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“SAğlIKlI 
BeSleniyorum, 

SAğlIKlI 
yAşIyorum.”



Bakan
Amca’dan

Merhaba Sevgili Çocuklar,
Sizlerin sağlığı bizler için çok önemli. Günlük yaşantınızda 
minik detaylara dikkat ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz. 
Beslenmenize ve kişisel temizliğinize dikkat ederek sağlıklı 
bir şekilde büyüyebilirsiniz. Sağlık Çocuk dergimiz ile hem 

eğleneceksiniz hem de sağlıklı bilgiler öğreneceksiniz.

Hepinize yepyeni bilgiler edineceğiniz, sağlıklı, keyifli, neşe 
dolu bir eğitim-öğretim yılı dilerim.

İyi okumalar...
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Dr. Ahmet Demircan
T.C. Sağlık Bakanı
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dünyadan 
ne haber

yüzeyDen çoK yuKArIDA 
olDuğumuz için De 
gezegenin SIcAKlIğInDAn 
etKilenmeyeceğiz. BelKi 
Bir gün, BAlonlArIn 
yerini Bir uzAy iStASyonu 
AlIr, ne DerSin?

venüS’lü Bilgiler
Venüs, Güneş sistemindeki diğer 
gezegenlerin tersi yönünde döner. 
Eğer Venüs’te yaşıyor olsaydın, Güneş’in 
batıdan doğup doğudan battığını 
görecektin. Oysa Dünya’da Güneş, doğudan 
doğar ve batıdan batar. Venüs, dünyamızdan 
gündüzleri görünmez. Sadece Güneş battıktan 
sonra görülebilir. Gece gökyüzüne baktığında, Venüs’ü 
görebilirsin. Çünkü o, Güneş ve Ay’dan sonra, gökyüzündeki 
en parlak cisimdir. 

venüS’te Bulut şehirler
Dünya’nın en yakın komşusu Venüs 
gezegenidir! Bu gezegen, Çoban Yıldızı 
ismiyle de bilinir ve Güneş’e çok yakındır. 
O yüzden havası çok sıcaktır ve canlılara 
uygun bir ortam değildir. Ama bilim 
insanları yine de Venüs’te yaşayabileceğimizi 
düşünüyorlar. Hem de gezegenin üzerinde, 
havada asılı kalacak balonların içinde! 
Balonların içindeki helyum gazı, onların 
yerden 50 kilometre yüksekte asılı 
kalmasını sağlayacak.

venüS’ün Bir günü, 
243 DünyA gününe eşittir.

venüS’ün Bir yIlI, 
225 DünyA günüDür. 

venüS yüzeyi, 462 DereceliK 
SIcAKlIğA ulAşABilir. Su 
100 DereceDe KAynIyor, 

DüşünSene!

DünyA’nIn uyDuSu Ay’DIr. 
venüS’ün uyDuSu yoKtur.

venüS’te rüzgârIn hIzI, 
SAAtte 724 Kilometreye 

çIKABilir.

venüs’ün bir günü, bir yılından daha uzun. 
çok ilginç! nedenini bize yazıp gönderir misin?

e-posta: 
saglikcocuk@saglik.gov.tr

Posta Adresi: 
t.c. Sağlık Bakanlığı Sağlığın geliştirilmesi 

genel müdürlüğü 
Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesi

üniversiteler mahallesi Dumlupınar Bulvarı 
6001. cadde no:3 Kat:4  

çankaya / Ankara



5

BiyoniK gözler görüyor
Dünyada 285 milyon kişinin görme engelli olduğunu 
biliyor muydun? Bilim insanları, yıllardır bu konuda 
araştırmalar yapıyorlar. Yeni icatları ise biyonik gözler! 
Bu yeni teknoloji ile şimdilik sadece şekillerin gölgeleri 
algılanabiliyor. Ama bilim insanları görme engellilere 
daha iyi bir görüş vermek için çalışıyorlar. Belki bir 
gün, onlar da renklerin her tonunu görebilirler.  

IşInlAnmA gerçeK oluyor
Bir ışınlanma cihazının icat edildiğini hayal et! Seni 

evden okula bir saniyede ışınlayabilse çok güzel 
olmaz mıydı? Görünen o ki bu gelecek çok da 
uzakta değil. Çinli bilim insanları, Dünya’nın 
yörüngesine, bir “foton”u ışınlamayı başardılar. Fotonlar, 
elektromanyetik enerji parçacıklarıdır. Işınlanmanın 
temelinde de maddenin enerjiye dönüştürülmesi fikri vardır. 

Belki bir gün, biz insanlar da istediğimiz yere ışınlanabiliriz. 
Bu fikir artık hiç de hayal değil!  

AntArKtiKA’DAKi 
Buz DAğI
Dünya’nın Kuzey ve Güney Kutup 
Bölgeleri buzlarla kaplıdır. 
Antarktika da Güney Kutup 
Bölgesi’nde yer alan Dünya’nın 
beşinci büyük kıtasıdır. Geçtiğimiz 

günlerde, kıtadan kopan devasa 
büyüklükteki buz kütlesi, herkesi çok 

şaşırttı. Kütlenin yüzölçümünün İstanbul 
kadar olduğu söyleniyor. Küresel ısınma 

sebebiyle Antarktika’dan koptuğu düşünülüyor. 
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SAyfAlArDA 
görDüğün AltI 

çizili Kelimelerin 
AnlAmlArInI 
SAyfA 63’te 

BulABilirSin.



havalı bilgiler

Yağmur yağdığı zaman 
kendimizi bazen iyi bazen de 
kötü hissedebiliriz. Örneğin 
şemsiyemiz yanımızda değilse 
ıslanabiliriz. Kıyafetlerimizi hemen 
değiştiremezsek veya kurutmazsak 
hasta olabiliriz. Eğer şemsiyemiz 
yanımızdaysa yağmurda yürümek 
çok keyifli olabilir. Aslına bakarsan 
yağmur bize doğanın verdiği güzel 
bir hediyedir. Bu yüzden bir daha 
yağmur yağdığında şemsiyeni 
yanına al. Yağmura da teşekkür et! 

Teşekkürler yağmur!
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yAğmur nASIl oluşur?
Tabii ki bulutların üzerinde oturan biri 
kafamıza kovayla su dökmez! Yağmur
havada bulunan küçük su buharı 
damlaları sayesinde yağar. 

Sıcak ve nemli hava gökyüzüne doğru yükselir. Sonra 
soğumaya başlar ve yoğunlaşır. Havada çok fazla su damlası 
biriktiğinde bulutlar oluşur. Bulutlara su damlacıkları eklenmeye 
devam eder. İşte o zaman bulutlar bu damlaları taşıyamaz ve 
yağmur yağar. 



BulutlAr yAğmurun 
hABerciSiDir
Yağmurun ilk habercisi, 
gökyüzündeki bulutlardır. 
Havada yoğun bir bulut 
tabakası görürsen bil ki o gün 
yağmur yağabilir.

yAğmur yAğmA 
SüreSi neye 
BAğlIDIr?
Bir bulutun yarısı 
yağmur olarak yağar. 
Bu da tahminen 
30 dakika sürer. 
Ama bulutlar devamlı 
oluşabilir. İşte o zaman 
günlerce yağmur 
yağabilir.

 Yağmur, doğa için çok 
önemlidir. Çünkü su; 

bitkilere, hayvanlara ve 
biz insanlara hayat verir. 

Vücudumuzun da en 
önemli bileşenidir. 

 Günde, yaklaşık 8-10 
bardak su içmeye özen 

göstermelisin

 Eğer fiziksel bir aktivite 
yapıyorsan 20 dakikada 

bir su içmelisin. 

 Okula giderken yanına 
mutlaka matarayla 

suyunu almalısın. Böylece 
gün boyu, susadığın 
zamanlarda temiz su 

içebilirsin. 

BUNLARA 
DİKKAT ETMELİ
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Gözlem

KUŞLARIN GİZEMLİ YOLCULUĞU: GÖÇ
Sadece leylekler mi? Elbette hayır. Bütün göçmen 
kuşlar daha sıcak yerlere doğru upuzun bir 
yolculuğa başladı.

İlkbaharda güney yarımküreden kuzey yarımküreye 
gelmişlerdi. Sonbaharda da kuzey yarımküreden 
güney yarımküreye gidiyorlar. 

Ben her güz mevsiminde göçmen kuşları izlemeye 
bayılırım. Sanki gökyüzünden büyük bir gölge 
geçiyor gibi olur.

Bu SonBAhAr yine onlArI 
gözlemlemeye BAşlADIm.

Bak! İşte yine tek tek toplanmaya başladılar. Her 
zaman böyle olur. Sanki saatlerini ayarlamış gibi 
hepsi bir araya geliyor. Ne kadar çoklar değil mi? 
İşte bu, göç öncesi kuşların toplanma süreci.

Biliyor musun? Her yıl dünyada milyarlarca kuş 
göç ediyor. Bunların büyük bir kısmı da Türkiye’den 
geçiyor. Çünkü ülkemizde kuşların konaklaması için 
çok sulak alanlar var. Güzel Anadolu’muz kuşlar için 
tam bir cennet.  

hiç “leyleK leyleK hAvADA” Diye BAşlAyAn 
Bir teKerleme DuyDun mu? PeKi, leyleKleri 
hAvADA uçArKen görDün mü? ne KADAr 
güzel görünüyorlAr, Değil mi? 
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e-posta: 
saglikcocuk@saglik.gov.tr

KUŞLARIN GİZEMLİ YOLCULUĞU: GÖÇ

Görüyor musun? Havalanmaya başladılar! Uçarken 
nasıl dizildiklerini gördün mü? “V” tekniğinde 
uçuyorlar. 

en önde büyük, güçlü, lider kuş var. Bu kuş, hava 
direncine karşı kalkan oluyor. Arkadan gelenler 
daha rahat uçuyor. 

