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MİNECRAFT İYİLİK OLSUN KÖYÜ KILAVUZU

Bu kılavuz, Minecraft oyununda oluşturulan İyilik Olsun Köyü’nün, amacına 
uygun olarak herkesin kullanabilmesi ve geleceğimiz olan çocuklarımızın 
iyilikle eğitilmesine yardımcı olabilmek için oluşturulmuştur. Bu oyunu 
nasıl yükleyeceğinizi veya nasıl oynayacağınızı bilmemeniz, köyümüze 
gelmenize ve çocukları iyilikle eğitmenize engel değildir. Bunun için 
bir bilgisayar ve iyilik bilinçlerini geliştirmek istediğiniz çocuklara sahip 
olmanız yeterli olacaktır. 
İlgili bölümlerde İyilik Olsun Köyü’nün amacı, İyilik Olsun köyüne nasıl 
ulaşacabileceğiniz,  köyümüzde neler yapabileceğiniz ve yapılabilecek iyilik 
örnekleri ayrıntılı olarak sizlerle paylaşılacaktır. 



İyilik Olsun Köyü’nün Amacı
İyilik Olsun Köyü’nün amacı, çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri 
durumlarda iyilikle ve en güzel şekilde davranmalarına yardımcı olmak 
ve bunun sonucunda sevgi ile inşa edilen bir toplumun üyeleri olmalarını 
sağlamaktır. Çocukların iyilik bilinçlerini artırmak, iyiliğin hayatlarında ön 
planda olmasını sağlamak, onları iyiliğe ve doğruluğa teşvik etmek öncelikli 
hedeflerimiz arasındadır. Çünkü çocuklar bizlerin geleceği, geleceğin de 
mimarları olacaklardır. 
İyilik Olsun Köyüne Nasıl Ulaşabilirsiniz?
İyilik Olsun köyüne nasıl ulaşacağınız ve sunucuları nasıl yönetebileceğiniz 
iyilikolsun.com sitesinde detaylı olarak anlatılmıştır.
 İyilik Olsun Köyü’nde Neler Yapabilirsiniz?
İyilik Olsun Köyü’nde çocukların günlük hayatta karşılaştıkları durumları 
kurgusal bir tarzda sunup, onları bu şekilde eğitebilirsiniz. Köyümüzdeki 
okulda, okul ile ilgili eğitici bilgiler verebilir, çocukları gerçek hayatta iyilik 
üzere davranmaya hazırlayabilirsiniz.
 Örnek1; Köyümüzün öğretmeni Aybüke Öğretmen ile temizliğin önemi 
hakkında bir derse katılıp ellerimizi yıkamamızın bize kazandırdığı yararlar 
hakkında konuşabilir ve çocuğun günlük hayatında bunu alışkanlık haline 
getirmesini sağlayabilirsiniz.
 Örnek2; Köyümüzün tatlı teyzelerinden biri olan Elif teyzeye yaptığı 
pastaları köyde yaşayan insanlara dağıtması için yardım ederek hem 
paylaşmayı hem de yardımsever olmayı çocuğa öğretebilirsiniz. 
 Örnek3; Köyümüzün saygıdeğer bir büyüğü olan Ahmet amcanın 
çiftliğindeki hayvanlarla vakit geçirmesini ve onları beslemesini sağlayarak 
çocuğun hayvan sevgisinin pekişmesini sağlayabilirsiniz.
 İşte elinizde bulunan bu kılavuz size, yukarıda bahsettiğimiz senaryolarla 
dolu ve çocuğunuzun iyiliği eğlenerek öğrenebileceği İyilik Olsun Köyü’nün 
anahtarlarını sunuyor. Peki İyilik Olsun Köyü’nde başka neler var?
Bu bölümde, köyümüzde yaşayan insanlardan, yaşadıkları yerlerden, 
onlarla ne tür iyilikler yapabileceğinizden ve bu iyilikler neticesinde 
çocuğun hangi erdemleri kazanabileceğinden bahsedeceğiz.
 







Özellikleri
Ahmet amca 68 yaşındadır. Hatice teyzenin eşidir. 

Çiftçilikle uğraşır. Köye misafir olarak gelen çocuk-
ları çok sever. Yaşlı olduğu için tarla işlerinde bazen 
yardıma ihtiyacı olur. Ve kendisine yardım eden 
çocuklara hediyeler verir.

