
Hazırlık ve Açıklamalar 

Teknik Esaslar 

Oyunun oynanması için öğrencileriniz 2-3 kişilik gruplara ayrılacak. Her öğrencinin bir 
tableti veya akıllı telefonu olacak,  AYRICA Video-konferans görüşmesi için de bir Laptop 
veya benzerine ihtiyaç duyacaklar.   
 

1. Actionbound-Uygulaması cep telefonu/tablete indirilecek 
Öncelikle öğrencileriniz Google Play Store, Apple App Store veya 
actionbound.com/download’dan Actionbound-Uygulamasını indirsin.  
 

2. Bir başka cihazdan Video-Konferans görüşmesi 
Video konferans görüşmede öğrencilerin ekipleriyle buluşabilmesi için değişik odalara 
gidebilmesi çok önemlidir.  
Bunun için bizim hazırladığımız Wonder-odalarını kullanabilirsiniz. Önceden programı 
incelemeniz yararınıza olacaktır.  

Hazırlık 

Her oyunda 2-3 kişiden oluşan 4 tane grup kurmanız gerekmektedir. 2-3 kişiden 
oluşturduğunuz her alt-gruba “ekip” dosyasında bulunan bir figür atayacaksınız. Bu şekilde 
adları Selma, Ege, Berat ve Aylin olan 4 grubunuz olacak.  
 
Bu demek oluyor ki 12 ve daha az oyuncu varsa oyun bir odada oynanacak. 13 - 24 arası 
oyuncu varsa oyunu iki farklı odada kurmalısınız. Daha fazla oyuncu olması durumunda 
oyunu 3 defa ve buna göre katlarıyla kurmalısınız. Bu şekilde her odada bir Selma ekibi, bir 
Ege ekibi, bir Berat ekibi ve bir Aylin ekibi olacak. 
 
Bu ayarlamaları oyunun hazırlık aşamasında yapacaksınız.  
 
Oyundan önce oyunculara: Materyalleri ve şirket genel merkezini kapsayan bir link, ayrıca 
onlara atadığınız ekibin resmini göndereceksiniz (Ege, Selma vb.)  
 
Çözümlerin çıktısını kendiniz için alacaksınız ve hazırda bulunduracaksınız. Sadece acil 
durumlarda kullanmalısınız – sonuçta öğrencileriniz araştırıp çözümleri kendileri bulacak. 
Burada bir tablo ve ekiplerden biri oyun bitmenden ayrılırsa diye son bölüm için 4 el kitabı 
sayfası bulunmaktadır.   
 
 
 



Video Konferans-Uygulaması Wonder 

Oyun Video-Uygulaması Wonder ile çalışıyor. Bunun için öğrencilerinizin ilgili linke tıklaması 
yeterli. Hemen odada gezinmeye başlayabilirler. Birkaç kişi bir araya geldiğinde video 
aracılığıyla bağlanacaklardır. İsterseniz bunu öncesinde sınıfınızla veya yalnız başınıza test 
edebilirsiniz. Test Odası Linki:  
https://www.wonder.me/r?id=993f4477-9400-4039-8d3c-3ba2f5a7fbdc 
 
Yeterince yakın durup hareket etmeyenler video konferansta birbirine bağlanacaktır. 
Oyun için gerekli Linkler: Oyunu bir kere kurmanız durumunda (Hazırlık kısmına bakın) 
https://www.wonder.me/r?id=dff86516-dd8d-4ca1-998e-325252f100d2  
https://www.wonder.me/r?id=d108a018-e42f-4b20-9d95-11928e0251c2  
https://www.wonder.me/r?id=e4c5521a-4c09-4d83-8a41-d0d7485d4e54  
 
 

Öğrencilerin oyuna başlaması 

Sınıfınızla istediğiniz video-konferans uygulaması üzerinden buluşun. 
 
Öğretmen Kuralları (diğer sayfaya bakın) ve grupların dağılımını açıklar.  
 
Öğretmen öğrencilere başlangıç için gerekli QR-Kodu gönderir. Öğrenciler uygulamayı 
başlattığında sağ üst köşede “kodu tara” ibaresini görecektir. Öğrenciler bu uygulamayla QR-
Kodunu tarasın, fakat henüz başlamasınlar.   
 
Anlaşılmayan bir şey var mı?  
 
Tüm sorulara açıklık getirdiyseniz öğrencilere Wonder-Odası linkini gönderebilirsiniz.  
 
Öğrenciler odalarda toplanır.  
 

Oyunun oynanması 

Oyunun oynanması ile ilgili açıklamalar yalnızca sizi bilgilendirmek içindir. Öğrencilere 
uygulama esnasında ilgili bölümlerde açıklanacaktır.  
 