Sence bu kadar uzun bir yola çıkan göçmen kuşlar 
yollarını şaşırabilir mi? Elbette hayır! çünkü yönlerini 
bulmak için güneş ve yıldızları takip ederler. 

Sanki bir pusulaları varmış gibi yollarını hiç 
şaşırmazlar. Bu gerçekten çok ilginç! Adeta bir 
mucize gibi...

Aa, bak! Şimdi de yaban kazları geçiyor. Onlar da 
aynı düzende uçuyor. Sanki bütün göçmen kuşlara 
aynı şey öğretilmiş.  

Ben leylekleri ve yaban kazlarını gözlemledim. 
Ama daha ülkemizden geçen bir sürü göçmen 
kuş var. hangileri mi? mesela kırlangıçlar, 
guguklar, yaban ördekleri, kelaynaklar, kuğular, 
ebabiller, gökgüvercinler... 

Söylemesi benden, 
sonbahar boyunca 
gökyüzünü gözlersen diğer 
göçmen kuşların geçişlerini 
de görebilirsin. Bu arada 
gördüğün göçmen kuşlara 
mutlaka el de salla...

Sen de yıl 
boyunca 

gözlemlediğin 
göçmen kuşların 

fotoğraflarını 
çekip bize 

yollayabilirsin.  
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Posta Adresi: 
 T.C. Sağlık Bakanlığı 

Sağlığın Geliştirilmesi Genel 
Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı Bilkent 
Yerleşkesi 
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Dumlupınar Bulvarı 

6001. Cadde No:3 Kat:4 
Çankaya / Ankara



10



11



12



13



14



15



tavşan gibi hoplamayı, kanguru gibi zıplamayı seviyorsan bu oyun 
tam sana göre! ingiltere’de yaşayan çocukların oynadığı “hopla 
zıpla”ya eminim sen de bayılacaksın. Dur dur, hemen bayılma…  

önce dinle, sonra sıçra…  Biz bu oyunu kalabalık gruplarla oynamayı 
çok seviyoruz. Sen de sınıf arkadaşlarınla birlikte 

beden eğitimi dersinde oynayabilirsin.

hopla zıpla 
gel yanıma. 

Bir oyun 
anlatacağım sana. 

Sıçrayabilirsen 
en uzağa 

ne mutlu sana…

bir dünya
0yun
ÇİZEN: ECE ZEBER

16

1    Öncelikle 
bu oyun için genişçe bir 
alan bulun. 

2  Sonra eşit sayıda 
oyuncusu olan üç veya 
dört gruba ayrılın.

3  Oyun alanının 
uygun bir yerine uzunca 
bir başlama çizgisi 
çizin. Her grubun ilk 
oyuncuları başlama 
çizgisindeki yerini 
alsın.

1    Öncelikle 
bu oyun için genişçe bir 
alan bulun. 

2  Sonra eşit sayıda 
oyuncusu olan üç veya 
dört gruba ayrılın.

3  Oyun alanının 
uygun bir yerine uzunca 
bir başlama çizgisi 
çizin. Her grubun ilk 
oyuncuları başlama 
çizgisindeki yerini 
alsın.
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4  Oyuncular iki 
ayağını birleştirsin. 

Başlama işaretiyle birlikte ileriye 
doğru sıçrasınlar. Ulaştıkları 

noktada kıpırdamadan beklesinler.

5  Daha sonra gruplardan 
ikinci oyuncular, arkadaşlarının 

sıçradığı yere gelsin. Onların 
bulunduğu noktayı, ikinci 

oyuncuların yeni başlangıç noktası 
kabul edin. Onlar da iki ayağını 

birleştirerek bütün güçleriyle ileriye 
doğru sıçrasınlar.

6  Bu şekilde grupların bütün 
oyuncuları birer kere sıçrasınlar. 
Sonra en uzak noktaya ulaşan 

grup, yarışmayı kazansın.



seni yerim

HAVUÇ
* havuçta; a, B, C, D, E, K vitaminlEri, 

soDyum, potasyum giBi 
minErallEr vE protEin Bulunur. 

* havuCun içErDiği 
KarBonhiDratlar vüCuDa 

EnErji vErir. 

* Havuç; göz, kemik, diş ve cilt 
sağlığımız için çok faydalıdır.

* havuCa turunCu rEngini vErEn 
maDDEyE BEta KarotEn DEnir. FaKat 
havuçlar BazEn sarı, BEyaz, Kırmızı 

vEya mor rEnKtE DE olaBilir. 

%88’i sudan oluSur.
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2 Diş
sarımsaK

1 su 
BarDağı 

ev 
yoğurDu

4 adet 
havuç

EllErinE sağlıK, aFiyEt olsun!  

* havuçları rendele, sarımsakları ez. 

* rendelediğin havuçları bir tavanın içerisine 
zeytinyağı koyarak kavur. Bu işlem için bir 

büyüğünden yardım iste. 

* yoğurda önce sarımsağı sonra da 
kavurduğun havuçları ekle ve karıştır.

üzErini 
süslEmEK için 

BirKaç 
yapraK 

mayDonoz

nasıl yapılır?
* ellerini su ve sabunla iyice yıka.

* Sarımsakların kabuklarını soy ve havuçlarla birlikte güzelce yıka.
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ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

18 eylül - Pazartesi

Selam günlük,

Bugün okulun ilk günüydü. Bu sene sınıfımız değişmiş tabii. Sabah uyandığımda beni 

bir heyecan sardı. Acaba yeni sınıf nasıl? Öğretmen beni orta kümeye mi oturtur, 

yoksa kapı tarafına mı? Ya eski arkadaşlarımdan okul değiştirenler olduysa? Hızlıca 

gittim okula. Sınıfa girip heyecanla bekledim. İlk gün herkes istediği yere oturabiliyor. 

Ben kapıya en yakın yere oturdum ki teneffüse hemen çıkabileyim. Ama okulun 

ilk günü sıkıcı geçti. Hem de ilk günden öğretmenden uyarı aldım. Derste sürekli 

konuşmak geliyor içimden. Sanki aklım hep baska yerlerde. 

19 eylül – Salı 

Merhaba günlük,

Okul bugün yine sıkıcı geçti. Sanki benim boyum uzadıkça teneffüslerin de süresi mi 

kısalıyor ne? Geçen sene hiç böyle olmazdı ama bu sene dersler çok sıkıcı. Bir de 

öğretmenimiz ödev verdi. Bir ara yaparım herhalde.

20



Öğretmenim bana üzerinde,  

“BENİM SORUNUM” yazan bir 

çalışma kâğıdı verdi. Sonra 

o sordu, ben de cevapladım. 

Öğretmenimin sorduğu 

sorulardan bazıları şöyleydi: 

• Geceleri kaçta yatıyorsun? 

• Yaz tatilinde kaçta yatıp 

kaçta kalkıyordun?

• Tatilde yaptığın aktiviteler 

nelerdi? 

Sonuç ne olDu? 

Sorunumun nedenleri belli oldu. Meğer 3 aydır yaz tatilinde olmak, alışkanlıklarımı 

değiştirmiş. Yeni uyuma saatlerime alışamamışım. Sorumluluklarımla ilgili de uyum 

problemi yaşamışım. Bu her çocuğun başına gelirmiş. Yapmam gerekenler ise şunlar: 

erken uyumak. o andaki sorumluluğum neyse gereğini yapmak. yani 

ertelememek. 
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21 eylül  - Perşembe 

Günlük! İşte, benim sorunum…

Başımda büyük bir sıkıntı var. Salı günü demiştim ya, “O ödevi bir ara yaparım.” 

diye. İşte, o ödevi yapamadım. Saat 9 buçukta baktım ödeve, oooo baya uzunmuş. 

Bu yüzden okula giderken canım çok sıkkındı. Öğretmenim ders anlatırken hiç 

dikkatimi toplayamadım. Sonra öğretmenimiz, son ders beni yanına çağırdı. Ve dedi 

ki, “Bu hafta seni oldukça yorgun görüyorum. Uykusuz bir halin var.” Ben de hemen 

ekledim, “Ödevlerimi de yapamıyorum öğretmenim. Bu seneki derslerimiz galiba 

çok sıkıcı. Hem teneffüsler de kısalmış gibi geldi bana.” Öğretmenimiz de bana tatlı 

tatlı gülümsedi. “İlk hafta olduğu için aslında pek fazla ders yapmadık. Teneffüsler 

de geçen seneyle aynı. Bence çözümü sende arayalım.” dedi. Çok değişik bir şey 

yaptık. 



Bir plastik şişenin doğada, 
450 yıl sonra parçalara 
ayrıldığını biliyor muydun? 
Ahmet dedem, “Plastik, 
toprağa ve suya karışarak 
çevremizi kirletiyor.” 
dediğinde çok şaşırdım! 
“o zaman ne yapabiliriz?” 
diye sordum ona. Dedemin 
de aklına çok güzel bir 
fikir geldi: “Birlikte kuşlara 
yemlik yapacağız!” Sen de 
bizimle birlikte, atık plastik 
şişeleri değerlendirmek 
ister misin? Böylece 
doğayı koruyacağız. 
minik dostlarımızı da 
sevindireceğiz. 