Yaşadığı Yer
Ahmet amca, harita üzerinde 1 numara ile işaretle-

nmiş olan evde yaşar.
 Ahmet Amca’nın çocuklara mesajı 
‘’Çocuklar, köyümüze gelip beni ziyaret etmenizi 

çok isterim. Size hediyeler vermek için sabırsı-
zlanıyorum. Kendinize iyi bakın.’’

Ahmet
Amca



Ahmet Amca ile oynayabileceğiniz senaryolar

 1. Çocukla birlikte köye giriş yapılır. 
Köy gezilirken Ahmet amcanın hasta olduğu haberi gelir 
Ahmet amca ziyaret edilir.
Ahmet amca hasta olduğundan dolayı bazı işlerini yapamadığını 
(tarlayı sulayamadığını, market alışverişini yapamadığını vs.) 
söyler.
Bunun üzerine çocukla beraber Ahmet amcanın yardım istediği 
konularda yardım edilir. 
Ahmet amca, yardımlaşmanın önemiyle ilgili bir konuşma yapar.
Bu yardım karşısında çocuğa teşekkür eder ve bir pantolon hedi-
ye eder. 
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

2. Çocukla birlikte köye giriş yapılır.
Köy gezilirken ilerde Ahmet amcanın eşyalarını taşımakta zor-
landığı görülür.
Çocuğa durum anlatılır ve ne yapmamız gerektiği (yol gösterici 
sorular ile) sorulur.
Çocuk yardım etmeyi seçtiğinde Ahmet amcanın eşyaları 
taşımasına yardım edilir.
Ahmet amca bu yardım karşısında çocuğa teşekkür eder ve bir 
kazak hediye eder. 
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

 Bu Senaryoların Sonunda; 
Yardımlaşma bilinci kazanılır. 

Yaşlıların ihtiyaçlarının farkına varılır. 
Hediye almanın ve vermenin önemi görülür.



Özellikleri
Aybüke Öğretmen, İyilik Olsun Köyü’nün ilkokulun-

da öğretmendir. 2 yıldır köyümüzde görev yapıyor. 
Çocukları çok sever. Çocukların eğitimine çok önem 
veriyor. Ve derslerinde temizlikten yardımlaşmaya 
kadar her iyilik konusunda çocuklara uygulamaları 
dersler veriyor.

Yaşadığı Yer
Aybüke Öğretmen, okulun yanında olan ve haritada 

2 numara ile işaretlenmiş evde yaşıyor. Gününün 
çoğunu 10 ile işaretlenmiş olan yerde (köyümüzün 
okulunda) geçiriyor.

 Aybüke Öğretmen’in çocuklara mesajı 
‘’Sevgili öğrencilerim, İyilik Olsun İlkokulu’nda 

öğreneceğiniz çok şey olduğuna eminim. En kısa za-
manda sizleri köyümüze ve okulumuza bekliyorum.’’ 

Aybüke
Öğretmen



Aybüke Öğretmen ile oynayabileceğiniz senaryolar

1. Çocukla birlikte köye giriş yapılır. 
Köy gezilirken okul ziyaret edilir.
Aybüke öğretmen, çocuğu karşılar ve okulun çok kirli olduğunu 
söyler.
Çocuktan okulun temizlenmesi için yardım istenir.
Çocukla beraber okul ve bahçesi temizlenir. 
Çocuğa yardımları için teşekkür edilir. 
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

 2.Çocukla birlikte köye giriş yapılır. 
Köy gezilirken Aybüke öğretmenle karşılaşılır. 
Aybüke öğretmen çocuğa bir bilmece sorar. Çocuk bilmeceye 
cevap verir.
Aybüke öğretmen çocuğa, sınıftaki öğrencilere kişisel bakım 
ve hijyenle ilgili eğitim vereceğini ve bu konuda yardıma ihtiyacı 
olduğunu söyler.
Çocuk kişisel bakım ve hijyenle ilgili yaptıklarını sınıfta diğer 
öğrencilerle paylaşır.
Yaptıklarını bizimle paylaştığı için çocuğa teşekkür edilir.
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

 Bu Senaryoların Sonunda; 
Günlük sorumluluk bilinci elde edilir.

