


Mesela Sokağı’nın Öyküsü
Mesela Sokağı, kendi halinde, sevimli bir 
mahalledir. Kimsenin kimseye karışmadığı,
herkesin birbirini sevdiği, saydığı bir yerdir.
Bu sokağın en ünlüsü, kedi Mestan’dır.
Mestan, her yere girer çıkar. Herkesin 
ne yaptığını bilir, duyar. En iyi 
yanı da duyduklarını bizimleyanı da duyduklarını bizimle
paylaşır. 



Semih ve Necla, 5 yıldır evliler. Çocukları
Bora doğunca Semih bir süre evde çalışmaya 
karar verdi. Necla ise okulda müdürlük 
görevine devam etti. 

Sevim ve Can birbirinden çok farklı iki kardeş, 
ama birbirlerini çok severler.

Neşe ve Yorgo mahallenin oto tamircileri.Neşe ve Yorgo mahallenin oto tamircileri.
Hem iş ortağı hem de çok iyi iki arkadaşlar.



Aysel Hemşire ve Halterci Rojin, ev arkadaşı.
Ellerinden her iş gelir.

Mahallede Okan ve Ahu’nun aşklarını
duymayan kalmadı! Yakında evlenecekler.
Kim, kime evlilik teklif etmiştir sence?

Baran ve Tarık, sınıf arkadaşı. Oyunları, işleri
kız-oğlan diye ayırmazlar.kız-oğlan diye ayırmazlar.



Bu kadar farklı olan bu insanlar
bir arada pek mutlu yaşarlar.
İşte Mestan en çok da bunu
anlamakta zorluk çeker. Mırlar,
miyavlar, esner ve sonunda 
merak etmekten yorulup
mışıl mışıl uyur.mışıl mışıl uyur.

O uyurken bu mutluluğun sırrını bulmaya
ne dersin?



1. OYUN: Mesela Sokağı’nda Bir Gün

Bu bir eşleştirme oyunu.

Oyunun Amacı 
Mesela Sokağı’nda çiftlerin gün içerisinde
neler yaptıklarını gösteren kartları eşleştirmek.
En çok puanı alan oyuncu, oyunu kazanıyor.
Nasıl puan alabileceğini öğrenmek içinNasıl puan alabileceğini öğrenmek için
oyunu oynamaya devam et. 



Önce kartları yerleştirelim
Kedi Mestan’ın resminin olduğu kart, bu 
oyunda kullanılmıyor. Kedi Mestan kartını 
kutuda bırakabilirsiniz. Oyundaki 6 çiftin her
birinin bir tane kimlik kartı var. Şimdi
çiftlerin kimlik kartlarına bakın. 

Kimlik Kartları:



Her oyuncu bir çifti seçsin. Seçtiğiniz çiftin
hikayesini kimlik kartından okuyun. 

Kutudaki diğer kartlara mesela kartları
diyoruz. Bu kartlarda çiftlerin gün içerisinde
yaptıklarını görebilirsiniz. 



Hangi çiftleri seçtiyseniz onların kartlarını alın. 
Oyunu bu kartlarla oynayacaksınız. Kartları 
karıştırın ve kapalı olarak sırayla (yan yana ve 
alt alta gelecek şekilde) masanın üzerine dizin.

Şimdi oynayalım: 
· Yaşı en küçük olan oyuncu oyuna başlar.
· Oyuncular sola doğru sırayla oynarlar.· Oyuncular sola doğru sırayla oynarlar.
· Sırası gelen oyuncu, kapalı mesela 
kartlarından istediği ikisini açar. 



· Açtığı kartlardaki durumlar aynıysa, oyuncu
bu kartları alır. Tekrar iki kart açma hakkı 
kazanır. 

Kart Eşleştirme: 
            Bu kartlar 
           birbirleriyle
                        eşleşiyor. 
· Açtığı kartlardaki durumlar farklıysa, kartları 
tekrar kapatır. Sıra bir sonraki oyuncuya geçer.



Haydi puanları hesaplayalım:
Puanlama çok kolay! 
Oyuna başlarken seçtiğin çiftin mesela
kartlarını eşleştirebildiysen, her eşleştirme için
2 puan aldın demektir.
Oyuna başlarken seçmediğin çiftlerin mesela
kartlarını eşleştirebildiysen kartlarını eşleştirebildiysen 1 puan aldın 
demektir.

Bu kartlar birbiriyle
eşleşmiyor.



2. OYUN: Kedi Mestan kimde kaldı?

     Bu oyunun amacı Mestan’a 
     yakalanmadan mesela kartlarını
     eşleştirmek ve oyundan 
     çıkarmak. Tüm kartlar oyundan 
     çıktığında, Mestan kimin elinde 
     kaldıysa o oyuncu oyunu 
          kaybediyor.



Önce kartları dağıtalım: 
Mesela kartları ve Mestan kartını iyice
karıştırın. Sırayla her oyuncuya bir kart
vererek tüm desteyi dağıtın. Oynamaya
başlamadan önce, tüm oyuncular 
ellerindeki kartlardan aynı olanları 
elinden atarak oyundan çıkarmalı. elinden atarak oyundan çıkarmalı. 

Bu şekilde birbiriyle 
aynı olan kartları 
elinden at!



Şimdi oynayalım:
· Yaşı en küçük olan oyuncu oyuna 
başlar. Sağında oturan oyuncunun 
elindeki kartlardan birini görmeden 
çeker. Çektiği kartı kendi eline yerleştirir.

· Çektiği kart, elindeki kartlardan biriyle
eşleşiyorsa bu kartları hemen oyundaneşleşiyorsa bu kartları hemen oyundan
atar.

· Solunda oturan oyuncuya döner. 



· Sıradaki oyuncu, bir önceki oyuncunun
elindeki kartlardan birini görmeden
çeker. Çektiği kartı eline yerleştirir.

Oyun ne zaman biter:
Tüm kartlar eşleştirilerek oyundan 
çıktığında oyun biter. Elinde Mestan
kartı kalan oyuncu, oyunu kaybeder. kartı kalan oyuncu, oyunu kaybeder. 