PET ŞİŞEDEN

yapıyoruz
kuş yemliği

ÇİZEN: MERT TUGEN

muhteşem 
dönüşüm
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DeDemlerin evinin BAhçeSinDeyDiK. AğAçlArIn üzerinDe Bir Sürü 
Kuş görDüm. “DeDe, KuşlAr Sizin BAhçeyi neDen Bu KADAr çoK 
Seviyor?” Diye SorDum. DeDem De, “çünKü Ben onlArA SüreKli 

yem veriyorum. onlAr DA Bizi ziyArete geliyor.” DeDi. içlerinDen 
Biri DiKKAtimi çeKti. DeDeme Bu Kuşun iSmini SorDuğumDA BAnA 

onun, “ArIKuşu” olDuğunu SöyleDi. KüçüK DoStum, Senin KArnInI 
DoyurAcAğImIz için çoK mutluyum! 

Sen De yemliK yAP
* Bir plastik pet şişe bul. resimdeki gibi, 
şişenin alt yarısının yan tarafına keskin 
bir alet yardımıyla küçük bir daire aç. 
tam karşısının biraz yukarısına bir daire 
daha aç. Bu işlemi ben dedemle yaptım. 
Sen de bir büyüğünden yardım iste. 

* şimdi şişenin üst kısmına da aynı 
işlemi uygula. resme bakarak nasıl 
yapman gerektiğini görebilirsin. 

* evden iki tahta kaşık al. önce alttaki, 
sonra üstteki dairelerden kaşıkları 
şekildeki gibi geçir. 

* Pet şişenin içini kuş yemi, buğday 
veya bulgurla doldur. 

* Dedemlerin evinin önünde bir çınar 
ağacı var. Biz yemliğimizi onun bir 
dalına asacağız. Sen de sizin bahçedeki 
herhangi bir ağaca asabilirsin.

* şişenin ağız kısmına bir ip bağla ve 
onu dala as. 

* minik kuşlar, kaşığın saplarına 
tünerler. Sonra da karınlarını doyururlar.
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ben de
çizerim Adım adım çizmeyi öğreniyoruz...

önce, tüm çizgi hareketlerini incele. çizmeye hazır mısın? 
Başla o halde. unutma aynısı olması gerekmiyor. 
o, senin filin olacak! 

SEVİMLİ BİR YAVRU FİL NASIL ÇİZİLİR?

1) İLK ÖNCE ALNINDAN BAŞLAYALIM. 
SIRTINI VE ARKA BACAĞINI 

TEK BİR hAREKETLE 
TAMAMLAYALIM.  

4) KULAĞI TERS BİR “C” hARFİNE 
BENZEMİYOR MU? O DA ÇOK 

BASİT! BİR BİLYEYE BENZEYEN 
GÖZÜ DE hAZIR...

2) TERS BİR “S” hARFİ FİLİMİZİN 
hORTUMU İÇİN İLK 

hAREKETİMİZ OLACAK.

5) ŞİMDİ ÜÇ KÜÇÜK 
hAREKETLE ÖN BACAKLARINI 

ÇİZELİM... 

7) SON OLARAK ARKA BACAĞINI VE KÜÇÜK BİR YAY 
ÇİZEREK KARNINI EKLEYELİM... 

8) MİNİK YARIM DAİRELERLE TIRNAKLARINI 
ÇİZMEYİ VE BİR KUYRUK 

EKLEMEYİ UNUTMA!

3) İKİNCİ TERS “S” İLE hORTUMU 
TAMAMLAYALIM. KÜÇÜK BİR 

hAREKETLE DE DİŞİNİ ÇİZMİŞ 
OLALIM.

6) BİRAZ AÇI FARKI OLSA DA 
hEPSİ BİRBİRİNE BENZEYEN 

BACAKLARINI TAMAMLAYALIM... 

İŞTE KARŞINDA 
SEVİMLİ BİR YAVRU FİL!
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İMPARATOR PENGUEN NASIL ÇİZİLİR?

1) KAVİSLİ BİR ÇİZGİYLE İLK ÖNCE 
KAFASININ ÜST KISMINI ÇİZEREK 

BAŞLAYALIM...

2) KAVİSLİ ÇİZGİLERLE GAGASINI VE BADEME 
BENZEYEN GÖZÜNÜ ÇİZELİM.

3) UZUN BİR ÇİZGİ İLE GÖVDESİNİ VE YATAY 
BİR ÇİZGİ İLE DE KARNINI TAMAMLAYALIM...

4) İŞTE BU UZUN KAVİSLİ ÇİZGİ 
DE SIRTI VE KUYRUĞU...

5) İLK BACAĞI VE AYAĞI, İKİ KÜÇÜK 
hAREKETLE hAZIR.

6) VE İKİNCİ AYAĞI DA BURAYA,,, 7) İLK KANADININ TAMAMINI 
GÖRÜYORUZ...

8) İKİNCİ KANADININ DA BİR 
KISMINI...

9) BİRAZ DETAY EKLEYELİM...

İŞTE KARŞINDA 
BİR İMPARATOR PENGUEN
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KAĞIT KATLAMA SANATI
ORİGAMİ

KÂĞıTTAN 
BALıK YAPAlıM! 

Kim demiş “Balıkların hafızası 3 saniyedir.” diye? Son yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki balıklar beş ay öncesine ait bilgileri bile 
hatırlayabiliyorlar. Üstelik bilim insanları, balıkların eğitilebileceğini 

ve fareler gibi zeki olduklarını söylüyorlar! Haydi, şimdi 
 kâğıttan balık yapmayı öğrenelim, ne dersin? 

Kare bir elişi kağıdını şekildeki gibi beyaz tarafı 
içeride olacak şekilde yukarıdan aşağıya doğru ikiye 
katla. Kırmızı üçgeni elde ettikten sonra üçgenin iki 

köşesini alt köşede birleştir.

26

Alt köşeleri 
şekildeki gibi 
yukarı katla.

2
yukarıya 
katladığın 

parçaları şekildeki 
gibi sağa ve sola 

kıvır.

3

1



KATLA!

KATLA!

arkaya KATLA!

iki ucu birleştir

KATLA!

KATLA!

 Alt köşeyi şekildeki 
gibi, kağıdın beyaz yüzü 
ortaya çıkacak şekilde 
çizgili bölümden katla.

şeklin alt kısmındaki 
boşluğu açarak iki ucu 
ok yönünde birleştir. 

şekilde görüldüğü gibi kağıdın 
renkli tarafını dışarıya katlayarak 
balığın kuyruk bölümünü oluştur.

Balığın kuyruk 
kısmını çizgili 

bölümden katlayıp 
aç.

şekilde gösterilen 
bölümü kat yerine kadar 

makasla kes.

Kalemle gözlerini 
çiz. işte, balığın 

hazır!

orta çizginin altında 
kalan bölümü, tekrar 
şekildeki gibi yukarı 

katla.

Aşağıda kalan kısmı ise 
doğrudan arkaya doğru 
katla ve 7 numaralı şekli 

oluştur.

27

4 5 6

7 8 9

10
11



okullar açıldı, öğrenciler 
yollara düştü. Peki, sence de 
bu mahallede garip bir şeyler 

olmuyor mu? okul yolunda 
olmaması gereken yedi ayrıntı 

var. Bulabilir misin?

rEsimDEKi 
7 olağanüstü 
Durumu  Bul...

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
dikkat
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ÖRÜNTÜ

SıRADAKİ NE?
Aşağıdaki resimler belli bir sıraya göre dizildi. 

Sıranın sonuna hangi şekil gelecek?

A)

A)

B)

B)

C)

C)

D)

D)

ACABA HANGİSİ? 
Aşağıdaki resimler arasında belli bir ilişki var. 

Boş olan kareye acaba hangisinin gelmesi gerekiyor? 

30

MİKROPLAR 

KİM Keşfettİ?

teLefON 

KİM İcAt ettİ?

HİDROeLeKtRİK SANtRALİ

KİM İcAt ettİ?

SUYUN KALDIRMA KUVVetİ

KİM bULDU?

İLK DüNYA HARİtASI

KİM çİzDİ?

tAKMA KANAtLAR  

KİM İcAt ettİ? 

YeR çeKİMİ

KİM Keşfettİ?

SeS DALGALARININ 
ÖzeLLİKLeRİ

KİM Keşfettİ? 

AStRONOMİK teLeSKOP 

KİM İcAt ettİ? 



SAyfAyI 
çeK çIKAr. 

işAretli yerlerDen KeS 
ve oynAmAyA BAşlA!

çizen: göKçe yAvAş önAl

nASIl oynAnIr?
Kartları, yazıları alta gelecek 

şekilde üst üste koy. şimdi 
kartları karıştır ve içlerinden bir 
tanesini çek. Arkasında yazanları 
arkadaşına gösterme. Bakalım, 
resimde gördüğü icadın veya 

keşfin sahibini tahmin 
edebilecek mi?  

ona, kartın arkasında yazan 
ipuçlarından verebilirsin. eğer 

doğru tahmin edebilirse kartların 
sorumluluğu ona geçer. Sonra 
o da destenin içinden bir kart 

seçer ve oyun devam eder.
KUDUz AşISI

KİM bULDU? 

MAtbAA 

KİM İcAt ettİ? 

PeNİSİLİN 

KİM bULDU? 

İLK PARAşüt tASARIMI

KİM çİzDİ? 

OYUN HAMURU

KİM İcAt ettİ? 

SAKIz

KİM bULDU? 

POSt-It KÂĞIDI

KİM bULDU?