Doğayı ve çevreyi koruma bilinci elde edilir.
Kişisel bakım ve hijyen bilgileri kazanılır.



Özellikleri
Muhtar Mahmut amca 61 yaşında, köyün işleriyle 

ilgilenen, insanların sıkıntılarını çözmeye çalışan 
biridir. Adalet duygusu çok yüksektir.

Yaşadığı Yer
Muhtar amca, haritada 3 numara ile işaretlenmiş 

olan evde Elif teyze ile birlikte yaşamaktadır.
 Ahmet Amca’nın çocuklara mesajı 
‘‘Çok değerli yavrularım, köyümüzü ve muhtarlık 

binamızı ziyaret etmek isterseniz kapımız sizlere 
her zaman açık olacaktır. Hem isterseniz size köyü 
nasıl yönettiğimi gösterebilirim. Hepinizi öpüyorum. 
Görüşmek üzere.’’

 

Muhtar
Mahmut Amca



Muhtar amca ile oynayabileceğiniz senaryolar
 
1. 
Çocukla birlikte köye giriş yapılır. 
Köy gezilirken muhtar amca ile karşılaşılır. Köyde bir kavga oldu-
ğu duyulur. 
Çocukla beraber tartışmanın kaynağı öğrenilir. Tartışma su kuyu-
sundaki dağıtımdaki karışıklıktan kaynaklandığı görülür. 
Çocuğa ne yapılabileceği sorulur.
Çocuğun fikri doğrultusunda, kimsenin kalbini kırmadan adaletli 
bir şekilde sorun çözülür.
Çocuğa yardımları için teşekkür edilir.
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.
 2. 
Çocukla birlikte köye giriş yapılır. 
Köy gezilirken çocuğa, köyde eksik olarak gördüğü bir şey olup 
olmadığı sorulur.
Muhtar amcayla tanışılır ve köye kütüphane yapılmak istendiği 
söylenir. (Çocuğun sözleri doğrultusunda değişebilir)
Çocuğa kütüphanenin yapımında yardım etmek isteyip istemediği 
sorulur.
Beraber kütüphane yapılır, içi dekore edilir.
Çocukla beraber kütüphaneye bir isim koyulur.
Çocuğa teşekkür edilir.
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

 Bu Senaryoların Sonunda; 
Problem çözme yeteneği geliştirilir.

Adaletin önemi ve hayatımızdaki yeri anlaşılır.
Yardımlaşarak iş yapmanın faydaları ve önemi görülür.



Özellikleri 
Elif teyze 58 yaşındadır. Muhtar Mahmut amcanın 

eşidir. Paylaşmayı çok sever. Haftanın belirli günler-
inde yaptığı yemekleri köylülere dağıtır. Cömertliğin 
en değerli şey olduğuna inanır.

 Yaşadığı Yer 
Elif teyze, haritada 3 numara ile işaretlenmiş olan 

evde Mahmut amca ile birlikte yaşamaktadır.
 Elif teyzenin çocuklara mesajı
‘’Çocuklar, yaptığım yemekleri köyümüzdeki 

insanlara dağıtmak için bana yardım eder misiniz? 
Hepinizi bekliyorum. İyilikle kalın yavrularım’’

Elif 
Teyze



Elif teyze ile oynayabileceğiniz senaryolar

1.
Çocukla birlikte köye giriş yapılır.
Köyde o gün tarla işlerinin oldukça yoğun olduğu görülür.
Elif teyze ile karşılaşılır. 
Elif teyze diğer köylülere yemek yapmak için bazı ihtiyaçları old-
uğunu söyler.
Çocukla birlikte marketten ihtiyaçlar karşılanır. 
Elif teyzenin tarla işlerine yardım edilir.
Köylülere Elif teyzenin yaptığı yemekler dağıtılır.
Çocuğa yardımları için teşekkür edilir.
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.
 2.
Çocukla birlikte köye giriş yapılır.
Köyde mevsim kıştır. Kar yağmıştır.
Elif teyze köy okulundaki çocukların soğukta hasta olmamaları 
için kazak, patik örmüştür.
Onları hediye olarak götürmek ister fakat yaşlı olduğu için yardı-
ma ihtiyacı vardır.
Kazakları ve patikleri çocuğa verir. 
Çocuk okula giderek Elif teyze adına bunları dağıtır.
Çocuk, köy okulundaki öğrencilerle birlikte Elif teyzeyi ziyaret 
edip ona teşekkür ederler.
Elif teyze onlara ikramda bulunur.
Çocuklar Elif teyzenin bahçesinde kar topu oynarlar.
Çocuğa yardımları için teşekkür edilir.
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

 Bu Senaryoların Sonunda; 
Paylaşmanın ve ikramda bulunmanın getirdiği mutluluk görülür.

