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Çocukların Türkçe sözcük dağarcığını eğlenceli bir  
şekilde geliştirebilmesi için hazırladığımız bu deyim 
kartlarını birçok farklı şekilde kullanmak mümkün.  
Bu kartlar, hem çocukların kendi aralarında oynaya- 
cağı bir oyun seti hem de öğretmenlerin derslerde 
faydalanacağı bir set olarak kullanılabilir. İşte sizin 
için hazırladığımız birkaç öneri: 

• Deyim kartları çocuklara eşit sayıda dağıtılır. Her 
çocuk kendi elindeki kartın resmini bir sonraki 
oyuncuya gösterip deyimi tahmin etmesini ister. 
Her doğru tahmin için bir puan verilir. En çok 
puanı toplamış olan çocuğa verilecek küçük bir 
ödül de oyuna ek bir heyecan katar.  

• Çocuğunuz ya da öğrenciniz bu deyim kartı setine 
eş bir deyim kartı seti hazırlayabilir. Bunu 
hazırlarken bir deyimler sözlüğünden faydalana-
bilir. Böylelikle çocuklar için hem yeni deyimler 
öğrenme imkânı yaratılmış olur hem de kendi 
setini hazırlarken çizeceği resimlerle yaratıcılığı 
geliştirilmiş olur.

• Öğretmen tarafından üç tane deyim seçilir. 
Öğrencilerden bu deyimleri kullanarak anlam 
bütünlüğü olan bir hikâye yazmaları istenir. 
Böylece öğrencilerin yazı çalışmalarında deyim-
lere yer vermesi sağlanır.

• Çocukların okuduğu bir hikâye veya masalın konu- 
suna dikkat çekerek, anafikire uygun olan deyim 
kartını bulması istenebilir. Örneğin, Kırmızı Başlıklı 
Kız veya Pinokyo masalını okuduktan sonra “kula- 
ğına küpe olmak” deyiminin resmi gösterilir. 
Çocuklar kartın üzerindeki resimden deyimi tah- 
min etmeye çalışır ve tahmin sonrası deyimin 
anlamını okurlar. Öğrencilerden deyimin anlamını 
açıklayan örnek cümleler kurmaları istenir. 

• Çocuklardan benzer anlamı taşıyan deyimleri 
tahmin etmesi istenir. Örneğin, "etekleri zil çalmak", 
"bayram etmek" ve "ağzı kulaklarına varmak" 
deyimleri gibi.

Kartların sağ üst köşesindeki numaralar, birinci setteki 
deyim kartlarını göstermektedir. Serinin devamında 
yer alan kartlar ile karıştırmamak için bu numaralara 
bakabilirsiniz. 
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Resimleyen: 
Şebnem Aydın Gündüz





ağzı
kulaklarına

varmak

çok sevinmek

Yatağının üzerinde yepyeni 
bir gitar görünce, küçük kızın 

ağzı kulaklarına vardı.





aklı
başından
bir karış
yukarı

düşünmeden aklına geleni yapan

Bütün zamanını televizyon 
seyrederek geçiriyor, hiç ders 
çalışmıyor; aklı başından bir 

karış yukarıda. 