PİL 

KİM İcAt ettİ? 



icAt ve Keşfin 
fArKI neDir?

Daha önce var olmayanı 
bulmaya icat, var olmasına 
rağmen bilinmeyeni ortaya 
çıkarmaya ise keşif denir.

örnek vermek gerekirse: Dünya 
üzerinde bulunan bir kıta veya 
bölgenin bulunması bir keşif, 
telefonun gerekli nesnelerle 

üretilmesi ise bir icattır.
Keşif yapan kişiye kâşif, icat 

eden kişiye mucit denir.
Sen de hayal gücünü 

kullanarak bir icat yapabilirsin! 

KUDUz AşISI
Kim BulDu?

ipuçları
Doğum tarihi: 1822
Doğum yeri: Fransa

1884 yılında, insan ve 
hayvanlarda görülen kuduz 
hastalığının aşısını buldu. 

Sütü mikroplardan arındırmak 
için kullanılan pastörizasyon 

yöntemini geliştirdi.
Mikropların gıdalardaki çürüme 
sonucu oluşmadığını, doğada 
zaten var olduğunu keşfetti. 

cevap: louis Pasteur 

İLK PARAşüt tASARIMI
Kim çizDi?

ipuçları
Doğum tarihi: 1452
Doğum yeri: İtalya

Mimar, mühendis, mucit, 
matematikçi, anatomist, 

müzisyen, heykeltıraş ve çok ünlü 
bir ressam. 

“Mona Lisa” ve “Son Yemek” 
isimli tabloları sayesinde 

dünyaca ünlü bir ressam oldu. 
Paraşüt ve dalış kıyafeti gibi 

çılgın buluşların ilk çizimlerini o 
yaptı.  

cevap: leonardo Da vinci

PeNİSİLİN
Kim BulDu?

ipuçları
Doğum tarihi: 1881

Doğum yeri: İskoçya
Soğuk algınlığı gibi 

bakteriyel hastalıklarla 
savaşabilen ve ilk 

antibiyotik olarak tarihe 
geçen penisilini buldu.
1945 yılında penisilin 
sayesinde Nobel Tıp 
Ödülü’nü kazandı.  

cevap: Alexander fleming

OYUN HAMURU
Kim icAt etti?

ipuçları
Doğum tarihi: 1902
Doğum yeri: İskoçya

General Electric firmasında 
mühendis olan bilim adamı, 

kazayla oyun hamurunu keşfetti. 
İkinci Dünya Savaşı’nda, uçak 
lastikleri ve asker botları için 

plastik üretmek istemişti.  
Silikon yağının içine, borik asit 

isimli bir maddeyi katınca ortaya 
oyun hamuru çıktı.   

cevap: James Wright

SAKIz
Kim BulDu?

ipuçları
Doğum tarihi: 1818

Doğum yeri: Amerika  
Sapodilla ağacından 

elde edilen bir maddeyle 
oyuncaklar, tekerlekler ve 

botlar yapmaya çalışıyordu. 
Ama hepsi çok başarısız oldu. 
Sinirlenip elindeki malzemeyi 
ağzına atınca, kazayla sakızı 

keşfetti. 

cevap: thomas Adams 

POSt-It KÂĞIDI
Kim BulDu?

ipuçları 
Doğum tarihi: 1931

Doğum yeri: Amerika 
Güçlü bir yapıştırıcı icat etmek 

için uğraşıyordu. Kazayla yeniden 
kullanılabilir bir yapıştırıcı 

geliştirdi. 
İş arkadaşı Arthur Fry, kitap 

ayracına bu yapıştırıcıyı sürdü.
Yapıştırılıp kolayca çekilen ve 
tekrar yapıştırılabilen post-it 
kâğıdı bu sayede bulundu.    

cevap: Spencer Silver 

MAtbAA
Kim icAt etti?

ipuçları
Doğum tarihi: 1398

Doğum yeri: Almanya
İletişim tarihinin en önemli 
gelişmelerinden biri olan 

matbaayı icat etti. 
Matbaadan önce kitaplar 
elle yazılıyordu. Her sayfa 
için elle oyularak ayrı ayrı 

hazırlanan tahta bloklar da 
kullanılıyordu. 

cevap: Johannes gutenberg

PİL 
Kim icAt etti?

ipuçları
Doğum tarihi: 1745
Doğum yeri: İtalya

1801 yılında pili yani diğer 
adıyla bataryayı icat ederek 
elektrik alanındaki en önemli 
gelişmelerden birine imza 

attı.
Görünmezlik ve ışınlanma 

gibi ilginç konularda 
araştırmalar yaptı.

cevap: Alessandro volta

KİM bU bİLİM 
İNSANLARI?



HAStALIK YAYAN KüçüK 
ORGANİzMALAR

Kim Keşfetti?
ipuçları

Doğum tarihi: 980 
Doğum yeri: Özbekistan

Mikropların varlığını keşfetti. 
Bu organizmaların hastalıklara 

sebep olduğunu buldu.
“Hekimlik Yasası” isimli kitabıyla 

tıp bilimine büyük katkılar 
sağladı. Bu yüzden bütün 

dünyada “Modern Tıbbın Babası” 
olarak biliniyor. 

cevap: ibn-i Sina 

GeRçeĞe YAKIN 
İLK DüNYA HARİtASI

Kim çizDi? 
ipuçları

Doğum tarihi: 1465
Doğum yeri: Çanakkale/Gelibolu
Dünyaca ünlü denizci, coğrafyacı 

ve haritacı. 
Osmanlı döneminden günümüze 

ulaşan en gerçekçi dünya 
haritasını çizdi. 

1513 yılında çizdiği bu harita; 
Atlas Okyanusu, İber Yarımadası, 
Afrika’nın batısı ile Amerika’nın 

doğu kıyısını gösterir.

cevap: Piri reis

tAKMA KANAtLAR  
Kim icAt etti? 

ipuçları
Doğum tarihi: 1609 

Doğum yeri: İstanbul 
Yapay kanatlar kullanarak 

uçabilmeyi başarmış ilk insandır. 
Kuşların uçuş tekniklerini 

izleyerek icat ettiği bu kanatlarla, 
İstanbul’daki Galata Kulesi’nden 
uçarak Üsküdar’a inmeyi başardı. 

Bu uçuş hakkındaki bilgiler, Evliya 
Çelebi’nin “Seyahatname” adlı 

eserinde yer alır.

cevap: hezarfen Ahmed çelebi

teLefON 
Kim icAt etti?

ipuçları
Doğum tarihi: 1847

Doğum yeri: İskoçya 
Annesi işitme engelli olduğu için 
ses konusunda çalışmalar yaptı. 
1876 yılında, asistanı Thomas A. 
Watson’ın yardımıyla telefonu 

icat etti.
Tarihteki ilk telefon görüşmesinde 

şunları söyledi: “Bay Watson. 
Buraya gelin. Sizi görmek 

istiyorum!” 

cevap: Alexander graham Bell 

AStRONOMİK teLeSKOP 
Kim icAt etti? 

ipuçları
Doğum tarihi: 1564 
Doğum yeri: İtalya

Modern fiziğin babası olarak 
bilinen İtalyan gök bilimci ve 

matematikçi. 
1609 yılında, cisimleri 30 kat 

büyüten ilk astronomik teleskopu 
yaptı. Venüs gezegenini 

gözlemledi. Dünyanın yuvarlak 
olduğunu ilk kez o söyledi. 

Mikroskobu icat etti. 

cevap: galileo galilei

SeS DALGALARININ 
ÖzeLLİKLeRİ
Kim Keşfetti? 

ipuçları
Doğum tarihi: 874

Doğum yeri: Türkistan
Matematik, botanik, tıp, felsefe 

ve mantık gibi alanlarda 
çalışmalar yaptı.  

Hava titreşimlerinden ibaret 
olan “ses”in ilk mantıklı 

açıklamasını yaptı. Titreşimlerin 
dalga uzunluğuna göre azalıp 

çoğaldığını keşfetti.   
cevap: farabi

YeR çeKİMİ
Kim Keşfetti?

ipuçları
Doğum tarihi: 1642 

Doğum yeri: İngiltere
Bir elma ağacının altında 

otururken kafasına düşen elma 
sayesinde, “Yer çekimi Kanunu”nu 

keşfetti. 
Matematikte çığır açan 
diferansiyel ve integral 

hesaplarını buldu. 
Beyaz ışığın farklı renklerdeki ışık 
ışınlarından oluştuğunu keşfetti.  

cevap: Isaac newton 

HİDROeLeKtRİK SANtRALİ
Kim icAt etti?

ipuçları
Doğum tarihi: 1856

Doğum yeri: Hırvatistan
1896 yılında, Niagara Şelalesi 
üzerine kurulan, dünyanın ilk 
hidroelektrik santralini yaptı.

Tarihte ilk kez uzaktan 
kumandalı bir oyuncak tekneyi 

yüzdürmeyi başardı. 
Robot biliminin öncüsü oldu. 

cevap: nikola tesla 

SUYUN KALDIRMA KUVVetİ
Kim BulDu?

ipuçları
Doğum tarihi: MÖ 287

Doğum yeri: İtalya
Yunan matematikçi, mucit, 

astronom, filozof ve mühendis. 
Küvette yıkanırken suyun 

vücudunu kaldırdığını fark etti 
ve bu sayede suyun kaldırma 

kuvvetini buldu. 
Suyun toprak altından çıkarılması 

için spiral bir pompa icat etti. 

cevap: Arşimet



MİKROPLAR 

KİM Keşfettİ?

teLefON 

KİM İcAt ettİ?