Yaşlılara yardım etmenin ve onları ziyaret etmenin önemi anlaşılır.



Özellikleri
Hüseyin Bey, köyümüzdeki Yunus Emre Camii’nin 

imamıdır. Köylülere dinî konular hakkında bilgi verir.
Yaşadığı Yer
İmam Hüseyin Bey caminin yanında yer alan, 5 

numara ile işaretlenmiş olan evde yaşamaktadır.
İmam Hüseyin Bey’in çocuklara mesajı 
‘’Değerli kardeşlerim, köyümüze misafir olmanızı 

ve camimizi ziyaret etmenizi dört gözle bekliyorum. 
Camimizin bahçesinde sizlerle birlikte oturup sohbet 
etmek isterim. Kendinize iyi bakın. Allah’a emanet 
olun.’’

İmam
Hüseyin Bey



İmam Hüseyin Bey ile oynayabileceğiniz senaryolar
 
1.
Çocukla birlikte köye giriş yapılır.
Çocukla birlikte köy gezilirken caminin yanında İmam Hüseyin 
Bey görülür.
Camiye girişin nasıl olması gerektiği gösterilir.
İmam çocuğa camide dinin iyilik boyutu ile ilgili birkaç bilgi verir.
 Çocukla beraber caminin bahçesindeki kaplara hayvanlar için 
sular konulur.
Çocuğa yardımları için teşekkür edilir.
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

2.
Çocukla birlikte köye giriş yapılır.
Caminin yanına gelindiğinde İmam Hüseyin Bey’in caminin tadila-
tıyla uğraştığı görülür.
Çocuktan yardım ister ve beraber camiyi güzelleştirirler.
Çocuğa caminin içi ve dışıyla ilgili terimler sorulur ve öğretilir. 
(Minber, mihrap, şadırvan gibi)
Çocuğa yardımları için teşekkür edilir.
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

 Bu Senaryoların Sonunda; 
Dinde de iyiliğin çok büyük yeri olduğunun farkına varılır.

Cami ile ilgili terimler öğrenilir.
Yardımlaşma ve hayvan sevgisi pekiştirilir.



Özellikleri 
Hatice teyze, 71 yaşındadır. Köyümüzün en yaşlı 

kadınıdır. Çok merhametli, sevgi dolu olması ile 
bilinir. Her canlıya sevgi ve merhametle davranır.

 Yaşadığı Yer 
Hatice teyze, Ahmet amca ile birlikte haritada 1 

numara ile işaretlenmiş olan evde yaşamaktadır.
 Hatice teyzenin çocuklara mesajı
‘’Sevgili yavrularım, köyümüze gelip beni ziyaret 

etmenizi can-ı gönülden isterim. Sizlerle birlikte tüm 
canlılara sevgi ve merhamet ile davranacağımız bir 
gün geçirmek isterim. Kendinize iyi bakın canlarım’’

Hatice
Teyze



Hatice teyze ile oynayabileceğiniz senaryolar

1.
Çocukla birlikte köye giriş yapılır.
Köyde gezerken Hatice teyzeyle karşılaşılır.
Hatice teyze oldukça üzgündür.
Üzgün olmasının nedeni sorulur.
Hatice teyzenin kedilerinin yuvaları gece çıkan rüzgârda 
yıkılmıştır. 
Çocukla beraber kediler için yeni bir yuva yapılır.
Kedilere yiyecek bırakılır. 
Çocuğa yardımları için teşekkür edilir.
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.
2.
Çocukla birlikte köye giriş yapılır.
Karşılarına Hatice teyze çıkar. 
Hatice teyze arılara sesleniyordur.
Bal yaptıkları için, dünyaya olan faydaları için onlara teşekkür 
ediyordur.
Çocuğa arının faydaları hakkında bilgi verilir.
Ardından Hatice teyze çocuğu evine davet eder.
Evine giderken kedileri görüp onları severler.
Hatice teyze çocuğu atların, tavukların, ineklerin yanına götürür.
Bütün hayvanlar hakkında bilgi verir. Onların bakımlarını yaparlar.
Hayvanlar sevilir. Hayvanlara isimleriyle seslenilir.
Hatice teyze ballı süt ikram eder.
Çocuğa teşekkür edilir.
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

 Bu Senaryoların Sonunda; 
Paylaşmanın ve ikramda bulunmanın getirdiği mutluluk görülür.

