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Yaz tatilinde bir yandan hoşça 
vakit geçirirken bir yandan zihnini de 
çalıştırmak isteyenler için 
bir önerimiz var: 
Esobil Zekâ Bulmacaları 2. 

Kitap 160 matematik, mantık ve görsel zekâ 
bulmacası ve bunların çözümlerinden oluşuyor. 
Kitapta bulmaca türlerinin nasıl 
çözüleceğine dair kısa açıklamalara da 
yer veriliyor. 

Farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan sorular 
her yaştan bulmaca severe hitap ediyor. 

Bulmacaları çözerken hem keyifle 
vakit geçirecek hem de problem çözme, 
eleştirel düşünme, odaklanma 
gibi zihinsel yeteneklerinizin gelişmesine 
katkı sağlamış olacaksınız.

Babamla Projeler - 
Her Proje Ayrı Macera!
Lee Coan, Diane Ashmore

Çeviri: Zeynep Çiftçi Kanburoğlu

TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, 10 yaş +, 2018

Babamla Projeler, 
babaların çocuklarıyla kaliteli ve 
eğlenceli vakit geçirebileceği 
20 proje sunuyor. 

Evinizdeki malzemelerle robot kukla yapmaya, 
açık havada malzeme avına çıkmaya 
ya da kartondan muhteşem bir kale yapmaya 
ne dersiniz?
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OYUNCAK ROBOT
Mahalleyi oyuncak robotunuzla kasıp kavurun. Çenesinin 

açılıp kapanmasını sağlayabilir, kollarını hareket ettirebilirsiniz.

Gereken malzemeler:
• yaklaşık 23 cm genişliğinde, 16 cm 

yüksekliğinde ve 10 cm derinliğinde 

ufak, oluklu bir karton kutu
• cetvel

• kurşun kalem• sivri makas ya da maket bıçağı

• tutkal tabancası ya da çift taraflı 

yapışkan bant• tükenmez kalem• bir yumak ip• 6 adet masa tenisi topu
• kalın bir oluklu karton parçası ya da 

küçük bir kesme tahtası
• 4 cm çapında 3 adet tuvalet kâğıdı 

rulosu
• sayfa 126’daki şablon

• yaklaşık 20 cm2 boyutunda kalın bir 

oluklu karton parçası
• 4 adet 2 cm’lik tahta boncuk 

• 1 adet tenis topu• 1 adet büyük madenî para
• 4 adet büyük tahta çubuk

• 4 adet 2 cm’lik düğme
• her biri 70 cm uzunluğunda 4 parça 

düğme ipliği• dilediğiniz gibi süslemek için boyalar, 

fırçalar, çıkartmalar ya da pelür kâğıt

Gereken süre:  
yaklaşık40 dakika