HİDROeLeKtRİK SANtRALİ

KİM İcAt ettİ?

SUYUN KALDIRMA KUVVetİ

KİM bULDU?

İLK DüNYA HARİtASI

KİM çİzDİ?

tAKMA KANAtLAR  

KİM İcAt ettİ? 

YeR çeKİMİ

KİM Keşfettİ?

SeS DALGALARININ 
ÖzeLLİKLeRİ

KİM Keşfettİ? 

AStRONOMİK teLeSKOP 

KİM İcAt ettİ? 



SAyfAyI 
çeK çIKAr. 

işAretli yerlerDen KeS 
ve oynAmAyA BAşlA!

çizen: göKçe yAvAş önAl

nASIl oynAnIr?
Kartları, yazıları alta gelecek 

şekilde üst üste koy. şimdi 
kartları karıştır ve içlerinden bir 
tanesini çek. Arkasında yazanları 
arkadaşına gösterme. Bakalım, 
resimde gördüğü icadın veya 

keşfin sahibini tahmin 
edebilecek mi?  

ona, kartın arkasında yazan 
ipuçlarından verebilirsin. eğer 

doğru tahmin edebilirse kartların 
sorumluluğu ona geçer. Sonra 
o da destenin içinden bir kart 

seçer ve oyun devam eder.
KUDUz AşISI

KİM bULDU? 

MAtbAA 

KİM İcAt ettİ? 

PeNİSİLİN 

KİM bULDU? 

İLK PARAşüt tASARIMI

KİM çİzDİ? 

OYUN HAMURU

KİM İcAt ettİ? 

SAKIz

KİM bULDU? 

POSt-It KÂĞIDI

KİM bULDU?

PİL 

KİM İcAt ettİ? 

Bulaşıcı hastalıkların nerede, ne zaman karşına 
çıkacağı belli olmaz. eğer temizliğine dikkat 
eder ve iyi beslenirsen bu hastalıkların seni 
yakalaması zorlaşır. Kendini sınamak ister misin? 

AşI
Ateş
BulAntI
enfeKSiyon
griP
KIzAmIK
miKroP
SABun
SAlgIn
Suçiçeği
temizliK
virüS
zAtürre

sözcük avı

BAKAlIm tABloyA gizlenmiş 
14 Sözcüğü BulmAyI BAşArABileceK miSin?

A  S t ğ K ü A ş I t e ö

t K z A t ü r r e ö ş y

m i K r o P ğ e P v A i

g D t S A B u n m i v g

t e m i z l i K y r A ğ

A K y l P y ü t z ü v i

A  S g ğ S ü v B S t 

e ö e K u ü y n I ü 

e ö n y ç t A t n I 

ğ e f K i e i e t c 

ö t e n ç t v r t K 
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ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
LABİRENT Kahramanımızın okula gitmesine yardım et. okula gitmek 

için önce çantasını alması, sonra okul servisini yakalaması 
gerekiyor. yolda grip virüsüne yakalanmamaya dikkat et.
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1) griP hAStAlIğInA 
neDen olAn şey neDir?

a) Peynir küfü

b) Garip insanlar

c) Grip virüsü

3) griP AşISI ne zAmAn yAPtIrIlIr?

 a) İki bayram arasında.

 b) Grip sezonundan önce, eylül-kasım aylarında. 

 c) Doğum gününde.

5) griP hAStAlIğInIn yAyIlmASInI 
engellemeK için hAngiSi 

yAPIlmAlIDIr? 

a) Hapşırırken mendille ağzı kapatmak.

b) Ses geçirmez odada oturmak.

c) Amuda kalkmak.

2) griP hAStAlIğInIn 
Belirtileri nelerDir?

a) Postayla gelen davet 
mektubu.

b) Saçta yeşerme, gözde 
belerme.

c) Ateş, titreme, boğaz 
ağrısı, burun akıntısı vs.

4) griP hAStAlIğInDAn en çoK etKilenenler 
KimlerDir? 

a) Bebekler, yaşlılar ve hamileler.

b) Duygusal kişiler.

c) Nalburlar ve muhasebeciler.

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
komikli test
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Gizemli kutu!

??

?
?

bilim
kurdu

Tek bir bakışta, görünmeyeni görebilir. 
Güzel fotoğraf çeker. 

Ama bir fotoğraf makinesi değil. 
Bisikletten düşsen nereni incittiğini söyleyebilir. 

Hastanelerde bulunur. 
Fakat doktor veya 
hemşire de değil!

ÇİZEN: ECE ZEBER
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çetin ile ceviz ne planlıyor? Bu gizemli kutu 
da ne? içinde ne var? Peki, acaba ne işe 

yarıyor? tahmin edebilir misin? 



röntgen cihAzI

röntgen cihAzI neDir?

Diyelim ki oyun oynarken düşüp kolunu incittin. Annen ve baban seni hemen 
hastaneye götürür, değil mi? Canın çok yanıyor olmasına rağmen, kolunda 

hiçbir yara görünmüyorsa ne olacak? İşte röntgen cihazı burada devreye girer. 
Vücudumuzdaki dokuların, özellikle de kemiklerimizin görüntülenmesini sağlar. 

Bunu da X-ışınları göndererek yapar. 

Röntgen cihazından çıkan ışınlar, dokularımızdan geçer. Dokuların sertliğine ve 
yumuşaklığına göre çeşitli gölgeler verir. Eğer kolunda bir kırık varsa röntgen 

cihazından çıkan film, bunu gösterecektir.

PeKi, nASIl çAlIşIyor? 

İnsan vücudu deri, kaslar, dokular ve kemiklerden oluşur. 
Tüm bu kütlelerin farklı yoğunlukları vardır. Kemikler de 

bunların arasında en sert olanıdır. Röntgen çektirdiğinde, X-ışınları deriden, kastan ve 
dokulardan kolayca geçer. Ama çok sert olduğu için kemiklerimizi geçemez. Böylece 

kemiklerimiz röntgen makinesinden çıkan filmde bembeyaz görünür. 

neler yAPABilir merAK eDiyor muSun?

Sen yine De oyun oynArKen Bir yerini 
incitmemeye DiKKAt et!     
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tarihte ilkler

ECZACıLıĞıN sırları
hasta olduğumuzda önce doktora gidiyoruz. Sonra onun yazdığı 

reçeteyle ilaçlarımızı eczaneden alıyoruz. Peki, hiç düşündün 
mü? eczacılık mesleği nasıl başladı? Sıkı dur, 

çünkü çok şaşıracaksın! 
ilK inSAnlAr DA hAStA oluyorlArDI

Eski çağlarda ilk insanlar ve hatta dinozor gibi canlılar, tıpkı bizim gibi 
hasta oluyorlardı. Bilim insanlarının bazı hayvan fosillerinde buldukları 
belirtiler bunu kanıtlıyor. Peki, ilk insanlar nasıl iyileşiyorlardı? Eskiden 

insanların bitkileri kaynatarak şifa aradıklarını biliyoruz. 
Eczacılıkla ilgili bilinen ilk belgelerden biri ise “Papyrus Ebers”tir. Binlerce 

yıl önce Mısırlılar tarafından yazılan bu belgelerde, 
yüzlerce formül ve ilaçtan söz ediliyor.

ÇİZEN: BENGİ GENCER
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gAlenoS KimDir? 
Galenos, eczacılığın babası olarak biliniyor. 

Milattan önce 130-200 yılları arasında 
Bergama’da yaşadı. Eski Roma gladyatörlerinin 
tedavileriyle uğraşıyordu. Arenalarda amansızca 

mücadele eden bu savaşçılara çok üzülmüş 
olmalı. Çünkü bu sayede ilaç tedavisinin 

öncüsü oldu.

ülKemizDeKi ilK ilAçlAr 
Pertev Şurubu, eczacılık eğitimi alan Ethem Pertev 

Bey ve Süreyya Bey’in ürettiği enerji veren bir şuruptu. 
Sonrasında cilt güzelliği için hazırladıkları Pertev Kremi 
çok popüler oldu. Dakik Ziya ve Kına Nazif Nuri Şurubu 

da yine onların hazırladıkları komik isimli ilaçlardı.   

