Bır Arada
Her zaman bir arada...

Sayı: 35
ONLİNE OYNAYABİLECEĞİNİZ
ZEKA OYUNLARI

Sevgili
İnnovalılar,
Zeka oyunlarının kökeni nereye
dayanıyor hiç merak ettiniz mi?
Şimdi size çok şaşıracağınız bir bilgi
vereceğiz. Hayatını kaybetmeden
hemen önce Prof.Dr. Klaus Shmidt
öncülüğünde gerçekleştirilen
Göbeklitepe kazılarında geleneksel zeka
oyunumuz Mangala'nın benzeri bir zeka oyunu bulundu. Bu
gelişme, dünya zeka oyunları tarihini değiştirecek bir keşif oldu. Çünkü
bulunan bu oyun M.Ö 10.000 yılına ait ve Mangala’nın bilinen tarihinden çok
daha eski. Bir diğer deyişle, Göbeklitepe’de insanlık tarihinin en eski zeka oyunu
bulunmuş oldu. Bugüne kadar Afrika kökenli olduğu sanılan Mangala Oyunu'nun
Göbeklitepe kazılarına kadar uzanan tarihsel geçmişi bizi çok etkiledi.
İnsanlığın var olduğunu bildiğimiz en eski zamandan beri zeka oyunları
oynanıyor. Günümüze kadar uzanan binlerce zeka oyunu, hala her yaştan insan
tarafından zevkle oynanmaya devam ediyor. Peki “Zeka oyunları gerçekten
zekamızı etkiliyor mu?” diye soracak olursanız, cevabımız; evet! Araştırmalar
ışığında zeka oyunlarının faydalarına bakacak olursak;
• Zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır.
• Odaklanmayı ve hatırlamayı kuvvetlendirir.
• Çabuk karar verme yeteneğini geliştirir.
• Öngörü kabiliyetini arttırır.
• Çözüm odaklı düşünmeyi sağlar.
• Beyni yaşlanmaya karşı korur.
• Özgüveni yükseltir.
Bu sayımızda sizler için boş zamanlarınızda beyin jimnastiği yapmanızı
sağlayacak, aynı zamanda vaktinizi keyiﬂe değerlendirebileceğiniz “online zeka
oyunları” listesi yaptık! Haydi şimdi en sevdiğimiz zeka oyunlarını internet
üzerinden oynayalım!
HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

GO

HEMEN OYNA

Japonların “İgo”, Çinlilerin “WeiQi”, Korelilerin “Baduk” ve bizim de diğer Batı
ülkeleri gibi “Go” olarak isimlendirdiğimiz oyun, birisi siyah diğeri beyaz olmak
üzere iki rengi temsil eden iki oyuncu tarafından sıra ile oynanır. Go oyununun
temel amacı kuşatmaktır; alanlar kuşatılmalı ve bunları kuşatırken de rakip kontrol
altında tutulmalıdır. Oyunun mutlak amacı rakibinizden daha fazla alana sahip
olmaktır.

MANGALA

HEMEN OYNA

Mangala oyunu tahtasında 48 tane taş, 12 tane kuyu ve 2 tane de hazineden
oluşuyor. İlk başta her kuyuda 4'er tane taş bulunuyor. Tahtanın her iki tarafında da
bulunan taşların toplandığı büyük kuyulara hazine deniyor. Üst taraftaki kuyular
rakibin ve alt taraftaki kuyular ise bizimdir. Sol taraftaki hazine rakibin ve sağ
taraftaki hazine ise bizimdir. 25 ve daha fazla taşı hazinemizde toplayarak maçı
kazanmamız gerekiyor.

