, 

Hayvanlar âlemi

OKUL ÖNCESİ ve  

1. SINIFLAR

YARATICI DRAMA

DİDEM  
ÜNAL 
Ankara’da doğdu. 
1995’ten bu yana 
yayın dünyasında 
çalışıyor. Araştırma, 
reklam sektörü ve STK 
deneyimi edindi; AB 
destekli projeler yazdı 
ve yönetti. Sözcükler, 
Papirüs, Patika’da 
öyküleri yayımlandı. 
Osmanlıcadan ve 
İngilizceden Türkçeye 
kitap çevirileri bulunan 
Didem Ünal, Everest 
Yayınları’nın Türk 
ve Dünya Edebiyatı 
editörlerindendir.

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  1’den 20’ye kadar olan sayılara 
tek tek odaklanarak sayı bilgilerini 
pekiştirirler. 

  Yaratıcı drama liderinin 
vereceği yönergelere göre hareket 
etmenin önemini kavrarlar.

  Kendilerine yöneltilen sorulara 
hızlı ve pratik yanıtlar vermeyi 
öğrenirler.

  Grup çalışması deneyimi 
kazanarak topluluk önünde söz 
alma ve kendilerini ifade etme 
becerilerini geliştirirler.

  Görsel algı yeteneklerini ölçme 
fırsatı bulurlar.

  Merak ve keşif duygularını 
harekete geçirirler.

  Eğlenceli bir oyun eşliğinde 
sayıları öğrenirler.

Denizin hareketli dünyasında geçen Denizde Sayılar 
kitabından esinle, çocukların keyifli bir oyun eşliğinde, 
1’den 20’ye kadar uzanan sayıları öğrenecekleri 
eğlenceli bir drama etkinliği.

“DENİZDE SAYILAR 
OYUNU”

DİDEM ÜNAL’LA



Etkinliğin Akış Programı
SUNUM-TARTIŞMA

  İlgili etkinlik, sınıf ya da kütüphane 
ortamında, her oturumda en fazla 25-30 
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilir. Aynı gün 
içerisinde en çok üç etkinlik düzenlenebilir.

  Denizde Sayılar Oyunu, birbirini tamamlayan 
iki ayrı bölümden oluşmaktadır. 

DENİZDEKİ SAYILAR İLE TANIŞMA
  Denizde Sayılar kitabı barkovizyona 

yansıtılarak öğrencilerle birlikte okunur.
  Sayfalar ilerledikçe hikâyedeki bütün sayılar 

tek tek tahtaya yazılır.
  Kitabın sonunda yer alan deniz tablosu 

açılarak hikâyede hangi deniz canlısından kaç 
adet yer aldığı tartışılır.

SAYILARI PEKİŞTİRME OYUNU
  Didem Ünal’ın yönergeleri doğrultusunda, 

hikâyede geçen bütün sayılar farklı bir harekete 
dönüştürülerek çocukların dünyasına yansıtılır.

  Buna göre, hikâyedeki bütün sayılar için 
parmak şıklatma, zıplama, otur-kalk gibi çeşitli 
komutlar yardımıyla hikâyenin belkemiğini 
oluşturan 20 farklı sayının karşılığı bulunur.
Örnek;
Ahtapotun kaç kolu var? 
- 16 
- O halde 16 kez zıplayalım!

Hikâyede kaç anne yer alıyor? 
- 11 
- O halde 11 kez dizimize vuralım!

Didem Ünal ve Oğuz Demir’in imzasını taşıyan Denizde Sayılar, 
çocukları sayıların hareketli dünyasında geçen macera dolu bir 
yolculuğa davet ediyor. Ağa takılmış deniz canlılarının mücadelesinin 
anlatıldığı bu eğlenceli kitap, 1’den başlayıp 20’ye kadar uzanan 
sayıları, hikâyenin belirli yerlerinde saklı sürpriz oyunlarla 
buluşturarak denizde geçen keyifli bir serüvene yelken açıyor.
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