DünyADAKi ilK eczAneler 
İlk eczaneler, bundan neredeyse 900 
yıl önce İtalya’nın Napoli şehrinde ve 

Fransa’nın Paris şehrinde açıldı. Ülkemizde 
ise ilk eczane, Beyoğlu’nda kuruldu. 

eczAcIlIKlA ilgili ilK KitAP 
Ünlü Hekim İbn-i Sina’nın yazdığı “El-
Kanun Fi’t-Tıb” isimli kitap eczacılıkla 

ilgili yazılan ilk kitaptır. 
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ÇİZEN: MERT TUGEN

   ARKın 
ve 5 parmak

B

BEMBEYAZ BİR MASAL

pamukkale
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Babam Denizli’ye gideceğimizi söylediğinde o kadar heyecanlandım ki! 
çünkü görmek istediğim yerin dünyada başka bir örneği yok! işte, 
bu yüzden de uneSco Dünya mirası listesi’ne girmiş. nereden mi 
bahsediyorum? tabii ki Pamukkale travertenleri’nden! Bu doğal güzellik 
dışında da Denizli’de görülecek o kadar çok yer var ki! Denizli 
horozlarını da unutmamak gerek! hazırsan, anlatmaya başlıyorum. 

pamukkale
SIrt çAntAmDA 
neler vAr? 
• Bir Denizli haritası ve 
görülecek yerlerin listesi. 
• Sana anlatacaklarımı yazmak 
için bir defter ve kalem. 
• Güzel manzara fotoğrafları 
çekmek için bir fotoğraf 
makinesi. 
• Bir ceket, rahat ayakkabılar, 
bir su matarası ve tabii ki 
kuklalarım.
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önce en çoK merAK ettiğim yer olAn PAmuKKAle trAvertenleri’ne 
gittim tABii Ki. mAnzArAyI görDüğümDe gözlerime inAnAmADIm! Bir 
PAmuK tArlASInA BenziyorDu. Beni gerçeKten çoK etKileDi. orADAKi 
görevlilerDen Biri BAnA, zemine zArAr vereceği için AyAKKABIlArImI 

çIKArmAmI SöyleDi. Ben De hemen DeDiğini yAPtIm. çIPlAK AyAK 
yürürKen zeminin yumuşAcIK olDuğunu fArK ettim. şimDi Bu muhteşem 

trAvertenlerin nASIl oluştuğunu hemen SAnA DA AnlAtAyIm… 

trAvertenler nASIl oluşur?
Pamukkale’deki termal sıcak su, yer altındaki 
kaynağından dışarı çıkar. Su yeryüzüne 
çıktığında havayla etkileşime geçer. 
Suyun aniden yüzeye çıkmasıyla içindeki 
karbondioksit gazı buhar olup uçar. Suda 
erimiş olarak bulunan kalsiyum karbonat 
maddesi kayaların üzerine çöker. Bu birikim 
de zamanla pamuk travertenleri oluşturur. 
Ne kadar harika bir doğa olayı, değil mi?  

Denizli’nin güzellikleri sadece Pamukkale 
Travertenleri ile sınırlı değil tabii ki! 
Görülecek daha o kadar çok yer var ki! 
Senin için küçük bir liste yaptım. Göz atmak 
ister misin? 
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DoğAl güzelliKleri Keşfet! 
Honaz Dağı Milli Parkı yüzlerce çeşit 
bitkiye ve vahşi hayvan türüne ev sahipliği 
yapıyor. Bu parkta, çok eğlenceli bir doğa 
yürüyüşü yapabilirsin. Yeşildere Şelalesi ve 
Keloğlan Mağarası’nı da mutlaka görmek 
isteyeceksin. 

Denizli’nin termAl SulArI 
Denizli kaplıcaları, kas ve kemik 
rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığa iyi 
geliyor. Özellikle Sarayköy ve Karahayıt 
Kaplıcaları çok eğlenceli.  

Bu horoz çoK BAşKA!  
Denizli’de yetişen ama şöhreti 
dünyaya yayılan Denizli Horozu, 
çok özel bir tür olarak kabul 
ediliyor. Neden mi? Öncelikle 
uzun uzun, ahenkli bir şekilde 
ötüyor. Diğer türlerdeki 
horozlara göre biraz daha iri 
yapılı olan bu horozun gözleri 
de o kadar güzel ki! Siyah 
renkli ve kendinden sürmeli! 
Boynu da diğer horozlara göre 
daha uzun. Bizim Ceviz, umarım 
buna bozulmaz ama Denizli 
horozu gerçekten çok gösterişli 
görünüyor!

AntiK Kentlerle 
geçmişe yolculuK  
Pamukkale’de yer alan 
Hierapolis Antik Kenti ve 
Pamukkale Hierapolis 
Arkeoloji Müzesi çok 
hoşuna gidecek. Ama asıl, 
Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alan Laodikya Antik 
Kenti’ni gezmeni tavsiye 
ederim. Orada yapılan 
bir kazıda, iki Denizli 
horozunun kavga ettiği 
bir kabartma bulundu. İnanabiliyor musun? 
Denizli horozu binlerce yıl önce de çok 
meşhurmuş. Haydi, gel şimdi bu özel horoz 
türünü biraz tanıyalım… 
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Kolaj rEsim 
yapıyoruz

çok ilginç bir resim yapma yöntemi keşfetmek ister misin? 
Kolaj, soyut bir tekniktir. fotoğraflarla çizimler iç içe geçer! 

ortaya çıkan çalışma da tam bir sanat eseri olur. Bu eğlenceli 
çalışmanın nasıl yapılacağını hemen sana anlatalım. 

Ama önce yakın arkadaşlarını topla ve onlara 
süper bir fikrin olduğunu söyle!

ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL
tam bize göre
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nasıl yapılır? 
Gazete ve dergilerden hoşunuza 
giden fotoğrafları kesin. Hayvan, 

araba, uçak, bitki veya insan 
fotoğrafları olabilir.  

Kestiğiniz fotoğrafları beyaz kâğıdın 
üzerine dağınık bir şekilde teker 

teker yapıştırın. 

Renkli kalemlerle bu fotoğrafların 
etrafına yazılar yazabilirsiniz veya 

fotoğrafları değiştirebilirsiniz. 
Örneğin fotoğraftaki insanlardan 
birine komik bir bıyık çizebilirsiniz. 

Geldik işin en eğlenceli kısmına. 
Sulu boya ile fotoğrafların etrafını 
ve üzerlerini rengârenk boyayın. 

Şimdi biraz kurumasını bekleyelim.

sanat galErimiz açılıyor!
Eğer kolaj yöntemi arkadaşlarının ve 
senin hoşuna gittiyse resim yapmaya 
devam edebilirsiniz. Hem bir sanatçı, 
ilk denemeden sonra bu işin peşini 

bırakmaz, ne dersin? Haydi, hedefiniz 
on tane kolaj resim yapmak olsun. 

Sonra diğer arkadaşlarına, ailene ve 
akrabalarına haber ver. Bakalım, bu 
soyut çalışmalarınızı sevecekler mi? 

malzEmElEr
* çeşitli dergi ve gazeteler

• Kâğıt makası

• Tutkal veya herhangi bir 
kâğıt yapıştırıcısı

• Rengârenk sulu boyalar

• Renkli kalemler 

• Büyük bir resim kâğıdı

arKaDaşların gElDi mi? 
o zaman hayDi Başlayalım! 
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Odamda otururken evimizin 
bahçesindeki meşe ağacına gözüm 
takıldı. Daldaki kuşlar ne kadar 
neşeliler. İki arkadaş cıvıl cıvıl sohbet 
ediyorlar ve çok mutlu görünüyorlar. 
Onların çok şanslı olduğunu 
düşünüyorum. Bense kendimi çok 
yalnız hissediyorum. Çünkü en 
yakın arkadaşımla tartıştım. Geçen 
cumartesi, arkadaşım Ezgi ile bahçede 
oynuyorduk. Ona, “Saklambaç 
oynayalım mı?” diye sordum. Bana, 
sek sek oyunu oynamak istediğini 
söyledi. Benim bu oyunu çok iyi 
oynayamadığımı biliyor. Zaten hep o 
kazanıyor. Ona, “Neden her zaman 
senin istediğin oyunu oynuyoruz?” diye 
sordum. Biraz tartıştık ve o eve geri 
döndü. Sonraki iki gün boyunca hiç 
konuşmadık. Bu sabah uyandığımda 

Arkadaşıma    kırgınım!ÇİZEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

ya sen 
olsaydın
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Arkadaşıma    kırgınım! PeKi, yA Sen olSAyDIn?
ArKADAşInA KIrIlSAn 
ne yAPArDIn?

arkadaşımı ne kadar çok özlediğimi fark ettim. 
Önce evlerine gidip onunla konuşmayı 
düşündüm. Sonra her oyun oynayışımızda 
kendi sevdiği ve kazandığı oyunu isteyen 
kişinin Ezgi olduğunu hatırladım. Hatasını 
anlaması için ona biraz daha zaman 
tanımaya karar verdim. Böylece iki gün 
daha geçti. Cumartesi sabahı kapımız çaldı. 
Annem kapıyı açtı. Karşımızda elinde bir sepet 
mandalina ile Ezgi duruyordu…
“Esra, seni üzmek istememiştim. Haklısın, hep 
benim istediğim oyunları oynamak olmaz. Her 
birimizin istediğini sırayla yapabiliriz.” dedi.
İşte, o an dünyalar benim oldu. Birbirimize 
sarıldık ve hemen koşarak bahçeye 
çıktık. Parktaki ağacın gölgesine oturup 
mandalinalarımızı yedik. O benim en yakın 
arkadaşım, söylemiş miydim?
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ASlAnlArA “ormAnIn KrAlI” 
DenmeSinin Bir neDeni vAr! uzun 
gövDeleri, BüyüK KAfAlArI ve 
göSterişli yeleleriyle Sence De Bu 
Sözü hAK etmiyorlAr mI? 
hAyDi, Bu KeDiciKleri 
BirAz yAKInDAn tAnIyAlIm!  

evet, onlara “ormanın kralı” diyoruz ama aslında 
aslanların çayır ve ovalarda yaşadığını biliyor muydun? 

Kaplanlar güney Asya’da, aslanlarsa Afrika 
bozkırlarında yaşarlar. Bu yüzden, bu iki kedi türü 
birbirleriyle kolay kolay karşılaşmaz. 

Bundan 2 bin yıl önce dünyada 1 milyondan fazla 
aslan yaşıyordu. günümüzde ise dünyada sadece 
32 bin civarında aslan var.

Diğer kedigillerden farklı olarak aslanın püsküllü bir 
kuyruğu vardır. Bu püsküller, aslan 5-7 aylıkken 
ortaya çıkmaya başlar. erkek bir aslan 3 metre boya 
ve 200 kilogram ağırlığa ulaşabilir. 