DAMA

HEMEN OYNA

Satranç ve tavla oyunlarına benzerliğiyle bilinen dama oyunu, eski dönemlerden
bu yana oynanır. Karşılıklı iki kişinin oynadığı damanın mucidi, Yunanlı savaşçı
Palamed'dir. İki farklı renkteki taşların (siyah ve beyaz) karşı tarafa sürüklenmesiyle
oynanır. Amaç, ileriye gidip farklı hamleler yapmak ve karşıdaki kişinin taşlarını
almaktır.
HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

SATRANÇ

HEMEN OYNA

MS 6. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkan satranç oyunu, 10. yüzyıla gelindiğinde
tüm Asya'ya, Ortadoğu ve Avrupa'ya yayılmıştı. 15. yüzyıldan itibaren ise
Avrupa'da soylular arasında çok popüler bir oyun haline geldiğinden "kraliyet
oyunu" olarak anılmaya başlandı. Kurallar ve dizilişler zaman içerisinde çeşitli
değişiklikler gösterdi ve 19. yüzyılda bugünkü standart halini aldı. 20. yüzyıl
Avrupası'nda toplumun entelektüel üst tabakaları arasında yayıldı ve dünyanın en
popüler oyunlarından biri haline geldi.

SUDOKU
Japonca "Sayılar TEK olmalı" anlamına
gelen "Suuji wa dokishin ni kagiru"
kelimelerinin kısaltması olan Sudoku,
günümüzde oldukça popüler bir oyundur.
Oyunun amacı 9 eşit kutuya bölünmüş bir
alanda sayıları tekrar etmeyecek şekilde
dizmeyi başarmak. Her satır ve sütunda
1'den 9'a kadar olan sayıları sadece bir kez
kullanarak dizmeniz gerekiyor.

HEMEN OYNA

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

TIC
TAC
TOE

HEMEN OYNA

Tic-Tac-Toe veya XOX olarak da bildiğimiz bu oyun kağıt ve kalem ile her yerde
oynaması kolay bir zeka oyunu. İki oyuncu da yatay, dikey veya çapraz şekilde üç
sembolü arka arkaya getirmeye çalışır. Kolay anlaşılır kurallarıyla çocuklar için iyi
bir strateji oyunu olan bu oyun, onlara kendi taktiklerini rakiplerininkine göre
ayarlamayı öğretir.

BULMACA

Hafta sonu keyiﬂerimiz, olmazsa olmazımız bulmacalarımız! Online
olarak da bulmaca çözebileceğinizi biliyor muydunuz? İster klasik, ister
çengel… Canınız hangisini isterse. Linke tıklayın ve tıpkı gazetede
olduğu gibi bulmacaları çözmeye başlayın.

HEMEN OYNA

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

TETRIS

HEMEN OYNA

Haydi biraz da çocukluğumuza dönelim! İlk olarak Sovyet bilgisayar mühendisi
Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanan, 6 Haziran 1984 tarihinde yayınlanmış bulmaca
oyunu, bu oyuna yönelik çıkan oyun aletlerinde özellikle 1990’lı yıllarda oldukça
popüler olmuştu. Çocukluğumuzun vazgeçilmez oyunu Tetris’i şimdi de çevrimiçi
oynayalım!

REVERSI
8x8 karelik tek renkli bir tahtada iki
oyuncuyla oynanan oyun. Oyunda
rakiplerin taşları siyah ve beyazdır.
Başlangıçta oyun tahtasının ortasındaki dört
kareye sırasıyla beyaz ve siyah dört taş
koyulur. Oyunun kuralları oldukça basit
olmasına rağmen oynarken çok fazla uğraş
gerektirir. Oyundaki temel amaç rakibin
taşlarını bitirmektir ve elbette oyun
sonunda en çok taşı olan oyunu kazanır.

HEMEN OYNA

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

KELİME
OYUNU

Kelime oyunları dil hafızamızı geliştirirken aynı zamanda oldukça eğlenceli vakit
geçirmemizi de sağlar. Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz kelime
oyununu online olarak da deneyimlemek çok keyiﬂi olacak! Linke tıklayın ve
soruları cevaplamaya başlayın! Unutmayın, ne kadar az harf alırsanız o kadar
yüksek puan alırsınız.

HEMEN OYNA

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