Yaşlılara yardım etmenin ve onları ziyaret etmenin önemi anlaşılır.



Özellikleri
Melike abla, köyümüzün eczanesinin sahibidir. 

Köylüler, Doktor Murat amcanın yazdığı ilaçları on-
dan alırlar. İlaç alabilecek durumu olmayan insanlara 
ilaçları ücretsiz verir. Yardımsever biridir.

Yaşadığı Yer
Eczacı Melike abla tarlaların yanında bulunan 7 

numara ile işaretlenmiş olan evde yaşıyor.
Eczacı Melike ablanın çocuklara mesajı
 ‘‘Çocuklar  benimle birlikte köylülere iyilikler 

yapmak isterseniz sizleri her zaman köyümüze ve 
eczanemize  bekliyor olacağım. Görüşmez üzere. 
Hoşça kalın.’’

Eczacı Melike
Abla



Eczacı Melike abla ile oynayabileceğiniz senaryolar
 
1.
Çocukla birlikte köye giriş yapılır. 
Köy gezilirken Eczacı Melike abla ile karşılaşılır.
Melike ablanın ilaç alamayanlar için bir yardım fonu oluşturduğu 
görülür.
Köylülerden toplanan o para ile ilaç alamayanların ilaçlarını aldık-
ları çocuğa açıklanır.
Çocuğa bu ilaçları vermesi konusunda yardım istenir.
Sonrasında eczaneye durumu olmayan birkaç hasta girer ve 
çocuk onlara ilaçlarını verir.
Melike abla yardımlaşmanın önemiyle ilgili bir konuşma yapar. 
Veda edilir.
Çocuğa yardımları için teşekkür edilir.
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

2.
Çocukla birlikte köye giriş yapılır. 
Köy gezilirken Eczacı Melike abla ile karşılaşılır.
Melike abla çocuğa bir hastanın evine gittiğini söyler. Beraber 
giderler.
Hasta olan Elif teyze işlerini yapamadığı için yardım ister.
Çocuk Melike ablayla beraber Elif teyzenin tarla işlerini yapar.
Elif teyze çocuğa yeni yaptığı pastadan ikram eder.
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

 Bu Senaryoların Sonunda; 
Yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemi anlaşılır.

İyiliğin karşılığının iyilik olduğu görülür.



Özellikleri 
Bekçi İsmail 35 yaşındadır. Dürüstlüğüyle bilinir. 

Köyde herkes ona güvenir.
 Yaşadığı Yer 
Bekçi İsmail, köyün girişinde yer alan ve haritada 8 

numara ile işaretlenmiş olan evde yaşamaktadır.
 Bekçi İsmail’in çocuklara mesajı
‘’Çocuklar, dürüst ve güvenilir insanların yaşadığı 

köyümüze hepinizi bekliyoruz. Hoşça kalın.’’

Bekçi
İsmail



Bekçi İsmail ile oynayabileceğiniz senaryolar

1.
Çocukla birlikte köye giriş yapılır. 
Köy gezilirken Bekçi İsmail ile karşılaşılır.
Ahmet Amca’nın tarlasının önünde beklemektedir.
Çocuğa Bekçi İsmail’in çok güvenilir olduğu ve herkesin mallarını 
ona emanet ettiği açıklanır. Çocuk da onunla birlikte tarlayı bekler.
Bekçi İsmail çocuğa dürüstlük ve güvenilirlik ile ilgili bir hikâye 
anlatır.
Sonra Ahmet amca gelir. Bekçi İsmail’e ve çocuğa teşekkür eder.
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

2.
Çocukla birlikte köye giriş yapılır. 
Köy gezilirken Bekçi İsmail’in elektrik direğini tamir etmeye 
çalıştığı görülür.
Bazı malzemelere ihtiyacı olduğunu söyler ve çocuktan yardım 
ister.
Çocuk malzemeleri bekçiye verir. Birlikte tamiratı bitirirler.
Bekçi İsmail bu iyiliği için çocuğa teşekkür eder. Çok mutlu old-
uğunu söyler. 
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

 Bu Senaryoların Sonunda; 
Dürüstlüğün önemi anlaşılır.