Aslanlar etoburdur ve günde ortalama 5-7 kg et 
yerler. ne kadar da iştahlılar!

erkek aslanın yelesi ne kadar koyu renkteyse
yaşı da o kadar büyüktür. 
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Saatte 80 km hızla koşabilirler. 
yani bir futbol sahasının 
bir ucundan diğer ucuna 6 
saniyede ulaşabilirler. 

Dişi aslanlar ve erkek aslanlar, 
görünüş olarak birbirlerinden 
farklıdırlar. örneğin dişi 
aslanların yelesi yoktur. 

Aslanlar büyük kediler 
arasındaki en sosyal topluluktur. 
10-15 aslandan oluşan gruplar 
halinde yaşarlar. grupta dişi 
aslanlar avlanır. lider erkek 
aslan ise ailesini ve bölgesini 
dış tehlikelere karşı korur. 
yavruların da yeterli yemek 
yediğinden emin olur.

Aslanın ısırığı, evimizde 
beslediğimiz kedilerin 
ısırığından 30 kat daha 
güçlüdür. 

Aslanlar geceleri bir insandan 
6 kat daha iyi görebilirler. 
Bu yüzden gündüzleri keyif 
yaparlar, geceleri avlanırlar. 

Aslanlar, leopar ve kaplanlar 
kadar hızlı değildir. Bu yüzden 
takım halinde avlanırlar. Daha 
az enerji harcarlar.  

aslanları 
sEvEr misin?

Bize onları anlatan bir 
mektup yazmak veya bir 
e-posta yollamak ister 

misin? Belki bir de aslan 
resmi çizersin. Dergimizde 
de resmine ve mesajına 

yer veririz.

mErt, aslanları 
nEDEn sEviyor? 

“Aslanları çok seviyorum. 
güçlü kükremelerinin 

ve gösterişli yelelerinin 
çok etkileyici olduğunu 
düşünüyorum. yavruları 

da ne kadar sevimli 
değil mi? Ayrıca lider 
ruhlu olmalarını örnek 

alıyorum.” 

55

e-posta: saglikcocuk@saglik.gov.tr
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Sevgili DoKtor Demir, 
Ben Adana’dan Mehmet! Öncelikle köpeğiniz 
Çinko’yu çok sevdiğimi söylemeliyim. Çok akıllı 
bir köpeğe benziyor, çok şanslısınız. Ben de 
köpekleri çok seviyorum. Kış aylarında sokakta 
yaşayan hayvan dostlarımızı unutmayıp onlara 
yemek ve su veriyorum.

Geçen gün arkadaşım Burak’ın bana anlattığı bir 
fıkraya gülüyordum. O kadar büyük bir kahkaha 
atmışım ki! Tam bu sırada Burak, azı dişlerimden 
birindeki çürüğü fark etti. Önce dişimde 
maydanoz kalmış sandık ama çok yanılmışız. 
Bu gerçekten bir çürük! Başka dişlerimin de 
çürümemesi için sizce ben neler yapmalıyım? 
Çinko’ya selamlar!   

Mehmet.

“DişlErimin 
çürümEmEsi için nE 

yapmalıyım?” 

Dr.Demir
ve Çinko

ÇİZEN: MERT TUGEN
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Sevgili mehmet, 
Çinko benim en yakın arkadaşım ve o süper bir köpek! Bir sürü de 
numarası var. Örneğin, “Patini ver oğlum.” dediğimde bana hemen 
patisini uzatır. Gelelim dişlerinle ilgili sorduğun soruya. Asitli ve şekerli 
içecekler ile unlu ve şekerli yiyecekler, dişlerimizin çürümesine neden 
olur. Sana önerilerim şunlar olacak:

Günde en az iki kere, ikişer dakika dişlerini fırçala. Diş ipi nasıl kullanılır 
biliyor musun? Bu konuda büyüklerinden yardım isteyebilirsin. Çünkü diş 
ipi, dişlerinin arasında kalan yiyecek artıklarını temizlemeni sağlayacak. 
Yılda en az iki kere, düzenli aralıklarla diş hekimine gitmelisin. Özellikle 
dişindeki çürüğü, hemen bir diş hekimine göstermelisin.

Ağız ve diş sağlığımız için yediklerimiz çok önemli. Kek, kurabiye, 
çikolata gibi şekerli yiyecekler dişlerinin çürümesine sebep olur. 
Sana biraz diş dostu yiyeceklerden örnek vereyim: Kereviz, peynir, 
yoğurt, havuç, elma ve balık. Öğünler arasında karnın acıkırsa
kuruyemiş yemeni tavsiye ederim. Özellikle fıstık dişlere çok iyi gelir. 
Hem çok lezzetli hem de sağlıklıdır! Haydi bakalım, 
şimdi doğru diş hekimine!    

1 BARDAK SÜT, 1 YUMURTA, TEREYAĞI, 
BEYAZ PEYNİR, ZEYTİN, 1 DİLİM EKMEK, 
BAL, 1 PORTAKAL

saBah Kahvaltısı çoK ÖnEmli!
iSterSen SAnA, lezzetli Bir SABAh 
KAhvAltISI menüSü vereyim…

günDE En az iKi KErE, iKişEr DaKiKa 
DişlErini Fırçala

DüzEnli aralıKlarla Diş hEKiminE 
KontrolE git

Diş ipi Kullan
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YAZAN: BURCU ARMAN / ÇİZEN: CİHAN DAĞ

meraklı
masallar

Nar, o sabah evinin yakınındaki 

dereye gitmeye karar verdi. 

Minicik bir dere kenarıydı burası. 

Evin arka bahçesi sayılırdı. 

Annesine suya çok yaklaşmama 

sözü vererek en sevdiği yere 

gitti. Derenin hemen yanındaki 

kütüğü onun için koymuşlardı. 

Oraya oturup suyun şırıltısını 

dinlemeye bayılırdı Nar. Sanki 

her zaman bir şarkı söylermiş 

gibiydi. Resim defteriyle 

kalemlerini de getirmişti. Bugün 

dereyi çizecekti. Sonbahar 

yaklaştığı için düşen yaprakları 

da ekleyebilirdi belki. “Hatta 

önce yapraklardan başlayayım.” 

dedi kendi kendine. Ama o da 

ne? Az önce gördüğü yaprak 

bir önceki yerinde değil daha 

yakındaydı. Üstelik rüzgâr bile 

yoktu! Nar, yaprağı incelemek 

için yanaşırken bir “ah” sesi 

duydu. Ama daha çok hışırtı 

gibiydi. Ayağını kaldırdığında 

altındaki yaprağı gördü. 

Gerçekten ses ondan çıkmış 

olabilir miydi? “Size zarar vermek 

istemedim Bay Yaprak.” dedi 

Nar kıkırdayarak. Yaprakla 

konuşmak garip gelmişti. Ama 

o an beklemediği bir şey oldu. 

Yandaki dere taşı dikleşerek 

cevap verdi “Duydunuz mu? 

Size demiştim o da bizi 

duyabiliyor! Tıpkı annesi gibi!” 

İşte bu beklenmedik bir şeydi. 

Üstelik taş, aynı geçen hafta 

eve götürdüğü taşa benziyordu. 

Sonunda yaprak da yattığı 

yerden kalktı. Nar, dikkatle 

bakınca yüzünün olduğunu 

gördü. Kıvrımlı bir ağzı bile 

vardı! “Bize zarar vermeyeceğini 

yapraklar da konuşur
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biliyorduk Nar.” dedi Yaprak. Nar, şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Olduğu yere 

oturuverdi. O toprağa oturur oturmaz; ilerdeki bir taş, bir yaprak daha, bir dal 

parçası ve birkaç yonca ona doğru yaklaşıp etrafını sardı. Neşeyle dans ediyor 

gibiydiler. Ve yaprak ona bir hikâye anlatmaya başladı. 

“Yıllar yıllar önce, annen de senin gibi doğayı seven bir kız çocuğuydu. O da bu 

dere kenarına gelir ve bizimle konuşurdu! Ama bunu nasıl başardı diye sorarsan bizi 

ne kadar sevdiğini düşün. Bak o taş, senin geçen ay derenin kenarından aldığın taş.

Biz onu alırken doğaya teşekkür ettiğini duyduk. İşte o zaman birbirimizi duymaya 

başladık aslında. Bunu sana annen öğretti çünkü o da bunu yapmıştı ve bizimle nasıl 

konuşabileceğini biliyordu.”
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Taş heyecanla kıpırdadı yerinden ve hikâyeye devam etti. “Beni çok 

sevdiğini biliyorum ama benim ailem burada ve senden izin almadan 

geriye döndüğüm için özür dilerim.” 

“Hiç önemli değil.” dedi Nar heyecanla. “Ben... Ben çok mutlu oldum 

sizinle tanıştığıma! Ama hâlâ sizi duyduğuma inanamıyorum!“

“Doğayla konuşmanın birçok yolu vardır.” dedi yaprak yeniden. “Bir 

ağaca sarılabilirsin! Bir çiçeği sevebilirsin! Bir dereyle birlikte şarkı 

söyleyebilirsin. Bunların hepsini yapabilirsin istersen. Ve eğer yeterince 

kulaklarını açarsan emin ol, bizim sesimizi duyabilirsin.”

 

Nar o gece gülümseyerek uyudu. Rüyasında dereyle şarkı söyleyip 

ağaçlarla dans ettiğini gördü. Artık onlarla konuşabildiğini biliyordu... 
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merak ediyorum...
• Sen ağaçlara, yapraklara bir şey söylemek istesen 

ne derdin?

