
Mini Gölge Sahnesi
Kullanma Kılavuzu



1.   Gölge sahnenizin karton kılıfını açın.
(Kutuyu saklayınız üzerinde yazılı bilgilere 
ileride gereksinim duyabilirsiniz.)
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1. Sandığın Kapağı
2. Led Ampul
3. Ampulü Açma Kapama Düğmesi
4. Pil Kutusunun Olduğu Yuva Kapağı

5. Pil Yuvasını Parmakla Açma Deliği
6. Gölge Perdesinin Sürgülü Kapağı
7. Gölge Perdesi



2.   Gölge sahnenizi bir masa veya sehpa üzerine 
yatay bir şekilde koyunuz (resim üstte kalacak).
3.   Öndeki kilidi açıp kapağı dik hale getirin.
4.   Kutunun içinde bulunan sopalara takılı gölge 
kuklaları kutunun dışına çıkartın.
5.   Pil yuvasına pilleri yerleştirin. Bunun için:
       a)Pil takma, çıkarma ve değişim işlemini 
mutlaka yetişkinler yapmalıdır. 

       b)Bunun için size yakın kenardaki kutucuğun 
kapağını, ortadaki yuvarlak deliği kullanarak açın. 
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Pil kutusunun vidasını ince uçlu yıldız tornavida 
kullanarak çıkartın. Sürgülü pil kutusu kapağını 
ok yönünde kaydırarak açın. Pil yuvasına 2 
adet AA (1.5 V) pili ‘+’ ve ‘-’ yönlerine dikkat 

ederek yerleştirin. Sonra 
sürgülü kapağı kapatıp, 
yeniden vidayla sabitleyin. 
Pil kutusunun bulunduğu 
bölmenin kapağını kapatın.
6.   Pil kutusunun 

bulunduğu bölmenin iç yüzünde, ışığı yakmak 
için bir anahtar bulunmaktadır. Bu anahtarı 
açma konumuna getirdiğinizde ışık yanacaktır. 
Gölge sahnesini o anda kullanmayacaksanız 
anahtarı tekrar kapalı konuma getirin. 

NOT: GÖLGE SAHNESİNİ KULLANMADIĞINIZ 
ZAMANLARDA, SAHNENİN KAPAĞINI 
KAPATIRKEN IŞIĞI SÖNDÜRDÜĞÜNÜZDEN 
EMİN OLUN.

Pili uzun süre kullanabilmek için bu çok önemlidir. 
Alkali pil kullanılması da uzun süre kullanım için 
yararlı olacaktır. Şarj edilebilir pil kullanmayınız.
7.   Eğer oynamaya başlayacaksanız, gölge 
sahnenizin kapağındaki desenli sürgülü kapağı 
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yukarı yönde kaydırarak çıkartın. Üzerine 
basılmayacak veya düşmeyecek bir yere koyun. 
8.   Kutudan çıkarttığınız kuklaları, kuklanın 
yüzünün baktığı yönü dikkate alarak gölge 
sahnenizin sağına ve soluna yerleştirin. Yüzü sola 
bakanları sağ tarafınıza, sağa bakanları ise sol 
tarafınıza koyun. Sonra da hangi sırayla sahneye 
gireceklerse ona göre önce girecek kuklaları 
sahneye yakın olacak şekilde yerleştirin. 
9.   Oyunu oynamak için hazırsanız ışığınızı 
yakıp başlayabilirsiniz. OYUNUNUZ 
BİTTİĞİNDE IŞIĞI SÖNDÜRMEYİ 
UNUTMAYIN.
10.   Oyununuz bittiğinde gölge kuklalarınızı 
düzgün bir şekilde (kapağı kapattığınızda 
ezilmeyecek ve zarar görmeyecek şekilde) 
sahnenizin içine yerleştirin. 
11.   Sonra sahnenin ön yüzündeki perdeyi 
korumak için üzerinde desen olan sürgülü kapağı 
kapatıp kutunuzu kilitleyin. 
12.   Gölge sahnenizi kullanmayacağınız 
zamanlarda ayak altında bırakmayın. Bir dolap 
veya rafa koyun ve onu yere düşürmemeye 
dikkat edin. 
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13.   Sağlığınız için estetik açıdan ve çevreyi 
korumak amacıyla gölge sahneniz doğal 
malzemeden üretilmiştir. Bu nedenle su ile 
hiçbir şekilde temas etmemesi gerekir. 

BAZI ÖNERİLER
A-Bu gölge sahne ile çocuk ve anne babalar 
birlikte nitelikli zaman geçirebilirler. 
Oynayacakları oyundaki kahramanları 
paylaşıp hem seslendirirler hem de kuklaları 
oynatabilirler.

B-Sağdan ve soldan girecek karakterler anne-
baba ve çocuk arasında paylaştırılır, sahnenin 
arkasına ona göre oturulur. Örneğin, çocuk 
sağdan perdeye girecek kuklaları oynatacaksa o 
sağ tarafa, anne veya baba sol tarafa oturur. 

C-Kuklalarınızı perdeye getirdiğinizde, kukla 
sopaları perdeye dik olsun ve kuklanız perdeye 
tam olarak yaslansın, yani temas etsin. Böylelikle, 
izleyenler kuklanızın gölgesini net olarak 
göreceklerdir. Her zaman kuklanızın perdeye tam 
olarak temas edip etmediğine dikkat edin.
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D-Seçtiğiniz kukla takımı içinde peri veya 
ejderha varsa, onları havadan uçurarak sahneye 
getirebilirsiniz.

E-Seçtiğiniz kukla takımında bazı kuklalarda 
eklem olacaktır. Bu tür kuklalarda sopanın 
takılı olduğu parçayı oynatmak için elinizi 
bileğinizden sağa-sola küçük küçük çevirerek 
kuklanızı konuşturabilirsiniz. 

F-Farklı bir öykü 
canlandıracaksanız 
ve kuklanızın yönünü 
değiştirecekseniz, bu 
işlemi MUTLAKA 
yetişkin birisi (anne-baba) 
yapmalıdır. Kuklanın 
perdeye yaslanan yüzünde 
sopaya bağlantı vidası yıldız 
tornavidasıyla açılıp, kukla diğer yöne çevrilip 
tekrar vidalanmalıdır. Kullanılan vida çok küçük 
olduğu için kesinlikle ortada bırakılmamalıdır. 
Çocuklarda yutma ve boğulma tehlikesi 
oluşturabilir. 



G-Aldığınız takım 
içinde dekor amaçlı bir 
‘göstermelik’ varsa, 
bunu perdenizin kenar 
kısımlarında perdeyi 
tutan tırnakların arasına 
sıkıştırarak oyununuza 
dahil edebilirsiniz. 

H-Eğer Karagöz kukla 
takımını aldıysanız, bu takımın içinde Karagöz 
ve Hacivat kuklaları eklemli, yani belden 
yukarısına hareket verebilirsiniz. Bu iki 
karakterin seslendirmesinde dikkat edeceğiniz 
şey, Hacivat’ın ince sesle, Karagöz’ün kalın 
sesle konuşmasıdır. 

İ-Kuklalarınızı, oynatıp seslendirirken hep 
oynattığınız kuklaya bakarak kuklanızı oynatın. 
Böylelikle, kuklanız daha inandırıcı olacaktır. 
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