- Öğrencilerin hepsi aynı anda oyuna başlıyor ve ekipleriyle (Selma, Ege vb.) beraber 
kendi alanlarına geçiyor.  

- Oyunun devamında ekipler bir noktada bir araya gelecek, yani iki ekip beraber 
çalışacak. O andan itibaren diğer ekibin yardımı olmadan verilen görevler 
çözülemeyecektir. Ekiplerin çözümü bulamamaların nedeni diğer ekiple beraber 

https://www.wonder.me/r?id=993f4477-9400-4039-8d3c-3ba2f5a7fbdc
https://www.wonder.me/r?id=dff86516-dd8d-4ca1-998e-325252f100d2
https://www.wonder.me/r?id=d108a018-e42f-4b20-9d95-11928e0251c2
https://www.wonder.me/r?id=e4c5521a-4c09-4d83-8a41-d0d7485d4e54


hareket etmemelerinden kaynaklanıyordur. Ekip eşleşmeleri şu şekildedir: Selma ve 
Ege, Aylin ve Berat olarak gerçekleşecektir.  
 

- Oyunun sonunda 4 grubun hepsi bir araya geliyor ve oyun figürlerini şirket genel 
merkezinin haritası üzerine yerleştiriyor. Bilgisayar odasından başlayıp aşama 
aşama figürlerinin gitmesi gereken yolu görüşüyorlar. Sırası çok önemli – Aşamalar 
1’den 12’ye kadar incelenmelidir.  

 
Oyunun sonunda bazı ekipler oyuna devam etmediyse (ne sebeple olursa olsun), gerekli 
resimleri “çözümler” dosyasında bulabilirsiniz. Yani öğrencileriniz masanın etrafında 
toplandıysa ve ekiplerden biri oyunu bıraktıysa oyunun devam etmesi için eksik olan ekibin 
resmini diğer ekiplere verebilirsiniz.  
 

Kurallar 
Sınıf bir aradayken kuralları sesli bir şekilde okuyun.  
 
 
Sadece bir oda olması durumunda:   
 
Selam, “Su-Kurtarma-Ekibine yardımcı olun” a hoş geldiniz. Şu an oyun arkadaşlarınızla 
berabersiniz. Bilmeniz gereken her şey size materyallerin içinde gönderildi ya da oyun 
esnasında size açıklanacaktır. Birbirinize karşı nazik olun.  
 
Şimdiden size gönderdiğim materyalleri açın.  
 
Şimdi size QR-kodunu vereceğim. Bu QR-Kodunu Actionbound uygulamasıyla taratmanız 
gerekiyor. Onu taratın ve oyunu ancak ekip olarak bir aradaysanız başlatın.  
[QR-Kodu göster veya gönder] 
 
Sonra, size şimdi göndereceğim Wonder-Odası Linkini açın. Oradan ekibinizle beraber size ait 
olan odaya geçin. Orada “Ege ekibi”, “Selma ekibi” vb. bulunmaktadır. Kendi köşenizde 
ekibinizle buluşun. Yeterince yakın durup hareket etmezseniz video konferansla birbirinize 
bağlanacaksınız.  
 
Etrafınıza bakın. Bu kişiler şimdi birlikte suyu kurtaracağınız arkadaşlarınız. İyi eğlenceler!  
 
 
 
 
 
 



Birden fazla oda olması durumunda: 
 
 
 
Selam, “Su-Kurtarma-Ekibine yardımcı olun” a hoş geldiniz. Şimdi her birinizi tek tek 
odalarınıza göndereceğim. Bilmeniz gereken her şey size materyallerin içinde gönderildi ya da 
oyun esnasında size açıklanacaktır. Birbirinize karşı nazik olun.  
 
Şimdiden size gönderdiğim materyalleri açın.  
 
Şimdi size QR-kodunu vereceğim. Bu QR-Kodunu Actionbound uygulamasıyla taratmanız 
gerekiyor. Onu taratın ve oyunu ancak ekip olarak bir aradaysanız başlatın.  
[QR-Kodu göster veya gönder] 
 
 
Sonra, size şimdi göndereceğim Wonder-Odası Linkini açın. Oradan ekibinizle beraber size ait 
olan odaya geçin. Orada “Ege ekibi”, “Selma ekibi” vb. bulunmaktadır. Kendi köşenizde 
ekibinizle buluşun. Yeterince yakın durup hareket etmezseniz video konferansla birbirinize 
bağlanacaksınız.  
 
İyi Eğlenceler! 
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