• Onlara sevgini nasıl gösterirdin?

• Eğer Nar gibi sen de bir doğa resmi çizmek istesen içinde 
neler olurdu? 



Bir mEslEK sahiBinin 
saDECE EllErini gÖrsEn
onun nE iş yaptığını BilEBilir misin?

bu eller kimin?

Bu EllEr titrEmEz!
“merhABA. şimDi SAnA meSleğimin özelliKlerinDen ve 

ellerimle neler yAPtIğImDAn BAhSeDeceğim. önceliKle şunu 
Söylemeliyim Ki Ben çoK hASSAS Bir iş yAPIyorum. Bu meSleği 

yAPAnlArDA yüKSeK DiKKAt, yeteneK, SoğuKKAnlIlIK giBi 
özelliKler olmAlIDIr.

“Benim işimde en çok 
neşter kullanılır. Bütün bu 
ipuçlarından sonra bir 

tahminin olabilir...”

“Bazı özel aletler ile de işimin 
son kısımlarını bitiririm. Yani ameliyat 

sonunda, vücuda tıbbi dikiş işlemini bu 
özel aletlerle yaparım.”

Bu işte hijyen, yani temizlik çok önemlidir. Bu yüzden çalışmaya 
başlamadan önce, ellerimi özel olarak hazırlanmış temizlik 

sıvılarıyla yıkayarak dezenfekte ederim. Bunu yaparken tırnaklarımı, 
parmaklarımı, parmak aralarımı, bileklerimi hatta kollarımı bu 
özel sıvıyla güzelce temizlerim. Böylece ellerimden mikropları 

uzaklaştırırım.

  ellerimi dezenfekte ettikten sonra steril eldiven takarım. Steril 
eldivenler, tamamen mikroptan arındırılmış, özel ambalajında, 

tek kullanımlık ürünlerdir.
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“Bazı özel aletler ile de işimin 
son kısımlarını bitiririm. Yani ameliyat 

sonunda, vücuda tıbbi dikiş işlemini bu 
özel aletlerle yaparım.”



evet, Ben Bir cerrAhIm. 
Sağlık alanında çok hassas ve hayati bir iş yapıyorum. gördüğün gibi bu iş için 
ellerim çok önemli. Bu yüzden ellerime çok dikkat ediyorum. onlara gözüm gibi 
bakıyorum. el becerilerim sayesinde milimetrik damarları kolayca dikiyorum, 

incecik sinirleri bağlayabiliyorum.

Bu bilgilerden sonra eminim ki mesleğimi artık tahmin ediyorsundur.
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ArenA: Eski çağlarda gladyatörlerin 
dövüştüğü, üzerine kum serilmiş 
alanlardır. Güreş, boğa güreşi, yarış, oyun 
gibi gösteriler için de kullanılmıştır.

ArIKuşu: Sırtı sarı, karnı mavimsi renkte, 
uzun gagalı ve kısa bacaklı, arılarla 
beslenen bir kuştur.  

Arz: Yeryüzü anlamına gelir.  

BetA KAroten: A vitamininin öncül 
maddesidir. Bir provitamindir. Karaciğerde 
depolanır ve ihtiyaç duyulduğu zaman A 
vitaminine dönüşür. 

BiyoniK: Canlılar dünyasını, özellikle 
beynin çalışmasını taklit eden elektronik 
aygıtlardan yararlanmayı konu edinen 
bilim dalıdır.

DezenfeKte etmeK: Bir yüzeyi özel 
maddeler yardımıyla mikroplardan 
arındırarak mikropsuz hale getirme 
işlemine denir.

Direnç: Bir etkiye karşı koyma, 
dayanma gücüdür. 

DoKu: Yapısı ve görevleri benzer 
hücrelerin bir araya gelmesiyle meydana 
gelen oluşumdur. İnsan vücudunda dört 
temel doku çeşidi vardır. Bunlar; bağ, 
epitel, kas ve sinir 
dokularıdır.

engelli: Doğuştan veya sonradan 
herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel 
ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde 
kaybeden kişidir.

formül: Genellikle matematiksel bir 
dizinin veya yapılan fen deneylerinin 
matematiksel ilişkilerinin standart bir 

şekilde yazılarak gösterilmesidir.

glADyAtör: Eski Roma’da arenada 
birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla 
dövüşen kişilere denir. 

göçmen: Sıcak iklimli ülkelere giden 
hayvanlara denir. Ayrıca, bir ülkeden 
başka bir ülkeye yerleşmek amacıyla giden 
insanlara da göçmen denir. 

helyum: Havada az miktarda bulunan 
soy gazlardan biridir.  

KAlKAn: Eskiden savaşçının, sol elinde 
tutarak kendisini korumak için kullandığı, 
genellikle yuvarlak biçimli korumalıktır. 

KAlSiyum KArBonAt: Halk arasında 
kireç taşı olarak bilinen bir tür kimyasal 
bileşiktir. Bu bileşik, doğada en fazla eski 
kayaçlarda ve deniz kabuklarında bulunur. 

KAPlIcA: Yeraltından kaynayarak 
yeryüzüne çıkan sıcak, şifalı sular üzerine 
kurulan hamamlardır.

KArBonDioKSit: Formülü CO2 olan, sıfır 
santigrat derecede ve 35 atmosfer basıncı 
altında kolayca sıvılaşabilen, tadı ekşimsi 
bir gazdır.

Kerteriz: Bir yerin nerede bulunduğunu 
pusula ile ölçmeye denir. 

KroKi: Bir konu, nesne veya yerin başlıca 
özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış 
taslağıdır.  

mAtArA: Yolculukta kullanılan, boyna 
veya bele asılı olarak taşınan su kabıdır. 

minerAl: Normal sıcaklıkta, doğada 
katı durumda birtakım maddelerle karışık 

Adın-Soyadın: 

Adresin: 

Annenin veya babanın telefon numarası: 

KeS, gönDer!
Bu sayfaya kadar bir solukta okuduğun Sağlık çocuk’a abone olmak 
istiyorsan bu formu doldur, işaretli yerlerden kes ve bize postala. 
Sağlık çocuk her ay adresine gelsin!

abonelik
formu

veya birleşik olarak bulunan, inorganik 
bir maddedir. Kimyasal yollarla da elde 
edilebilir. 

neşter: Cerrahların tıbbî amaçlarla 
kullandıkları küçük ve ucu çok keskin  
bıçağa verilen isimdir.

PuSulA: Üzerinde kuzey güney 
doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi 
bulunur. Yön tespit etmek için kullanılan 
kadranlı bir araçtır. 

Steril: Her çeşit mikroptan arınmış 
demektir. 

SulAK: Suyu bol olan yerlerdir. 

termAl Su: Sıcak kaplıca sularıdır. 

uneSco: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü’nün kısaltılmış ismidir. 

uyDu: Bir gezegenin çekiminde 
bulunarak onun çevresinde dolaşan 
daha küçük gök cisimleridir. 

uzAy iStASyonu: Uzay boşluğunda 
insanların konaklaması ve çalışması için 
hazırlanan platformdur.

X-IşInlArI: Birçok katı maddeden 
geçebilen bir enerji biçimidir. 
X-ışınları vücudun ve makinelerin içini 
gösterebilmek için ve bazı kanser türlerini 
yok edebilmek için kullanılır.

yArImKüre: Yerkürenin ekvator çizgisiyle 
ikiye bölündüğü farz edildiğinde, kuzeyde 
ve güneyde kalan yarılarına verilen 
isimdir. 

yemliK: Hayvanlara yem verilen yer 
veya kaba verilen isimdir.

Dergini oKurKen SAyfAlArDA görDüğün AltI çizili 
Kelimelerin AnlAmlArInI BurADA BulABilirSin.
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işte
PoStA

ADreSimiz

cevap
anahtarı

lABirent
Sayfa 36

KomiKli teSt
Sayfa 37

Doğru yAnItlAr: 1) c - 2) c - 3) B - 4) A - 5) A

DiKKAtSayfa 28-29
resimdeki 7 olağanüstü durum:

Kuş Dilini anlayabilmek için şifreyi çözmelisin

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü 
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 

6001. Cadde No:3 Kat:4 Çankaya / Ankara

örüntü 1

örüntü 2

Sayfa 30

SözcüK AvI
Sayfa 35



facebook/Saglikcocuk
twitter @saglikcocuk

çizgi öyküleri, masalları, oyunları, 
bulmacaları, Doktor Demir ve 

mahallesindeki arkadaşlarını sevdin mi?
Sağlık çocuk’a abone ol, bundan sonra 

her ay adresine gelsin. 

ABone olmAK için 
iKi yol vAr!

SAğlIK çocuK’u SoSyAl meDyADA tAKiP et

PoStA ADreSi:

Sayfa 63’teki formu kes, 
doldur ve arkasındaki 

adrese postayla gönder.

www.saglikcocuk.saglik.gov.tr
internet sitesine gir; gerekirse bir 
büyüğünden yardım iste; adını, 

soyadını, adresini yaz! 

1 2

Instagram @saglikcocuk
e-posta: saglikcocuk@saglik.gov.tr

Bu 
Dergi 
Senin!

f

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü 
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi 

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 
6001. Cadde No:3 Kat:4 Çankaya / Ankara



ABone ol, 
ADreSine ücretSiz 

gönDerelim.

Bilgi, oyun ve 
eğlence BurADA!

DoKtor Demir’Den SAğlIKlI yAşAm SorulArInA 
cevAP AlIP çetin ve ceviz ile mAcerA 

PeşinDe KoşABilirSin. 