Güvenilir olmanın insana kattığı şeyler görülür.
İyilik yapmanın insanları ne kadar mutlu ettiği görülür.



Özellikleri
Murat amca köyümüzün doktorudur. Hastalara 

yetişir, onları iyileştirmek için elinden geleni yapar. 
Aynı zamanda şifalı bitkiler alanında uzmandır.

Yaşadığı yer
Doktor Murat amca haritada 6 ile işaretlenmiş olan 

yerde yaşamaktadır.
Doktor Murat amcanın mesajı
Doktor Murat amca haritada 6 ile işaretlenmiş olan 

yerde yaşamaktadır.

Doktor Murat
Amca



Doktor Murat Amca ile oynayabileceğiniz senaryolar
 
1.
Çocukla birlikte köye giriş yapılır. 
Köy gezilirken etraftaki bitkiler, çiçekler görülür ve çocuğa bunla-
rın beğenip beğenmediği sorulur.
Sonrasında oradan geçen Murat amca ile tanışılır. Ve çocuğa şifalı 
bitkiler ve doğa sevgisi hakkında birkaç bilgi verir. 
Çocuğun bu konu hakkındaki fikirleri alınır. Ve çocukla beraber bir 
çiçek bahçesi oluşturulur. 
Bahçeye çocuğun ismi verilir. Köyümüze bu bahçeyi kattığı için 
çocuğa teşekkür edilir.
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

2.
Çocukla birlikte köye giriş yapılır.
Köy gezilirken Doktor Murat amcanın Sağlık Ocağı’na daveti akla 
gelir ve oraya doğru harekete geçilir.
Murat amca odasındaki çiçeklerden ve bunların hangi hastalıklar 
için şifa olduğundan bahseder.
Çocukla bu bitkiler hakkında konuşulur.
Murat amca çocuğa dinlediği için teşekkür eder ve bitki hediye 
eder.
Son olarak da hatıra ormanına birlikte gidilir ve ağaç dikilir.

 Bu Senaryoların Sonunda; 
Bitkilerin işlevleri öğrenilir.

Doğa sevgisi ve bilinci kazanılır.
Hediyeleşmenin önemi anlaşılır. 



Not: Yukarıda görmüş olduğunuz senaryo 
örnekleri ve karakterler temel niteliğindedir. Sizler 
bu senaryoları ve karakterleri, farklı fikirleriniz 
ve vermek istediğiniz eğitimler doğrultusunda 
çeşitlendirilebilir veya detaylandırabilirsiniz. 

Minecraft İyilik Olsun Kılavuzu, geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımızın kalplerindeki iyilik 
tohumunu yeşertmek üzere, İyilik Olsun Felsefesinin 
bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu kılavuzdan, çocukları eğitmek ve onların 
kalplerindeki iyilik tohumunu yeşertmek isteyen 
herkesin faydalanmasını temenni ediyoruz. 
Umarız ki iyilik, gönüllerimizde ve yaşamımızın her 
alanında daima var olur. 





1.  Ahmet amca ve Hatice 
teyzenin evi
2.Aybüke Öğretmen’in evi
3. Muhtar Mahmut Amca 
ve Elif teyzenin evi
4. Dilek teyzenin evi
5. İmam Hüseyin Bey’in 
evi
6. Doktor Murat amcanın 
evi
7. Eczacı Melike ablanın 
evi

8.Bekçi İsmail’in evi
9. Oduncunun evi
10. İyilik Olsun Köyü 
İlkokulu
11. Balıkçının evi
12. Kıraathane
13. Muhtarlık
14. Bakkal
15. Yunus Emre Camii
16. Madenci amcanın evi
17. Sağlık Ocağı
18. Eczane

19. At Çiftlği
20. Değirmen
21. İyilik Ormanı
22. Maden Ocağı






